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บทคัดยอ เนื้อปลามีคุณคาทางโภชนาการสูง ประกอบดวยโปรตีนที่ยอยงาย โดยเฉพาะในเนื้อปลาทะเล มีสารอาหาร
ชวยลดความเส่ียงจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ชวยบํารุงสมองและระบบประสาทในสวนความจําและการเรียนรู มีวิตามินดี 
แคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง นอกจากนี้เนื้อปลามีไขมันนอยกวาเนื้อสัตวอื่น จึงชวยในการควบคุม
น้ําหนัก ปจจุบันคนไทยมีความสนใจอาหารสุขภาพกันมากขึ้นจึงมักพบเมนูปลาดิบในรานคาเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามปลาดิบ
ที่อยูในน้ําเค็มอาจพบตัวออนพยาธิตัวกลม anisakid (anisakid nematodes larvae) ที่กอใหเกิดโรค anisakiasis ได 
เพือ่ประโยชนในการคุมครองผูบรโิภค คณะผูวจิยัจงึไดตรวจหาพยาธใินปลาทะเลและผลติภณัฑจากปลาทะเล จาํนวน 74 ตัวอยาง
แบงเปนปลากระปอง ปลาทั้งตัวแชแข็ง และปลาแลแชแข็ง จํานวน 53, 11 และ 10 ตัวอยาง ตามลําดับ ผลการตรวจ 
พบตัวออนพยาธิตัวกลม anisakid จํานวน 16 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 21.62 ของตัวอยางทั้งหมด โดยพบในปลากระปอง 
ปลาทั้งตัวแชแข็ง และปลาแลแชแข็ง จํานวน 6, 6 และ 4 ตัวอยาง ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 11.32, 54.54 และ 40.00
ตามลําดับ โดยพบพยาธิจํานวนมากที่สุดในชองทองของปลาซาบะทั้งตัวแชแข็ง และปลาแมคเคอเรลในน้ําเกลือหรือนํ้าซอส
มากเปนลําดับรองลงมา ดังนั้น การรับประทานปลาทะเลสุกๆ ดิบๆ อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรค anisakiasis ได ผูบริโภค
จึงควรปรุงอาหารประเภทนี้ใหสุกกอนนําไปรับประทาน
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บทนํา

ปลาเปนสัตวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ประกอบดวยโปรตีนที่ยอยงายโดยเฉพาะในเนื้อปลาทะเล

มกีรดไขมนัอพีีเอ (eicosapentaenoic acid; EPA) ชวยลดความเสีย่งจากโรคหวัใจและหลอดเลอืด กรดไขมนัดเีอชเอ

(docosahexaenoic acid; DHA) ชวยบำรุงสมองและระบบประสาท ในสวนความจำและการเรียนรู มีกรดอะมิโน

ที่จำเปนตอรางกายหลายชนิดที่ชวยในการเจริญเติบโต ซอมแซมสวนตางๆ ที่สึกหรอ และสรางภูมิคุมกันใหรางกาย

มีไอโอดีนปองกันโรคเออและโรคคอหอยพอก มีวิตามินดี แคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวยใหกระดูกและฟนแข็งแรง

นอกจากนี้เนื้อปลามีไขมันนอยกวาเนื้อสัตวชนิดอื่น จึงชวยในการควบคุมน้ำหนัก และมีงานวิจัยตางๆ ที่พบวา

การรับประทานเนื้อปลาสามารถชวยลดอาการซึมเศรา ลดความเสี่ยงการเปนโรคอัลไซเมอรและโรครูมาตอยด รวมทั้ง

บำรุงสายตาและการมองเห็น(1) 

ปจจุบันคนไทยใหความสนใจอาหารสุขภาพกันมากขึ้น และอาหารหลักประเภทโปรตีนสำหรับสุขภาพ คือ 

อาหารประเภทปลา โดยเฉพาะอยางยิง่ปลาทะเลทีม่ปีระโยชนตอรางกายหลายอยาง(2) รวมท้ังความนยิมในอาหารญีปุ่น

ที่พบแพรหลายในประเทศไทย โดยเห็นไดจากเมนูปลาดิบในรานคาที่เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามปลาดิบชนิดที่อยู

ในน้ำเค็มอาจพบตัวออนพยาธิตัวกลม anisakid (anisakid nematodes larvae) ที่กอใหเกิดโรค anisakiasis

ระยะตัวเต็มวัยของพยาธิชนิดน้ีสวนใหญ อยูในสัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม (marine mammal) โฮสตตัวกลาง

(intermediate host) คือ สัตวกลุมครัสเตเชียนและปลาทะเล มนุษยเปนโฮสตโดยบังเอิญ (incidental host) จาก

การรับประทานปลาดิบที่มีตัวออนระยะติดตอที่อยูในอวัยวะภายในชองทองของปลาทะเล ซึ่งสามารถมองเห็นไดดวย

ตาเปลา โดยมีขนาดลำตัวกวาง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร บริเวณปากของพยาธิจะมีหนามขนาดเล็ก

และบรเิวณปลายหางจะมีสวนแหลมยืน่ออกมา พยาธจิะใชหนามขนาดเลก็ และใชปลายหางแหลมในการไชผานเนือ้เยือ่

ตางๆ ขณะเคลื่อนที่ไชในกระเพาะอาหารและลำไสของมนุษย ทำใหเกิดแผลขนาดเล็กและอาจมีเลือดออกในกระเพาะ

อาหาร ทำใหมีอาการปวดทอง แนนทอง คลื่นไส ทองอืด บางรายอาจมีอาการทองเสีย หรือถายอุจจาระเปนเลือด

ถามแีผลในกระเพาะอาหารขนาดใหญ พยาธชินิดน้ีพบในปลาทะเลเขตอบอุนและเขตรอน ในตางประเทศพบพยาธกิลุมนี้

ในปลาคอ็ด ปลาแซลมอน และปลาเฮอรงิ เปนตน สำหรบัในประเทศไทยมรีายงานการตรวจพบตวัออนของพยาธกิลุมนี้

ในปลามากกวา 20 ชนิด จากอาวไทย เชน ปลาดาบเงิน ปลาตาหวาน ปลาสีกุน ปลาทูแขก  ปลากุแลกลวย และปลาลัง

เปนตน(3-6) ดังนั้น สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งเปนหนวยงานที่ดำเนินงาน

ทางหองปฏิบัติการในการดูแลคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค จึงไดทำการตรวจวิเคราะหหาพยาธิในปลาทะเล

และผลิตภัณฑจากปลาทะเล ซ่ึงเปนการตรวจดวยตาเปลาและตรวจภายใตกลองจุลทรรศน เพื่อคุมครองผูบริโภค

จากการรับประทานปลาเปนอาหาร

วัสดุและวิธีการ

ตัวอยางศึกษา

ตวัอยางในการศกึษาเปนปลาทะเลและผลติภณัฑจากปลาทะเลทีส่งตรวจโดยผูประกอบการ จำนวน 74 ตวัอยาง

แบงเปน ปลาในซอสหรือน้ำเกลือบรรจุกระปอง จำนวน 53 ตวัอยาง ตวัอยางละ 10 กระปอง (ปลาแมคเคอเรล 37 ตวัอยาง

และปลาซารดีน 16 ตัวอยาง) ปลาทั้งตัวแชแข็ง จำนวน 11 ตัวอยาง ตัวอยางละ 2 กิโลกรัม (ปลาทูแขก 5 ตัวอยาง

ปลาสกีนุ 3 ตวัอยาง ปลาตาหวาน ปลากะพงขาว และปลาซาบะ ชนดิละ 1 ตวัอยาง) และปลาแลแชแขง็ จำนวน 10 ตวัอยาง

ตวัอยางละ 1.5 กโิลกรมั (ปลาเฮอรงิ 3 ตวัอยาง ปลาแซลมอน และปลาดอร ี(dory fish) ชนดิละ 2 ตวัอยาง ปลากะพงขาว

ปลาทูนา และปลาค็อด ชนิดละ 1 ตัวอยาง) ตรวจวิเคราะหในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายน

พ.ศ. 2563
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วิธีวิเคราะห

ปลากระปอง เปนการตรวจดวยตาเปลา (visual examination) โดยตรวจหาพยาธใินตวัอยางปลากระปอง 

10 กระปอง ในรุนการผลิตเดียวกัน โดยเปดฝากระปองออกและตรวจดูพยาธิที่อาจติดอยูบริเวณฝากระปอง แลวรินน้ำ

ซอสหรอืนำ้เกลอืลงในถวยสขีาว สวนตวัปลาเทลงในจานสขีาว จากนัน้ใชชอนและปากคบี (forceps) เขีย่ตวัปลาใหแยก

เปนชิ้นเล็กๆ เพื่อหาพยาธิบริเวณสวนชองทองของตัวปลาและในกลามเนื้อปลา ดังแสดงในภาพที่ 1 หากพบสิ่งสงสัย

ใหใสลงในจานเพาะเชื้อ (petri dish) นำไปตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กำลังขยาย 10× และ 40× นับจำนวนพยาธิ

และบนัทกึผลการตรวจ ในสวนของน้ำซอสหรอืนำ้เกลอืใหคอยๆ รนิลงในจานสขีาว ดงัแสดงในภาพที ่2 หากพบสิง่สงสยั

ใหใสลงใน petri dish นำไปตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กำลังขยาย 10× และ 40× นับจำนวนพยาธิและบันทึกผล

ภาพที่ 1  การตรวจหาพยาธิในตัวปลา ภาพที่ 2  การตรวจหาพยาธิในน้ำซอสหรือน้ำเกลือ

ปลาทั้งตัวแชแข็งหรือปลาแลแชแข็ง ใหละลายตัวอยางที่อุณหภูมิหอง ในกรณีปลาทั้งตัวใหตัดหัว ผาทอง

และควกัไสออกแยกไวตางหาก เพ่ือตรวจหาพยาธใินบรเิวณชองทองของปลาดวย หากพบสิง่สงสยัใหใสลงใน petri dish

เพื่อนำไปตรวจภายใตกลองจุลทรรศน จากนั้นแลปลาทั้งตัวหรือปลาแลแชแข็งใหเปนชิ้นบางๆ ความหนาไมเกิน

30 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 3 และสุมตัวอยางชิ้นปลาที่แล 200 กรัม (BAM Chapter 19: Parasitic Animals 

in Foods)(7)  นำไปตรวจหาพยาธิ โดยนำชิ้นเนื้อปลาที่แลช้ินบาง ๆ  วางบนแผนกระจก ขนาด 4×8 นิ้ว ความหนา

0.5 เซนตเิมตร โดยใชกระจกอกีแผนท่ีมีขนาดเทากนัปดทบัลงไป ดงัแสดงในภาพที ่4 จากนัน้กดใหชิน้ปลาแบนแลวนำไป 

สองกับโคมไฟ ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6 หากพบสิ่งสงสัยใหใสลงใน petri dish นำไปตรวจภายใตกลองจุลทรรศน

ที่กำลังขยาย 10× และ 40× นับจำนวนพยาธิและบันทึกผลการตรวจ 

 ภาพที่ 3  ชิ้นปลาที่ถูกแลเปนชิ้นบางๆ ภาพที่ 4  ชิ้นปลาแลบางๆ บนแผนกระจก 
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การวิเคราะหทางสถิติ

วเิคราะหหาความสัมพันธทางสถติขิองการตรวจพบพยาธใินปลาทะเลและผลติภัณฑจากปลาทะเล โดยคำนวณ

คาไคสแคว (chi-square test) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ผล

จากการตรวจตวัอยางปลาทะเลและผลิตภณัฑจากปลาทะเล จำนวน 74 ตวัอยาง ดวยตาเปลา ตรวจพบตวัออน

พยาธิตัวกลม anisakid (anisakid nematodes larvae) จำนวน 16 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 21.62 ของตัวอยาง

ทั้งหมด พบในปลากระปอง ปลาทั้งตัวแชแข็ง และปลาแลแชแข็ง จำนวน 6, 6 และ 4 ตัวอยาง ตามลำดับ คิดเปน

รอยละ 11.32, 54.54 และ 40.00 ของตัวอยางปลาแตละชนิด ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 7 

      ภาพที่ 5  แสงไฟจากโคมไฟฟา                               ภาพที่ 6  ตรวจหาพยาธิโดยสองกับโคมไฟ

ภาพที่ 7  จำนวนตัวอยางที่ตรวจพบ nematodes larvae ในปลา 3 ประเภท

รอ
ยล

ะข
อง

ตัว
อย

าง
ที่ต

รว
จพ

บพ
ยา

ธิด
วย

ตา
เป

ลา

 ปลากระปอง ปลาทั้งตัวแชแข็ง ปลาแลแชแข็ง

  ประเภทของปลา

54.54

40.00

11.32



การตรวจพยาธิในปลาทะเลและผลิตภัณฑจากปลาทะเล  ขันทอง เพ็ชรนอก และคณะ

813วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปที่ 63 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ในตัวอยางปลากระปองตรวจพบ nematodes larvae ในตัวอยางปลาแมคเคอเรล 6 ตัวอยาง (ในน้ำเกลือ 

1 ตัวอยาง และในซอสมะเขือเทศ 5 ตัวอยาง) สวนปลาซารดีนไมพบพยาธิ โดยตรวจพบพยาธิที่บริเวณฝากระปอง 

ดังแสดงในภาพที่ 8 และบริเวณชองทองของตัวปลา ดังแสดงในภาพที่ 9-11 มีขนาดลำตัวกวาง 0.3-0.5 มิลลิเมตร 

ยาว 8.5-16.5 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 12-13 เมื่อนำไปตรวจลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกเพื่อยืนยันวา

เปน anisakid nematodes larvae ภายใตกลองจุลทรรศนที่กำลังขยาย 10× และ 40× พบวาบริเวณปากมีหนาม

ขนาดเล็ก ดังแสดงในภาพที่ 14-17 และบริเวณปลายหางจะมีสวนแหลมยื่นออกมาดังแสดงในภาพที่ 18-21 ซึ่งเปน

ลกัษณะสำคญัของพยาธชินดิน้ี จำนวน nematodes larvae ทีพ่บจากปลากระปอง 5 ตวัอยาง คอื 28, 5, 1, 1 และ 1 ตวั

ตามลำดับ โดยพบพยาธิในตัวอยางปลาแมคเคอเรลในน้ำเกลือมากที่สุด จำนวน 28 ตัว

 ภาพที่ 8  พยาธิที่ติดฝากระปอง ภาพที่ 9  พยาธิในชองทองปลา

 ภาพที่ 10  พยาธิในชองทองปลา ภาพที่ 11  พยาธิในชองทองปลา

 ภาพที่ 12  พยาธิในปลาแมคเคอเรล  ภาพที่ 13  พยาธิขนาดตางๆ
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ภาพที่ 14  บริเวณปากที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 15  บริเวณปากที่กำลังขยาย 40×

ภาพที่ 16  บริเวณปากที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 17  บริเวณปากที่กำลังขยาย 40×

ภาพที่ 18 บริเวณหางที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 19 บริเวณหางที่กำลังขยาย 40×
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สำหรบัปลาท้ังตวัแชแขง็ ตรวจพบ nematodes larvae ในปลาทูแขก 4 ตวัอยาง ปลาตาหวาน  และปลาซาบะ

ชนิดละ 1 ตัวอยาง โดยพบบริเวณชองทองของตัวปลา พยาธิมีขนาดลำตัวกวาง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ยาว 6.5-19.4 

มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพที่ 22-23 เมื่อนำไปตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กำลังขยาย 10× และ 40× พบบริเวณ

ปากมหีนามขนาดเล็ก ดงัแสดงในภาพท่ี 24-27 และบรเิวณปลายหางจะมสีวนแหลมยืน่ออกมา ดงัแสดงในภาพที ่28-31

จำนวน nematodes larvae ที่พบจากปลาทั้งตัวแชแข็ง 6 ตัวอยาง คือ 118, 12, 6, 4, 1 และ 1 ตัว ตามลำดับ

โดยพบพยาธิในตัวอยางปลาซาบะมากที่สุด จำนวน 118 ตัว

ภาพที่ 20  บริเวณหางที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 21  บริเวณหางที่กำลังขยาย 40×

ภาพที่ 22  พยาธิในปลาทั้งตัวแชแข็ง ภาพที่ 23  พยาธิขนาดตาง ๆ

ภาพที่ 24  บริเวณปากที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 25  บริเวณปากที่กำลังขยาย 40×
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ในตัวอยางปลาแลแชแข็งตรวจพบ nematodes larvae ในตัวอยางปลาเฮอริง 3 ตัวอยาง   และปลาค็อด 

1 ตัวอยาง โดยตรวจพบในกลามเนื้อปลามีขนาดลำตัวกวาง 0.3-0.5 มิลลิเมตร ยาว 7.0-15.0 มิลลิเมตร ดังแสดง

ในภาพที่ 32-33 เมื่อนำไปตรวจภายใตกลองจุลทรรศนที่กำลังขยาย 10× และ 40× พบบริเวณปากมีหนามขนาดเล็ก

ดังแสดงในภาพที่ 34-37 และบริเวณปลายหางจะมีสวนแหลมยื่นออกมา ดังแสดงในภาพท่ี 38-41 จำนวน 

nematodes larvae ที่พบจากปลาแลแชแข็ง 4 ตัวอยาง คือ 10, 3, 3 และ 2 ตัว ตามลำดับ โดยพบพยาธิในตัวอยาง

ปลาเฮอริงมากที่สุด จำนวน 10 ตัว

 ภาพที่ 26  บริเวณปากที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 27  บริเวณปากที่กำลังขยาย 40×

 ภาพที่ 28  บริเวณหางที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 29  บริเวณหางที่กำลังขยาย 40×

 ภาพที่ 30  บริเวณหางที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 31  บริเวณหางที่กำลังขยาย 40×
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ภาพที่ 32  พยาธิจากกลามเนื้อปลา ภาพที่ 33  พยาธิขนาดตางๆ

ภาพที่ 34  บริเวณปากที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 35  บริเวณปากที่กำลังขยาย 40×

ภาพที่ 36  บริเวณปากที่กำลังขยาย 10× ภาพที่ 37  บริเวณปากที่กำลังขยาย 40× 

ภาพที่ 38  บริเวณหางที่กำลังขยาย 10×  ภาพที่ 39  บริเวณหางที่กำลังขยาย 40×   
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จำนวน nematodes larvae ท่ีตรวจพบในตวัอยางปลา 3 ประเภท เมือ่แบงตามความถีท่ีพ่บ คอื 1-5, 6-10 

และ ≥ 11 ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จำนวนตัวอยาง (รอยละ) ที่พบ nematodes larvea ในปลา 3 ประเภท

ภาพที่ 40  บริเวณหางที่กำลังขยาย 10×   ภาพที่ 41  บริเวณหางที่กำลังขยาย 40×

จำนวน 
nematodes larvae (ตัว)  

จำนวนตัวอยาง (รอยละ)

ปลากระปอง          ปลาทั้งตัวแชแข็ง ปลาแลแชแข็ง

 1-5     4 (7.55)  4 (36.36)  3 (30.00)

 6 -10    1 (1.89)  1 (9.09)   1 (10.00)  

 ≥11   1 (1.89)*   1 (9.09)**   0 (0.00)

เมือ่หาความสัมพันธ (ความแตกตาง) ทางสถติขิองการตรวจพบ nematodes larvae ในปลาทะเล 3 ประเภท 

โดยคำนวณคาไคสแควร (χ2-test) พบวาประเภทของปลาในการตรวจพบ nematodes larvae มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความแตกตางของการตรวจพบ nematodes larvae ในปลา 3 ประเภท

*พบ nematodes larvae มากที่สุด 28 ตัว, **พบ nematodes larvae มากที่สุด 118 ตัว

ประเภทปลาที่ตรวจ 
จำนวนตัวอยาง (รอยละ)            

χ
2
 - test

พบ ไมพบ

ปลากระปอง  6 (11.32)   47 (88.68)

ปลาทั้งตัวแชแข็ง                              6 (54.55)  5 (45.45)                 12.35

ชิ้นปลาแลแชแข็ง                             4 (40.00)    6 (60.00)

รวม  16 (21.62)  58 (78.38)

หมายเหตุ:  คาไคสแควร (χ
2
) จากตารางที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 มีคา 3.84
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วิจารณ

จากการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการครั้งนี้พบ anisakid nematodes larvae ในปลาทะเล 6 ชนิด

โดยพบในปลาที่อาศัยในทะเลบริเวณอาวไทย 2 ชนิด ไดแก ปลาทูแขก และปลาตาหวาน(3,4,8) และพบในปลาทะเลที่

นำเขาจากตางประเทศ 4 ชนิด ไดแก ปลาเฮอรงิ ปลาค็อด(3,4) ปลาแมคเคอเรล และปลาซาบะ (6,9)  ซึง่ nematodes larvae 

ที่ตรวจพบทั้งหมดมีลักษณะเดนของ anisakid nematodes larvae ทั้งนี้การตรวจพบในปลาทูแขก ปลาตาหวาน

และปลาแมคเคอเรล สอดคลองกบัขอมูลงานวิจยัของ ประเสรฐิ สายเชือ้ และ อมรรตัน  จำเนยีรทรง (6)  สวนการตรวจพบ

ในปลาเฮอริง และปลาค็อด สอดคลองกับขอมูลงานวิจัยของ วิลาสินี ถุนาพรรณและคณะ(3) และ จันทิพย สิงหตุย

และคณะ(4) ในขณะท่ีปลาซาบะจดัเปนปลาแมคเคอเรล วงศปลาอนิทรยี (Scombridae) ในเผา (tribe) Scombrini(9)

ซึง่ปลาในเผานีมี้การตรวจพบ anisakid nematodes larvae ในปลาลงั ปลาแมคเคอเรลแอตแลนตกิ และปลา Chub 

mackerel(6) จึงทำใหตรวจพบในปลาซาบะ โดย anisakis nematodes larvae เปนพยาธิตัวกลมที่พบในปลาทะเล

หลายชนิดจะอาศัยอยูในตับ ชองทอง และในกลามเนื้อของปลาทะเล(10) จากการตรวจพบในชองทองของปลาทั้งตัว

แชแข็งปลาที่บรรจุในกระปอง และในกลามเนื้อของปลาแลแชแข็ง ซึ่งพยาธิที่พบทั้งหมดไมมีชีวิต แมจะไมกอใหเกิด

อันตรายตอผูบริโภค แตเปนสิ่งที่นารังเกียจ ในสวนของปลากระปองที่ตรวจพบพยาธิในตัวปลาและติดบนฝากระปอง 

อาจเกิดจากการลางทำความสะอาดบริเวณชองทองไดไมดี และความรอนจากหมอนึ่งความดันสูง ทำใหพยาธิบางสวน

ลอยขึ้นมาติดที่ฝากระปอง 

ผลการหาความแตกตางของการตรวจพบ nematodes larvae ทางสถิติของปลา 3 ประเภท โดยคำนวณ

คาไคสแควร (χ2-test) พบจำนวนพยาธิในปลาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (p < 0.05) โดยพบมากที่สุดในปลาทั้งตัว

แชแข็ง รองลงมา คือ ปลากระปองและปลาแลแชแข็ง ในปลาทั้งตัวแชแข็งพบพยาธิจำนวนมากในชองทอง เนื่องจาก

เมื่อปลากินอาหารที่มีพยาธิ อาหารจะไปรวมอยูที่กระเพาะอาหารเพื่อรอการยอย เมื่อผาทองจึงทำใหพบพยาธิจำนวน

มาก สวนในปลากระปองมีการตรวจพบพยาธเินือ่งจากการลางทำความสะอาดไมดกีอนนำไปเขาหมอนึง่ ในขณะทีป่ลาแล

แชแขง็ ตรวจพบพยาธใินกลามเน้ือ อาจเน่ืองดวยตวัออนของพยาธจิะไชผนงักระเพาะอาหารเขาไปฝงตวัในกลามเนือ้ปลา 

หากปลาแลมขีนาดใหญจะทำใหมองไมเหน็พยาธใินกลามเนือ้ เมือ่นำมาแลเปนช้ินบางๆ จงึทำใหตรวจพบ nematodes 

larvae ดังกลาว สำหรับการตรวจพบ anisakid nematodes larvae ในปลาซาบะทั้งตัวแชแข็ง และปลาแมคเคอเรล

ในน้ำเกลือ มีจำนวน anisakid nematodes larvae มากกวาปลาชนิดอื่น เนื่องจากปลาซาบะมีขนาดของลำตัวใหญ 

เมื่อกินอาหารที่มีการปนเปอนพยาธิจึงกินไดในปริมาณมาก และพยาธิที่กินเขาไปยังคงอยูในกระเพาะอาหาร โดยยัง

ไมถูกผาทอง หรือควักอวัยวะภายในออก สวนปลาแมคเคอเรลในน้ำเกลือที่มีขนาดลำตัวใหญกวาตัวอยางอื่นๆ

จึงทำใหตรวจพบพยาธิมากกวาตัวอยางอื่นๆ เชนกัน ในกรณีที่ผูบริโภคตองการซื้อปลามารับประทาน โดยเฉพาะ

ปลาทั้งตัวหรือปลาแล หากตองการบริโภคดิบควรนำไปแชแข็งที่อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส นาน 15 ชั่วโมง หรือ

-20 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน จะทำใหพยาธิหรือเชื้อจุลินทรียที่อาศัยในตัวปลาตายได ซึ่งจะทำใหปลอดภัย

จากการบริโภคปลาทะเล

สรุป

ในปลาทะเลและผลิตภัณฑจากปลาทะเล มีการปนเปอน anisakid nematodes larvae โดยเฉพาะ

ปลาทั้งตัวจะพบการปนเปอนมากในชองทอง อยางไรก็ตาม หากตองบริโภคปลาทะเลจำเปนตองควักไสออก ทำความ

สะอาด และปรุงใหสุกกอนจะนำไปรับประทาน หากตองบริโภคปลาดิบควรแชแข็งที่อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส 

นาน 15 ชั่วโมง หรือ -20 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน จะทำใหพยาธิและเชื้อจุลินทรียตายได ซึ่งจะชวยลดการเจ็บปวย

จากการกอใหเกิดโรค anisakiasis ในปลาได 
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 Detection of Parasites in Marine Fishes 
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ABSTRACT Fish meat is highly nutritious with easily digestible protein. The nutrients in sea fi shes
can reduce the risk of cardiovascular diseases and nourish the brain and nervous system to improve 
memory and learning. Moreover, vitamin D, calcium and phosphorus contained in sea fi shes can enrich 
and strengthen the bones and teeth. In addition, fi sh contains less fat than other meats, thus helping to 
control weight. Nowadays, Thai people are increasingly interested in healthy food and there are plenty of 
raw fi sh dishes usually found in the stores. However, some kinds of raw marine fi shes are intermediate
hosts of anisakid nematode larvae, the causative agents of anisakiasis. For consumer protection, 74 samples 
of marine fi shes and fi sh products consisting of 53 samples of canned fi sh, 11 samples of frozen whole 
fi shes and 10 samples of frozen fi llets were examined. Of all the samples, 16 (21.62%) were infected with 
anisakid nematodes larvae, including 6 of canned fi sh, 6 of frozen whole fi shes and 4 of frozen fi sh fi llets; 
the proportions of infected canned fi sh, frozen whole fi shes and frozen fi sh fi llets were 11.32%, 54.54% 
and 40.00%, respectively. The highest number of parasites was found in the abdomen of frozen whole saba 
fi sh, followed by mackerel in brine or sauce. Therefore, eating partially cooked marine fi sh may cause 
anisakiasis and consumers should have this kind of food properly cooked before eating.
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