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บทคัดยอ  ไดสํารวจการปนเปอนพยาธิในผักสดและผลไมสดจํานวน 224 ตัวอยาง จากตลาดสดรวม 10 แหง ใน 5 ภูมิภาค 

ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีตกตะกอนดวยสารละลายไลปอนเอฟความเขมขน 1 เปอรเซ็นต 

ผสมกับนํ้าเกลือ 0.85 เปอรเซ็นต พบปนเปอนไขพยาธิไสเดือน ไขพยาธิตัวกลม ตัวออนพยาธิตัวกลม และตัวแกพยาธิตัวกลม 

ในผักสดกินใบ 11 ชนิด จํานวน 97 ตัวอยาง จาก 110 ตัวอยาง (รอยละ 88.18) พบ Capillaria spp. egg เฉพาะในผักชีฝรั่ง

ทีเ่กบ็จากตลาดภาคเหนอื ขณะทีผ่กัสดกนิผล 29 ตวัอยาง พบไขพยาธไิสเดอืนและตวัออนพยาธติวักลมรอยละ 58.00 จากการตรวจ

ทั้งหมด 50 ตัวอยาง สวนผลไมสด 22 จาก 64 ตัวอยาง (รอยละ 34.38) พบเฉพาะตัวออนพยาธิตัวกลม การสํารวจนี้

ไมพบความแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติขิองการปนเปอนพยาธใินผักสดกนิใบจากตลาดสด 5 ภมูภิาค (p-value = 0.69)

ขณะทีพ่บความแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติขิองการปนเปอนพยาธใินผกัสดกินใบ ผกัสดกินผล และผลไมสด (p-value = 

<0.00001) การสาํรวจครัง้นีช้ีใ้หเหน็วาผกัสดสวนใหญมกีารปนเปอนไขพยาธไิสเดอืน ไขพยาธติวักลม และตวัออนพยาธติวักลม 

การลางผักและผลไมใหสะอาดกอนรับประทานจึงจําเปนอยางยิ่งตอสุขภาวะที่ดีของผูบริโภค 
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บทนํา

ผกัสดและผลไมสด เปนอาหารท่ีมีประโยชนตอสขุภาพ เปนแหลงวติามนิและแรธาตทุีม่ปีระโยชนตอรางกาย 

และมคีณุสมบติัของการเปนแหลงใยอาหาร ซ่ึงเปนสารท่ีชวยลดการดูดซมึของคอเลสเตอรอลและไขมนั และยังชวยทาํให

ระบบการยอย ระบบการขับถายทํางานไดอยางปกติ นอกจากนี้ผักและผลไมบางชนิดยังมีสารพิเศษที่ชวยทํา

หนาที่คลายยาปองกันและรักษาโรคบางชนิด เชน มีสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยปองกันการเกิดโรคมะเร็ง เปนตน(1) 

อยางไรก็ตามการรับประทานผักสดและผลไมสดอาจกอใหเกิดโทษจากพยาธิที่ปนเปอนได(2,3) โดยผักสดอาจมี

การปนเปอนพยาธิระยะติดตอที่มีอยูในดิน(4) หรือจากนํ้ารดผักที่มาจากแหลงนํ้าซึ่งปนเปอนพยาธิ ปุยที่มาจากอุจจาระ

ของคนหรือมูลสัตว รวมถึงปนเปอนระหวางขั้นตอนเก็บเกี่ยว ขนสงหรือวางจําหนาย ซึ่งประเทศไทยมีภูมิอากาศรอน

ชื้น จึงมีสภาพแวดลอมที่อํานวยตอการเจริญของพยาธิที่พบกระจายอยูทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งอาจพบมาก

หรอืนอยแตกตางตามภมูภิาค เชน ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคเหนอืพบพยาธใิบไมตบัเปนสวนใหญ ภาคใตพบ

พยาธิปากขอ (hookworm) พยาธิแสมา (Trichuris trichiura) และพยาธิไสเดือน (Ascaris lumbricoides)(5) 

เมื่อรับประทานผักสดหรือผลไมสดท่ีปนเปอนพยาธิอาจทําใหเกิดการเจ็บปวยจากการที่พยาธิเขาไปเจริญในรางกาย

โดยเฉพาะในลาํไส เกดิอาการทองผกู หรอืทองเสยี เกดิการสะสมของพษิในรางกาย เกดิอาการโรคโลหติจาง ปวดเมือ่ย

กลามเนือ้และขอ รวมท้ังมีโอกาสท่ีทําใหพยาธแิพรกระจายไปในวงกวางได ดงันัน้จงึทาํการสํารวจการปนเปอนของพยาธิ

ในผกัสดและผลไมสดท่ีจําหนายจากตลาดสด 5 ภมูภิาคของประเทศไทย เพือ่นาํไปเปนแนวทางการควบคุม หรอืปองกัน

โรคพยาธิที่อาจปนเปอนจากผักสดและผลไมสดสูคนได

วัสดุและวิธีการ

ตัวอยางศึกษา

สํานกัคณุภาพและความปลอดภยัอาหาร รวมกบัศนูยวทิยาศาสตรการแพทย 7 แหง ไดแก ศนูยวทิยาศาสตร

การแพทยที่ 7 ขอนแกน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 2 พิษณุโลก 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 6 ชลบุรี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12 

สงขลา และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรงั เก็บตวัอยางผักสดและผลไมสดจาํนวน 24 ชนดิ ชนดิละ 10 ตัวอยาง 

แบงเปนผักสดกินใบ 11 ชนิด ไดแก กะเพรา ใบแมงลัก ผักชี ผักชีฝรั่ง สะระแหน ใบบัวบก โหระพา คะนา ผักแพรว 

ผักปลัง และตะไคร ผักสดกินผล 5 ชนิด ไดแก ถั่วฝกยาว มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาว และพริกขี้หนู ผลไมสด 

8 ชนิด ไดแก สม มะมวง ฝรั่ง เงาะ ลําไย แตงโม แกวมังกร และชมพู จากตลาดสด 5 ภูมิภาคของประเทศไทย 

โดยเก็บตัวอยางในชวงเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ภาคละ 2 จังหวัด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไดแก จังหวัดขอนแกนและจังหวัดนครราชสีมา ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเชียงใหม ภาคตะวันออก 

ไดแก จงัหวดัชลบรุแีละจังหวัดระยอง ภาคใต ไดแก จงัหวดัสงขลาและจังหวดัตรงั  และภาคกลาง ไดแก จงัหวดัปทมุธานี

และกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหชนิดและปริมาณพยาธิ

ตรวจพยาธิโดยใชวิธีตกตะกอน (sedimentation technique) ตามวิธีของ ภารดี และคณะ(6) โดย

สุมตัวอยางผกั 200 กรมั ไมลางนํา้ ตดัรากท้ิง แลวหัน่เปนชิน้เลก็ ใสลงใน beaker ขนาด 1,000 มลิลลิติร เตมิสารละลาย

ไลปอนเอฟ (บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จํากัด, ประเทศไทย) ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ผสมกับนํ้าเกลือ 0.85 

เปอรเซ็นต (บริษัท เทอรโม ฟชเชอร ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย) จํากัด, ประเทศไทย) ใหทวมผัก สําหรับผลไมสด 
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นําตัวอยางผลไมใสลงในถุงพลาสติก เติมสารละลายไลปอนเอฟความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ผสมกับนํ้าเกลือ

0.85 เปอรเซ็นต จากน้ันนําตัวอยางท่ีเตรียมไปเขยาดวยเครื่องเขยาที่ความเร็ว 240 ครั้งตอนาที นาน 1 ช่ัวโมง

แลวนําไปกรอง โดยใช sedimentation cylinder นํานํ้าสวนที่ผานการกรองแลวตั้งทิ้งไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง 

ทีอ่ณุหภมูหิอง จากน้ันเทน้ําเหนือตะกอนท้ิงใหเหลือประมาณ 5 - 10 มลิลลิติร เขยาแลวถายของเหลวลงหลอดสาํหรบัปน 

และนําไปปนที่ 2,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที ดูดนํ้าใสสวนบนทิ้ง ใหนํ้าในหลอดมีปริมาตรเหลือ 1.0 มิลลิลิตร

เขยาตะกอนใหเขากัน ตรวจหาชนิดของพยาธิภายใตกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 10x และ 40x โดยตรวจประมาณ 

3-4 สไลดตอชนิดตัวอยาง พรอมนับจํานวนพยาธิ

การทดสอบทางสถิติ

วเิคราะหหาความสัมพันธทางสถติขิองการปนเปอนพยาธใินผักสดจากตลาดสด 5 ภมูภิาค และหาความสมัพนัธ

การปนเปอนพยาธิในผักสดกินใบ ผักสดกินผล และผลไมสด โดยคํานวณคาไคสแควร (Chi-square test) สําหรับ

ขอมูลตารางขนาด 2 × 2 โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ p-value ≤ 0.05 

ผล

ผักสดกินใบ

จากการตรวจผักสดกินใบ 11 ชนิด ชนิดละ 10 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 110 ตัวอยาง พบปนเปอนพยาธิจํานวน  

97 ตวัอยาง คดิเปนรอยละ 88.18 ของผกัสดกนิใบทัง้หมด ซึง่ใน 1 ตวัอยางพบพยาธมิากกวาหนึง่ชนดิ พยาธทิีต่รวจพบ

ไดแก  ไขพยาธไิสเดือน (Ascaris spp. egg) 13 ตวัอยาง คดิเปนรอยละ 11.82, ตวัออนพยาธติวักลม (nematode larva) 

14 ตัวอยาง  คิดเปนรอยละ 12.73,  Ascaris spp. egg และ nematode larva 43 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 39.09, 

Ascaris spp. egg, ไขพยาธิตัวกลม (nematode egg) และ nematode larva 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 8.18, 

Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva และตัวแกพยาธิตัวกลม (nematode adult) 18 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 16.36 (ตารางที่ 1) ซึ่งผักแตละชนิดพบมีปนเปอนของพยาธิ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1) ดังนี้

กะเพรา: พบพยาธิปนเปอนในทุกตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 7 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, 

nematode egg และ nematode larva 1 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva 

และ nematode adult 2 ตัวอยาง 

ใบแมงลัก: พบพยาธิปนเปอนในทุกตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 2 ตัวอยาง, nematode larva 

1 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg และ nematode larva 6 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode 

larva และ nematode adult 1 ตัวอยาง 

ผักชี: พบพยาธิปนเปอนในทุกตัวอยาง โดยพบ nematode larva 3 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg 

และ nematode larva 5 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg และ nematode larva 1 ตัวอยาง, 

Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva และ nematode adult 1 ตัวอยาง  

ผักชีฝรั่ง: พบพยาธิปนเปอนในทุกตัวอยาง  โดยพบ nematode larva 1 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg 

และ nematode larva 5 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg และ nematode larva 1 ตัวอยาง, 

Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva และ nematode adult 2 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, 

nematode egg, nematode larva, nematode adult และ Capillaria spp. egg 1 ตัวอยาง 
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สะระแหน: พบพยาธิปนเปอนในทุกตัวอยาง  โดยพบ nematode larva 3 ตัวอยาง, nematode egg 

และ nematode larva 3 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg,  nematode egg และ nematode larva 2 ตัวอยาง, 

Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva และ nematode adult 2 ตัวอยาง 

ใบบัวบก: พบพยาธิปนเปอนในทุกตัวอยาง  โดยพบ Ascaris spp. egg, nematode larva 4 ตัวอยาง, 

Ascaris spp. egg, nematode egg และ nematode larva 1 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg, 

nematode larva และ nematode adult 5 ตัวอยาง 

โหระพา: พบพยาธิปนเปอน 9 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 3 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg

และ nematode larva 6 ตัวอยาง 

คะนา: พบพยาธิปนเปอน 8 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 2 ตัวอยาง, nematode larva 1 ตัวอยาง, 

Ascaris spp. egg และ nematode larva 4 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva 

และ nematode adult 1 ตัวอยาง 

ผักแพรว: พบพยาธิปนเปอน 8 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 5 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg,  

nematode egg และ nematode larva 1 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva 

และ nematode adult 2 ตัวอยาง 

ผักปลัง: พบพยาธิปนเปอน 6 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 2 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg 

และ nematode larva 2 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg และ nematode larva 1 ตัวอยาง, 

Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva และ nematode adult 1 ตัวอยาง 

ตะไคร: พบพยาธิปนเปอน 6 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 2 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg 

และ nematode larva 3 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode egg และ nematode larva 1 ตัวอยาง 

ตารางที่ 1 การปนเปอนพยาธิในผักสดกินใบ 11 ชนิด

ผักสด
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egg (%)

nematode

larva (%)

Ascaris spp. egg

& 

nematode larva 

(%)

Ascaris spp. egg &

nematode egg & 

nematode larva

(%)

Ascaris spp. egg &

nematode egg & 

nematode larva &

nematode adult  

(%)

1. กะเพรา 10 (100.00) 7 (70.00) - - 1 (10.00) 2 (20.00)

2. ใบแมงลัก 10 (100.00) 2 (20.00) 1 (10.00) 6 (60.00) - 1 (10.00) 

3. ผักชี 10 (100.00) - 3 (30.00) 5 (50.00) 1 (10.00) 1 (10.00)

4. ผักชีฝรั่ง 10 (100.00) - 1 (10.00) 5 (50.00) 1 (10.00) 3 (30.00)* 

5. สะระแหน 10 (100.00) - 3 (30.00) 3 (30.00) 2 (20.00) 2 (20.00)

6. ใบบัวบก 10 (100.00) - - 4 (40.00) 1 (10.00) 5 (50.00)

7. โหระพา 9 (90.00) - 3 (33.33) 6 (66.67) - -

8. คะนา 8 (80.00) 2 (25.00) 1 (12.50) 4 (50.00) - 1 (12.50)

9. ผักแพรว 8 (80.00) - 5 (62.50) - 1 (12.50) 2 (25.00)

10. ผักปลัง 6 (60.00) 2 (33.33) - 2 (33.33) 1 (16.67) 1 (16.67)

11. ตะไคร 6 (60.00) - 2 (33.33) 3 (50.00) 1 (16.67) -

รวม 97 (88.18) 13 (11.82) 14 (12.73) 43 (39.09) 9 (8.18) 18 (16.36)

*ตรวจพบ  Capillaria  spp. egg ใน 1 ตัวอยาง
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 Ascaris spp. egg ที่ 400x Ascaris spp. egg ที่ 400x Ascaris spp. egg ที่ 400x  Ascaris spp. egg ที่ 400x         
 พบในใบบัวบก No. 57 พบในใบบัวบก No. 57 พบในตะไคร No. 81 พบในโหระพา No. 198

 nematode egg ที่ 400x Capillaria spp. egg ที่ 400x nematode egg ที่ 400x nematode egg ที่ 400x
 พบในผักแพรว  No. 14 พบในผักชีฝรั่ง No. 72 พบในใบบัวบก  No. 223 พบในผักปลัง No. 225

 nematode egg ที่ 400x  nematode egg ที่ 400x nematode egg ที่ 400x nematode egg ที่ 400x
 พบในใบบัวบก 57 พบในสะระแหน No. 197 พบในใบบัวบก No. 223 พบในใบบัวบก No. 223

 nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x
 พบในผักปลัง No. 59 พบในผักชีฝรั่ง No. 72 พบในใบแมงลัก No. 214 พบในคะนา No. 68

 nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x
 พบในผักปลัง No. 15 พบในสะระแหน No. 146 พบในตะไคร No. 81 พบในผักชีฝรั่ง No. 216

 nematode adult ที่ 400x  nematode adult ที่ 400x nematode adult ที่ 400x  nematode adult ที่ 400x
 พบในใบบัวบก No. 223 พบในผักชี No. 140 พบในผักปลัง No. 225 พบในใบบัวบก No. 171

 nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x nematode larva ที่ 100x
 พบในผักปลัง No. 15 พบในสะระแหน No. 146 พบในตะไคร No. 81 พบในผักชีฝรั่ง No. 216

ภาพที่ 1  ตัวอยางชนิดของพยาธิที่ตรวจพบในผักสดกินใบ 
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เมื่อวิเคราะหการปนเปอนพยาธิในผักสดกินใบจากตลาดสด 5 ภูมิภาค ภาคละ 22 ตัวอยาง พบปนเปอน 

Ascaris spp. egg, nematode egg, Capillaria spp. egg, nematode larva และ nematode adult 

เมือ่เปรียบเทยีบการปนเปอนของแตละภมิูภาคดวยวธิไีคสแควร (Chi-square test) ไมพบความสมัพนัธทีม่นียัสาํคญั

ทางสถิติ (p-value = 0.69) ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการตรวจพยาธิมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขอนแกนและนครราชสมีา): พบพยาธิปนเปอน 21 ตวัอยาง โดยพบ Ascaris spp. 

egg 19 ตัวอยาง, nematode egg 7 ตัวอยาง, nematode larva 17 ตัวอยาง, nematode adult 3 ตัวอยาง 

ภาคเหนือ (พษิณโุลกและเชยีงใหม): พบพยาธปินเปอน 19 ตวัอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 15 ตัวอยาง, 

nematode egg 3 ตัวอยาง, Capillaria spp. egg 1 ตัวอยาง, nematode larva 16 ตัวอยาง, nematode adult 

2 ตัวอยาง 

ภาคตะวันออก (ชลบรุแีละระยอง): พบพยาธปินเปอน 20 ตวัอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 17 ตวัอยาง, 

nematode egg 2 ตัวอยาง, nematode larva 17 ตัวอยาง, nematode adult 1 ตัวอยาง 

ภาคใต (สงขลาและตรัง): พบพยาธิปนเปอน 18 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 16 ตัวอยาง, 

nematode egg 5 ตัวอยาง, nematode larva 16 ตัวอยาง, nematode adult  6 ตัวอยาง 

ภาคกลาง (ปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร): พบพยาธิปนเปอน 19 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 

16 ตัวอยาง, nematode egg 7 ตัวอยาง, nematode larva 18 ตัวอยาง, nematode adult 6 ตัวอยาง  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธการปนเปอนพยาธิในผักสดกินใบจากตลาด 5 ภูมิภาค

แหลงซื้อตัวอยาง                                                                    
จํานวนตัวอยาง (รอยละ)   

χ2 
พบ                       ไมพบ                 

    1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           

    2. ภาคเหนือ                                   

    3. ภาคตะวันออก                                                                      

    4. ภาคใต     

    5. ภาคกลาง

21 (95.45)

19 (86.36)                

20 (90.91)

18 (81.82)

19 (86.36)                

 1 (4.55)

 3 (13.64)

 2 (9.09)

 4 (18.18)

 3 (13.64)

2.27

(p-value = 0.69)

    รวม    97 (88.18)   13 (11.82)

ผักสดกินผล

จากการตรวจผักสดกินผล 5 ชนิด ชนิดละ 10 ตัวอยาง ที่เก็บจากตลาดสดแตละภูมิภาค พบปนเปอนพยาธิ  

29 ตวัอยาง คดิเปนรอยละ 58.00 ไดแก ถัว่ฝกยาว มะเขอืเทศ มะเขอืเปราะ มะเขอืยาว และพรกิขีห้น ูจาํนวน 5, 7, 5, 3 

และ 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50, 70, 50, 30 และ 90 ตามลําดับ (ตารางที่ 3) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ถั่วฝกยาว: พบพยาธิปนเปอน 5 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 4 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, 

nematode larva 1 ตัวอยาง 

มะเขือเทศ: พบพยาธิปนเปอน 7 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 6 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, 

nematode larva 1 ตัวอยาง 
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ตารางที่ 3 การปนเปอนพยาธิในผักสดกินผล 5 ชนิด จากตลาดสด 5 ภูมิภาค 

ผักสด
กินผล

จํานวนตัวอยางที่
ตรวจพบพยาธิ (%)

Ascaris spp. egg nematode larva
Ascaris spp. egg &
nematode larva

1. ถั่วฝกยาว (10) 5 (50.00) -  4 (80.00) 1 (20.00)

2. มะเขือเทศ (10) 7 (70.00) -  6 (85.71) 1 (14.29)

3. มะเขือเปราะ (10) 5 (50.00) 1 (20.00)  3 (60.00) 1 (20.00)

4. มะเขือยาว (10) 3 (30.00) -  3 (100.00) -

5. พริกขี้หนู (10) 9 (90.00) 1 (11.11)  8 (88.89) -

มะเขือเปราะ: พบพยาธิปนเปอน 5 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 1 ตัวอยาง, nematode larva         

3 ตัวอยาง, Ascaris spp. egg, nematode larva 1 ตัวอยาง

มะเขือยาว: พบพยาธิปนเปอน 3 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 3 ตัวอยาง 

พริกขี้หนู: พบพยาธิปนเปอน 9 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 1 ตัวอยาง, nematode larva             

8 ตัวอยาง 

การปนเปอนพยาธใินผกัสดกนิผลจากตลาดสดแตละภมูภิาค พบปนเปอน Ascaris spp. egg,  nematode 

larva ซึ่งมีรายละเอียดตามภูมิภาค ดังนี้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกนและนครราชสีมา): พบพยาธิปนเปอน 5 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris 

spp. egg 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 40 และ nematode larva 4 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 80  

ภาคเหนือ (พิษณุโลกและเชียงใหม): พบพยาธิปนเปอน 6 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 6 ตัวอยาง   

คิดเปนรอยละ 100  

ภาคตะวันออก (ชลบุรีและระยอง): พบพยาธิปนเปอน 8 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg 1 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ12.5 และ nematode larva 7 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 87.5  

ภาคใต (สงขลาและตรัง): พบพยาธิปนเปอน 5 ตัวอยาง โดยพบ nematode larva 5 ตัวอยาง คิดเปน             

รอยละ 100  

ภาคกลาง (ปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร): พบพยาธิปนเปอน 5 ตัวอยาง โดยพบ Ascaris spp. egg               

2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 40 และ nematode larva 5 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100  

ผลไมสด

จากการตรวจผลไมสดจํานวน 8 ชนิด 64 ตัวอยาง พบการปนเปอน nematode larva 22 ตัวอยาง 

คิดเปนรอยละ 34.38 ไดแก สม มะมวง ฝรั่ง แกวมังกร ชมพู ลําไย แตงโม และเงาะ จํานวน 10, 10, 10, 10, 10, 7, 

4 และ 3 ตัวอยาง พบการปนเปอนพยาธิจํานวน 4, 3, 1, 6, 3, 1, 2  และ 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 40.00, 30.00, 

10.00, 60.00, 30.00, 14.29, 50.00  และ 66.67 ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 การปนเปอน nematode larva ในผลไมสด 8 ชนิด

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธทางสถิติของการปนเปอนพยาธิในผักสดกินใบ ผักสดกินผล และผลไมสด

โดยคํานวณคาไคสแควร (Chi-square test) พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value <0.00001)

ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสัมพันธการปนเปอนพยาธิในผักสดกินใบ ผักสดกินผล และผลไมสด

 ชนิดของตัวอยาง  
จํานวนตัวอยาง (รอยละ)

χ2 
  พบ                       ไมพบ

1. ผักสดกินใบ                                               97 (88.18) 13 (11.82)

2. ผักสดกินผล                                                                     29 (58.00) 21 (42.00) 54.12

3. ผลไมสด                                                                              22 (34.38) 42 (65.62) (p-value <0.00001)

    รวม                                                              148 (66.07) 76 (33.93)

วิจารณ 

การสํารวจผักสดกินใบ 11 ชนิด ทั้ง 5 ภูมิภาคของการศึกษานี้ พบ Ascaris spp. egg. ซึ่งไขพยาธิชนิดนี้

พบไดมากในดินท้ังในประเทศเขตรอนและเขตอบอุน มกัปนเปอนมากับอาหาร ทาํใหเกิดโรคในคน เมือ่คนกลนืไขพยาธิ

ลงไปในระบบทางเดินอาหาร นํ้ายอยจากกระเพาะอาหารจะยอยเปลือกไข ทําใหตัวออนฟกออกจากไขบริเวณลําไสเล็ก

ตอนตน พยาธิจะไชผานผนังลําไสเล็กเขาสูกระแสเลือด เดินทางเขาสูตับเพื่อไปยังหัวใจซีกขวาและปอดในที่สุด(7, 8) 

นอกจากนี้ผักทุกชนิด ยกเวนโหระพา พบ nematode egg โดยพบวาตัวอยางใบบัวบกตรวจพบ nematode egg 

ทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งอาจเกิดจากใบบัวบกมีลําตน กานและใบอยูติดดิน ทําใหเมื่อใสปุยหรือรดนํ้าที่มีการปนเปอนพยาธิ
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อาจตกคางบนใบไดมากกวาผกัชนิดอืน่ สวนผกัชฝีรัง่ตรวจพบ Capillaria spp. egg ซึง่เปนไขพยาธทิีไ่มกอโรคโดยตรง 

แตอาจขบัถายไขและตวัออนซึง่จะทําใหพยาธเิหลานีไ้ปแพรกระจายทีอ่ืน่ตอไป(6) มรีายงานวาไขของพยาธตัิวแกทีอ่าศยั

ในลําไสเล็กจะออกมากับอุจจาระ หากลงสูนํ้าจะเจริญเปนตัวออนอยูภายในเปลือกไข เมื่อปลานํ้าจืดกินเขาไปก็ฟก

ออกเปนตัวออนอยูในลําไสปลา ประมาณ 10 - 20 วัน ตัวออนก็จะเจริญเปนตัวออนระยะติดตอ เมื่อคนกินปลานํ้าจืด

สุกๆ ดิบๆ เชน กอยปลา พยาธิก็จะเจริญเปนตัวแกอยูในลําไสเล็กตอไป(9,10) การกอโรคอาจเกิดจากกินปลาดิบที่มี

ตัวออนพยาธิระยะติดตอเขาไป แลวฟกตัว ทําใหเกิดทองรวงรุนแรงและเรื้อรัง นํ้าหนักตัวลดลง ออนเพลีย ในที่สุด

ผูปวยอาจเสียชีวิตได(11,12) การตรวจพบไขพยาธิในผักอาจเกิดจากใชนํ้าที่มีการปนเปอนจากอุจจาระของมนุษยรดผัก 

ผักสดกินใบทุกชนิดพบ nematode larva เนื่องจากผักที่ตรวจมีสวนที่บริโภคอยูติดดิน การปนเปอนพยาธิ

จึงเปนสิ่งที่ติดมากับดินที่ใชปลูกผัก ซึ่งทางปฏิบัติจากสวนผักเมื่อเก็บและตัดแตงเพื่อสงขายจนถึงมือผูบริโภค

จะไมมีการลางผกักอน จึงทาํใหตรวจพบ nematode larva ซึง่ไมทาํใหเกดิโรคในคน ไมมคีวามสาํคญัทางการแพทย(6) 

 แตมีรายงานวาในลําไสของพยาธิดังกลาวอาจมีแบคทีเรียที่เปนเชื้อโรคเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย(13) ผักสด

กินใบเกือบทุกชนิด ยกเวนโหระพาและตะไคร ตรวจพบ nematode adult ทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งในตัวอยางที่พบ

nematode adult พบการปนเปอนของพยาธิชนิดอื่นๆ ดวย เปนเครื่องบงชี้วาการปนเปอนพยาธิในผักสดมีความชุก

ในฤดูรอน (กลางเดือนกุมภาพันธ-กลางพฤษภาคม) ซึ่งมีภูมิอากาศรอนช้ืน และมีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ

การเจริญและพัฒนาของไขพยาธิ(14) และบงชี้วาการปนเปอนพยาธิในผักสดที่จําหนายอาจมาจากดินที่ทําการเพาะปลูก 

หรือข้ันตอนการเพาะปลูกท่ีเกษตรกรอาจนําอุจจาระคนหรืออุจจาระของสัตว และใชนํ้าสกปรกที่ปนเปอนพยาธิ

มารดผัก(6,15,16) เพ่ือเปนการเพ่ิมผลผลิต ทําใหพยาธิปนเปอนมากับผักสดที่สงออกขายตามทองตลาดได ดังนั้น

กอนนําผักสดมารับประทานควรลางผักใหสะอาดดวยนํ้ายาลางผัก และลางดวยนํ้าสะอาดหลายๆ ครั้ง 

สวนการปนเปอนพยาธิของผักสดกินผล อาจมาจากขั้นตอนการใสปุยหรือรดนํ้าที่มีการปนเปอนพยาธิ

รวมทั้งการเก็บเกี่ยว การขนสง และการวางจําหนายในตลาดสดที่เปนตลาดเปด ขณะที่การปนเปอนที่พบ nematode 

larva ในผลไมสดทุกชนดิ โดยเฉพาะพบมากในเงาะรอยละ 66.67 และแกวมงักรรอยละ 60 ผลไมทัง้สองชนดิมเีปลอืก

ทีหุ่มดวยขนและใบ หากน้ําท่ีใชรดสกปรกกอ็าจปนเปอนพยาธไิด หรืออาจปนเปอนในขัน้ตอนการเกบ็เกีย่วทีผ่ลไมหลน

ลงพ้ืนดนิ หรือปนเปอนระหวางการขนสงจากแหลงผลติทีบ่รรทกุรวมกบัผกัสดชนดิตางๆ รวมทัง้ในระหวางการจาํหนาย

ที่ไมมีการแยกสัดสวนการวางจําหนายที่จําเพาะ 

ผลการหาความสัมพนัธทางสถติขิองการปนเปอนพยาธใินผกัสดกนิใบจากตลาด 5 ภมูภิาค พบมกีารปนเปอน

พยาธิไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ อาจเพราะผักทุกชนิดปลูกในดินที่นิยมยกรองกวางและลึกแบบที่เรียกวารองจีน 

ซึง่สะดวกในการใชนํา้โดยวิดนํา้จากทองรองขึน้มารดบนสนัแปลงผกั และการเกบ็เกีย่วผกัใบจะดูจากอายนุบัตัง้แตปลกู 

สวนผักกินผลนั้นข้ึนอยูกับชนิด เชน พริกและมะเขือเทศ สามารถดูไดจากสีของผลหรือดูการเปลี่ยนแปลงของสี

ซึ่งจะบอกถึงการสุกแกของผัก(17) ทําใหสามารถเก็บเกี่ยวในชวงเวลาใกลเคียงกัน จึงพบการปนเปอนพยาธิไมแตกตาง 

สวนผกัสดกนิผลและผลไมสด มลีกัษณะการปลกู การใสปุย การรดน้ํา และโครงสรางของลาํตนทีจ่ะปนเปอนพยาธไิดตางกัน 

จึงไมมีความสัมพันธกันในการตรวจพบพยาธิ สวนการหาความสัมพันธการปนเปอนพยาธิในผักสดกินใบ ผักสด

กินผล และผลไมสด พบมีการเปอนพยาธแิตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิเนือ่งจากผกัสดกนิใบ มสีวนของกิง่ กาน 

ใบอยูติดหรือใกลพ้ืนดิน ใบผักมีรอยหยัก และจํานวนใบที่ปกคลุมมากกวา เมื่อใสปุยและรดนํ้าที่ปนเปอนพยาธิ 

จะตกคางบนใบไดมากกวา แตผักสดกินผล สวนของตนจะอยูสูงจากพื้นดิน เมื่อใสปุยหรือรดนํ้าที่ปนเปอนพยาธิ

จะตกคางบนผักกินผลนอยกวาผักสดกินใบ สวนผลไมสด พบ nematode larva อาจปนเปอนจากการเก็บเกี่ยว

ที่ผลไมหลนลงสูพื้นดิน ปนเปอนจากการขนสง หรือการวางจําหนายที่ไมแยกเปนสัดสวน เนื่องจากตลาดสดสวนใหญ

เปนแบบตลาดเปด และไมมีการควบคุมดานสุขลักษณะที่ดี จึงอาจเกิดการปนเปอนพยาธิได 
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ผลการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลเบื้องตนจากการตรวจโดยใชวิธีตกตะกอน (sedimentation technique) 

และใชกลองจุลทรรศนเพื่อตรวจแยกชนิดจากการสังเกตรูปรางลักษณะของพยาธิ ทําใหไมสามารถแยกไดวา

เปน nematode larva ชนิดใด ตองวิเคราะหเพิ่มเติมดวยเทคนิคอื่นๆ เชน การเพาะเชื้อ การยอมสี รวมทั้งการใช

เทคนิคทางอณูชีววิทยาหรือชีวโมเลกุล เปนตน หากสามารถเก็บตัวอยาง nematode larva ในดินจากพื้นที่เพาะปลูก

มาศึกษาเปรียบเทียบกับ nematode larva ที่พบปนเปอนในตัวอยางผักสดได ก็อาจชวยอธิบายสาเหตุการปนเปอน 

ตลอดจนอาจหาวิธีควบคุมและปองกันได

สรุป

ผลการศกึษาครัง้น้ีแสดงใหเหน็วาผกัสดและผลไมสดจากตลาดสด 5 ภูมภิาคของประเทศไทย มกีารปนเปอน

ไขพยาธิทีก่อโรคในคน และมีการปนเปอนของดินสิง่สกปรกและมลูสตัว ดงันัน้กอนนําผักสดและผลไมสดมารบัประทาน

ควรลางใหสะอาดโดยแชในนํ้ายาลางผักระยะหนึ่งกอน แลวจึงนํามาลางดวยนํ้าประปาหลายๆ ครั้ง
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ABSTRACT Contamination of parasites in fresh vegetables and fresh fruits from 10 markets located 

in 5 regions of Thailand was examined by sedimentation technique using a mixture of 1% Lipon-F detergent 

and 0.85% of normal saline solution. A total of 224 samples were collected during February-May 2018. 

Our survey demonstrated that Ascaris spp. egg, nematode egg, nematode larva, nematode adults were 

found in 97 of 110 samples of leaf vegetables (88.18%). Capillaria spp. Egg was found only in parsley. 

In addition, Ascaris spp. egg and nematode larva were contaminated in 29 of 50 fruit vegetables (58.00%). 

Furthermore, 22 of 64 fresh fruits (34.38%) were only contaminated with nematode larva. There was no 

significant difference on parasitic contamination in leaf vegetables from 5 regional markets (p-value = 0.69), 

whereas contamination was significantly different among leaf vegetables, fruit vegetables and fresh fruits 

(p-value <0.00001). Our results revealed that the majority of parasites found in fresh vegetables were Ascaris 

spp. egg, nematode egg and nematode larva. Therefore, for a good health, fresh vegetables and fresh fruits 

should be thoroughly rinsed before consuming. 
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