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บทคัดย่อ  ผักเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโภชนาการ และดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู ้ที่ต้องการลดน�้าหนัก เป็นกระแส 
ของโลกที่สนับสนุนให้ประชาชนบริโภคผักมากขึ้น องค์การอนามัยโลกได้บ่งช้ีว่าผักสดหากบริโภคดิบอาจเป็นแหล่งที่ท�าให้ 
ติดเชื้อพยาธิได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงท�าการส�ารวจความเสี่ยงการปนเปื ้อนของพยาธิในผักสดที่บริโภคดิบ 
ได้แก่ สะระแหน่ (peppermint), ผักกาดหอม (lettuce), ผักชี (coriander), ต้นหอม (leek), ผักชีฝรั่ง (parsley), 
ใบบัวบก (cantella asiatica urban), ใบกุยช่าย (garlic-like vegetable), ใบขึ้นฉ่าย (celery), ผักกาดขาว 
(white lettuce), และผักคะน้า (kale) ชนิดละ 10 ตัวอย่าง และเสนอวิธีการแช่ผัก 3 วิธี คือ แช่ในน�้าเปล่า ในส่วนผสม 
น�้าส้มสายชู 15 มิลลิลิตรต่อน�้า 4 ลิตร และในน�้าเกลือความเข้มข้น 15 กรัมต่อน�้า 4 ลิตร แล้วล้างออกด้วยน�้าเปล่า 
เพื่อลดจ�านวนพยาธิ โดยด�าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่าผัก 100 ตัวอย่าง พบพยาธิ 91 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 
พยาธิตัวกลมอิสระ 72 ตัวอย่าง ไรและไข่ 80 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 33 ตัวอย่าง ตัวอ่อน Trichostrongylus spp. 
1 ตัวอย่าง ไข่พยาธิปากขอ 1 ตัวอย่าง ไข่ Taenia spp. 2 ตัวอย่าง และไข่พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) 
2 ตัวอย่าง ส่วนการล้างผักด้วยน�้าเปล่า สารละลายน�้าส้มสายชู และน�้าเกลือสามารถลดจ�านวนพยาธิลงได้ 3-14, 6-14 และ 
3-13 เท่าตามล�าดับ การล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภคและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เป็นมาตรการจัดการความเสี่ยง 
เพื่อลดจ�านวนพยาธิที่ตกค้างในผักให้เหลือน้อยที่สุดจนไม่ก่ออันตรายต่อผู้บริโภค
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บทน�า

ผกัเป็นอาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ ให้สารอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ อดุมไปด้วยวติามนิและแร่ธาตุ 

ที่จ�าเป็น ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย ท�าให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระแส

ของโลกที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคผักมากข้ึน เช่นเดียวกันกับที่กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงประโยชน ์

ดงักล่าว จงึมนีโยบายส่งเสรมิให้ประชาชนหนัมาบรโิภคผกัเพือ่สขุภาพทีด่ ีอนึง่โดยทีผู่บ้รโิภคจะนยิมรบัประทานผกัสด 

คูก่บัอาหารจานหลกั หรอืในกรณผีูท้ีต้่องการควบคมุน�้าหนกัจะรบัประทานผกัสดในรปูของสลดัผกัเป็นอาหารจานหลกั 

การรับประทานผักสดจึงเป็นอาหารสุขภาพที่ประชาชนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามองค์การอนามัย

โลกได้มีรายงานเตือนผู้บริโภคผักสดว่าอาจมีการปนเปื้อนของพยาธิและก่อให้เกิดโรคได้(1, 2) ผู้รับประทานผัก

ที่มีการปนเปื้อนของพยาธิดังกล่าวอาจเกิดการเจ็บป่วยและมีโอกาสที่คนจะน�าเชื้อไปแพร่กระจาย (Transport 

host) ดังนั้นส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด�าเนินงานทาง

ห้องปฏิบัติการในการดูแลคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค จึงได้ท�าการวิจัยเพื่อส�ารวจความเสี่ยงของพยาธิจาก

ผักสดที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานดิบ และเสนอวิธีการล้างผักเพื่อจัดการความเสี่ยง ตามวิธีการล้างที่ทางกรมวิชาการ

เกษตรได้น�าเสนอ(3) 

วัสดุและวิธีการ

ตัวอย่างผักสด 10 ชนิด ได้แก่ สะระแหน่ (peppermint) ผักกาดหอม (lettuce) ผักชี (coriander) 

ต้นหอม (leek) ผักชีฝรั่ง (parsley) ใบบัวบก (cantella asiatica urban) ใบกุยช่าย (garlic-like vegetable) 

ใบขึ้นฉ่าย (celery) ผักกาดขาว (white lettuce) และผักคะน้า (kale) จากตลาดสดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิด 2 ต�าแหน่ง

2. เครื่องเขย่า (shaker) 

3. เครื่องหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ชนิดปรับตั้งความเร็วรอบ ได้

4. กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound microscope

5. Beaker ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

6. Sedimentation cylinder ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

7. กระชอนใช้กรองผัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ที่วางบน Sedimentation cylinder 

ได้พอดี

8. หลอด centrifuge

9. Capillary pipet

สารเคมี

1. ส่วนผสมของน�า้ยาท�าความสะอาดไลปอนเอฟ กบัน�า้เกลอื 0.85 เปอร์เซน็ต์ ปรบัความถ่วงจ�าเพาะเท่ากบั 

1.010 

2. ส่วนผสมน�้าส้มสายชู 15 มิลลิลิตร ต่อน�้า 4 ลิตร

3. เกลือป่น 15 กรัม ผสมน�้า 4 ลิตร
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วิธีวิเคราะห์ใช้ sedimentation technique(4) ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สุ่มตัวอย่างผัก 200 กรัม โดยไม่ต้องล้างน�้าก่อน ถ้าผักชนิดใดมีรากให้ตัดรากทิ้ง

2. ตัดผักเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงใน beaker ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

3. เติมสารละลายไลปอนเอฟ ที่ผสมกับน�้าเกลือ 0.85 เปอร์เซ็นต์ ให้น�้าท่วมผักเพื่อลดแรงตึงผิวให้พยาธิ 

หลุดจากผัก

4. น�าไปเขย่าบน shaker 240 ครั้งต่อนาที นาน 1 ชั่วโมง

5. น�าไปกรองลงใน sedimentation cylinder ตั้งทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้พยาธิและไข่พยาธิตกตะกอน

6. วันรุ่งขึ้นเทน�้าเหนือตะกอนทิ้งให้เหลือประมาณ 5-10 มิลลิลิตร

7. เขย่าให้เข้ากันดี แล้วถ่ายของเหลวลงหลอด centrifuge แล้วน�าไปปั่นที่ 2,000 รอบต่อนาที นาน 

10 นาที

8. ดูดน�้าใสส่วนบนทิ้งไป ให้น�้าในหลอดเหลือ 0.5-1.0 มิลลิลิตร

9. ใช้ capillary pipet ผสมตะกอนให้เข้ากันดีแล้วดูดน�้ามาหยดบนสไลด์

 10. น�าไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์โดยใช้วิธี simple direct smear แล้วบันทึกผลการตรวจ

นอกจากนั้นท�าการทดลองการล้างผักเพื่อลดจ�านวนพยาธิโดยน�าตัวอย่างผักชนิดละ 5 ตัวอย่าง จาก 

การเก็บตัวอย่างในคราวเดียวกัน แล้วเปรียบเทียบจ�านวนพยาธิที่พบจากผักที่ไม่ได้ล้างก่อนวิเคราะห์กับการล้างผัก 

3 วิธี(3) คือ

1. แช่น�้าเปล่านาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง

2. แช่น�้าส้มสายชู (น�้าส้มสายชู 15 มิลลิลิตร ต่อน�้า 4 ลิตร) นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 1 ครั้ง

3. แช่ในเกลือป่น 15 กรัมผสมน�้า 4 ลิตร นาน 10 นาที แล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 1 ครั้ง

หลังจากนั้นท�าการวิเคราะห์ตามข้อ 1-7 จากนั้นดูดน�้าใสส่วนบนทิ้งไป ให้น�้าในหลอดเหลือ 1.0 มิลลิลิตร 

น�าน�้าและตะกอนที่เหลือทั้งหมดแยกหยดบนสไลด์แล้วนับรวมจ�านวนพยาธิที่พบและหาค่าเฉลี่ย

ผล

ผลการตรวจผกัจ�านวน 100 ตวัอย่าง พบพยาธ ิ91 ตวัอย่าง แบ่งเป็นพยาธ ิตวักลมอสิระ 72 ตวัอย่าง ไรและไข่  

80 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 33 ตัวอย่าง ตัวอ่อน Trichostrongylus spp. 1 ตัวอย่าง ไข่พยาธิปากขอ 1 ตัวอย่าง 

ไข่ Taenia spp. 2 ตัวอย่าง และไข่พยาธิเข็มหมุด (Enterobius vermicularis) 2 ตัวอย่าง แยกการตรวจพบพยาธิ

ตามผักแต่ละชนิดได้ดังนี้

ใบสะระแหน่จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 9 ตัวอย่าง ไรและไข่ 10 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 

4 ตัวอย่าง ผักกาดหอม จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 8 ตัวอย่าง ไรและไข่ 9 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 

3 ตัวอย่าง ผักชี จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 7 ตัวอย่าง ไรและไข่ 8 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 1 ตัวอย่าง 

ไข่พยาธิเข็มหมุด 1 ตัวอย่าง ต้นหอม จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 7 ตัวอย่าง ไรและไข่ 7 ตัวอย่าง 

ไข่ Ascaris spp. 3 ตัวอย่าง ไข่พยาธิปากขอ 1 ตัวอย่าง ผักชีฝรั่ง จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 10 ตัวอย่าง 

ไรและไข่ 5 ตวัอย่าง ไข่ Ascaris spp. 3 ตวัอย่าง ไข่พยาธปิากขอ 1 ตวัอย่าง ไข่ Taenia spp. 1 ตวัอย่าง ไข่พยาธเิขม็หมดุ 

1 ตัวอย่าง ใบบัวบก จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 7 ตัวอย่าง ไรและไข่ 10 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 

5 ตัวอย่าง ตัวอ่อน Trichostrongylus 1 ตัวอย่าง ไข่ Taenia spp. 1 ตัวอย่าง ใบกุยช่าย จ�านวน 10 ตัวอย่าง 

พบพยาธิตัวกลม 10 ตัวอย่าง ไรและไข่ 7 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 3 ตัวอย่าง ไข่พยาธิปากขอ 1 ตัวอย่าง 

ใบขึ้นฉ่าย จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 7 ตัวอย่าง ไรและไข่ 7 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 3 ตัวอย่าง 
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ผักกาดขาว จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 2 ตัวอย่าง ไรและไข่ 10 ตัวอย่าง ไข่ Ascaris spp. 5 ตัวอย่าง 

ไข่พยาธิปากขอ 1 ตัวอย่างคะน้า จ�านวน 10 ตัวอย่าง พบพยาธิตัวกลม 5 ตัวอย่าง ไรและไข่ 7 ตัวอย่าง ไข่ 

Ascaris spp. 3 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1  การตรวจพบพยาธิ จากผัก 10 ชนิด

เมื่อน�าผักชนิดเดียวกันที่ไม่ได้ล้าง ล้างด้วยน�้าเปล่า น�้าเกลือ และน�้าส้มสายชู มาเปรียบเทียบกัน ผลการ

ตรวจใบสะระแหน่พบพยาธิ 20 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ 6, 3 และ 7 ตัว ตามล�าดับ ผักกาดหอมพบพยาธิ 9 ตัว 

เมื่อล้างแล้วทุกวิธีจะพบพยาธิ 1 ตัว ผักชีพบพยาธิ 12 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ 2, 2 และ 1 ตัว ตามล�าดับ ต้นหอม

พบพยาธิ 13 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ 4, 3 และ 4 ตัว ตามล�าดับ (ภาพที่ 1) 

ภาพที่ 1 ผลจ�านวนพยาธิที่พบจากผักที่ไม่ได้ล้างและที่ผ่านการล้าง 3 วิธี 

ชนิดผัก

จ�านวนพยาธิที่พบ

ไม่ล้าง

แช่น�้าเปล่า

แช่น�้าเกลือ

แช่น�้าส้มสายชู

 สะระแหน่ ผักกาดหอม ผักชีไทย ต้นหอม

20

0

15

10

5

จ�านวนพยาธิที่พบ

 1 ใบสะระแหน่ 10 10 (100.00)  9 (90.00)  10 (100.00)  4 (40.00)  - - - -
 2 ผักกาดหอม 10 10 (100.00)  8 (80.00)  9 (90.00)  3 (30.00)  - - - -
 3 ผักชี 10 8 (80.00)  7 (70.00)  8 (80.00)  1 (10.00)  - - - 1 (10.00) 
 4 ต้นหอม 10 8 (80.00)  7 (70.00)  7 (70.00)  3 (30.00)  - 1 (10.00)  - -
 5 ผักชีฝรั่ง 10 10 (100.00)  10 (100.00)  5 (50.00)  3 (30.00)  - 1 (10.00)  1 (10.00)  1 (10.00) 
 6 ใบบัวบก 10 10 (100.00)  7 (70.00)  10 (100.00)  5 (50.00)  1 (10.00)  - 1 (10.00)  -
 7 ใบกุยช่าย 10 9 (90.00)  10 (100.00)  7 (70.00)  3 (30.00)  - 1 (10.00)  - -
 8 ใบขึ้นฉ่าย 10 8 (80.00)  7 (70.00)  7 (70.00)  3 (30.00)  - - - -
 9 ผักกาดขาว 10 10 (100.00)  2 (20.00)  10 (100.00)  5 (50.00)  - 1 (10.00)  - -
 10 คะน้า 10 8 (80.00)  5 (50.00)  7 (70.00)  3 (30.00)  - - - -

  รวม 100 91 (91.00)  72 (72.00)  80 (80.00)  33 (33.00)  1 (1.00)  4 (4.00)  2 (2.00)  2 (2.00) 

 ล�าดับ  จ�านวน ตรวจพบ ตัวอ่อน ไร ไข่ ตัวอ่อน ไข่ ไข่ ไข่
 ที่ ชนิดผัก ที่ตรวจ พยาธิ พยาธิตัวกลม และไข่ Ascaris Trichostrongylus พยาธิ Taenia พยาธิ 
      อิสระ (%) spp. (%)   ปากขอ  spp. เข็มหมุด

การตรวจพบ (ร้อยละ)
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ตรวจนับจ�านวนพยาธิจากผักที่ไม่ล้างเปรียบเทียบกับผักที่ผ่านการล้าง 3 วิธี ในผักชีฝรั่ง ใบบัวบกและ

ใบกุยช่าย ผลการตรวจผักชีฝรั่งพบพยาธิ 14 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ 1, 1 และ 2 ตัว ตามล�าดับ ใบบัวบกพบ

พยาธิ 23 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ 3, 4 และ 2 ตัว ตามล�าดับ ใบกุยช่ายพบพยาธิ 8 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ  

1, 1 และ 1 ตัวตามล�าดับ (ภาพที่ 2) 

 ผักชีฝรั่ง บัวบก กุยช่าย
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ภาพที่ 2 ผลจ�านวนพยาธิที่พบจากผักที่ไม่ได้ล้างและที่ผ่านการล้าง 3 วิธี 

ตรวจนับจ�านวนพยาธิจากผักท่ีไม่ล้างเปรียบเทียบกับผักที่ผ่านการล้าง 3 วิธี ในใบขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว 

และคะน้า ผลการตรวจใบขึ้นฉ่ายพบพยาธิ 26 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ 2, 1 และ 4 ตัว ตามล�าดับ ผักกาดขาว 

พบพยาธิ 13 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบพยาธิ 2, 1 และ 1 ตัว ตามล�าดับ คะน้าพบพยาธิ 8 ตัว เมื่อล้างแล้วจะพบ 

พยาธิ 1, 1 และ 1 ตัว ตามล�าดับ (ภาพที่ 3) 

ภาพที่ 3 ผลจ�านวนพยาธิที่พบจากผักที่ไม่ได้ล้างและที่ผ่านการล้าง 3 วิธี 

 ขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว คะน้า
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วิจารณ์

ผักทุกชนิดท่ีวิเคราะห์เป็นผักท่ีมีส่วนที่บริโภคอยู่ติดดิน ซึ่งทางปฏิบัติจากสวนผักเมื่อเก็บและตัดแต่ง 

เพือ่ส่งขายจนถงึมือผูบ้รโิภคจะไม่มีการล้างผกัก่อน จงึท�าให้ตรวจพบตวัอ่อนของพยาธติวักลมอิสระและตวัไรถึงร้อยละ 91 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดมากับดินที่ใช้ในการปลูกผัก ไม่ท�าให้เกิดโรคในคน ไม่มีความส�าคัญทางการแพทย์(3) แต่จาก 

(ตารางที่ 1) ผักที่ตรวจทุกชนิดพบไข่ของพยาธิไส้เดือน (Ascaris spp.) รวมร้อยละ 33 ซึ่งเป็นไข่พยาธิที่ท�าให้เกิด

โรคในคนที่ส�าคัญ(5, 6) ต้นหอม ผักชีฝรั่ง และผักคะน้า ตรวจพบไข่พยาธิปากขอ (Necatoramericanus) ชนิดละ 

1 ตัวอย่าง ซึ่งระยะติดต่อของพยาธิปากขอคือ ระยะตัวอ่อน และผักชี ใบบัวบกตรวจพบไข่พยาธิเข็มหมุด ชนิดละ 

1 ตัวอย่าง (Enterobius vermicularis) การบริโภคผักที่ปนเปื้อนไข่ของพยาธิชนิดนี้อาจก่อให้เกิดโรคได้  

แหล่งของพยาธทิีเ่ป็นอนัตรายมาจากดนิท่ีท�าการเพาะปลกู ถ้าหากผกัสดทีบ่รโิภคเหล่านีม้าจากสวนผกัทีใ่ช้น�า้ทีไ่ม่สะอาด 

ใช้อุจจาระคน สัตว์ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรดผัก(4, 7) เพื่อเพิ่มผลผลิต ดังนั้นพยาธิที่อยู่ในปุ๋ยอาจจะปนเปื้อนมากับผักสด 

ที่ส่งออกขายตามท้องตลาดได้ การจัดการความเสี่ยงที่แปลงผักประเทศไทยมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช

อาหาร(8) ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน Codex: Code of  Practice for Fresh Fruits and Vegetables(9) ก�าหนดให้แปลงปลกู 

และน�้าที่ใช้ในแปลงปลูก ต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 

ส่วนปุ๋ยมาตรฐานของไทยห้ามใช้สิ่งขับถ่ายของคนมาเป็นปุ๋ย ส่วน Codex ก�าหนดในภาพกว้างว่าจะต้องบริหารจัดการ

เพื่อจ�ากัดความเสี่ยงจาก microbial ประเด็นนี้เป็นความรับผิดชอบของชาวสวนผักซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบของรัฐ

ก�ากับดูแล 

ส่วนทางด้านผูบ้รโิภคการล้างผกัให้สะอาดทีส่ดุจะเป็นการจดัการความเสีย่งทีส่ะดวก ประหยดั สามารถท�าได้

ด้วยตัวเอง (ภาพที่ 1, 2 และ 3) พิจารณาเปรียบเทียบผลการล้างผัก พบว่า วิธีแช่น�้าเปล่าสามารถลดจ�านวนพยาธิได้

มากที่สุดในผัก 4 ชนิด คือ ผักกาดหอม ผักชีฝรั่ง กุยช่าย และคะน้า วิธีแช่น�้าเกลือสามารถลดจ�านวนพยาธิได้มากที่สุด

ในผัก 7 ชนิด คือ สะระแหน่ ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชีฝรั่ง กุยช่าย ขึ้นฉ่าย และคะน้า ส่วนวิธีแช่น�้าส้มสายชูสามารถ

ลดจ�านวนพยาธิได้มากที่สุดในผัก 6 ชนิด คือ ผักกาดหอม ผักชีไทย ใบบัวบก กุยช่าย ผักกาดขาว และคะน้า ซ่ึง 

จะเหน็ว่าวธิกีารล้างผกัวิธเีดยีวกนั สามารถลดจ�านวนพยาธอิอกจากผกัต่างชนดิกนัได้ไม่เหมอืนกนั เมือ่พจิารณาวธิกีาร

ล้างผัก 3 วิธี ในผักชนิดเดียวกันจะพบว่าสามารถลดจ�านวนพยาธิได้แตกต่างกันยกเว้น ผักกาดหอม กุยช่าย และคะน้า 

ทีส่ามารถลดจ�านวนพยาธไิด้สงูสดุเหมือนกนัเม่ือเปรยีบเทยีบกบัผกัทีไ่ม่ได้ล้าง การล้างผกัทัง้ 10 ชนดิ ได้แก่ สะระแหน่ 

ผักกาดหอม ผักชี ต้นหอม ผักชีฝรั่ง ใบบัวบก ใบกุยช่าย ใบขึ้นฉ่าย ผักกาดขาว และผักคะน้า สามารถลดจ�านวน 

พยาธิด้วยวิธีแช่น�้าเปล่า แช่สารละลายน�้าส้มสายชู และน�้าเกลือลงได้ 3-14, 6-14 และ 3-13 เท่าตามล�าดับ โดยสาร

ละลายที่มีสารช่วยลดแรงตึงผิว (surfactant) เช่น น�้าส้มสายชู จะช่วยในการท�าความสะอาดโดยไปจับกับสิ่งสกปรก 

และท�าให้สิ่งสกปรกหลุดออกมา(10) เพื่อความสะดวกในการเตรียมการล้างผักให้ใช้เกลือ 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) หรือ

น�้าส้มสายชู 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) ผสมน�้า 4 ลิตร

สรุป

จากผลการวิจัยท่ีพบพยาธแิละไข่พยาธใินผกัสดนัน้ ผูว้จิยัมไิด้มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะท�าให้ผูบ้รโิภคเกดิความวติก 

กังวลจนเกิดการลดหรือถึงกับเลิกบริโภคผักสดเนื่องจากหว่ันเกรงอันตรายที่จะเกิดข้ึน หากแต่ต้องการให้ผู้บริโภคมี

ความตืน่ตวั และให้ความส�าคญักบัการล้างผกัให้สะอาดทีส่ดุ เพือ่ลดปรมิาณพยาธใิห้เหลอืน้อยจนไม่อาจก่ออนัตรายได้ 

ดังนั้นเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี นอกจากการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือแล้ว ควรเพิ่มการล้างผักให้สะอาดด้วยซึ่งจากผล

การทดลองล้างผกัดงักล่าวมาแล้วข้างต้น ยงัไม่อาจสรปุได้ว่าวธิล้ีางผกัวธิใีดสามารถลดปรมิาณพยาธไิด้ดทีีส่ดุ หากไม่ได้ 

ใช้สารละลายน�้าส้มสายชู หรือน�้าเกลือ อย่างน้อยที่สุดควรใช้น�้าเปล่าในการล้างผักก่อนน�าไปบริโภคก็จะสามารถ 

ลดจ�านวนพยาธิลงได้ 3-14 เท่า
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ABSTrAcT It is generally known that vegetables are nutritious and health foods, in particular,  
for the people who want to diet.  Moreover, the people by global approach are encouraged to consume 
more of  these produces. However, World Health Organization indicated  that  vegetable consumed raw 
may serve as vehicles for transmission of infectious parasites.Therefore, in 2556-2557 B.E., Department 
of Medical Sciences undertook the risk of parasitic contamination in 10 kinds and 10 samples each of fresh 
vegetable consumed raw which were coriander, centella asiatica urban, leek, parsley, celery, peppermint, 
lettuce, garlic-like vegetable, white lettuce and kale. The experiment included 3 wash-methods, soaking 
in water; saline solution (15 grams NaCl in 4 liters of water); vinegar solution (15 milliliters of vinegar in 
4 liters of water) for 10 minutes which were compared to unwashed vegetable. The results shown that 100 
fresh vegetables were parasitic contamination 91 samples. The contamination could be sorted as free-living 
nematodes 72 samples, mites/eggs 80 samples, Ascaris spp. eggs 33 samples, larva of Trichostrongylus spp. 
1 sample, hook worm eggs 4 samples, Taenia spp. eggs 2 samples, and Enterobius vermiculaaris eggs 2 
samples. The three wash-methods soaking in water, vinegar solution and saline solution could reduce 
the parasite numbers 3-14, 6-14 and 3-13 times when compared to unwashed vegetable respectively. 
Risk management to this matter would be The Good Agricultural Practices at growing areas and washing 
vegetable thoroughly before consuming which would leave too few parasites to cause illness.

Key words: contamination, parasites, fresh vegetables


