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บทคัดยอ 

 พยาธิตัวกลมอะนิซาคิสกอใหเกิดโรคอะนิซาคิเอซิส (Anisakiasis) ในคน มีสาเหตุมาจากการ
บริโภคปลาดิบที่มาจากเขตหนาว ผูที่ไดรับเชื้อจะมีอาการ ปวดทอง มีไข อาเจียนปนเลือด บางรายมี
อาการไอรวมดวย และอาจมีอาการรุนแรงจนถึงลําไสทะลุได ในการตรวจหาและจําแนกสายพันธุ
พยาธิตัวกลมอะนิซาคิสที่พบในปลาตาหวานจากทะเลฝงอาวไทยและฝงอันดามันโดยเทคนิคพีซีอาร-
เรสตริกชันเอนโดนิวคลีเอส (PCR-Restriction Endonuclease) พบวา พยาธิอะนิซาคิสที่พบในปลา
ตาหวานทั้งสองฝงทะเล เกิดแถบดีเอ็นเอ จํานวน 2 แถบ ขนาดประมาณ 550 bp และ 430 bp หลังจาก
ตัดจําเพาะดวยเอ็นไซม HhaI เมื่อเทียบเคียงกับแถบมาตรฐาน (molecular key) ที่ใชในการจําแนก
ชนิดพยาธิอะนิซาคิส พบวาพยาธิ อะนิซาคิส ที่ไดจากปลาตาหวานทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามันอาจ
เปนชนิด Anisakis typica 
 

คําสําคัญ: การตรวจหาและจําแนก/ อะนิซาคิส/ เทคนิคพีซีอาร-เรสตริกชันเอนโดนิวคลีเอส  
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Abstract 

 Anisakid nematodes caused anisakiasis. Humans can be infected with Anisakis nematode 
by consuming raw fish especially from temperate zone. Patients with Anisakis infection develop 
abdominal pain, fever, nausea, vomiting, and perforate bowel. In the detection and identification, 
Anisakis nematodes were isolated from Priacanthus tayenus caught from the Gulf of Thailand and 
Andaman Sea. Anisakis DNA were analyzed by PCR–restriction endonuclease technique with the 
restriction enzyme HhaI. The products were subjected to agarose gel electrophoresis and showed 
two bands of approximately 550 bp and 430 bp. Based on a previously study, species of Anisakis 
from this study was Anisakis typica. 
 

Keywords: Detection and Identification/ Anisakis/ PCR – Restriction Endonuclease Technique 
 

บทนํา 
 ปจจุบันกระแสความนิยมอาหารญี่ปุน
พบแพรหลายทั่วไปแทบทุกสถานที่รวมทั้งใน
ประเทศไทย เห็นไดจากเมนูปลาดิบในรานคา
ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปลาดิบที่มาจากเขต
หนาวจะมีการพบการติดเชื้อพยาธิชนิดหนึ่ง 
คือ พยาธิอะนิซาคิส (Anisakis simplex) ซ่ึง
กอใหเกิดโรค Anisakiasis พยาธิชนิดนี้เปน
พยาธิตัวกลม มองเห็นไดดวยตาเปลา พบใน
ปลาทะเลที่วางขายในประเทศไทย โดยตรวจ
พบตัวออนของพยาธิชนิดนี้ในปลาหลายชนิด 
เชน ปลาดาบเงิน ปลาตาหวาน ปลาสีกุน ปลา
ทูแขก ปลากุเลกลวย ปลาลัง เปนตน สวนใน
ตางประเทศจะพบในปลาจําพวก ปลาคอด 
ปลาแซลมอน ปลาเฮอริ่ง เปนตน A. simplex 
เปนพยาธิตัวกลม มองเห็นไดดวยตาเปลา ตัว
โตเต็มวัยมีความยาวประมาณ 2-5 เซ็นติเมตร 
ในธรรมชาติพยาธิอะนิซาคิสอาศัยอยู ใน

กระ เพาะของสัตวทะ เล  เชน  ปลาโลมา 
ปลาวาฬ และสัตวเล้ียงลูกดวยนมในทะเลชนิด
อ่ืนๆ ไขของพยาธิจะปนออกมากับอุจจาระ 
เจริญเปนตัวออนอยูในทะเล และเปนอาหาร
ของกุงและไรทะเล เมื่อปลากินกุงและไรทะเล
ที่มีตัวออนของพยาธิเขาไป พยาธิก็จะไปฝงตัว
อยู ในกล าม เนื้ อของปลา เหล านั้ น  คนที่
รับประทานปลาดิบที่มีพยาธินี้อยูก็จะติดโรค
พยาธิได พยาธิจะถูกปลดปลอยออกมาจากเนื้อ
ปลาที่ รับประทานเข าไป  โดยน้ํ ายอยใน
กระเพาะอาหารหรืออาจจะถูกขับออกมาจาก
กระเพาะอาหารเสียกอนโดยการอาเจียน ซ่ึงจะ
ไมทําใหเกิดโรค แตในกรณีที่พยาธิไมถูกขับ
ออกไป พยาธิอาจจะชอนไชไปตามทางเดิน
อาหาร แลวอยูในลําไส หรืออยูนอกลําไส
ภายในชองทองได (จตุรงค ประเทืองเดชกุล, 
2554) ในประเทศไทยตรวจพบตัวออนของ
พยาธิชนิดนี้ในปลามากกวา 20 ชนิดจากอาว
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ไทย (มนูญ ไพบูลย, 2550) สวนในตางประเทศ
จะพบในปลาจําพวก ปลาคอด ปลาแซลมอน 
ปลาเฮอริ่ง ระยะตัวออนที่ติดตอสูคนจะอยูใน
อวัยวะภายในชองทองของปลาทะเล มองเห็น
ด วยตา เปล าได  ขนาดยาวประมาณ  1-2 
เซ็นติเมตร กวางประมาณ 0.3-0.5 มิลลิเมตร 
ลักษณะบริ เวณปากจะมีหนามขนาดเล็ก 
บริเวณปลายหางจะมีสวนแหลมยื่นออกมา 
พยาธิชนิดนี้จะใชหนามขนาดเล็กและใชปลาย
หางแหลมในการไชผานเนื้อเยื่อตางๆ 
 ปจจุบันมีผูนิยมรับประทานอาหาร
ญ่ีปุนกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองใหญ ทําให
อาหารญี่ปุน เชน ปลาดิบกลายมาเปนเมนูหลัก
ในชีวิตประจําวัน และนิยมบริโภคกันมากขึ้น
ในทุกภูมิภาคของโลก เนื่องจากปลาดิบเปนที่
อยูอาศัยของตัวออนพยาธิจึงทําใหพบผูปวย
จากการติดเชื้อพยาธิที่อยูในปลาดิบเพิ่มขึ้นอีก
ดวย โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุนมีรายงาน
ประมาณ 2,000 รายใน ป พ.ศ. 2538 สําหรับ
ในประเทศไทยมีรายงานการติดเชื้อพยาธิอะนิ-
ซาคิสคร้ังแรกในลําไสของชาวประมงทาง
ภาคใต นอกจากนี้ยังมีรายงานวาผูปวยที่ติด
เชื้อพยาธินี้จะมีอาการแพชนิดเฉียบพลันรวม
ดวย ซ่ึงเปนปญหาสําคัญสําหรับทุกประเทศที่
มีผูคนนิยมรับประทาน ปลาดิบ (ประเสริฐ 
ทองเจริญ, 2550) 
 การวิจัยนี้มีวัถุประสงคเพื่อตรวจและ
จําแนกชนิดของพยาธิตัวกลมอะนิซาคิสในปลา
ทะเลที่จับไดจากทะเลฝงอาวไทย และฝงทะเล
อันดามัน ดวยเทคนิคพีซีอาร-เรสตริกชันเอน-
โดนิวคลีเอส (PCR-Restriction Endonuclease)  

วิธีการวิจัย 
 1. เก็บตัวอยางปลาตาหวานจากสถานที่
ตางๆ และนํามาผาเก็บตัวอยางของพยาธิจาก
บริเวณกระเพาะและลําไสของปลาที่เก็บมา
จากสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร  ตลาด
ทะเลไทย และสะพานปลาจังหวัดตรัง  
 2.  นําพยาธิที่ไดมาลางดวยน้ําเกลือ รอย
ละ 0.85 ใหสะอาดและตรวจสอบดวยกลองสเตอริ-
โอวาเปนพยาธิอะนิซาคิส โดยอาศัยขนาดและ
รูปรางลักษณะเฉพาะของหลอดอาหาร การ
พบบอริงทูธ (boring tooth) บนริมฝปากและ
ตรวจพบมิวครอน (mucron) ที่ปลายหาง  
 3. นับจํานวนตัวอยางที่ได แลวนําไป
ใสในหลอดเก็บตัวอยางที่มีแอลกอฮอล รอย
ละ 95 เพื่อรักษาสภาพ DNA  
 4. การสกัด DNA 
  4.1 นําตัวพยาธิที่ไดมา 1 ตัว แลวใส
ในโกรงบดใหละเอียด 
  4.2 เติมน้ําเกลือฟอสเฟตบัพเฟอร 
(Phosphate Buffered Saline, PBS) คาความ
เปนกรดเบส (pH) เทากับ 7.4 คร้ังละ 20 
ไมโครลิตร ใหครบ 100 ไมโครลิตร 
  4 .3  นํ าตะกอนละ เอี ยดที่ ไดมา 
กระจาย (Smear) ลงในกระดาษเอฟทีเอ (FTA 
Classic Card) แลวทิ้งไวใหแหง ประมาณ 2-3 
ช่ัวโมง 
 5. เจาะกระดาษเอฟที เอ บริเวณที่มี 
DNA ใสหลอดไมโครเซนตริฟวจ (Microcentri-
fuge tube) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
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  5.1 ลางแผนดิสก (disc) ดวยน้ํายา
เอฟทีเอ (FTA Purification Reagent) 2 คร้ัง 
คร้ังละ 5 นาที พรอมเขยา 
  5.2 ลางแผนดิสกดวยน้ํายาลางทีบี-
บัพเฟอร (TB-Buffer) 2 คร้ัง คร้ังละ 5 นาที 
พรอมเขยา 
  5.3 ทิ้งไวใหแหง 
 6. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิค 
PCR 

6.1 วางแผนดิสกลงในหลอด PCR 
6.2 เติมพีซีอารมาสเตอรมิกซ (PCR 

master mix)  
6.3 นําหลอดตัวอยางเขาเครื่อง PCR  
6.4 ขั้นตอนที่ใชในการทํา PCR เพื่อ

ศึกษาตัวอยางของพยาธิ A. simplex ทั้งหมด 56 
ไซเคิล (cycle) ดังตอไปนี้ 

 
 
                         ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการกําหนดสภาวะในการทําปฏิกิริยาดวยเทคนิคพีซีอาร 

 

6.5 เตรียมอะกาโรสเจล (agarose 
gel) เพื่อใชในขั้นตอนอิเลกโตรโฟลิซิส
(electrophoresis) 

6.6 นํา DNA ออกจากเครื่อง PCR 
ผสมกับ loading dye โดยใช loading dye 1 
ไมโครลิตร และ DNA ปริมาณ 5 ไมโครลิตร 
แลวใสลงในชองของอะกาโรสเจลใหครบตาม
จํานวนที่กําหนด 

6.7 วิเคราะหดวยเครื่องอิเล็กโตรโฟ-
ริซิส  

6.8 ตรวจเช็คดวยเครื่องอุลตราไวโอ-
เลต (UV Transilluminator) 

6.9 นําผลิตภัณฑ PCR ของแตละ
ตัวอยางมาตัดดวยเอ็นไซมตัดจําเพาะ HhaI ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที 

6.10 ตรวจดูแถบ DNA ที่ไดหลังตัด
ดวยเอนไซมตัดจําเพาะ (restriction enzyme) 
โดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟริซิส 

6.11 นําไปถายภาพแถบของ DNA 
โดยเครื่องถายเจล (Gel Documentation System) 
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6.12 การวิเคราะห นําดีเอ็นเอที่
ไ ด ผ ล ผ ลิ ต จ า กขั้ น ตอนก า รทํ า พี ซี อ า ร
ของแตละตัวอยาง มาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 
DdeI  บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 
2 ช่ัวโมง เปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดจากผลผลิตพีซีอารดวย 0.7 % อะกาโรส
(agarose) โดยวิธีเจลอิเล็กโตรโฟลิซิส (Gel 
Electrophoresis)  

 

ผลการวิจัย 
 จากการตรวจหาและจําแนกพยาธิตัว
กลมอะนิซาคิส โดยเทคนิคพอลิเมอเรสเชนรี-
แ อ ก ชั น -เ ร ส ต ริ ก ชั น เ อ น โ ดนิ ว ค ลี เ อ ส 
(Polymerase Chain Reaction-Restriction Endo-
nuclease) ไดผลดังนี้ 

 การเพิ่มปริมาณ DNA โดยเทคนิควิธี 
PCR ของพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝง
อาวไทย 
 เมื่อทําการแยกพยาธิอะนิซาคิสจาก
ปลาตาหวานฝงอาวไทย เพื่อนํามาสกัด DNA 
และเพิ่มจํานวนโดยวิธี PCR หลังจากทําตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑ PCR โดยวิธีเจลอิเล็กโตร-
โฟลิซิส พบวาผลิตภัณฑ PCR ของตัวอยาง
พยาธิอะนิซาคิส 9 ตัวอยาง มีขนาด 1000 bp 
(ภาพที่ 2) ซ่ึงตัวอยางที่ 2 ไมปรากฏแถบ
ผลผลิต PCR อาจเนื่องมาจากมีปริมาณผลผลิต
นอยเกินไป 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 2  แสดงผลผลิต PCR ที่ไดจากพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝงอาวไทย 10 ตัวอยาง 
      M      =  DNA ladder (100 bp) 
      1-10  =  แถบ DNA ของพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝงอาวไทย

1000 bp 

100 bp 

500 bp 

M 1 2 3 4 5 6 

1300 bp 

7 8 9 10 
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1300 bp 

 การเพิ่มปริมาณ DNA โดยเทคนิควิธี 
PCR ของพยาธิ อะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝง
อันดามัน 
 เมื่อทําการแยกพยาธิอะนิซาคิสจาก
ปลาตาหวานฝงอันดามัน และนํามาสกัด DNA 
แลวเพิ่มจํานวนโดยวิธี PCR หลังจากทําตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑ  PCR โดยวิธีเจลอิเล็กโตร- 

โฟลิซิส พบวาผลิตภัณฑ PCR ของตัวอยาง
พยาธิอะนิซาคิส 9 ตัวอยาง มีขนาด 1000 bp 
โดยตัวอยางที่ 8 ไมปรากฏแถบผลผลิต PCR 
อาจเนื่องจากมีปริมาณนอยเกินไป (ภาพที่ 2) 
 
 
  
 

              M     1             2       3         4         5        6          7         8         9       10 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงผลผลิต PCR ที่ไดจากพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝงอันดามัน 10 ตัวอยาง 
  M      =   DNA ladder (100 bp) 
  1-10  =  แถบ DNA ของพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝงอันดามัน 
 

                 การทํา PCR-Restriction Endonu-

clease จากการใชเอนไซม HhaI   

 เมื่ อทํ าการสกัดดี เอ็น เอและ เพิ่ ม

ปริมาณดีเอ็นเอ ดวยเทคนิคทาง PCR จากนั้น

นําผลิตภัณฑ  PCR มาตัดดวยเอนไซมตัด

จําเพาะ HhaI และตรวจสอบขนาด DNA ดวย

วิธีอะกาโรสเจลอิเลกโตรโฟลิซิส (agarose gel 

electrophoresis) พบวา ตัวอยางพยาธิอะนิ-

ซาคิส 5 ตัวอยาง (ตัวอยางจากทะเลฝงอันดามัน 

2 ตัวอยางและตัวอยางจากทะเลฝงอาวไทย 3 

1000 bp 

500 bp 

100 bp 
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550 bp 
430 bp 

ตัวอยาง) ปรากฏแถบ DNA ขนาด 550 bp และ 

430 bp ดังนั้นพยาธิอะนิซาคิสจากปลาตาหวาน

ฝงอาวไทยและฝงอันดามัน มีจํานวนเบสและ

การเรียงตัวของลําดับเบสเปนชนิดเดียวกันกับ 

Anisakis typica ดังภาพที่ 4 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงผลผลิต PCR ที่ไดจากพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝงอันดามันและฝงอาวไทย 
  M =      DNA ladder (100 bp) 
 1-2  =      แถบ DNA ที่ไดจากพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝงอันดามัน 
 3-5 =      แถบ DNA ที่ไดจากพยาธิอะนิซาคิส จากปลาตาหวานฝงอาวไทย 

 
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยโดยการใชเทคนิค
พีซีอาร-เรสตริกชันเอนโดนิวคลีเอสในการ
ตรวจหาและจําแนกพยาธิตัวกลมอะนิซาคิส 
ในเขตนานน้ําประเทศไทยครั้งนี้พบวาตัวออน
พยาธิอะนิซาคิส ที่นํามาสกัด DNA และเพิ่ม
ปริมาณ DNA ดวยเทคนิค PCR แลวนํามา

จําแนกตอดวยการใชเอนไซมเอนโดนิวคลีเอส
ที่ตัดลําดับจําเพาะบนสายดีเอ็นเอ (restriction 
endonuclease) สามารถจําแนกชนิดและสาย-
พันธุของพยาธิอะนิซาคิส ไดโดยพบวาพยาธิ 
อะนิซาคิส ที่พบในปลาตาหวานฝงอาวไทย
และฝงอันดามันเปนชนิดเดียวกัน คือ Anisakis 
typica 

100 bp 

M 5 

1300 bp 

1 2 3 4 
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 พยาธิ Anisakis typica เปนสาเหตุ
สํ าคัญของโรคอนิซาคิ เอซิสในคน  ผล -
การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการรายงาน
ผลการวิจัยของ ศาสตราจารยนายแพทยมนูญ 
ไพบูลย ในป พ.ศ. 2524 ที่พบวาตัวออนพยาธิ 
อะนิซาคิส ที่พบในปลาฝงอาวไทยหลายชนิด
เปน Anisakis typica และยังสอดคลองกับ
รายงานผลการวิจัยของ Lee et al., (2009) ได
ทําการศึกษาจีโนไทปสายพันธพยาธิอะนิ-
ซาคิส จากปลาทะเล  Scomber japonicus, 
Trichiurus lepturus และ Todarodes pacificus 
ของเกาหลีโดยใชเทคนิค PCR-RFLP ศึกษา
บริเวณ ITS-I, ITS-2 และหนวยยอย (subunit) 
ขนาด 5.8S ดวยเอนไซมตัดจําเพาะ Hinf I และ 
HhaI ซึ่งทําใหสามารถจําแนกชนิดของพยาธิ-
อะนิซาคิสได 3 ชนิด คือ A. pegrettii, A. typical 
และ A. simplex complex โรคระบาดจาก
อาหารที่แพรหลายที่เปนสาเหตุของกระเพาะ
และลําไสอักเสบในมนุษย จากการศึกษาการ
ระบุยีนในระดับโมเลกุลของพยาธิอะนิซาคิส 
พบในปลาทะเลเกาหลี และปลาหมึก และจาก
การเก็บตัวอยาง DNA 60 ตัวอยาง ที่ไดจากตัว
ออนระยะที่สามของ Anisakis spp. ที่เก็บ
รวบรวมจาก Scomber japonicus Trichiurus 
lepturus และ Todarodes pacificus โดย
ผลการวิจัยของ Jun et al. (2009) ได
ทําการศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อพยาธิอะ
นิซาคิสในมนุษยและความสัมพันธระหวาง
ภูมิศาสตรของ Scomber japonicus และพยาธิ
ตัวกลมอะนิซาคิส จากการศึกษาพบวาตัวออน
ที่ พบในปลาจากฝ งมหาสมุทรแปซิฟ ก 

(มหาสมุทรแปซิฟกชายฝงของประเทศญี่ปุน) 
และจากทะเลตะวันออกของจีนและทะเลญี่ปุน
(Warm Tsushima) เปนพยาธิชนิด A. simplex 
sensu stricto และ A. pegreffii ตามลําดับ 
นอกจากนี้ ในประ เทศญี่ปุ นยั งตรวจพบ 
Anisakis simplex Anisakis typica และ 
Anisakis ziphidarum ในปลาจากทะเลฝง
แปซิฟกโดยพบ A. pegreffii และ A. simplex 
(sensu stricto) ในปลาคิดเปนรอยละ 47 และ
รอยละ 6 ตามลําดับ 
 จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ทําใหทราบวา
การจัดจําแนกสายพันธุพยาธิ Anisakis typica 
ดวยเทคนิคพีซีอาร-เรสตริกชันเอนโดนิวคลี-
เอส เปนเทคนิคที่เหมาะสมในการจัดจําแนก
สายพันธุของพยาธิ Anisakis typica ไดใน
ประเทศไทย 
  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการตรวจหาและจําแนกพยาธิตัวกลม 
อะนิซาคิส ดวยเทคนิคพีซีอาร-เรสตริกชันเอน
โดนิวคลีเอสโดยใชเอนไซม HhaI พบวา ตัวออน
พยาธิอะนิซาคิส ที่พบในปลาตาหวาน ที่จับไดจาก
ทะเลฝงอาวไทยและทะเลฝงอันดามัน เปนพยาธิ
ชนิดเดียวกันคือ พยาธิ Anisakis typica 
 จากการตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ HhaI 
โดยเทคนิคพีซีอาร-เรสตริกชันเอนโดนิวคลี-
เอส จะพบแถบดีเอ็นเอ 2 แถบ มีขนาดประมาณ 
550 bp และ 430 bp โดยการเทียบเคียงกับขนาดและ
จํานวนแถบดีเอ็นเอมาตรฐาน (molecular key) ที่ได
จากรายงานของ D’Amelio et al. (2010) และ
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ขณะเดียวกันมีการใชในการจําแนกชนิดของพยาธิ 
อะนิซาคิส นี้ไดทั่วโลก โดยพบวาพยาธิอะนิซาคิส 
ที่พบในปลาตาหวานจากทะเลฝงอาวไทยมีขนาด
ประมาณ  550 bp และ 430 bp ซ่ึงเปนพยาธิ Anisakis 
typica  สวนพยาธิอะนิซาคิส ที่พบในปลาตาหวาน
จากทะเลฝงอันดามันก็มีขนาดเทากันและเปนชนิด
เดียวกัน เนื่องจากมีจํานวนเบสและการเรียงตัวของ
ลําดับเบสไมแตกตางกัน จึงสรุปไดวาพยาธิ อะนิ-
ซาคิส จากปลาตาหวานทั้ง 2 ฝงไมมีความแตกตาง
กันทั้งชนิดและสายพันธุ 
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