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กลุ่มปรสิต (Parasites) ทีส่้ำคัญตำมมำตรฐำนปรสิตในสัตว์น ้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ำ 
ของสหภำพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union:EAEU) 

1. กลุ่มปรสิต (Parasites)  

กลุ่มปรสิต ลักษณะทำงชีววิทยำ วงจรชีวิต 

1. กลุ่มพยำธิใบไม้ 
(Trematode) 
ตัวอย่างเช่น 
Cryptocortyle 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                       Cryptocortyle 

 
รูปร่างเหมือนใบไม้รูปรี ตัวแบนทั้งบนและล่าง ไม่มีช่องว่างในล าตัว มี
อวัยวะที่ใช้ยึดเกาะเป็น กล้ามเนื้อแข็งแรง ลักษณะรูปถ้วย เรียกว่า 
sucker มีสองแบบ คือ oral sucker อยู่ปลายทางด้านหน้า ล้อมรอบ
ช่องปาก และ acetabulum หรือ ventral sucker อยู่ทางด้านท้อง 
พยาธิในกลุ่มนี้เป็นกะเทย คือ มี สองเพศอยู่ในตัวเดียวกัน ยกเว้นพยาธิ
ใบไม้ในเลือด มีระบบประสาท ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.grepmed.com/images/7176/clonorchis-liverfluke-
lifecycle-diagnosis-parasite-sinensis-cdc 

 

https://www.grepmed.com/images/7176/clonorchis-liverfluke-lifecycle-diagnosis-parasite-sinensis-cdc
https://www.grepmed.com/images/7176/clonorchis-liverfluke-lifecycle-diagnosis-parasite-sinensis-cdc
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ลักษณะทั่วไป 
1. ผิวหนัง (tegument) ลักษณะผิวเรียบ หรืออาจมีสันนูนขึ้นมาเป็นตุ่ม
หรือหนาม  
2. ระบบทางเดินอาหาร (digestive system) ประกอบด้วยปากอยู่
ปลายสุดหรือเกือบปลายสุดส่วนหน้า ล้อมรอบด้วย oral sucker, คอ
หอย (pharynx) ซึ่งมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อ, หลอดอาหาร (esophagus) 
และล าไส้ (intestinal cecum) โดยล าไส้จะแยกเป็นสองแขนง และ
ปลายตันไม่มีทวารเปิดออก  
3. ระบบขับถ่าย (excretory system) เป็นแบบ Flame cell  
4. ระบบประสาท (nervous system) ประกอบด้วยปมประสาท 1 คู่  
5. ระบบสืบพันธุ์ (reproductive system) มีสองเพศในตัวเดียวกัน 
 
ที่มา: 
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files
/979_CUnit2.pdf 

พยาธิใบไม้ตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในอวัยวะส่วนใหญ่ต่าง ๆ ของโฮสต์ซึ่งเป็น
คนหรือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีการผสมพันธุ์โดยอาศัยเพศ และออกไข่
มาในบริเวณอวัยวะที่อาศัยอยู่ ไข่ออกสู่ภายนอกร่างกายโดยปนออกมา
กับอุจจาระ เสมหะ หรือปัสสาวะลงสู่แหล่งน้ า ไข่พยาธิใบไม้บางชนิดมี
ไมราซิเดียมเจริญพร้อมที่จะฟักออกมาทันทีบางชนิดจะฟักหลังจากหอย
น้ าจืดกินเข้าไปแล้ว เมื่อไมราซิเดียมออกจากไข่ว่ายไปในน้ าและไชเข้าสู่
หอยจะเจริญเป็นสปอโรซีสต์ และเจริญต่อไปเป็นรีเดีย เซอร์คาเรีย เมื่อ
เซอร์คาเรียเจริญเติบโตเติบที่จะไชออกจากหอย ว่ายอยู่ในน้ า เมือ่พบ
โฮสต์กึ่งกลางตัวที่ 2 ที่เหมาะสมจะไชเข้าไปและสลัดหางทิ้ง และสร้าง
ถุงซีสต์กลายเป็นระยะเมตาเซอร์คาเรีย เมื่อโฮสต์เฉพาะมากินระยะเม
ตาเซอร์คาเรียซึ่งเป็นระยะติดต่อเข้าไป จะออกจากถุงซีสต์บริเวณ
ส่วนบนหรือส่วนต้นของล าไส้เล็ก แล้วไปยังอวัยวะของโฮสต์ และเจริญ
เป็นตัวเต็มวัยต่อไป 
 
ที่มา: 
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_file
s/979_CUnit2.pdf 
 
 
 

https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
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2. กลุ่มพยำธิตัวกลม 
(Nematode) 
ตัวอย่างเช่น 
Anisakis 
Contracaecum 
Pseudoterranova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Anisakis                                   Contracaecum 
 

 

 

                                   Pseudoterranova 
 

1. ล าตัวมีลักษณะกลมยาว ส่วนใหญ่ปลายด้านหัวและหางมักเรียวแหลม 
ท าให้ดูมีรูปร่างคล้ายกระสวย (fusiform shape) บางชนิดอาจเรียว
แหลมเพียงด้านเดียว ล าตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ไม่มีระยางค์ ยื่นออกจาก
ล าตัว  
2. มีขนาดและความยาวแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด ตั้งแต่ขนาดเล็กจน
มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
3. ผิวนอกสุดมี cuticle ปกคลุมล าตัว  
4. มีช่องว่างของล าตัว (body cavity)  
5. มีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์  
6. ระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ แยกเพศผู้ และเพศเมีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/dpdx/anisakiasis/index.html 

https://www.cdc.gov/dpdx/anisakiasis/index.html
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7. ระบบขับถ่าย และระบบประสาทยังเจริญไม่สมบูรณ์ (rudimentary)  
8. ไม่มีระบบไหลเวียนของโลหิต (circulatory system)  
 
พยาธิกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ติดต่อสู่คนผ่านทางการกินอาหารและน้ าที่ปนเปื้อน
ด้วยไข่พยาธิ และ larva ไชเข้าผิวหนังโดยตรง รวมถึงจากการกินตัวอ่อน 
(larva) ของพยาธิในปลาไม่สุก 
 
ที่มา: 
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files
/979_CUnit2.pdf 

ปกติจะอาศัยอยู่ในกระเพาะอาหารของสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านม 
จนเจริญเป็นตัวเต็มวัย จากนั้นจะปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระของสัตว์ 
ไข่เหล่านี้ก็จะฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนอยู่ในน้ าทะเล และถูกกินโดย
โฮสต์ ตัวกลางชนิดที่ 1 คือ สัตว์ทะเลขนาดเล็กท่ีกินแพลงตอนเป็น
อาหาร เช่น กุ้ง และไรน้ า จากนั้นตัวอ่อนพยาธิจะอาศัยอยู่ในสัตว์
เหล่านี้จนกระทั่งเจริญเป็นตัวอ่อนระยะที่ 3 และเมื่อกุ้งและไรน้ านั้นถูก
ปลาทะเลหรือหมึกซึ่งเป็นโฮสต์ตัวกลางชนิดที่ 2 กินเข้าไป ตัวอ่อน
พยาธิจะไชผ่านกระเพาะอาหารของสัตว์ และเข้าไปอาศัยอยู่ในส่วนของ
ล าไส้ อวัยวะภายใน หรือกล้ามเนื้อวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
สัตว์เหล่านี้ถูกจับกินโดยสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านมซึ่งเป็นโฮสต์ 
จ าเพาะ ตัวอ่อนของพยาธิจึงจะสามารถเจริญเป็นตัวเต็มวัย และ
สืบพันธุ์ได้ในกระเพาะอาหารของสัตว์ต่อไป 
 
ที่มา: 
http://niah.dld.go.th/th/files/newsletter/2558/apr2015.pdf 
 
 

 

https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
http://niah.dld.go.th/th/files/newsletter/2558/apr2015.pdf
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3. กลุ่มพยำธิตัวตืด 
(Cestodes) 
ตัวอย่างเช่น 
Diphyllobothrium 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                   Diphyllobothrium 
 
ลักษณะทั่วไป  
1. ตัวเต็มวัยเป็นพยาธิตัวแบนคล้ายแถบริบบิ้น สีขาวนวล ยืดหยุ่นได้ดี มี
ความยาวแตกต่าง กันหลายขนาดตั้งแต่ 2-4 มิลลิเมตร จนถึง 30 เมตร  
2. พยาธิตัวตืดทั้งตัวเรียก strobili แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญมีสาม
ส่วน  
     2.1 สว่น (head หรือ scolex) รูปร่างกลมหรือรี มีอวัยวะหนาและ
แข็งแรงใช้ยึด เกาะผนังล าไส้อวัยวะนี้ในพยาธิบางชนิดมีลักษณะคล้าย
ถ้วยกลมเรียกว่า sucker มีจ านวน 4 อันอยู่รอบหัว บางชนิดเป็นร่องลึก
และยาวเรียก groove หรือ sucking groove พยาธิบางชนิดมีอวัยวะที่
ใช้ช่วยยึดเกาะ เรียก rostellum ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อยื่นออกจากส่วนหน้า
สุดของหัว บางชนิดยืดหดได้ บางชนิดมีขอเล็ก ๆ (hook) เรียงกันเป็น
แถวเดียวหรือหลายแถว  

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.cdc.gov/parasites/diphyllobothrium/biology.html 

 
ไข่พยาธิที่อยู่ในแต่ละปล้องจะถูกปล่อยออกจากปล้องทาง uterine 
pore และปนออกมากับอุจจาระลงไปในแหล่งน้ าแล้วตัวอ่อนมีการ
เจริญพัฒนาเป็นระยะ coracidium (hexacant embryo) จากนั้นตัว
อ่อนก็จะถูกไรน้ ากินเข้าไปและไปเจริญเป็นระยะ procercoid ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายถุง ต่อมาถูกโฮสต์กึ่งกลางชนิดที่ 2 ซึ่งเป็นปลาน้ าจืดกิน
เข้าไป ตัวอ่อน procercoid จะพัฒนาและเจริญเป็นระยะ 

https://www.cdc.gov/parasites/diphyllobothrium/biology.html


 

หน้า 6 จาก 8 
 

กลุ่มปรสิต ลักษณะทำงชีววิทยำ วงจรชีวิต 

     2.2 คอ (neck) เป็นบริเวณท่ีต่อจากส่วนหัว มีลักษณะสั้นและแคบ
เป็นบริเวณท่ีจะ เจริญเติบโตเป็นปล้อง  
     2.3 ปล้อง (segment หรอื proglottid) บางชนิดมีเพียง 3-4 ปล้อง 
บางชนิดอาจมี ถึง 3,000 ปล้อง แบ่งเป็นสามส่วน  
            2.3.1 ปล้องอ่อน (immature segment) คือปล้องที่อวัยวะ
สืบพันธุ์ยังไม่ เจริญเป็นปล้องตอนต้นที่ติดกับส่วนคอ 
            2.3.2 ปล้องแก่ (mature segment) คือปล้องที่อวัยวะ
สืบพันธุ์เจริญแล้ว เป็นปล้องที่อยู่ตรงกลางตัว  
            2.3.3 ปล้องสุก (gravid segment) คือปล้องที่มดลูกเจริญ
เต็มที่ และมีไข่ 
 
ที่มา: 
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files
/979_CUnit2.pdf 

plerocercoid หรือ sparganum อยู่ระหว่างเส้นใยกล้ามเนื้อของปลา 
ตัวอ่อนระยะนี้มีลักษณะทึบและสะท้อนแสงสีขาว โฮสต์สุดท้ายซึ่งเป็น
คนหรือสัตว์กินเนื้ออ่ืนๆ ติดพยาธิจากการกินปลาที่มีตัวอ่อนพยาธิใน
ลักษณะสุกๆดิบๆ  
 
ที่มา: 
http://vet.kku.ac.th/pathology/somboon/DOGhelminth/lecta
pe_diphyllo.htm 
 

 

 

 

 

 

 

https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files/979_CUnit2.pdf
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4. พยำธิหัวหนำม 
(Acanthocephalan) 
ตัวอย่างเช่น 
Bolbosoma 
Corynosoma 

 

 

 

 

 

 

 
                  Bolbosoma                                   Corynosoma 
 

มีลักษณะพิเศษ คือ (proboscis) ยึดหดได้และมีหนามเรียงอยู่โดยรอบ 
จึงเรียกว่า พยาธิตัวหนาม (thorny-headed worm หรือ spiny 
headed worm)  
1. ล าตัวเป็นทรงกระบอกยาวไม่แบ่งเป็นปล้องๆ ผิวเรียบ อาจมีรอยย่น
ขีดขวางล าตัวหรือ คอดเว้าเล็กน้อยท าให้ดูคล้ายแบ่งเป็นปล้อง มีสีขาว
หรือขาวอมเหลืองขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร จนกระทั่งยาวมากกว่า 1 
เมตร  
2. ส่วนหัวมีส่วนที่ยื่นออกไปยืดหดได้เรียกว่า proboscis ซึ่งมีหนามเรียง
เป็นแถวโดยรอบ  
3. ช่องว่างในล าตัวไม่มีเยื่อหุ้มบุผนัง จึงเรียกว่า pseudocoel มี
ของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่า pseudocoel fluid  
4. Lemnisci เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุงยาวอาจมี 1 คู่ หรือหลายคู่ 
อยู่บริเวณส่วนคอ ยื่นเข้าไปใน pseudocoel ท าหน้าที่กักเก็บของเหลว
เมื่อ proboscis หดเข้าไป  
5. พยาธิตัวเต็มวัยและตัวอ่อนไม่มีระบบทางเดินอาหาร แต่มีระบบ
ไหลเวียน และระบบประสาทซึ่งเป็นเพียงแค่ปมประสาทขนาดเล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

https://slideplayer.com/slide/14490137/90/images/8/Life+cycle+of+A
canthocephala.jpg 

แมลงที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางกินไข่ท่ีมีตัวอ่อนอแคนทอร์อาศัยอยู่ โดยตัว
อ่อนฟักออกจากไข่ไช ผ่านผนังล าไส้ออกมาอยู่ในช่องว่างล าตัวแมลง 
เจริญเติบโตไปเป็นตัวอ่อนอแคนเทลลา (acanthella) แล้ว เจริญต่อไป
เป็นตัวอ่อนซีสตาแคนท์ (cystacanth หรือ juvenile stage) ซึ่งเป็นตัว
อ่อนระยะติดต่อ เมื่อโฮสต์ เฉพาะจ าพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังมากินเข้า
ไปก็จะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยในล าไส้ต่อไป  

https://slideplayer.com/slide/14490137/90/images/8/Life+cycle+of+Acanthocephala.jpg
https://slideplayer.com/slide/14490137/90/images/8/Life+cycle+of+Acanthocephala.jpg
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กลุ่มปรสิต ลักษณะทำงชีววิทยำ วงจรชีวิต 

6. ตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมีย  
7. ตัวอ่อน อยู่ในไข่มีหนามจ านวนมาก เรียกว่า ตัวอ่อนอแคนทอร์ 
(acanthor)  
8. เป็นหนอนพยาธิอยู่ในล าไส้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งสัตว์บกและ
สัตว์น้ าตัวอ่อนจะ เจริญในโฮสต์กึ่งกลางซึ่งเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
จ าพวกแมลงชนิดต่างๆ กุ้ง ปู เป็นต้น 
 
ที่มา: 
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_files
/979_CUnit2.pdf 

ที่มา: 
https://research.psru.ac.th/~rdi/files/res_che2553/resche_file
s/979_CUnit2.pdf 
 

 
2. อุณหภูมิทีป่รสิตถูกท้ำลำย 
 1. การให้ความร้อนในระดับที่ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคสามารถฆ่าปรสิตได1้  
 2. ปรสิตจะถูกท าลายด้วยความร้อนเมื่อด้านในของผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิถึง 63 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย เป็นเวลา 15 วินาทีหรือนานกว่า2  

3. การแช่เยือกแข็งนั้นต้องใช้อุณหภูมิและเวลาที่เพียงพอที่จะฆ่าปรสิต1 เช่น  
- แช่แข็งและเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า เป็นเวลา 7 วัน (เวลาทั้งหมด) หรอื 
- แช่แข็งทีอุ่ณหภูมิ -35 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า จนกระทั่งเป็นของแข็ง และเก็บท่ีอุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า เป็นเวลา 15 ชั่วโมง หรือ 
- แช่แข็งทีอุ่ณหภูมิ -35 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า จนกระทั่งเป็นของแข็ง และเก็บท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

(หมายเหตุ: วิธีการแช่เยือกแข็งดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับปลาขนาดใหญ่ เช่น มีความหนามากกว่า 6 นิ้ว) 
ที่มา : 1. https://www.fda.gov/media/80637/download 
        2. https://www.academia.edu/28168420/Seafood_and_Seafood_Products_Analysis 
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https://www.academia.edu/28168420/Seafood_and_Seafood_Products_Analysis

