อาหารเป็นพิษจากปลาปักเป้า
จากกรณี มีผู้เสียชีวิต 2 ราย หลังนาปลาปักเป้า ที่จับได้ในลาห้วยเสียว
อาเออวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมาทาเป็นอาหารรับประทานและเกิดอาการ
ชาตามปาก อาเจี ย นอย่ างหนั ก หมดแรง หายใจหอบ ก่ อ นช็ อกหมดสติ แ ละ
เสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล
หากกล่าวถึงการรับประทานปลาปักเป้า ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นปลา
ปัก เป้ าน าเค็ ม ซึ่ ง เป็ นอาหารที่ มี ราคาแพง นิ ย มมากในประเทศญี่ปุ่ น ส าหรั บ
ประเทศไทยการบริโอคปลาปักเป้านาเค็มมีมาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่
นิยมรับประทานกันมากนัก แต่พบรายงานผู้ป่วยมีอาการจากพิษของปลาปักเป้านาเค็มอยู่เป็นครังคราว ซึ่งมักเกิดเหตุ
ในจังหวัดที่มีเขตติดกับทะเล และยังมีการรับประทานปลาปักเป้านาจืดด้วย โดยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2546 – 2550) ที่
ผ่านมา สานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานปลาปักเป้านาจืดบ่อยขึ น ส่วนใหญ่
มักเกิดในจังหวัดทางอาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแพทย์มักให้การวินิจฉัยว่าเป็นอาการพิษของ Tetrodotoxin ซึ่งเป็น
สารพิษที่พบในปลาปักเป้านาเค็ม เพื่อเป็น การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข
(ข้อมูลจากสานักระบาดวิทยา)
ปลาปักเป้าเป็นปลาที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 10 40 เซนติเมตร พบทังในนาจืดและนาทะเล มีลักษณะเฉพาะตัว คือ ลาตัวกลม
ยาว หัวโต และปากเล็ก บางชนิดมีฟัน ปากคล้ายนกแก้ว ครีบอกและครีบหาง
ใหญ่ ครีบหลังและครีบก้นเล็ก หนังเหนียว ส่วนมากมีตุ่ม หรือหนามกระจายทั่ ว
ตัว ปลาปักเป้าจะพองตัวเมื่อตกใจหรือถูกรบกวน มักอาศัยอยู่ตามท้องทะเลที่
เป็นทรายหรือทรายปนโคลน ในทะเลไทยมีปลาปักเป้าอยู่ไม่น้อยกว่า 23 ชนิด ปลาปักเป้าชนิดที่มีรายงานว่าเป็นพิษ
ต่อผู้บริโอคและพบในน่านนาไทย ได้แก่ ปลาปักเป้าลาย (Spheroids scleratus (Gmelin)), ปลาปักเป้า (Tetrodon
hispidus (Lac.)) และ ปลาปักเป้าดา (Tetrodon stellatus (BI. & Schn.)) ส่วนปลาปักเป้าที่นิยมรับประทานในญี่ปุ่น
เรียกว่า Fugu ซึ่งเป็นปลาในสกุล Takifigu ชนิดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ Tiger blowfish (Takifugu rubripes) และ
ยัง มี ปลาปั กเป้ า อีก เกื อบ 100 ชนิด ในหลายสกุ ล คื อ Lagocephalus, Sphaoeroides และDiodon ที่ มี ผู้น ามา
รับประทาน
พิษในปลาปักเป้า
สารที่แยกได้จากปลาปักเป้ามี 2 ชนิด คือ Tetrodonine และ Tetrodonic acid ซึ่งเมื่อผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ
แล้วจะได้สาร Tetrodotoxin (TTXs) หรือในชื่ออื่นๆ เช่น Maculotoxin, Sheroidine, Tarichatoxin หรือ Fugu
poison TTXs ในปลาปักเป้าเป็นพิษชนิดเดียวกันกับที่พบใน Blue-ringed octopus และสัตว์ทะเลที่ใช้เป็นอาหาร
อื่นๆ เช่น หมึกสาย หอยกาบเดี่ยว และปลาชนิดอื่นๆ บางชนิด พิษชนิดนีมีคุณสมบัติ ไม่สลายตัวด้วยควา มร้อนแต่
ละลายในนาหรือแอลกอฮอล์ได้ดี มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท ทาให้การถ่ายโอนประจุของ Sodium channels ในเซลล์สื่อ
ประสาทผิดปกติ ซึ่งจะทาให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปมีอาการชา คลื่นไส้ อาเจียน มีผลทาให้กล้ามเนือไม่ทางาน เกิดอาการ
อัมพาต ในกรณีที่ได้รับพิษจานวนมากจะทาให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถควบคุมการหายใจและการเต้นของ
หั ว ใจ หายใจไม่ อ อก หั ว ใจเต้ น ผิ ด ปกติ เป็ น อั น ตรายถึ ง เสี ย ชี วิ ต ได้ สารพิ ษ ชนิ ด นี เป็ น โปรตี น ที่ ท นความร้ อ นสู ง

ถึง 200 องศาเซลเซียสจึงไม่สลายด้วยวิธีการทาอาหารตามปกติ ในสอาพ pH เป็นกรด พิษจะอยู่ได้นานแต่จะสลายตัว
ได้เร็วใน pH ที่เป็นด่าง ความรุนแรงของพิษขึนกับสัตว์ทะเลแต่ละชนิด แต่ละตัว และชนิดของเนือเยื่อ ในตับและรังไข่
มักมีความรุนแรงของพิษสูง แต่พบว่ามีสัตว์เฉพาะกลุ่มเท่านันที่สามารถสะสมสารพิษ TTXs ไว้ในตัวได้ จากผลการ
ศึกษาวิจัย นักวิทยาศาสตร์อ ธิบายว่า ตามทฤษฎีแล้วเนื อของปลาปักเป้าไม่มีพิษ หรื อมีพิษน้อ ย เนื่องจากปลาไม่
สามารถผลิตพิษได้เอง ปลาจะเริ่มสะสมพิษซึ่งถูกสร้างขึนจากแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์นาและที่อยู่เป็นอิสระ
เช่น Vibrio alginolyticus และ Pseudoalteromonas tetraodonis จึงมีรายงานว่าปลาบางชนิดมีพิษ บางชนิด
ไม่มีพิษ แต่ในบางทฤษฎีเชื่อว่าตอนที่ปลามีไข่อ่อนอาจจะผลิตพิษได้บ้าง โดยพิษจะสะสมอยู่ในอวัยวะอายใน พบมาก
ทีต่ ับ กระเพาะ ลาไส้ รังไข่ ลูกอัณฑะ และผิวหนัง พิษของปลาจะเพิ่มมากขึนในฤดูวางไข่
อาการเมื่อได้รับพิษ
อาการของพิษจะกาเริบขึนหลังได้รับพิษจากปลาได้ในเวลาเพียง 10-15 นาทีเท่านัน และอาจนานถึง 30 นาที
หรือหลายชั่วโมง ขึนกับปริมาณที่รับประทาน อาการพิษจากสาร Tetrodotoxin ที่เกิดขึนแบ่งเป็น 4 ระยะคือ
ระยะแรก มีอาการชาที่ริมฝีปาก ลิน ปลายนิวมือ คลื่นไส้ วิงเวียน อาเจียน กระสับกระส่าย
ระยะทีส่ อง มีอาการชามากขึน อาเจียนมาก อ่อนเพลีย แขนขาไม่มีแรง ยืนและเดินไม่ได้
ระยะที่สาม เคลื่อนไหวแขนขาไม่ได้ พูดลาบากจนถึงพูดไม่ได้ เนื่องจากสายกล่องเสียงเป็นอัมพาต ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว
ระยะที่สี่ กล้ามเนือเป็นอัมพาตทั่วไป หายใจลาบาก เขียวคลา หมดสติ รูม่านตาโตเต็มที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง ถ้าไม่ได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องผู้ป่วยจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันรวดเร็ว
อาการอาจแรงขึนจากระยะแรกถึงระยะที่สี่และอาจเสียชีวิต แต่หากผู้ป่วยสามารถทนพิษได้ถึง 24 ชั่วโมงก็จะ
มีโอกาสรอดชีวิตสูง
สถานการณ์ผู้ได้รับพิษจากปลาปักเป้า
จากรายงานทั่วโลกตังแต่ปี พ.ศ. 2517-2526 มีผู้ป่วยที่เกิดพิษจากปลาปักเป้าส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
รายงาน 646 ราย และเสียชีวิต 179 ราย ส่วนประเทศอื่นมีรายงานน้อยกว่ามาก เช่น ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานลงใน
วารสาร MMWR เมื่อปี พ.ศ. 2539 มีพ่อครัวเกิดพิษจากการกินปลาปักเป้ า ที่เมืองแซนดิเอโก สหรัฐอเมริกา 3 ราย
ทัง 3 รายกินเนือปลาปักเป้าที่นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และในปี พ.ศ. 2548 มีรายงานสรุปจานวนผู้ป่วยโรคพิษจาก
ปลาปักเป้าในสหรัฐอเมริกาจานวน 20 ราย โดยเกิดขึนในปี พ.ศ. 2545, 2546, 2547 จานวน 21, 2, และ 5 ราย
ตามลาดับ
ส่ ว นโรคพิ ษ จากปลาปั ก เป้ า ในประเทศไทย มี
รายงานตังแต่ปพี .ศ.2472ที่จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ป่วย 9 ราย
กินปลาปักเป้าที่จับได้จากโป๊ะ เสียชีวิต 3 ราย หลังจากนัน
ถึง เดื อ นสิ ง หาคม 2550 เท่ า ที่ร วบรวมจ านวนผู้ ป่ วยที่ มี
รายงานในประเทศไทย มีทังสิน 115 ราย เสียชีวิต 15 ราย
(ร้อยละ 13) ดังแสดงในตารางที่ 1 ผู้ป่วยทัง 115 ราย
เกิดจากการกินปลาปักเป้าทะเล 95 ราย ปลาปักเป้านาจืด
13ราย ไม่ ทราบชนิ ด 7 ราย เฉพาะในปี พ.ศ. 2550 มี
รายงานทังหมด 9 ราย (กรุงเทพฯ 7 ราย, เชียงใหม่ 2 ราย).
อย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการรายงาน ซึ่งคงต่ากว่าความเป็นจริงมาก เนื่องจากผู้ป่วยจานวนหนึ่ง
อาจมีอาการน้อย เช่น มีอาการปากชา ลินชา (ซึ่งอาจเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงการแพ้ผงชูรส) และไม่ได้มาพบแพทย์ อีก
ส่วนหนึ่ ง อาจมีอาการรุน แรงมาก และเสี ยชีวิต ก่อนมาถึง โรงพยาบาล (ข้อมู ลจาก : นริ นทร์ หิรัญ สุ ทธิกุล พ.บ.

รองศาสตราจารย์อาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : เว็บไซต์ หมอ
ชาวบ้าน บทความสุขอาพน่ารู้ » พิษจากปลาปักเป้า : มหัตอัยใกล้ตัว...ในอาหาร)
อาหารที่ทาจากปลาปักเป้าที่นิยมบริโภค
อาหารที่ทาจากปลาปักเป้า และทาให้เกิดพิษที่ผู้ป่วยใน
ประเทศไทยนิยมบริโอค เช่น ไข่ปลาที่นามาทอด ต้ม ปลาทอด ปิ้ง
ย่าง ต้มยาปลาเป็นต้น มักเข้าใจผิดว่าความร้อนจะสามารถทาลาย
พิษปลาปักเป้าได้ ซึ่งความจริงแล้ว พิษปลาปักเป้าทนความร้อนได้
สูงมาก ความร้อนมากกว่า 200 องศาเซลเซียสก็ไม่สามารถทาลาย
พิษได้ และความเค็มจากการแปรรูปเป็นปลาร้านันก็ไ ม่สามารถ
ทาลายพิษได้
จากรายงานในประเทศไทย ข้อมูลที่ไ ด้จากผู้ป่วยที่เกิดพิษจาก
ปลาปักเป้า จานวน 72 ราย มีอาการ และอาการแสดงดัง ตารางที่ 3
อาการที่พบบ่อยที่สุด คือ ชารอบปาก ชาลิน ลินแข็ง ตามมาด้วยชามือ
เท้า แขน ขา และคลื่นไส้อาเจียน พบว่าระยะเวลาที่เกิดอาการหลัง กิน
อาหารสันที่สุดประมาณ 30 นาที นานที่สุด 12 ชั่วโมง แต่ส่วนใหญ่พิษ
ของปลาปักเป้าของผู้ป่วยมักจะเกิดในเวลาน้ อยกว่า 6 ชั่วโมง และส่วน
ใหญ่อาการจะดีขึนอย่างรวดเร็วหลัง ให้การรักษา แบบประคับประคอง
ทันท่วงที (ข้อมูลจาก : นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล พ.บ. รองศาสตราจารย์

อาควิ ชาเวชศาสตร์ ป้อ งกัน และสั งคม คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย : เว็บไซต์ หมอชาวบ้าน บทความสุขอาพน่ารู้ » พิษจากปลาปักเป้า : มหัตอัยใกล้ตัว...ในอาหาร)

สาหรับปลาปักเป้าสามารถพบได้ทุกพืนที่ ทุกชนิดถือว่ามีพิษ พิษพบในส่วนของอวัยวะอายใน ทังตับและลาไส้
หรือแม้แต่หนังของปลา ส่วนบริเวณที่มีพิษมากที่สุดก็คือไข่ป ลาปักเป้า โดยเฉพาะในช่วงฤดูปลาวางไข่นันพิษจะมีมาก
ที่สุด ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนือปลาปักเป้าทุกกรณี เพราะมีพิษร้ายแรงถึงขันอาจทาให้เสียชีวิตได้
หรือหากรับประทานในปริมาณมากก็อาจรับพิษเข้าไปมาก และหากเป็นผู้สูงอายุที่มีอูมิต้านทานน้อย มีโรคประจาตัว
และดื่มสุรา จะส่งผลให้พิษออกฤทธิ์เร็วและทาให้เสียชีวิต ดังนันจึงไม่ควรนามาบริโอค กรณีผู้เสียชีวิตทัง 2 ราย ที่นามา
บริโอคนัน รับประทานจนอิ่ม ทาให้อาจได้รับพิษในปริมาณมาก ประกอบกับมีอายุมากและดื่มสุราด้วย อาจเป็นสาเหตุ
ให้พิษกระจายอย่างรวดเร็วไปยังระบบประสาทและตามร่างกาย ทาให้มีอาการแขนขาอ่อนแรง ระบบสั่งการในร่างกาย
เปลี่ยนไป หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิต ดังนันหากได้รับพิษจากการบริโอคปลาปักเป้า ควรทาให้อาหารออกจากร่างกาย
โดยเร็วที่สุดด้วยการอาเจียน และรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด
นอกจากนีเพื่อการบริโอคที่ปลอดอัย ควรให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับพิษจากการบริโอคปลาปักเป้า ไม่ว่าจะ
เป็นการประกอบอาหารด้วยความร้อนสูง เช่น การต้ม ทอด หรือย่าง ก็ไม่สามารถทาลายพิษจากปลาปักเป้าได้ และ
ไม่ไ ด้เป็นหลักประกันว่าผู้บริโอคจะปลอดอัย หากต้องการซือเนือปลาให้เลือกซือเนือปลาที่คุ้นเคย โดยมีวิธีสัง เกต
เบืองต้น หากเป็นเนือปลาแล่ที่เป็นปลาปักเป้า ลักษณะของเนือจะนูนคล้ายสันในไก่ ไม่ควรเสี่ยงซือมาบริโอค กรณีเป็น
ผลิตอัณฑ์เนือปลา เช่น ลูกชิน ปลาเส้น ให้พิจารณาว่าอยู่ในอาชนะบรรจุที่มีฉลากระบุแหล่งผลิตชัดเจน มีเครื่องหมาย
อย.กากับ อาหารที่อาจมีเนือปลาปักเป้าผสมอยู่คือ ลูกชินปลา ทอดมันปลา ห่อหมก ส่วนปลาที่ไม่ใช้ชื่อปลาปั กเป้า
แต่มีโอกาสเป็นปลาปักเป้าซึ่งควรระมัดระวังไว้ให้มากเช่นปลาเนือไก่ ปลาช่อนทะเล ปลากะพง (ที่ไม่มีหนังติดมา และ
ราคาค่อนข้างถูก) และควรระมัดระวังการรับประทานอาหารที่ ร้านซึ่งอาจพบเนือปลาปักเป้าได้ เช่น ร้านหมูกระทะ
ร้านจิมจุ่ม และร้านข้าวต้มปลา เป็นต้น

ทังนี กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545 เรื่อง กาหนดอาหารที่
ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย โดยกาหนดให้ปลาปักเป้าทุกชนิด และอาหารที่มีเนือปลาปักเป้าเป็นส่วนผสมเป็นอาหาร
ที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย และมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2545

ข้อมูลอ้างอิง
 http://www.doctor.or.th/clinic/detail/6815 เว็บไซต์หมอชาวบ้าน (นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล พ.บ. รอง
ศาสตราจารย์อาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : เว็บไซต์ หมอ
ชาวบ้าน บทความสุขอาพน่ารู้ » พิษจากปลาปักเป้า : มหัตอัยใกล้ตัว...ในอาหาร)
 อาวะพิษจากการรับประทานเนือปลาปักเป้า อ.นพ.สัมมน โฉมฉาย อาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 เรื่อง กาหนดอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรือจาหน่าย
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/data/announ_moph/P264.pdf
 บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “เทโทรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) พิษร้ายจากปลาปักเป้า”
รศ.วิมล ศรีศุข อาควิชาอาหารเคมี คณะเอสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/data/announ_moph/P264.pdf
กลุ่มสื่อสารสาธารณะและภาคีเครือข่าย สานักโรคติดต่อทั่วไป
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