สารชีวพิษจากปลาทะเล
ปลาทะเลเป็ นอาหารที่นิยมบริ โภคกันมากในปัจจุบนั เพราะไม่เพียงแต่เป็ นอาหารที่มีรสชาติดีเท่านั้น ปลาทะเล
ยังให้ประโยชน์มากมายต่อร่ างกาย ปลาทะเลเป็ นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนและมีคุณค่าทางโภชนาการเนื่องจากมีกรดไขมัน
ที่จาเป็ น และสารอาหารอื่นๆ เช่น ไอโอดีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี 12 วิตามินดี เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม มี
ปลาทะเลหลายชนิดที่พบว่าอาจก่ออันตรายต่อมนุษย์ เนื่องจากมีสารชีวพิษสะสมอยู่ ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยการ
บริ โภค สารชีวพิษจากปลาทะเลสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ เทโทรโดทอกซิน ซิกวั เทอราทอกซิ น และสคอมโบรทอกซิน
1. เทโทรโดทอกซิน (Tetrodotoxin) เป็ นสารพิษที่เกิดจากสาหร่ ายเซลล์เดียวกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต เมื่อปลากิน
สาหร่ ายเข้าไปทาให้เกิดพิษสะสมอยูใ่ นตัวปลาเพื่อใช้ป้องกันตัวจากการถูกกินโดยสัตว์อื่น พิษชนิดนี้พบในวงศ์ปลาปั กเป้ า
ซึ่งสะสมอยูใ่ นอวัยวะแต่ละส่วนของปลาปั กเป้ ามีปริ มาณการสะสมของพิษไม่เท่ากัน ส่วนที่สะสมพิษมาก ได้แก่ รังไข่
อัณฑะ ตับ ผิวหนัง และลาไส้ แต่พบน้อยในกล้ามเนื้อ
การปรุ งปลาปั กเป้ าเพื่อการรับประทาน นิยมกันมากในแบบอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะการทาเป็ นซาซิมิหรื อปลาดิบ
ในประเทศญี่ปุ่น พ่อครัวที่จะแล่เนื้อปลาและปรุ งต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากทางการเสี ยก่อน สาหรับในประเทศไทย
เนื้อปลาปั กเป้ าจะพบมาปะปนจาหน่ายเป็ นเนื้อปลาที่แล่แล้วในราคาถูก ในตลาดเรี ยกกันว่า “ปลาไก่ ซึ่งอวดอ้างกันว่าเป็ น
ปลาเนื้อไม่คาว สุกแล้วเนื้อขาวสวย หรื อในรู ปผลิตภัณฑ์ปลาแปรรู ปอื่นๆ เช่น ลูกชิ้นปลา ปลาเส้น
เทโทรโดทอกซิน มีความรุ นแรงกว่าไซยาไนด์ถึง 1,200 เท่า และทนความร้อนได้สูงถึง 200 องศาเซลเซียส ดังนั้น
จึงไม่สามารถทาลายพิษได้ดว้ ยการใช้ความร้อนปกติในการปรุ งอาหาร และไม่มียาแก้พิษใดๆ ต่อต้านได้ เฉพาะปริ มาณ
สารพิษนี้เพียง 1-2 มิลลิกรัม ก็ทาให้ถึงตายได้ มีรายงานว่าการรับประทานปลาปั กเป้ า (ที่มีสารพิษอยู)่ ในปริ มาณที่นอ้ ยกว่า
50 กรัม ก็ทาให้เกิดอาการพิษได้ อัตราการตายเท่าที่พบในรายงานบางฉบับ คือ ประมาณร้อยละ 3 แต่หากรับประทานปลา
ปั กเป้ าในปริ มาณ 51-100 กรัม อัตราการตายจะเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 27 และเมื่อปริ มาณที่รับประทานมากกว่า 100 กรัม อัตรา
การตายก็จะเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 50 จากการศึกษาวิจยั ในประเทศญี่ปุ่น พบว่าผูท้ ี่ได้รับพิษจากปลาปั กเป้ าร้อยละ 50 เกิดจาก
การกินตับของปลา ร้อยละ 43 เกิดจากการกินไข่ และร้อยละ 7 เกิดจากการกินหนัง
เทโทรโดทอกซิน มีผลต่อเนื้อเยือ่ ประสาท ทาให้เซลล์ประสาททุกส่วนไม่สามารถทางานได้ตามปกติ และอาจ
เสี่ ยงอันตรายถึงชีวติ ได้ ผูท้ ี่ได้รับพิษชนิดนี้จะมีอาการชาที่ริมฝี ปากและลิ้น ตามมาด้วยอาการชาแบบเดียวกันที่หน้าและมือ
สาหรับอาการอื่นๆ ที่เกิดในช่วงแรกๆ ก็จะมีอาการน้ าลายออกมาก คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ยพร้อมด้วยปวดท้อง ขั้นต่อไป
เป็ นอาการผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว คือ อ่อนแรง หายใจไม่ค่อยออก และพูดลาบาก เมื่ออาการทรุ ดหนักก็จะเป็ น
อัมพาตได้อย่างรวดเร็ วภายใน 4-24 ชัว่ โมง โดยเริ่ มที่มือและเท้า ริ มฝี ปาก ลิ้น ปาก คอหอย กล่องเสี ยง ตามมาด้วยอาการ
อัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ท้ายที่สุด คือ หัวใจทางานผิดปกติ เต้นผิดจังหวะ ความดันตก และชัก ผูป้ ่ วย
ที่ได้รับพิษสูงมาก อาจมีอาการรู ม่านตาขยายไม่หดเล็กลงเมื่อถูกแสง หยุดหายใจเป็ นช่วงๆ สู ญเสี ยการตอบสนองของ
สมองทั้งหมด การตายเกิดได้ภายใน 4-6 ชัว่ โมง เนื่องจากเกิดอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจ และการหายใจ
ล้มเหลว
เมื่อมีอาการและสงสัยว่าจะได้รับเทโทรโดทอกซิน ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ วที่สุด การรักษาพยาบาลทาได้แต่เพียง
การล้างท้อง เฝ้ าระวังไม่ให้เกิดอาการขาดน้ าและไม่ให้เสี ยสมดุลของเกลือแร่ และให้ออกซิเจน ดูแลประคับประคองเรื่ อง
การหายใจล้มเหลว กับผลต่อหัวใจ ในรายที่เกิดอาการพิษปานกลางถึงรุ นแรง อาจจาเป็ นต้องอยูใ่ นห้อง ไอ ซี ยู เพื่อป้ องกัน
อาการแทรกซ้อน การหายใจล้มเหลว และผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงพิษภัยอันอาจจะเกิดจากการบริ โภคปลาปั กเป้ า จึงมีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 246 พ.ศ. 2545 เรื่ อง กาหนดอาหารที่หา้ มผลิต นาเข้า หรื อจาหน่าย ปลาปั กเป้ า ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ซึ่ งกาหนดให้ปลาปั กเป้ าทุกชนิ ดและอาหารที่ มีเนื้ อปลาปั กเป้ าเป็ นส่ วนผสมเป็ นอาหารที่ห้ามผลิต นาเข้า หรื อจาหน่ าย
สาหรับในประเทศญี่ปุ่น ผูท้ ี่ประกอบอาหารจากปลาปั กเป้ าจะต้องมีการเรี ยนและสอบเพื่อรับใบรับรองในการประกอบกิจการ
โดยผูท้ ี่ผา่ นการอบรมจะต้องมีความสามารถในการเลือกชนิด ขนาด การชาแหละเอาส่ วนที่ไม่ตอ้ งการออก แหล่งที่มาของปลา
รวมทั้งฤดูกาลที่จบั จึงจะสามารถนาปลาปั กเป้ ามาปรุ งจาหน่ายได้ โดยประเทศญี่ปุ่นได้กาหนดมาตรฐานการยอมให้มีพิษ
ได้ไม่เกิน 4 MU/g
2. ซิกวั เทอรา (Ciguatera) เป็ นสารพิษที่เกิดจากสาหร่ ายเซลล์เดียวกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ชื่อ Gambierdiscus
toxicus ซึ่งสร้างสารพิษซิกวั เทอรา โดยสาหร่ ายพวกนี้จะอาศัยอยูบ่ นซากปะการังและบนสาหร่ ายทะเลขนาดใหญ่ ปลาที่มี
พิษจึงมักจะเป็ นปลาที่กินพืช เมื่อปลากินสาหร่ ายก็จะกินไดโนแฟลกเจลเลตเข้าไปด้วย ทาให้เกิดสารพิษซิกวั เทอรา สะสม
อยูใ่ นตัวปลา มักเป็ นปลาที่อยูใ่ นบริ เวณแนวปะการังในเขตร้อนทัว่ ไป โดยเฉพาะในทะเลคาริ บเบียน ทะเลเขตร้อนและเขต
อบอุ่นของมหาสมุทรแปซิ ฟิก เช่น ปลาเก๋ า ปลาน้ าดอกไม้ ปลาสาก ปลาขี้ตงั เป็ ด ปลากะรัง ปลากะพงแดง ปลานกแก้ว
ปลาไหลทะเล ปลาหมอทะเล ปลาสาลี เป็ นต้น ปลาทะเลเหล่านี้จะไม่ได้รับอันตรายจากพิษแต่จะสะสมพิษอยูใ่ นเนื้ อและ
อวัยวะภายใน และถ่ายทอดผ่านทางห่วงโซ่อาหารมาถึงคนซึ่งเป็ นผูบ้ ริ โภคขั้นสุดท้าย
สารพิษในกลุ่ม ซิกวั เทอรา เป็ นสารพิษซึ่งทนความร้อน ละลายได้ดีในไขมัน เป็ นพิษต่อระบบทางเดินอาหารและ
ระบบประสาท ออกฤทธิ์ขดั ขวางการทางานของ Cholinesterase ของเม็ดเลือดแดง และเพิ่มอัตราการซึมของโซเดียมผ่าน
เยือ่ หุม้ เซลล์ในเนื้อเยือ่ ต่างๆ ผูป้ ่ วยจะเกิดอาการพิษภายหลังจากรับประทานปลาทะเล เนื่องจากเป็ นสารพิษซึ่งทนความร้อน
ได้ดีการทาให้สุกจึงไม่สามารถทาลายพิษได้ ผูท้ ี่รับประทานปลาที่มีพิษเข้าไป จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่ วง และ
ปวดท้อง จากนั้นจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะ เจ็บปวดตามตัว ชาตามมือ เท้า บริ เวณริ มฝี ปาก รอบปาก ลิ้น และคอ การ
มองเห็นผิดปกติ หน้ามืด วิงเวียน อาการสาคัญที่พบคือ การรับความรู ้สึกต่ออุณหภูมิผิดปกติ นอกจากนี้ยงั มีอาการหัวใจเต้น
ผิดปรกติ จนกระทัง่ ถึงชัก ผูป้ ่ วยอาจจะถึงแก่ความตายจากกล้ามเนื้อหัวใจเป็ นอัมพาตได้
แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยภาวะพิษซิกวั เทอรา ได้จากอาการที่เกิดขึ้นร่ วมกับประวัติการรับประทานปลา การ
ตรวจยืนยันพิษสามารถทาได้ดว้ ย การทดสอบหาปริ มาณสารพิษด้วยวิธี Mouse Bioassay และ วิธี Enzyme Immunoassay
(EIA) ซึ่งในปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาวิจยั โดยสถาบัน AOAC (the Association of Official Analytical Chemists)
USFDA ได้กาหนดมาตรฐานการยอมให้มีพิษซิกวั เทอรา ไม่เกิน 10 ng/kg สาหรับปลาที่จบั ในมหาสมุทรแปซิฟิก
และไม่เกิน 100 ng/kg สาหรับปลาที่จบั ในทะเลแคริ บเบียน และสหภาพยุโยปห้ามมิให้มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาที่มีพิษ
ซิกวั เทอรา
3. สคอมโบรทอกซิน (Scombrotoxin) เป็ นสารพิษที่เกิดจากฮีสตามีน (histamine) ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ จาก
การย่อยสลายของฮีสติดีนอิสระที่มีอยูใ่ นเนื้อปลาโดยแบคทีเรี ยที่มีเอนไซม์ฮิสทิดีน ดีคาร์บอกซีเลส (Histidine decarboxylase)
กลายเป็ นฮีสตามีน โดยปริ มาณฮีสตามีนที่เกิดขึ้นหลังจากปลาตายขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิในการเก็บรักษาปลา ระดับอุณหภูมิที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยที่สามารถสร้างฮีสตามีนอยูใ่ นช่วง 20-30 °C สคอมโบรทอกซิน พบได้ในปลา
ชนิดต่างๆ เช่น ปลาทูน่า ปลาทู ปลาอินทรี ย ์ ปลาอีโต้มอญ ปลาหลังเขียว ปลากะตัก เป็ นต้น
สคอมโบรทอกซิน เป็ นสารพิษที่ทนต่อความร้อนได้ ไม่มีกลิ่นหรื อรสที่ผดิ แปลกไปจากปกติ ผูป้ ่ วยที่รับสาร
ฮีสตามีน จะมีอาการผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสี ย ในกรณี ที่มีอาการรุ นแรง ผูป้ ่ วยอาจมีอาการความดันเลือดต่า เห็นภาพ

ซ้อน และแสบร้อนบริ เวณลิ้น การบริ โภคปลาที่มีฮีสตามีน 70-1,000 mg เพียงมื้อเดียวอาจก่อให้เกิดพิษสคอมโบรทอกซิน
ได้ หากมีอาการแพ้อาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ
การรั กษาทาได้ด้วยการให้ยาต้านฤทธิ์ ฮิ สตามีน ทั้งชนิ ดที่ ยบั ยั้ง H2 คือ ไศเมทิ ดีนและชนิ ดที่ ยบั ยั้ง H1 คือ
ไดเฟนฮัยดรามีนเป็ นหลัก นอกจากนี้อาจต้องให้สารน้ าเข้าหลอดเลือดดา ให้สตีรอยด์ และการรักษาประคับประคองโดยทัว่ ไป
ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยมีอาการหลอดลมหดเกร็ งหรื อแรงดันเลือดต่า ให้รักษาด้วยยาเอปิ เนฟรี น ตามปรกติกลุ่มอาการดังกล่าวมัก
หายไปในเวลาไม่กี่ชวั่ โมง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับปริ มาณฮีสตามีน โดยยอมให้มีไม่เกิน 50 mg/kg จีน และ
แคนาดา ยอมให้มีไม่เกิน 100 mg/kg ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเกาหลี ยอมให้มีไม่เกิน 200 mg/kg สหภาพยุโรป และ
เวียดนาม ยอมให้มี 100 - 200 mg/kg จาก 2 ใน 9 ตัวอย่างย่อย และยอมให้มีไม่เกิน 200 mg/kg
ข้ อมูลอ้ างอิง
กองตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าประมง. http://www.fisheries.go.th/quality/std%20chem.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ciguatera
http://safefish.com.au/wp-content/uploads/2013/03/Seafood-News-Ciguatera-Poisoning.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/เตโตรโดท็อกซิน
http://www.boe.moph.go.th/fact/Ciquatera.htm
http://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/puffer/classify.doc
http://www.healthcarethai.com/โรคพิษอาหารทะเล
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/ article/42/เทโทรโดท็อกซิน-Tetrodotoxin-พิษร้ายจากปลาปั กเป้ า
http://www.thairath.co.th/content/280095

