
พษิ...ปลาน า้จืด

กลุ่มงานวจิัยและสถานแสดงพนัธ์ุสัตว์น า้จดื
สถาบันวจิัยและพฒันาทรัพยากรประมงน า้จืด



       1.กล ุม่ปลาน ้าจืดมีเง่ียง

        เง่ียง(spines) ของปลา เช่น ปลากระเบน ปลาดุกทะเล อาจมีอนัเดียวหรือหลายอนัและอยู ่

             ต  าแหน่งต่างๆของล าตวัข้ึนอยูก่บัชนิดของปลา โดยอาจจะอยูส่่วนหวัหรือหางกไ็ดเ้ง่ียงของปลา
            เหล่าน้ีจะมีรูปร่างแตกต่างกนัไปเง่ียงน้ีจะแหลมคมมาก อาจจะแทงทะลุถุงมือยางหรือพื้นรองเทา้
            ท่ีบางไดโ้ดยทัว่ไปเง่ียงจะมีต่อมพิษเลก็ๆกระจายอยูท่ ัว่ไป กลุ่มเซลลส์ร้างพิษหรือต่อมพิษ    
             (venomgland) จะอยูใ่ตผ้วิชั้นนอก (epidermis) อนัตรายจะเกิดข้ึนจากการท่ีปลาใชเ้ง่ียงต าแลว้   
            ปล่อยน ้าพิษซ้ึงมีลกัษณะเป็นเมือกเขา้ไปในร่างกายของเราท าใหเ้กิดอาการเจบ็ปวด 
           

 
           
                                                          
                                                                    รูปเง่ียงปลากระเบน
 



        แนวทางการรกัษา

               การรักษาเฉพาะที่ คือ การรักษาอาการปวดท่ีแผลและรักษาแผล โดยช าระลา้งแผลใหส้ะอาด
           ดว้ยน ้าเกลือเยน็จดั แลว้แช่บริเวณแผลในน ้าร้อนจดัพอทนได ้ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมงจะ
           ช่วยบรรเทาอาการปวดไดม้าก และใหย้าระงบัปวด ถา้อาการปวดไม่ดีข้ึนตอ้งฉีดยาชารอบแผล
           ดว้ย Xylocaine1-2% ถา้ปวดมากอาจตอ้งใช ้Morphine Pethidine Barbiturate ช่วยแผลท่ีมีเง่ียงติดอยู ่
           ควรผา่เอาออก ใส่ยาระงบัปวดและยาปฏิชีวนะ ตอ้งฉีดยาป้องกนับาดทะยกัดว้ย ระวงัอยา่ใหเ้กิด
           การติดเช้ือซ ้ าเติม โดยท าแผลใหส้ะอาด ถา้จ าเป็นตอ้งกินหรือฉีดยาปฏิชีวนะ
               การรักษาพษิโดยทั่วไป อาการปวดอาจรุนแรงมากและแผซ่านไปทัว่อาการปวดนั้นอาจ 
           อาจท าใหเ้กิดช็อคได ้ฉะนั้นตอ้งบ าบดัอาการปวดอยา่งรีบด่วนดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ถา้มีการช็อค
           เกิดข้ึนตอ้งให้ Adrenalin ใหF้luid ถา้ยงัไม่ดีข้ึนและแรงดนัเลือดต ่าลง ตอ้งใหย้าพวกเพิ่มแรงดนัเลือด
         การใชS้teroid อาจมีผลดีในเร่ืองภาวะเครียด เน่ืองจากร่างกายตอ้งอดทนมากในเร่ืองความเจบ็ปวด
           อยา่งรุนแรง และอาการอ่อนก าลงัของกลา้มเน้ือ ซ่ึงถา้อาการรุนแรงมากข้ึน อาจเกิดอมัพาต
           ของกลา้มเน้ือได ้ขนาดท่ีใชค้วรใหช้นิดฉีด เช่น Dexamethasone 5-10มิลลิกรัม ทุก 4 - 6 ชัว่โมง
           ใน 24 ชัว่โมงแรก ต่อไปลดขนาดลงและหยดุยาภายใน 3 วนั ในรายท่ีรุนแรงมากอาจเกิดอมัพาต
           ของกลา้มเน้ือเก่ียวกบัการหายใจ ท าใหก้ารหายใจหยดุและผูป่้วยถึงแก่ความตายได ้ฉะนั้นจึงควร
           ระวงัในเร่ืองน้ี ถา้การหายใจหยดุ ตอ้งรีบใชเ้คร่ืองช่วยการหายใจ 



2.กล ุม่ปลาปักเป้า 

             ปลาปักเป้า เป็นปลาท่ีมีทั้งในน ้าจืดและน ้าเคม็ รูปร่างเม่ือดูผวิเผนิจะคลา้ยๆกนัทุกชนิด เช่น 
ลกัษณะปาก ฟันงุม้คลา้ยปากนกแกว้ ล าตวัมกัจะมีหนาม สั้น หรือ ยาว แลว้แต่ชนิดของมนั หากมนัถกู
รบกวน จะแบ่งตวัพองตวัข้ึนจน โป่งกลม เห็นหนามไดช้ดั
             ปลาปักเป้าน ้าจืดท่ีมีพิษอยูใ่น Family Tetrodontidae ไดแ้ก่ ปักเป้าด า (Tetraodon leiurrus) 
ปักเป้าสุวตัถิ (Tetraodon suvattii)  ปักเป้าจุดด า( Tetraodon nigroviridis)
             พษิของปลาปักเป้าน า้จืดแพร่กระจายอยูใ่นทุกส่วนของร่างกายทั้งในเน้ือเยือ่ หนงัและอวยัวะ
ภายใน เช่น ตบัและไข่ของมนั   จากการวจิัยของกรมประมง พบวา่พิษของปลาปักเป้าน ้าจืดทุกชนิด
เป็นพษิอมัพาต (Paralytic shellfish poison : PSP) มีสารพษิคือ saxitoxin, neosaxitoxin และ 
decormaboyl saxitoxin ซ่ึงต่างจากปลาปักเป้าน ้าเคม็ท่ีเป็น tetrodotoxin  แต่การแสดงอาการเหมือนกนั 
และจากการวจิยัยงัพบอีกวา่ถา้เราน าปลาปักเป้าน ้าจืดมาไวใ้นส่ิงแวดลอ้มสะอาดจะท าใหพ้ิษของมนั
ลดลงได ้จึงอาจกล่าวไดว้า่พิษของปักเป้าน่าจะข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มดว้ย      



อาการเม่ือไดร้บัพิษ

            หลงัจากกินเน้ือปลาไปแลว้ประมาณคร่ึงชัว่โมง จะเร่ิมมีอาการโดยผูป่้วยท่ีรับพิษมีอาการ 4ขั้น
ขั้นที่1 เร่ิมจากอาการชาท่ีริมฝีปาก ล้ิน ปลายน้ิว คลา้ยฉีดยาชา คล่ืนไส ้วงิเวยีนอาเจียน กระสบักระส่าย
ขั้นที่2 จะมีอาการชา และอาเจียนมากข้ึน แขนขาอ่อนแรงหรือเดินไม่ได้
ขั้นที่3 แขน ขา เคล่ือนไหวไม่ได ้กลา้มเน้ือกระตุก คลา้ยอาการชกั พดูล าบาก
ขั้นที่4 มีอาการหายใจไม่ออกเพราะกลา้มเน้ือท่ีช่วยหายใจเป็นอมัพาต ล าตวัเขียวคล ้า หมดสติและหาก
ไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งถกูวธีิกจ็ะเสียชีวติ 
            ส าหรับผูท่ี้กินปลาปักเป้าแลว้เกิดพิษนั้น อาการจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัวา่ รับสารพิษเขา้
ร่างกายมากหรือนอ้ย และกินส่วนใดของปลา เช่นถา้กินไข่ หรือตบัจะไดรั้บสารพิษมาก หากกินเน้ือและ
หนงัไดรั้บสารพิษนอ้ยกวา่ 



ปลากระเบน( stingray)
 ปลากระเบนชุกชุมในแหล่งน ้าของไทยโดยมกัพบในทะเลมีบางชนิดพบในน ้าจืด 
 ปลากระเบนท่ีมีพิษรุนแรงจะอยูใ่น FamilyDasiyatidaeชนิดท่ีพบในน ้าจืด 
 ไดแ้ก่ กระเบนธงหรือกระเบนชายธง 
 ช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Pastinachus sephen
 สามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นน ้าจืด น ้ ากร่อย และทะเลได ้                                                รูปปลากระเบนธง
 ลกัษณะรูปร่างเป็นหา้เหล่ียม แผก่วา้งมากในบริเวณดา้นหนา้ ดูคลา้ยชายธง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ ตามี
ขนาดเลก็ หางยาว ปลายหางมีแผน่ร้ิวหนงัเห็นไดช้ดัเจน มีเง่ียงพิษ 2 ช้ินท่ีโคนหาง สีล าตวัดา้นบนเป็น
สีน ้าตาลคล ้า มีความกวา้งโดยเฉล่ียทัว่ไปประมาณ 1 เมตร พบใหญ่สุดไดถึ้ง 3 เมตร และยาว 1.8 เมตร 
น ้าหนกักวา่ 250 กิโลกรัม
 พบบริเวณชายฝ่ังทะเล หรือปากแม่น ้าอยา่งกวา้งขวาง 
 ส าหรับในประเทศไทยพบไดท่ี้ทะเลสาบสงขลาตอนใน ในเขตจงัหวดัพทัลุง เป็นปลาท่ีสามารถสะบดั
หางไดแ้รงและเร็วมากเม่ือถูกจบัจึงเป็นอนัตรายมาก  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sey149gr.JPG


         ปลาดกุทะเลและปลากดทะเล( sea catfish)

               พบไดบ้ริเวณชายฝ่ังทะเลหรือบริเวณปากแม่น ้าและทะเลสาบน ้ากร่อย     
           ปลาดุกทะเล อยูใ่น Family Plotosidae
           ลกัษณะทั่วไป   เป็นปลาไม่มีเกลด็ ล  าตวัปกคลุมดว้ยเมือกล่ืน 
           รูปร่างเรียวยาว ดา้นขา้งแบนส่วนหวัแบนลงมีหนวด 4 คู่    
           อยูท่ี่บริเวณรูจมูก 1 คู่ ริมฝีปาก1คู่และใตค้าง1คู่                                                  รูปปลาดุกทะเล
           ครีบหลงัอนัท่ี2 ครีบกน้และครีบหางติดต่อกนั ครีบหลงัและครีบอกมีกา้นครีบแขง็
           ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหยกัคลา้ยฟันเล่ือยขนาดใหญ่แขง็แรงและมีต่อมพิษอยูบ่ริเวณน้ี
           ปลากดทะเล อยูใ่น Family Tachysuridae
           ลกัษณะทั่วไป          เป็นปลาไม่มีเกลด็ ล  าตวัมีเมือกล่ืน 
           หวัแบนปกคลุมดว้ยกระดูกเป็นสนัและ เป็นตุ่ม เมด็หยาบๆ 
           ครีบหางรูปสอ้ม ครีบหลงัอนัแรกและครีบอกมีกา้นครีบแขง็ซ่ึงมีลกัษณะ
           เป็นหยกั   คมคลา้ยฟันเล่ือยขนาดใหญ่ มีต่อมพษิอยู ่ท่ีผวิของเยือ่                      รูปปลากดทะเล
           ท่ีคลุมกา้นครีบและท่ีตอนกลางของกระดูกกา้นครีบ                                                                                                                                          
                                                                                                                                                               
           
                                                                                                                        



อาการที่เกดิจากเงีย่งต า
              แผลท่ีเกิดจากเง่ียงปลากระเบนจะมีลกัษณะคลา้ยมีดบาด  บางคร้ังเง่ียงอาจหกัคาอยูใ่นผวิหนงั
เพราะเง่ียงมีหนามแหลมติดอยูจึ่งดึงออกไดย้าก จึงตอ้งท าการผา่ออก  แผลหลงัจากถกูต าจะมีอาการ
ปวดเป็นระยะต่อมาแผลจะอกัเสบ  บวม อาการปวดน้ีถา้รุนแรงมาก อาจท าใหเ้กิดชอ็คได ้น ้ าพิษท่ี
ปล่อยเขา้ไปตามรอยเง่ียงนอกจากจะท าใหมี้อาการเจบ็ปวดมากแลว้ยงัท าใหก้ลา้มเน้ือบริเวณนั้นอ่อน
แรง ชาตามแขน ขาและเป็นอมัพาตได ้ เม่ือพิษซึมเขา้ไปในร่างกายมากจะมีอาการชาทัว่ร่างกาย
 หายใจล าบาก เพอ้ และหมดสติ ส าหรับบาดแผลนั้นอาจมีอาการอกัเสบรุนแรงและมีการเน่าเกิดข้ึนบาง
ทีเป็นหนองและมีเน้ือตายเกิดข้ึน ท าใหแ้ผลนั้นกลายเป็นแผลกวา้งใหญ่ รักษากวา่จะหายนาน ในรายท่ี
ผูป่้วยฟ้ืนแลว้อาจมีอาการเหน่ือยและเพลียอยูอี่กหลายสปัดาห์กวา่จะหายเป็นปกติ
              ส่วนปลาดุกทะเลและปลากดทะเล อาการจะคลา้ยกบัพิษท่ีเกิดจากปลากระเบน
  เม่ือถูกต าจะเจบ็ปวดทนัที ปลาขนาดเลก็มีผลท าใหเ้จบ็ปวดนานประมาณ 30-60 นาทีส่วนปลาขนาด
ใหญ่อาจท าใหเ้จบ็ปวดนานถึง 48 ชัว่โมง และบาดแผลอกัเสบ



รปูปักเป้าด า

•               

•          รปูปักเป้าจดุด า

  รปูปักเป้าสวุตัถิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Gsppuffer.jpg

