พิษ...ปลานา้ จืด
กลุ่มงานวิจัยและสถานแสดงพันธุ์สัตว์ นา้ จืด
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงนา้ จืด

1.กลมุ่ ปลาน้าจืดมีเงี่ยง
เงี่ยง(spines) ของปลา เช่น ปลากระเบน ปลาดุกทะเล อาจมีอนั เดียวหรื อหลายอันและอยู่

ตาแหน่งต่างๆของลาตัวขึ้นอยูก่ บั ชนิดของปลา โดยอาจจะอยูส่ ่ วนหัวหรื อหางก็ได้เงี่ยงของปลา
เหล่านี้จะมีรูปร่ างแตกต่างกันไปเงี่ยงนี้จะแหลมคมมาก อาจจะแทงทะลุถุงมือยางหรื อพื้นรองเท้า
ที่บางได้โดยทัว่ ไปเงี่ยงจะมีต่อมพิษเล็กๆกระจายอยูท่ วั่ ไป กลุ่มเซลล์สร้างพิษหรื อต่อมพิษ
(venomgland) จะอยูใ่ ต้ผวิ ชั้นนอก (epidermis) อันตรายจะเกิดขึ้นจากการที่ปลาใช้เงี่ยงตาแล้ว
ปล่อยน้ าพิษซึ้งมีลกั ษณะเป็ นเมือกเข้าไปในร่ างกายของเราทาให้เกิดอาการเจ็บปวด

รู ปเงี่ยงปลากระเบน

แนวทางการรักษา
การรักษาเฉพาะที่ คือ การรักษาอาการปวดที่แผลและรักษาแผล โดยชาระล้างแผลให้สะอาด
ด้วยน้ าเกลือเย็นจัด แล้วแช่บริ เวณแผลในน้ าร้อนจัดพอทนได้ ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชัว่ โมงจะ
ช่วยบรรเทาอาการปวดได้มาก และให้ยาระงับปวด ถ้าอาการปวดไม่ดีข้ ึนต้องฉี ดยาชารอบแผล
ด้วย Xylocaine1-2% ถ้าปวดมากอาจต้องใช้ Morphine Pethidine Barbiturate ช่วยแผลที่มีเงี่ยงติดอยู่
ควรผ่าเอาออก ใส่ ยาระงับปวดและยาปฏิชีวนะ ต้องฉี ดยาป้ องกันบาดทะยักด้วย ระวังอย่าให้เกิด
การติดเชื้อซ้ าเติม โดยทาแผลให้สะอาด ถ้าจาเป็ นต้องกินหรื อฉี ดยาปฏิชีวนะ
การรักษาพิษโดยทั่วไป อาการปวดอาจรุ นแรงมากและแผ่ซานไปทัว่ อาการปวดนั้นอาจ
อาจทาให้เกิดช็อคได้ ฉะนั้นต้องบาบัดอาการปวดอย่างรี บด่วนดังได้กล่าวมาแล้ว ถ้ามีการช็อค
เกิดขึ้นต้องให้ Adrenalin ให้Fluid ถ้ายังไม่ดีข้ ึนและแรงดันเลือดต่าลง ต้องให้ยาพวกเพิ่มแรงดันเลือด
การใช้Steroid อาจมีผลดีในเรื่ องภาวะเครี ยด เนื่องจากร่ างกายต้องอดทนมากในเรื่ องความเจ็บปวด
อย่างรุ นแรง และอาการอ่อนกาลังของกล้ามเนื้อ ซึ่ งถ้าอาการรุ นแรงมากขึ้น อาจเกิดอัมพาต
ของกล้ามเนื้อได้ ขนาดที่ใช้ควรให้ชนิดฉี ด เช่น Dexamethasone 5-10มิลลิกรัม ทุก 4 - 6 ชัว่ โมง
ใน 24 ชัว่ โมงแรก ต่อไปลดขนาดลงและหยุดยาภายใน 3 วัน ในรายที่รุนแรงมากอาจเกิดอัมพาต
ของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจ ทาให้การหายใจหยุดและผูป้ ่ วยถึงแก่ความตายได้ ฉะนั้นจึงควร
ระวังในเรื่ องนี้ ถ้าการหายใจหยุด ต้องรี บใช้เครื่ องช่วยการหายใจ

2.กลมุ่ ปลาปักเป้า
ปลาปักเป้ า เป็ นปลาที่มีท้ งั ในน้ าจืดและน้ าเค็ม รู ปร่ างเมื่อดูผวิ เผินจะคล้ายๆกันทุกชนิด เช่น
ลักษณะปาก ฟันงุม้ คล้ายปากนกแก้ว ลาตัวมักจะมีหนาม สั้น หรื อ ยาว แล้วแต่ชนิดของมัน หากมันถูก
รบกวน จะแบ่งตัวพองตัวขึ้นจน โป่ งกลม เห็นหนามได้ชดั
ปลาปักเป้ าน้ าจืดที่มีพิษอยูใ่ น Family Tetrodontidae ได้แก่ ปักเป้าดา (Tetraodon leiurrus)
ปักเป้ าสุ วตั ถิ (Tetraodon suvattii) ปักเป้ าจุดดา( Tetraodon nigroviridis)
พิษของปลาปักเป้านา้ จืดแพร่ กระจายอยูใ่ นทุกส่ วนของร่ างกายทั้งในเนื้อเยือ่ หนังและอวัยวะ
ภายใน เช่น ตับและไข่ของมัน จากการวิจัยของกรมประมง พบว่าพิษของปลาปักเป้ าน้ าจืดทุกชนิด
เป็ นพิษอัมพาต (Paralytic shellfish poison : PSP) มีสารพิษคือ saxitoxin, neosaxitoxin และ
decormaboyl saxitoxin ซึ่งต่างจากปลาปักเป้ าน้ าเค็มที่เป็ น tetrodotoxin แต่การแสดงอาการเหมือนกัน
และจากการวิจยั ยังพบอีกว่าถ้าเรานาปลาปักเป้ าน้ าจืดมาไว้ในสิ่ งแวดล้อมสะอาดจะทาให้พิษของมัน
ลดลงได้ จึงอาจกล่าวได้วา่ พิษของปักเป้ าน่าจะขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมด้วย

อาการเมื่อได้รบั พิษ
หลังจากกินเนื้อปลาไปแล้วประมาณครึ่ งชัว่ โมง จะเริ่ มมีอาการโดยผูป้ ่ วยที่รับพิษมีอาการ 4ขั้น
ขั้นที่1 เริ่ มจากอาการชาที่ริมฝี ปาก ลิ้น ปลายนิ้ว คล้ายฉีดยาชา คลื่นไส้ วิงเวียนอาเจียน กระสับกระส่ าย
ขั้นที่2 จะมีอาการชา และอาเจียนมากขึ้น แขนขาอ่อนแรงหรื อเดินไม่ได้
ขั้นที่3 แขน ขา เคลื่อนไหวไม่ได้ กล้ามเนื้อกระตุก คล้ายอาการชัก พูดลาบาก
ขั้นที่4 มีอาการหายใจไม่ออกเพราะกล้ามเนื้อที่ช่วยหายใจเป็ นอัมพาต ลาตัวเขียวคล้ า หมดสติและหาก
ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีกจ็ ะเสี ยชีวติ
สาหรับผูท้ ี่กินปลาปักเป้ าแล้วเกิดพิษนั้น อาการจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ว่า รับสารพิษเข้า
ร่ างกายมากหรื อน้อย และกินส่ วนใดของปลา เช่นถ้ากินไข่ หรื อตับจะได้รับสารพิษมาก หากกินเนื้อและ
หนังได้รับสารพิษน้อยกว่า

ปลากระเบน( stingray)
ปลากระเบนชุกชุมในแหล่งน้ าของไทยโดยมักพบในทะเลมีบางชนิดพบในน้ าจืด
ปลากระเบนที่มีพิษรุ นแรงจะอยูใ่ น FamilyDasiyatidaeชนิดที่พบในน้ าจืด
ได้แก่ กระเบนธงหรื อกระเบนชายธง
ชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Pastinachus sephen
สามารถปรับตัวให้อยูใ่ นน้ าจืด น้ ากร่ อย และทะเลได้
รู ปปลากระเบนธง
ลักษณะรู ปร่ างเป็ นห้าเหลี่ยม แผ่กว้างมากในบริ เวณด้านหน้า ดูคล้ายชายธง จึงเป็ นที่มาของชื่อ ตามี
ขนาดเล็ก หางยาว ปลายหางมีแผ่นริ้ วหนังเห็นได้ชดั เจน มีเงี่ยงพิษ 2 ชิ้นที่โคนหาง สี ลาตัวด้านบนเป็ น
สี น้ าตาลคล้ า มีความกว้างโดยเฉลี่ยทัว่ ไปประมาณ 1 เมตร พบใหญ่สุดได้ถึง 3 เมตร และยาว 1.8 เมตร
น้ าหนักกว่า 250 กิโลกรัม
พบบริ เวณชายฝั่งทะเล หรื อปากแม่น้ าอย่างกว้างขวาง
สาหรับในประเทศไทยพบได้ที่ทะเลสาบสงขลาตอนใน ในเขตจังหวัดพัทลุง เป็ นปลาที่สามารถสะบัด
หางได้แรงและเร็ วมากเมื่อถูกจับจึงเป็ นอันตรายมาก

ปลาด ุกทะเลและปลากดทะเล( sea catfish)
พบได้บริ เวณชายฝั่งทะเลหรื อบริ เวณปากแม่น้ าและทะเลสาบน้ ากร่ อย
ปลาดุกทะเล อยูใ่ น Family Plotosidae
ลักษณะทั่วไป เป็ นปลาไม่มีเกล็ด ลาตัวปกคลุมด้วยเมือกลื่น
รู ปร่ างเรี ยวยาว ด้านข้างแบนส่ วนหัวแบนลงมีหนวด 4 คู่
อยูท่ ี่บริ เวณรู จมูก 1 คู่ ริ มฝี ปาก1คู่และใต้คาง1คู่
รู ปปลาดุกทะเล
ครี บหลังอันที่2 ครี บก้นและครี บหางติดต่อกัน ครี บหลังและครี บอกมีกา้ นครี บแข็ง
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นหยักคล้ายฟันเลื่อยขนาดใหญ่แข็งแรงและมีต่อมพิษอยูบ่ ริ เวณนี้
ปลากดทะเล อยูใ่ น Family Tachysuridae
ลักษณะทั่วไป
เป็ นปลาไม่มีเกล็ด ลาตัวมีเมือกลื่น
หัวแบนปกคลุมด้วยกระดูกเป็ นสันและ เป็ นตุ่ม เม็ดหยาบๆ
ครี บหางรู ปส้อม ครี บหลังอันแรกและครี บอกมีกา้ นครี บแข็งซึ่งมีลกั ษณะ
เป็ นหยัก คมคล้ายฟันเลื่อยขนาดใหญ่ มีต่อมพิษอยู่ ที่ผวิ ของเยือ่
รู ปปลากดทะเล
ที่คลุมก้านครี บและที่ตอนกลางของกระดูกก้านครี บ

อาการที่เกิดจากเงีย่ งตา
แผลที่เกิดจากเงี่ยงปลากระเบนจะมีลกั ษณะคล้ายมีดบาด บางครั้งเงี่ยงอาจหักคาอยูใ่ นผิวหนัง
เพราะเงี่ยงมีหนามแหลมติดอยูจ่ ึงดึงออกได้ยาก จึงต้องทาการผ่าออก แผลหลังจากถูกตาจะมีอาการ
ปวดเป็ นระยะต่อมาแผลจะอักเสบ บวม อาการปวดนี้ถา้ รุ นแรงมาก อาจทาให้เกิดช็อคได้ น้ าพิษที่
ปล่อยเข้าไปตามรอยเงี่ยงนอกจากจะทาให้มีอาการเจ็บปวดมากแล้วยังทาให้กล้ามเนื้อบริ เวณนั้นอ่อน
แรง ชาตามแขน ขาและเป็ นอัมพาตได้ เมื่อพิษซึมเข้าไปในร่ างกายมากจะมีอาการชาทัว่ ร่ างกาย
หายใจลาบาก เพ้อ และหมดสติ สาหรับบาดแผลนั้นอาจมีอาการอักเสบรุ นแรงและมีการเน่าเกิดขึ้นบาง
ทีเป็ นหนองและมีเนื้อตายเกิดขึ้น ทาให้แผลนั้นกลายเป็ นแผลกว้างใหญ่ รักษากว่าจะหายนาน ในรายที่
ผูป้ ่ วยฟื้ นแล้วอาจมีอาการเหนื่อยและเพลียอยูอ่ ีกหลายสัปดาห์กว่าจะหายเป็ นปกติ
ส่ วนปลาดุกทะเลและปลากดทะเล อาการจะคล้ายกับพิษที่เกิดจากปลากระเบน
เมื่อถูกตาจะเจ็บปวดทันที ปลาขนาดเล็กมีผลทาให้เจ็บปวดนานประมาณ 30-60 นาทีส่วนปลาขนาด
ใหญ่อาจทาให้เจ็บปวดนานถึง 48 ชัว่ โมง และบาดแผลอักเสบ
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รูปปั กเป้าดา
•

•

รูปปั กเป้าจุดดา

