สารพิษจาก
ธรรมชาติ :
Ciguatera

ชิกัวเทอรา (Ciguatera)
ชิกัวเทอรา

อันตรายจากสารชิกัวเทอรา

เป็ นสารพิษทีเ่ กิดจากสาหร่ายเซลล์เดียว
กลุ่มไดโนแฟลกเจลเลต ชื่อ แกมไบเออร์ดิสคุ ส
ท็อกซิคุส (Gambierdiscus toxicus) ซึ่งสร้าง
สารพิษชิกวั เทอรา สาหร่ายเซลล์เดียวกลุ่มไดโน
แฟลกเจลเลตเป็ นอาหารของสัตว์น้าขนาดเล็กบาง
ประเภท ปลาใหญ่จะกินสัตว์น้ าเล็กๆ เหล่านี้เป็ น
อาหารอีกต่ อหนึ่ง สารพิษ ในปลาใหญ่ จะเข้มข้น
มากกว่าในสัตว์น้ าขนาดเล็กและมักสะสมในตับ
สมอง หรือนัยน์ตามากกว่าในเนื้อ สารพิษในกลุ่ม
ชิกวั เทอรา เป็ นสารพิษซึง่ ทนความร้อน ละลายได้
ดีในไขมัน

ชิก ัว เทอราเป็ น พิ ษ ต่ อ ระบบทางเดิ น
อาหารและระบบประสาท ออกฤทธิข์ ดั ขวางการ
ทางานของ Cholinesterase ของเม็ดเลือดแดง
และเพิ่ม อัต ราการซึม ของโซเดีย มผ่ า นเยื่อ หุ้ ม
เซลล์ ในเนื้อเยื่อต่ างๆ ผู้ป่ว ยจะเกิดอาการเป็ น
พิษภายหลังจากรับประทานปลาทะเลเนื่องจาก
เป็ นสารพิษซึ่งทนความร้อนได้ดี การทาให้สุกจึง
ไม่สามารถทาลายพิษได้ ผู้ท่รี บั ประทานปลาที่มี
พิษ เข้า ไปจะมีอ าการเกิด ขึ้น ภายใน 30 ชัว่ โมง
หลังจากบริโภคปลาที่มีพษิ อาการจะแสดงออก
เร็วหรือช้า มากหรือน้อยขึน้ กับปริมาณสารพิษที่
ได้รบั และความต้านทานของผู้ป่วยเอง อาการที่
ปรากฏอาจมีท ัง้ อาการทางระบบประสาทและ
อาการทางระบบทางเดินอาหารหรืออย่างใดอย่าง
หนึ่ ง และอาการยัง คงอยู่เ ป็ น เวลา 2-4 สัป ดาห์
อาการระยะแรก ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง
และปวดท้อง จากนัน้ จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวด
ศีรษะ เจ็บปวดตามตัว ชาตามมือ เท้า บริเวณริม
ฝี ปาก รอบปาก ลิ้น และคอ การมองเห็นผิดปกติ
หน้ า มืด วิง เวียน อาการสาคัญที่พ บคือ การรับ
ความรู้ สึก ต่ อ อุ ณ หภู มิผิด ปกติ นอกจากนี้ ย ัง มี
อาการหัวใจเต้นผิดปกติ จนกระทังถึ
่ งชัก ผู้ป่วย
อาจจะถึง แก่ ค วามตายจากกล้า มเนื้ อ หัว ใจเป็ น
อัมพาตได้

แหล่งที่พบสารชิกัวเทอรา
ชิก ัว เทอรา มัก พบในปลาที่อ าศัย อยู่
บริเวณแนวปะการัง ในเขตร้อน เช่น แถบทะเล
แคริบ เบีย น และทะเลเขตร้ อ นและเขตอบอุ่ น
มหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ปลาเก๋า ปลาน้ าดอกไม้
ปลาสาก ปลาขีต้ ังเป็ ด ปลากะรัง ปลากะพงแดง
ปลานกแก้ว ปลาไหลทะเล ปลาหมอทะเล ปลา
สาลี เป็ นต้น

การเข้าสู่ร่างกาย
ชิกวั เทอราเข้าสู่ร่างกายจากการบริโภค
ปลาชนิดต่างๆ ทีไ่ ปกินอาหารประเภทสาหร่ายที่
มีก ลุ่ ม ไดโนแฟลกเจลเลต แกมไบเออร์ดิส คุ ส
ท็อกซิคุส (Gambierdiscus toxicus) เข้าไปทาให้
เกิด สารพิษ ชิก ัว เทอราสะสมอยู่ใ นตัว ปลา เช่ น
ปลาเก๋ า ปลาน้ า ดอกไม้ ปลาสาก ปลาขี้ตัง เป็ ด
ปลากะรัง ปลากะพงแดง ปลานกแก้ว ปลาไหล
ทะเล ปลาหมอทะเล ปลาสาลี เป็ นต้น ปลาทะเล
เหล่านี้จะไม่ได้รบั อันตรายจากพิษแต่จะสะสมพิษ
อยู่ในเนื้อและอวัยวะภายใน และถ่ายทอดทางห่วง
โซ่อาหารมาถึงคนซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภคขัน้ สุดท้าย
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วิธีป้องกัน
 ควรซือ้ ปลาจากแหล่งทีเ่ ชื่อถือได้
 หลีกเลีย่ งการรับประทานปลาทีอ่ าศัยใน
แนวปะการัง
 หลีกเลี่ย งการรับประทานหัวปลา หนัง
ปลา หรือ เครื่อ งในของปลา เนื่ อ งจาก
เป็ นแหล่งสะสมพิษ
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 รับประทานปลาที่อาศัยในแนวปะการัง
แต่น้อยในแต่ละมือ้ อาหาร หรือหลีกเลีย่ ง
การรับประทานปลาทัง้ ตัวโดยเฉพาะเมื่อ
รูว้ ่าปลามาจากแหล่งน้ าหรือฝูงเดียวกัน
ปลายิง่ ตัวโตยิง่ มีสารพิษมาก
 หากรับประทานปลา ควรหลีกเลี่ยงการ
ดื่มแอลกอฮอลล์ หรือรับประทานถัวร่
่ วม
ด้วย เนื่องจากถ้าเป็ นปลาที่มีพษิ อาจมี
ผลให้อาการปว่ ยรุนแรงขึน้
 พบแพทย์ทนั ทีท่มี อี าการหรือสงสัยว่ามี
อาการเนื่องจากการบริโภคปลาทีม่ พี ษิ
เอกสารอ้างอิง
1. กองตรวจสอบคุ ณ ภาพสิน ค้ า ประมง.
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เข้าถึงได้จาก : http://www.fisheries.go
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[ออนไลน์]. วารสารเวชศาสตร์
สิง่ แวดล้อม ปี ท่ี 1 ฉบับที1่ . เข้าถึงได้
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