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และลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ ทัง้ สาม ทีใ่ ห้เวลา ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจ
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หนังสือคงจะเรียบเรียงไม่สำเร็จ หากไม่ได้รับคำแนะนำจากคณะ
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ข้อมูลความถูกต้องและคำผิดต่าง ๆ ผูท้ ผ่ี นู้ พิ นธ์ ขอขอบคุณ ได้แก่
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คำนำ
อาชีพของผู้นิพนธ์คือ อาจารย์ของโรงเรียนแพทย์ที่
เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาด้านโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ต่างประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย์
ในโรงเรียนแพทย์เดิม ได้เป็นผูร้ เิ ริม่ ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารด้านไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ได้ประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านไวรัสวิทยา และด้าน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูน้ พิ นธ์มงี านอดิเรกสองอย่างคือ นักเขียนสมัครเล่น
และพ่อครัวสมัครเล่น งานอดิเรกทั้งสองได้ทำติดต่อกันมา
นานกว่า ๓๐ ปี แต่รู้ตัวเองว่าเอาดีไม่ได้สักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเป็นเล่น ๆ มากกว่า ชอบอ่านหนังสือมาตัง้ แต่เด็ก หนังสือ
ทีป่ ระทับใจในวัยรุน่ ของผูน้ พิ นธ์มากสุด คือ ปลัดเปล่งเทีย่ ว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาห์เช่น ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาห์วจิ ารณ์

ทำงานทางด้านการแพทย์มา ๕๐ ปีเต็ม มีประสบการณ์
ด้านงานการสอน การวิจัย ด้านป้องกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะในช่วงทีม่ โี รคระบาด จึงได้มโี อกาสสัง่ สมความรู้
และประสบการณ์จนล้นสมอง เคยทำงานเป็นบรรณาธิการ
วารสารการแพทย์หลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงมีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่คั่งอยู่เต็มสมอง นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ความเพลิดเพลิน
กับท่าน
หนังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนให้อ่านได้ทั้งประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา่ นได้ เพือ่ ได้มคี วามรูท้ ง้ั เรือ่ งโรคต่างๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม่ เคยระบาดมาแล้ว และอาจจะระบาดซ้ำอีก
เป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแม้วา่ จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่กร็ ะบาดแพร่กระจายได้
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทนั กับเหตุการณ์ ในทำนองทีว่ า่
รูเ้ ขา รูเ้ รา รูโ้ รค รูโ้ ลก รูล้ กึ รูก้ ว้าง รูไ้ กล
นี่คือเป็นจุดตั้งต้น ที่จุดประกายให้ผู้นิพนธ์เขียน
หนังสือชุดนี้
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ความปลอดภัยของอาหาร
เมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ องค์การอนามัยโลกได้ออก
แถลงการณ์แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
อาหาร มีใจความดังต่อไปนีค้ อื
ความปลอดภัยของอาหารถือว่าเป็นความสำคัญของ
ทางการสาธารณสุข ประชาชนล้มป่วยและตายปีละนับล้านคน
และจำนวนมากได้เสียชีวติ ลงอันเป็นผลจากการทีบ่ ริโภคอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัย การระบาดที่รุนแรงของโรคติดต่อทางอาหาร
ได้มกี ารบันทึกไว้ในทุกทวีปในทศวรรษทีผ่ า่ นมา อัตราอุบตั ิ
ของโรคเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำคัญทีเดียว
ปัจจัยทีส่ ำคัญต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยของอาหาร
ได้แก่
 การแพร่ระบาดของอันตรายจากเชือ้ จุลชีพ (รวมถึง
แบคทีเรีย ซัลโมเน็ลลา หรือ เอ็ชเชอริเชีย โคไล)
 การปนเปือ้ นของสารเคมี
 การประเมินผลเทคโนโลยีใหม่ๆ (เช่น อาหารทีถ่ กู
ดัดแปลงโดยวิธกี ารพันธุวศิ วกรรม)
 ระบบความปลอดภัยที่เข้มงวดด้านอาหารใน
หลายประเทศ จะสร้างความมัน่ ใจในห่วงลูกโซ่ความปลอดภัย
ของอาหาร
๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

องค์การอนามัยโลกกำลังปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ทางสาธารณสุขจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร และเพือ่ ส่งเสริมกุญแจ
ทีส่ ำคัญ ๕ ประการทีน่ ำไปสูค่ วามปลอดภัยของอาหาร
บริโภคอาหารให้ปลอดภัย
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่
เรือ่ งราวความปลอดภัยด้านอาหาร โดยรวบรวมข้อเท็จจริงสิบ
ประการทีพ่ งึ ทราบเกีย่ วกับความปลอดภัยของอาหารไว้ดงั นี้
๑. มีโรคกว่า ๒๐๐ โรคทีเ่ กิดขึน้ จากการบริโภคอาหาร
ปีหนึ่งๆ มีผู้คนนับล้านที่ล้มป่วยและเสียชีวิตจาก
การบริโภคอาหารทีเ่ ป็นพิษ เฉพาะโรคท้องร่วงโรคเดียวก็คร่า
ชีวติ เด็กๆ ปีละประมาณ ๑.๕ ล้านคน และส่วนใหญ่เกิดจาก
การบริโภคอาหารและน้ำทีป่ นเปือ้ น การประกอบ/การเตรียม
อาหารที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันโรคจากอาหารเป็นพิษได้เป็น
ส่วนใหญ่
๒. โรคเกิดจากอาหารมีจำนวนเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก
เชื้อจุลชีพก่อโรคแพร่กระจายไปได้ไกลๆ อันเป็น
ผลจากการเชือ่ มโยงในห่วงลูกโซ่อาหาร ทำให้โรคพบบ่อยขึน้
ในภูมภิ าคต่างๆ กว้างขวางขึน้
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จุลชีพก่อโรคหลายประเภทในอาหาร จะถูกขนส่ง
ต่อไปยังสถานทีท่ ห่ี า่ งไกลและกว้างขวาง โดยเครือข่ายลูกโซ่
อาหารของโลกในปัจจุบัน ทำให้ภูมิภาคที่มีโรคเกิดจากการ
บริโภคอาหารเพิ่มมากขึ้นและโดยวิธีการต่างๆ ก็เพิ่มความถี่
ขึน้ ด้วย
การเพิ่มประชากรในเขตเมือง ผู้ที่อาศัยในเขตเมือง
บริโภคอาหารทีป่ รุงทีเ่ ตรียมจากนอกบ้าน การเก็บ การถนอม
การรักษาอาหาร ทีจ่ ะทำให้มคี วามปลอดภัย รวมถึงอาหารสด
ต่างๆ และ ปลา เนือ้ สัตว์ เนือ้ สัตว์ปกี
๓. อาหารปลอดภัยเป็นเรือ่ งทีโ่ ลกต้องตระหนัก
การผลิตอาหารและการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ เป็นเรือ่ งโลกาภิวตั น์ ย่อมเป็นโอกาสทีจ่ ะพบอาหารทีม่ เี ชือ้
ปนเปื้อนมีได้ทั่วสากลโลก ผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าจาก
ต่างประเทศและเครือ่ งปรุงต่าง ๆ ทีใ่ ช้ประกอบอาหารจะพบได้
ในทุกประเทศทั่วโลก ระบบความปลอดภัยของอาหารใน
ประเทศ ผู้ส่งออกจะต้องมีความเข้มข้นขึ้นเพื่อที่จะใช้บังคับ
ทัง้ ในประเทศเองและความปลอดภัยของการค้าข้ามประเทศ
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๔. โรคอุบัติใหม่หลายโรคสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตอาหาร
มีโรคอุบตั ใิ หม่ประมาณร้อยละ ๗๕ ทีเ่ กิดในมนุษย์ใน
ระยะ ๑๐ ปีทผ่ี า่ นมา เกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส และเชือ้ จุลชีพ
ก่อโรคอื่นๆ ที่ตั้งต้นเริ่มต้นจากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ต่างๆ โรคหลายๆโรคเหล่านี้เกิดขึ้นในหมู่ประชากรที่สัมผัส
เกีย่ วข้องกับสัตว์ การปฏิบตั จิ บั ต้องทัง้ สัตว์เลีย้ งและสัตว์ปา่ ใน
ระหว่างขบวนการผลิตอาหาร ทั้งในตลาดที่จำหน่ายและ
ในโรงฆ่าสัตว์
สัตว์ปกี

๕. การลดความเสีย่ งให้ลดน้อยลง จากไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดนก ส่วนใหญ่ (H5N1 avian influenza) ที่
เกิดขึ้นในมนุษย์ เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ที่ติดเชื้อ
หรือซากสัตว์ปกี ทีต่ าย ยังไม่มหี ลักฐานทีแ่ สดงให้ประจักษ์วา่
แพร่โรคจากการบริโภคเนือ้ สัตว์ปกี ทีป่ รุงถูกต้องทีส่ กุ ดีแล้ว
การหลีกเลีย่ งความเสีย่ งจากโรคจากอาหารทีป่ รุงจากสัตว์ปกี
มีดงั นี้
 แยกอาหารเนือ้ สดจากอาหารอืน่ ๆ
 ทำความสะอาดและหมัน่ ล้างมือเสมอ ๆ
 ปรุงอาหารให้สุกดี (จนกระทั่งทุกๆ ส่วนร้อน
อุณหภูมิ ๗๐๐ซให้ทว่ั ถึง อย่าให้มเี นือ้ แดงๆ เหลือให้เห็น
๑๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

๖. การป้องกันโรคเริม่ ต้นจากฟาร์ม
การป้องกันภาวะติดเชื้อในสัตว์ที่ระดับฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ สามารถลดโรคที่เกิดจากอาหารลงได้ ยกตัวอย่างเช่น
การลดปริมาณเชือ้ จุลชีพซัลโมเน็ลลาในฟาร์มเลีย้ งไก่ลงร้อยละ
๕๐ (โดยขบวนการบริหารจัดการภายในฟาร์มเอง) จะลดการ
ป่วยจากจุลชีพดังกล่าวของประชาชนลงได้ถงึ ร้อยละ ๕๐ การ
เลีย้ งไก่ทป่ี ลอดจุลชีพซัลโมเน็ลลากำลังเป็นทีน่ ยิ มกันในบาง
ประเทศแล้ว
๗. อันตรายจากสารเคมีทอ่ี าจปนเปือ้ นอาหาร
อะครีลาไมด์ ซึง่ อาจก่อมะเร็ง เกิดจากส่วนประกอบ
ทางธรรมชาติขณะหุงต้มอาหารบางชนิดทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู (โดยทัว่ ไป
๐
สูงกว่า ๑๒๐ ซ) รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์ประเภทมันฝรัง่ ทอด ผลิตภัณฑ์
จากธัญพืชอบ และกาแฟ อุตสาหกรรมอาหารกำลังดำเนินการ
ค้นหาวิธีการที่จะลดการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆให้น้อยลง
โดยการเลีย่ งต่อการทำให้รอ้ นจัดนานๆ ขณะทอด ย่าง และอบ
๘. ทุกคนย่อมมีส่วนในการทำให้อาหารมีความ
ปลอดภัย
การปนเปือ้ นในอาหารอาจเกิดขึน้ ได้ ณ จุดหนึง่ จุดใด
ตัง้ แต่ในฟาร์มเลีย้ งสัตว์จนถึงโต๊ะอาหาร ทุกคนทีอ่ ยูใ่ นห่วงลูกโซ่
การส่งอาหารจะต้องใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
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ของอาหาร ขบวนการประกอบ/ปรุงอาหาร การจัดจำหน่าย
การบริโภค ความปลอดภัยที่บ้านเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการ
ป้องกันโรคระบาดทางอาหาร สตรีเป็นเป้าหมายเบือ้ งต้นในการ
ให้การศึกษาเกีย่ วกับความปลอดภัยของอาหารเพราะเธอเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดหาอาหารสำหรับครอบครัวและชุมชน
ต่างๆ
๙. โรงเรียนเป็นสถานทีส่ ำหรับอาหารปลอดภัย
การให้การศึกษาแก่เด็กๆ ในเรื่องสุขนิสัยอาหาร
ปลอดภัย ย่อมเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะป้องกันโรคจากอาหาร
ในปัจจุบนั และอนาคต บูรณาการบทเรียนความปลอดภัยของ
อาหารเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนจะสร้างประสบการณ์
ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเด็กที่จะช่วยให้เติบโตสร้าง
ครอบครัวทีม่ สี ขุ ภาพดี
๑๐. กุญแจสำคัญห้าประการในการดำเนินการให้
อาหารปลอดภัย
องค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกกำลังดำเนินการ
ส่งเสริมให้เห็นคุณประโยชน์ของอาหารปลอดภัย อาหาร
สุขภาพและการบริหารกาย กุญแจทีส่ ำคัญทัง้ ๕ ประการได้แก่
๑. รักษาความสะอาดให้สม่ำเสมอ
๒. แยกเก็บอาหารสดจากอาหารปรุงสุกแล้ว
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๓. ปรุงอาหารทุกประเภทให้สกุ และสุกให้ทว่ั
๔. จัดเก็บรักษาทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ เ่ี หมาะสม
๕. ใช้นำ้ และวัตถุดบิ ทีส่ ะอาด
อาหารทีป่ นเปือ้ นและก่อโรค
อาหารทีป่ นเปือ้ นและก่อโรคทีจ่ ะนำมาบรรยายได้แก่
พิษเกิดธรรมชาติในอาหารสดเอง ไม่ได้มกี ารปนเปือ้ น
สารพิษในภายหลัง
พิษที่เกิดในธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดเองในอาหารสด
มีสารพิษจากแหล่งอืน่ ๆ มาปนเปือ้ นในภายหลัง
พิษจากสารเคมีทป่ี นเปือ้ นอาหารสดจากธรรมชาติ
แบคทีเรียก่อโรค
สารพิษเกิดเองในธรรมชาติ เช่น อะมีน ฮิสตะมีน
สารพิษเกิดจากการจงใจ การก่อการร้ายทางชีวภาพ

๑๔
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อาหารเป็นพิษ

อาหารและโภชนาการเป็นสิง่ ทีแ่ ยกออกจากกันได้ยาก
ดังนัน้ อาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิง่ อย่างหนึง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อ
ภาวะโภชนาการของคนเรา การได้รับอาหารทั้งมากเกินไป
และน้อยเกินไป ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการได้ทง้ั สองทาง
อาหารนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ในมิตทิ ่ี ๓ คือ
ปัญหาเรือ่ งพิษภัยต่อผูบ้ ริโภคหรือเรียกง่าย ๆ ว่า “อาหารเป็นพิษ”
ในสภาวการณ์อย่างปัจจุบนั อาหารทีเ่ รารับประทานนี้
ได้มวี วิ ฒ
ั นาการมาโดยตลอด ตัง้ แต่อาหารพืน้ บ้านในสมัยก่อน
ทีเ่ ราเก็บหาอาหารรับประทานจากธรรมชาติทเ่ี ป็นสิง่ แวดล้อม
รอบตัวเราไม่วา่ จะเป็นพืชหรือสัตว์กต็ าม ต่อมาประชากรของ
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โลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนทำให้ตอ้ งมีการพัฒนาการผลิตอาหารเพือ่ ใช้บริโภคโดยตรง
มนุษย์เราไม่สามารถจะใช้วธิ กี ารเก็บอาหาร หรือล่าสัตว์มาบริโภค
ได้เพียงพอต่อไปแล้ว การพัฒนาการผลิตอาหาร ไม่วา่ จะเป็นพืช
หรือสัตว์กด็ ี มนุษย์เราได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทม่ี นุษย์คดิ ค้น
ได้มาช่วยในการเพิม่ ผลผลิตอาหารทุกประเภท หาวิธกี ารเก็บ
ถนอมอาหารและช่วยในการปรุงอาหารให้ได้ตามทีม่ นุษย์เรา
ต้องการ ด้วยเทคโนโลยีตา่ ง ๆ เหล่านีม้ นุษย์เราได้ทำให้เกิดปัญหา
ในเรือ่ งพิษภัยของอาหารติดตามมาให้มนุษย์เราต้องระวังป้องกัน
และแก้ไขอีกทอดหนึ่ง นอกจากปัญหาพิษภัยของอาหารใน
กระบวนการการผลิต และห่วงโซ่อาหาร (Food chain) แล้ว
สภาวะแวดล้อมยังมีผลกระทบถึงพิษภัยของอาหารด้วย ทัง้ ที่
อาจเกิดจากธรรมชาติเองเช่น เชื้อโรคต่าง ๆ และที่เกิดจาก
มลภาวะที่เป็นพิษจากสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการปนเปื้อนใน
อาหารขึน้ การเกิดพิษภัยจากอาหารจึงมักพบเสมอ ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเทศเขตร้อน และประเทศทีก่ ำลังพัฒนาทัง้ หลาย
ประวัตศิ าสตร์ได้เป็นเครือ่ งชีใ้ ห้เห็นตัวอย่างของการเกิดพิษภัย
ต่อมนุษย์ทม่ี ผี ลเนือ่ งมาจากอาหารสกปรกอาหารสารปนเปือ้ น
และสารไม่พงึ ประสงค์ตา่ งๆมากมายหลายครัง้ และมีเหตุการณ์
ทีเ่ กิดจากพิษภัยของอาหารทีเ่ กิดขึน้ เนือง ๆ ทัง้ ทีต่ ง้ั ใจ ทีเ่ ลินเล่อ
ประมาทและรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
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การเกิดพิษภัยในอาหารนัน้ อาจเกิดได้ ๒ ลักษณะคือ
๑. พิษแบบเฉียบพลัน หมายความถึงการเกิดอันตราย
ขึน้ ต่อร่างกาย เมือ่ เรารับประทานอาหารเข้าไปเพียงระยะเวลา
ไม่นานนัก อาจเป็นเวลา ๒-๓ ชัว่ โมง หรือภายใน ๒-๓ วันก็ได้
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเช่น การเกิดอาหารเป็นพิษเมื่อกิน
อาหารที่มีเชื้อโรคมากเข้าไป และเกิดท้องร่วงในระยะเวลา
ไม่นานนัก อาการพิษเฉียบพลันอาจมีอาการไม่รุนแรงนัก
และอาจหายไปเองได้ เช่น ท้องร่วงธรรมดา ๆ หรืออาจเป็น
อันตรายรุนแรงถึงเสียชีวติ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
๒. พิษในอาหารชนิดเรือ้ รัง เป็นการเกิดพิษจากอาหาร
ที่ค่อยเป็นค่อยไป อาจจะเนื่องจากการได้รับสารพิษเพียง
ปริมาณน้อย ๆ ในแต่ละครัง้ ไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย แต่สารพิษ
อาจมีการสะสมในอวัยวะแห่งใดแห่งหนึง่ จนกระทัง่ สูงถึงระดับ
หนึง่ ก็จะเกิดพิษขึน้ มา หรืออาจเกิดเนือ่ งจากความเป็นพิษนัน้
ค่อย ๆ เกิดขึน้ ในร่างกาย และต้องใช้เวลานานจนกว่าจะแสดง
อาการออกมาให้เราเห็น เช่น การเกิดมะเร็ง เป็นต้น
ดังนัน้ การจะเกิดพิษภัยจากอาหารแบบใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
ขนาดของสารพิษที่ได้รับชนิดของสารพิษที่มีอยู่ในอาหาร
และระยะเวลาทีไ่ ด้รบั สารพิษนัน้ ๆ

๑๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

สารพิษในอาหารทีอ่ าจก่อให้เกิดพิษภัยต่าง ๆ ได้นน้ั มี
อยูห่ ลายประเภท อาจจำแนกได้ตามประเภททีส่ ารพิษนัน้ เข้า
มาปนเปือ้ นในอาหาร ได้แก่
๑. สารพิษทีเ่ กิดการปนเปือ้ น ในอาหารตามธรรมชาติ
ซึง่ เกิดมาจากสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วในธรรมชาติ อาจแบ่งเป็น ๒ กลุม่ คือ
๑.๑ สารพิษทีม่ อี ยูใ่ นอาหาร และเป็นส่วนประกอบของ
อาหารนั้น ๆ แต่เนื่องจากมนุษย์เราไม่ทราบ หรือไม่รู้จักวิธี
รับประทานก็เกิดเป็นอันตรายขึ้น เช่น มันสำปะหลังดิบ
เห็ดเมา เป็นต้น
๑.๒ สารพิษที่เกิดจากการปนเปื้อนตามธรรมชาติ
ส่วนใหญ่มกั จะเป็นพวกจุลชีพต่าง ๆ ซึง่ มีอยูแ่ ล้วในบรรยากาศ
เมื่อสภาวะเหมาะสม ปนเปื้อนเข้ามาในอาหารแล้วเกิดภาวะ
ติดเชือ้ และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วก็เกิดเป็นอันตรายต่อ
ผูร้ บั ประทานได้ และทีส่ ำคัญมากไปกว่านัน้ คือ สารพิษทีเ่ ชือ้
ก่อโรคชนิดต่างๆ สร้างขึน้ มาแล้วปล่อยให้ปนเปือ้ นอยูใ่ นอาหาร
ในขณะทีเ่ ชือ้ เจริญเพิม่ จำนวนแพร่พนั ธุ์
๒. สารพิษทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำของมนุษย์ มีสาร
พิษที่ปนเปื้อนในอาหารอีกมากมายหลายชนิดที่เกิดจากการ
ทีม่ นุษย์เราเป็นผูท้ ำให้เกิดขึน้ ซึง่ สาเหตุมาจากหลายประการคือ
๒.๑ สารเคมี ท ี ่ ใ ช้ ใ นการเกษตร (Argicultural
chemicals) ซึง่ มีทง้ั ปุย๋ เคมี และ สารเคมีกำจัดศัตรูพชื
๑๘
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๒.๒ สารเจือปนอาหาร (Food additives) เป็นสารเคมี
ที่มนุษย์เราใส่เข้าไปในอาหารด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น
แต่งกลิน่ สี รสชาติ หรือ สำหรับถนอมอาหารเพือ่ ให้เก็บไว้ใช้
นาน ๆ
๒.๓ สารพิษทีเ่ กิดมาจากการปนเปือ้ นจากมลพิษของ
สิง่ แวดล้อม เช่น เกิดจากการใช้สารเคมีในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ แล้วทิง้ ของเสียลงในแม่นำ้
ลำคลอง ปล่อยของเสียไปในอากาศ สารพิษทีป่ ล่อยไปสะสม
ในดินซึ่งในที่สุดจะเข้าไปสู่อาหารได้ เช่น สารปรอทจาก
โรงงานทำเยื่อกระดาษ สารตะกั่วจากโรงงานทำแบตเตอรี่
รถยนต์ เป็นต้น
๒.๔ สารพิษในอาหารทีเ่ กิดจากการปรุงอาหาร เช่น
การใช้ความร้อนสูงมาก การใช้นำ้ มันปรุงอาหารทอดด้วยความ
ร้อนสูงและใช้ซ้ำซาก อาจทำให้เกิดการสะสมสารก่อมะเร็ง
บางอย่างได้
๒.๕ สารพิษในอาหารที่เกิดจากการกระทำของ
มนุษย์อย่างอืน่ ๆ
(๑) สารพิษที่ปนเปื้อนมาจากภาชนะบรรจุ ไม่ว่าจะ
เป็นกระดาษหรือพลาสติกบางชนิด บางเกรดก็ดี ถ้าไม่ระมัด
ระวังก็เกิดการปนเปือ้ นของสารพิษในอาหารได้ การใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์เก่าห่อหุ้มอาหารที่มีน้ำมัน การใช้พลาสติก
คุณภาพไม่ดี หรือพลาสติกเก่าผสมสีอันตรายมาทำภาชนะ
บรรจุอาหาร
๑๙
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(๒)สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารจากการเก็บรักษา
อาหาร เช่น การเก็บรักษาอาหารต่าง ๆ ไว้รว่ มกับสารเคมีทเ่ี ป็น
อันตราย ตัวอย่างเช่น การเก็บน้ำตาล ข้าวสารร่วมกับสารกำจัด
ศัตรูพชื ก็อาจจะเกิดอุบตั เิ หตุทำให้สารพิษหกลงในอาหารได้
(๓) สารพิษทีป่ นเปือ้ นในอาหารในระหว่างการขนส่ง
มักเกิดจากการส่งอาหารร่วมไปกับสารเคมี เช่น มีกรณีการ
เกิดพิษจากสารหนู (Arsenic) ที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ซึ่งเนื่องมาจากใช้เกลือปรุงอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารหนู
เพราะบรรทุกเกลือร่วมไปกับสารเคมีทใ่ี ช้ในโรงงานฟอกหนัง
ซึง่ มีสว่ นผสมของสารหนูอยู่ เกิดภาชนะแตกในระหว่างขนส่ง
แล้วเกิดการปนเปือ้ นลงไปในกระสอบเกลือทีบ่ รรทุกร่วมไปด้วย
เมือ่ นำไปแบ่งขายให้ประชาชนก็เกิดพิษขึน้ จำนวนมาก
ตามสถิตใิ นประเทศไทย พบว่าโรคอุจจาระร่วง ครอง
อันดับผูป้ ว่ ยสูงสุด เชือ้ จุลชีพก่อโรคทีต่ รวจพบเป็น Rotavirus,
Enterotoxigenic Escherichia coli และ Shigella โรคบิดมีผปู้ ว่ ย
มากรองลงมา เชือ้ ทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคบิดโดยส่วนใหญ่ คือ
Shigella species และ Entamoeba histolytica รายงานผูป้ ว่ ยโรค
อาหารเป็นพิษมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ต่อเนือ่ งมาโดยตลอด สาเหตุ
ของการเจ็บป่วยดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่
ปนเปือ้ นอยูใ่ นอาหารเช่น Staphylococcus aureus จากขนมจีน
เนือ้ หมู ปลาจ่อม, Salmonella จาก เนือ้ วัว เนือ้ ควาย เนือ้ หมูปา่ ,
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Shigella จากไอศกรีม, Vibrio parahemolyticus จากลูกชิน้ ปลา
ทะเล, Clostridium botulinum จากหน่อไม้ปบ๊ี หรือเกิดจากสาร
ชีวพิษที่อยู่ในอาหารเอง (paralytic shellfish poisoning จาก
หอยแมลงภู,่ tetrodotoxin จากปลาปักเป้า ฯลฯ)
ปัญหาสำคัญและกำลังเป็นปัญหาเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ
คือ การเกิดมะเร็งในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเป็นทีเ่ ชือ่ กันว่า
ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง
ปนเปือ้ นอยู่ อาจอยูใ่ นรูปของสารต้นกำเนิด (Precusors) ทีจ่ ะ
กลายเป็นสารก่อมะเร็งต่อไป เช่น สารเจือปนอาหารพวก
ไนเทรท และไนไทรท์ หรือบริโภคอาหารทีป่ นเปือ้ นด้วยสาร
ก่อมะเร็งอยูแ่ ล้ว
อาหารทีเ่ ราบริโภคกันอาจทำให้กอ่ พิษได้ในสามลักษณะคือ
๑. โดยธรรมชาติผลิตภัณฑ์นน้ั ๆ มีพษิ อยูแ่ ล้ว หาก
นำไปผ่านกระบวนการ หรือการเตรียมทีถ่ กู ต้องก็จะไม่เป็นพิษ
เช่น เห็ด มันสำปะหลัง กลอย ปลาปักเป้า ไข่แมงดาทะเล หอย
๒. อาหารมีเชื้อจุลชีพที่ทำให้ผู้ที่บริโภคติดเชื้อ
(infection) แล้วจึงเกิดโรค ไม่วา่ จะเป็นการติดเชือ้ แบคทีเรีย ไวรัส
ปรสิต จะโดยขบวนการผลิตอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน แล้ว
มีเชือ้ จุลชีพหลายต่อหลายชนิดทีก่ ล่าวถึงมาแล้วปนเปือ้ น เช่น
เชือ้ อหิวาต์ เชือ้ บิด (ดูรายละเอียดในระบาดบันลือโลก เล่มที่ ๗)
เชือ้ โนโรไวรัส (ดูรายละเอียดในระบาดบันลือโลก เล่มที่ ๔ หน้า
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๑๔๗) หรือโดยการจงใจเอาเชือ้ ไปผสมในอาหาร เช่นการก่อ
การร้ายทางชีวภาพ ดูกรณีการก่อการร้ายที่รัฐโอเรกอน
สหรัฐอเมริกา
๓. เกิดจากการมีสารชีวพิษ (Intoxication) ทีเ่ กิดเอง
ตามธรรมชาติของอาหารสดก่อนนำไปปรุงอาหาร ก่อนการ
นำอาหารไปบริโภคมีสารก่อพิษอยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้ว เช่น เห็ดเมา
หัวมัน หัวกลอย หรือเกิดจากผลิตผลทีเ่ กิดจากจุลชีพก่อโรค
ที ่ ป ล่ อ ยสารชี ว พิ ษ ให้ แ ก่ อ าหารก่ อ นการปรุ ง หรื อ ก่ อ น
บริโภคก็ได้ (ยกตัวอย่างเช่น โรคโบทูลิสซัมที่เกิดจากการ
บริโภคหน่อไม้ปบ๊ี ทีม่ สี ปอร์ของเชือ้ แบคทีเรีย คลอสตริเดียม
โบทูลนิ มั ปนเปือ้ น แบคทีเรียนีข้ บั สารชีวพิษออกมาปนเปือ้ น
ในอาหารก่อนนำไปบริโภค (ดูรายละเอียดได้ในระบาดบันลือ
โลกเล่มที่ ๔ หน้า ๓๙) หรือเกิดจากการสารพิษทีเ่ ป็นสารเคมี
ปนเปือ้ นในอาหารทีบ่ ริโภค
๔. เกิดจากมีสารเคมีปนเปือ้ นจากขัน้ ตอนใดขัน้ ตอน
หนึง่ ของการผลิต ทัง้ โดยการเผลอเรอโดยไม่ได้ตง้ั ใจ หรือโดย
การก่อการร้ายก็ได้ การตัง้ ใจ จงใจนำสารเคมีทม่ี พี ษิ ไปผสม
ในอาหาร จงใจเพือ่ ประโยชน์ทางการค้าดังเช่นกรณี “เมลามีน
ผสมในผลิตภัณฑ์นม” ทีเ่ กิดในประเทศจีน (ดูรายละเอียดใน
ระบาดบันลือโลก เล่มที่ ๑ เรือ่ ง นมแป๊ะสุดแย่ นมแม่ดที ส่ี ดุ
หน้า ๑๑๑)
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อาหารเป็นพิษจากการก่อการร้ายทางชีวภาพ
เหตุเกิดทีร่ ฐั โอเรกอน สหรัฐอเมริกา

เพือ่ ให้ได้รบั ทราบถึงเหตุการณ์กอ่ การร้ายทางชีวภาพ
แล้วทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ ขอนำเรือ่ งราวทีถ่ อดเป็นภาษาไทย
จากพจนานุกรมเสรี “วิกพิ เี ดีย” ดังนีค้ รับ
หนังสือพิมพ์ “ดัลเลส ทาโค ไทม์” หนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่
ของเมืองดัลเลส
The salsa bar of The Dalles Taco Time.
เมือ่ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เจ้าหน้าทีส่ ว่ น
ตรวจราชการสองนายที่ไปตรวจเยี่ยม วาสโค เคาน์ตี ได้ถูก
วางยาพิษ จากการดืม่ น้ำจากแก้วทีม่ แี บคทีเรีย “ซัลโมเน็ลลา”
ปนเปือ้ น ในระหว่างทีไ่ ปตรวจเยีย่ ม “รัชนีชป์ รุ มั ย์- Rajneesh๒๘
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puram” เจ้าหน้าที่ทั้งสองคนล้มป่วยลง ต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล ๑ คน หลังจากนัน้ สมาชิกของคณะชีลา (Sheela’s
team) ได้นำเชือ้ ซัลโมเน็ลลาไปแพร่ตอ่ ไปอีก ตามร้านขายของ
ชำอีกหลายแห่ง และตามลูกบิดประตูและคันโยกน้ำล้าง
โถปัสสาวะในสถานทีร่ าชการของเมือง แต่กไ็ ม่ได้มผี ลอะไร
ในเดือนกันยายนและตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มกี าร
นำเชื้อซัลโมเน็ลลาไปปนเปื้อนผักที่สลัดบาร์ ตามภัตตาคาร
ท้องถิน่ อีก ๑๐ แห่ง ในเมืองดัลเลส โอเรกอนทำให้มผี ตู้ ดิ เชือ้
และป่วยรวม ๗๕๑ คน ที่มีอาการหนัก ต้องได้รับการรักษา
ในโรงพยาบาล ๔๕ คน แต่ไม่มผี ใู้ ดเสียชีวติ
ผูก้ อ่ เหตุและเหตุจงู ใจ
ผูท้ ก่ี อ่ การในครัง้ นีค้ อื สมุนของ กลุม่ อุบาทว์ “ภควัน
ชรี รัชนีช์-Bhagwan Shree Rajneesh “ (น่าจะเรียกชื่อแบบ
ไทยๆ ว่า “ภควัน ศรี รัชนี”) ซึง่ บางครัง้ ก็รจู้ กั กันในนาม “โอโช Osho.” ซึง่ จุดมุง่ หมายของกลุม่ อุบาทว์ ก็คอื ต้องการทีจ่ ะให้
ประชาชนในเมืองทีม่ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียง หมดโอกาสทีจ่ ะไป
ลงคะแนน เพื่อให้ผู้สมัครที่กลุ่มอุบาทว์ของตนสนับสนุน
ให้ได้รบั เลือกตัง้ ในวาสโค เคาน์ตี ในปี ๒๕๒๗ เหตุการณ์น้ี
นับเป็นการก่อการร้ายทางชีวภาพครัง้ แรกและครัง้ เดียวทีร่ า้ ยแรง
ในประวัตศิ าสตร์ของสหรัฐ และนับว่าเป็นการก่อการร้ายหนึง่
ครัง้ ในจำนวนสองครัง้ ทีใ่ ช้อาวุธชีวภาพ
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แต่เดิมมา สมุนของนิกายอุบาทว์ “ภควัน ศรี รัชนี” เคย
มีบทบาททางการเมืองเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ ทีเ่ มืองแอนตีโลพ
รัฐโอเรกอน (Antelope, Oregon) เสมอมา เหล่าสมุนอุบาทว์มี
ถิน่ ฐานตัง้ มัน่ อยูท่ ่ี “รัชนีชป์ รุ มั -Rajneeshpuram” โดยพยายามที่
จะครองเสียง ๒ ใน ๓ ทีน่ ง่ั ในการเลือกกรรมการสภาเครือข่าย
ของวาสโค เคาน์ตี (Wasco County Circuit Court) ซึง่ กำลังจะ
มีการเลือกตัง้ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ รัชนีช์ คิดว่า
อาจจะไม่ได้เสียงสนับสนุนพอ จึงคิดอ่านวางแผนชัว่ ร้ายทีจ่ ะ
ทำให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ในเมืองดัลเลส
ไม่สามารถทีจ่ ะออกไปลงคะแนนได้ จึงเลือกใช้สารชีวภาพคือ
แบคทีเรีย “ซัลโมเน็ลลา เอ็นเตอริกา ทัยฟิมวิ เรียม” ในการนี้
ครั้งแรกทดสอบใส่ในแก้วน้ำให้แก่ผู้ตรวจการสองนายก่อน
และแล้วต่อมาก็ขยายวงกว้างออกไปโดยไปโปรยผสมไว้ใน
น้ำสลัดตามสลัดบาร์
มีประชาชนติดเชือ้ และล้มป่วยไป ๗๕๑ คน ต้องรับ
ไว้รกั ษาในโรงพยาบาล ๔๕ คน แต่ไม่มผี ใู้ ดเสียชีวติ ในชัน้ แรก
ศูนย์ควบคุมโรคไม่ได้ตัดเอาประเด็นเหตุปนเปื้อนเชื้อโรค
โดยจงใจออก แต่กว่าจะค้นพบเหตุจริงๆ ก็อกี หนึง่ ปีให้หลัง โดย
นายเจมส์ เอ็ช บีเวอร์ สมาชิกสภาคองเกรส เป็นผูก้ ล่าวสุนทรพจน์ในสภาผูแ้ ทนราษฎร กล่าวหาว่า กลุม่ รัชนีช์ เป็นผูน้ ำเชือ้ โรค
ไปใส่ลงไปในน้ำสลัดทีภ่ ตั ตาคาร แปดแห่ง เขาได้กล่าวว่าสมุน
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ของนิกายอุบาทว์หลายคนมีสว่ นพัวพันกับเรือ่ งนี้ และยังมีแผน
ทีจ่ ะสังหารอัยการสูงสุดของรัฐ คือนายเดวิด บี โฟรแมเยอร์
(David B. Frohnmayer) จึงได้มกี ารตัง้ กรรมการร่วมพิเศษขึน้ มา
ดำเนินการสอบสวนโดยเฉพาะ ประกอบด้วยตำรวจและเอฟบีไอ
แบคทีเรียทีเ่ พาะแยกได้จากผูป้ ว่ ย เป็นสายพันธุเ์ ดียวกันกับที่
ค้นพบในห้องชันสูตรทางแพทย์ ของนิกาย มีเจ้าหน้าทีข่ องนิกาย
๒ คน ได้รบั โทษต้องถูกจำคุกในเรือนจำเป็นเวลา ๒๙ เดือน
สมุนของนิกายจำนวนหลายพันคนได้เคลื่อนย้าย
ถิน่ ฐานเข้ามาอยูใ่ นท้องทีช่ นบทของ วาสโก เคาน์ตี ที่ “บิก มัดดี
แรนช - Big Muddy Ranch” และตัง้ ชือ่ ชุมชนใหม่วา่ “รัชนีชป์ รุ มั ”
พวกเขาสามารถคุมเสียงในเมืองเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เคียงคือ
แอนตีโลพ (ประชากร ๗๕ คน) ไว้ได้และเปลีย่ นชือ่ เป็น “รัชนีช”์
ด้วย เหล่าสมุนพยายามผูกมิตรกับชาวบ้าน แต่ไม่ได้รบั ความ
สำเร็จมากนักเพราะเจ้าหน้าทีข่ องเมืองไม่ได้ให้การสนับสนุน
ในการที่จะขยายชุมชนให้กว้างมากขึ้น และหลังจากที่ได้รับ
การปฏิเสธในการตัง้ “รัชนีชป์ รุ มั ” จึงมีความพยายามทีจ่ ะครอง
เสียงข้างมากในสภาท้องถิน่ และทีว่ า่ การอำเภอด้วยโดยจัดให้มี
โครงการ “แบ่งปันทีพ่ ำนักพักพิง” ให้แก่บคุ คลเร่รอ่ น โดยนำ
บุคคลเหล่านั้นเข้ามาในชุมชนเพื่อเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิลง
คะแนนเลือกตั้ง ทางการจึงพยายามขัดขวางโดยวางระเบียบ
ในการตรวจบัตรผูม้ สี ทิ ธิอย่างเข้มงวด
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ผู้นำชุมชนจึงวางแผนที่จะทำให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน
ในเมือง ดัลเลส ล้มป่วย จะไปลงคะแนนไม่ได้ มีผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
ในแผนการนีถ้ งึ ๑๒ คน ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรทางแพทย์กเ็ ป็น
แห่งหนึ่งที่เข้าร่วมในการสั่งซื้อเชื้อแบคทีเรียมาจากบริษัท
ขายเวชอุปกรณ์ใน ซีแอ็ทเทิล รัฐ วอชิงตัน เพาะเชือ้ ให้ได้ปริมาณ
เพิม่ ขึน้ ในห้องชันสูตร หัวหน้าผูว้ างแผนคือ ชีลา ซิลเวอร์แมน
(มา อนันด์ ชีลา -Sheela Silverman - Ma Anand Sheela) และ
พยาบาล ไดแอน โอแนง หรือ มา อนันด์ บูชา- Diane Ivonne
Onang -Ma Anand Puja) เหรัญญิกของบริษทั การแพทย์รชั นีช์
การเอาเชื้อแบคทีเรียไปใส่ลงในน้ำสลัดนี้ ถือว่าเป็นการ
ทดลองซักซ้อมแผน แผนการใหญ่คอื จะเอาไปใส่ในถังประปา
ของเมืองดัลเลส และจะดำเนินการก่อนกำหนดเลือกตั้ง
เล็กน้อย แต่ยงั ไม่ได้ดำเนินการตามแผน
กลุม่ อุบาทว์ผกู้ อ่ การยังได้เอาเชือ้ แบคทีเรียไปพ่นไว้
ตามพืน้ ผิวของศาลาว่าการเมืองโดยทัว่ ไปอีกด้วย
วิธีการก็โดย เอาเชื้อแบคทีเรีย บรรจุในถุงพลาสติค
ซ่อนไว้และนำเอาไปในภัตตาคาร เมือ่ ได้โอกาสก็พรมลงไป
บนผักสลัดและน้ำสลัด ในวันที่ ๒๔ กันยายน วันเดียว มีผทู้ ่ี
ล้มป่วยลงถึง ๑๕๐ คน ตลอดเหตุการณ์มผี ปู้ ว่ ยทัง้ หมด ๗๕๑
คนด้วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน เพาะได้เชื้อ
เหมือนกันหมดคือเชื้อแบคทีเรีย ซัลโมเน็ลลา เอ็นเตอริกา
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ทั ย ฟิ ม ิ ว เรี ย ม - Salmonella enterica Typhimurium.
อาการที่สำคัญคือ มีอาการท้องเดิน มีไข้ หนาวสั่น อาเจียน
ปวดศีรษะ ปวดท้อง และอุจจาระเป็นเลือด ผูป้ ว่ ย มีตง้ั แต่ทารก
อายุ ๒ วันทีต่ ดิ เชือ้ จากมารดา จนถึงคนชราอายุ ๘๗ ปี
ชาวบ้านมีความสงสัยอยูแ่ ล้วว่าสมุนของรัชนีช์ เป็นผู้
อยูเ่ บือ้ งหลังเหตุการณ์การลอบวางสารชีวพิษครัง้ นี้ และเมือ่ มี
เหตุการณ์การรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งและผลการเลือก
ตั้งที่กลุ่มนิกายอุบาทว์ก็ขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งไม่
สำเร็จด้วยแล้ว อันทีจ่ ริง สมุนของรัชนีชก์ ไ็ ด้ถอนตัวจากการ
ลงสมัครเป็นผูร้ บั การเลือกตัง้ ด้วย การเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ผูม้ สี ทิ ธิ์
ลงคะแนนเสียงมีจำนวนถึง ๗,๐๐๐ คน แต่มผี ไู้ ปออกเสียงใน
ครั้งนี้เพียง ๒๓๙ คน เท่านั้น การระบาดของโรคในครั้งนี้
ทางการต้ อ งสั ่ ง ปิ ด ภั ต ตาคารสลั ด บาร์ ห ลายแห่ ง ทำให้
ภัตตาคารสูญเสียรายได้เป็นเงินนับหมืน่ เหรียญ ชาวบ้านบางคน
ไม่กล้าที่จะออกจากบ้านไปไหนมาไหนคนเดียว เขารู้สึกว่า
สยดสยอง ไม่ปลอดภัย อยู่ด้วยความหวาดผวา หวาดกลัว
เกรงว่าจะมีใครมาผูท้ ำร้ายเมือ่ ไหร่กไ็ ม่ทราบ มีความรูส้ กึ ราว
กับว่าถูกจำขังหรือถูกกักบริเวณโดยปริยาย
การดำเนินการสอบสวน สืบสวน
การสืบสวนได้พบว่าเชือ้ แบคทีเรียซัลโมเน็ลลา เอ็นเตอไรติ ด ิ ส เป็ น ต้ น เหตุ ข องการระบาดและสรุ ป ผลให้
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ทางการทราบว่าในเบือ้ งต้นว่า ผูป้ รุงจำหน่ายอาหาร คงทำไม่
สะอาดจึงทำให้เชือ้ ลงไปปนเปือ้ นในอาหาร
สมาชิกรัฐสภารัฐโอเรกอนพรรคเดโมแคร็ท นายเจมส์
เอ็ช วีเวอร์ (Oregon Democratic Congressman James H. Weaver)
ได้ดำเนินการสืบสวนต่อไปอีก เนือ่ งจากเขายังไม่พอใจในผล
การสรุปของทางการสาธารณสุข ท่านได้ตดิ ต่อไปยัง ซีดซี ี สหรัฐ
และหน่วยงานอื่น ๆ อีกโดยตรง และได้แนะนำให้เข้าไป
สอบสวนรัชนีชป์ รุ มั เมือ่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ วีเวอร์
ได้เปิดเผยต่อรัฐสภาขณะกล่าวสุนทรพจน์วา่ กลุม่ รัชนีชไ์ ด้เอา
เชือ้ แบคทีเรียซัลโมเน็ลลาไปโปรยลงในสลัดบาร์ถงึ แปดแห่ง
หลักฐานต่างๆ ทีว่ เี วอร์แสดงนี้ นักสืบสวนต่าง ๆ ตรวจได้พบ
หลักฐานทีม่ ดั รัชนีชป์ รุ มั ได้ในภายหลังทัง้ สิน้
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ปลาปักเป้า มีพษิ ร้าย ถึงตายได้

การกินปลาปักเป้าแล้วเกิดพิษถึงตายนั้น ก็มีข่าว
ให้ได้ทราบกันอยูเ่ นือง ๆ เช่นเมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐
ในประเทศไทยก็มขี า่ วใหญ่ทางสือ่ มวลชนสาขาต่าง ๆ ว่า แพทย์
ได้เปิดเผยว่ามีการนำเอาเนื้อปลาปักเป้ามาแล่ขายปลอมเป็น
ปลาแซลมอน มีผซู้ อ้ื ไปประกอบอาหารบริโภค ทำให้มผี เู้ สีย
ชีวติ ถึง ๑๕ ราย และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลาย
แห่ง อีก ๑๑๕ ราย ก่อนเกิดเหตุ ประเทศไทยก็มกี ฎหมายห้าม
การจำหน่ายปลาปักเป้ามานานกว่า ๕ ปีมาแล้ว แต่กม็ กี ารละเมิด
ผู้นิพนธ์สนใจใคร่รู้เรื่องปลาปักเป้า ลองค้นดูทาง
อินเทอร์เน็ท ก็ได้ความรูม้ ากมายจากพจนานุกรมเสรี “วิกพิ เี ดีย”
บทความทีน่ ำมาเสนอนี้ รวมทัง้ รูปภาพส่วนหนึง่ ถอดความมาจาก
แหล่งข้อมูลทีก่ ล่าวถึงนัน้
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ชาวญีป่ นุ่ นิยมบริโภคปลาปักเป้ามานานนับศตวรรษ
มาแล้วนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชมอนเมื่อ ๒,๓๐๐ ปีมาแล้ว
หลักฐานก็คือ พบก้างปลาปักเป้าอยู่ตามกองเนินซากเปลือก
หอยด้วย มีการห้ามเสิรฟ์ อาหารประเภทปลาปักเป้าถวายสมเด็จ
พระเจ้าจักรพรรดิแห่งญีป่ นุ่ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นมาตรการ การถวาย
อารักขาความปลอดภัยแก่พระองค์นน่ั เอง
ในญี่ปุ่น ความที่นิยมจับมาจำหน่ายกันมากจนเกรง
ว่าจะสูญพันธุ์ เพือ่ อนุรกั ษ์ปลาปักเป้า มิให้สญ
ู พันธุเ์ พราะจับ
กันมาก จึงมีระเบียบข้อบังคับโดยเฉพาะในการจับปลาปักเป้า
ในฤดูวางไข่ ชาวประมงมักจะจับปลาปักเป้าไปเพาะเลี้ยงใน
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กระชังทางฝัง่ ทะเลมหาสมุทรแปซิฟคิ ราคาจำหน่ายในตลาด
ปลาปักเป้าจะสูงขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงและในฤดูหนาว เพราะ
ปลาจะมีไขมันมาก แต่กจ็ ะไม่จำหน่ายให้ประชาชนทัว่ ไป
ในอดีต ก็มขี า่ วการกินปลาปักเป้าอยูบ่ า้ ง ไม่ดงั ระเบิด
เหมือนครั้งที่มีข่าวที่เล่าไว้ในตอนเริ่มเรื่อง ผู้คนก็เลยไม่ค่อย
ทราบเรือ่ งราวถึงพิษอันร้ายแรง จึงมีขา่ วการตายจากปลาปักเป้า
อยูบ่ า้ ง เช่น ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็มชี าวบ้านจับปลาปักเป้า
ได้จากแม่น้ำมูล เอามาต้มกินกัน ชาวประมงผู้พ่อและลูกก็
เลยเสียชีวติ ด้วยกัน ย้อนกลับไปทีม่ ขี า่ วในหนังสือพิมพ์ พ.ศ.
๒๕๒๔ โน่น หนังสือพิมพ์ประจำวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มกราคม
๒๕๒๔ หลายฉบับเสนอข่าวคนงานหนุม่ โรงงานทำปลาป่น
แห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ กินปลาปักเป้าทะเลที่มีไข่
เต็มท้องแล้วเกิดอาการพิษจนถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาล
ในหนังสือพิมพ์รายวันสยามรัฐ ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๒๔ พลตรีหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ คอลัมนิสท์
ชือ่ ดังของไทยเรา ในคอลัมน์ “ซอยสวนพลู” ท่านก็ได้เขียนถึงการ
กินปลาปักเป้าของชาวญีป่ นุ่ เอาไว้ดว้ ย
ผูน้ พิ นธ์ลองย้อนไปในอดีตเพือ่ หาข้อมูลเกีย่ วกับกิน
ปลาปักเป้าแล้วเกิดพิษในบ้านเรา ก็ไปพบบทความเรือ่ งพิษปลา
ปักเป้าทีเ่ รียบเรียงโดย ผศ.นพ.ธารา ตริตระการ (ปัจจุบนั เป็น
ศาสตราจารย์ ภาควิสญั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
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มหาวิทยาลัยมหิดล) และ นพ.เทพกร สาธิตการมณี ตีพมิ พ์ไว้ใน
วารสารสุขภาพของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ.
๒๕๒๔ ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๖ หน้า ๗๙-๘๖ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ จึงขอ
นำข้อความบางตอนมาประกอบในเรือ่ งนี้
ไม่เคยมีสถิติหรือบันทึกไว้ว่า เคยมีคนไทยตายจาก
กินปลาปักเป้ามากน้อยเท่าใด อาจารย์หมอธาราฯ ท่านลองไป
ค้นดูขา่ วเก่าๆ ท่านก็พบข่าวในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ – เดลิเมล์
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ ลงข่าวว่าชาวบ้านทีจ่ งั หวัด
ชลบุรกี นิ ปลาปักเป้าทะเลเข้าไปแล้วป่วย ๑๒ คน ตาย ๓ คน
หลังจากนัน้ ก็มขี า่ วปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นระยะ ๆ เช่น
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสงคราม มีผนู้ ำปลาปักเป้า
มาทอดกินกับบุตรอายุ ๕ ขวบ แล้วเกิดเป็นพิษตายทัง้ คู่ เมือ่ วันที่
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๔หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวว่าราษฎร
ทีต่ ำบลบ้านเกาะ จังหวัดสตูล นำปลาปักเป้าทะเลทีม่ ไี ข่เต็มท้อง
มาต้มยำกินแล้วป่วย ๑๐ คน ตาย ๘ คน ทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าช
ก็เคยรับผูป้ ว่ ยทีก่ นิ พิษปลาปักเป้า ๒ คน ซึง่ แพทย์ชว่ ยชีวติ ไว้
ได้ทง้ั คู่
เมือ่ ครัง้ ทีอ่ าจารย์หมอธาราฯมีโอกาสเดินทางไปภาค
อิสาน ท่านได้ทราบจากผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัด
สกลนครว่า เมือ่ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๓
มีผู้กินปลาปักเป้าน้ำจืดที่จับจากหนองหาร ๒ คน แล้วเกิด
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อาการเป็ น พิ ษ ขึ ้ น คนหนึ ่ ง ตายที ่ บ ้ า น อี ก คนหนึ ่ ง ตายที ่
โรงพยาบาล
ในต่างประเทศก็มขี า่ วทำนองนีอ้ ยู่ เช่นในเดือนมีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและป่วยในครอบครัว ๆ
หนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ และก่อนหน้านั้นก็มีเหตุการณ์
ปลาปักเป้าเป็นพิษทำให้มผี เู้ สียชีวติ ๔ ราย และล้มป่วยอีก ๕ ราย
ในระยะก่อนปี พ.ศ.๒๕๐๑ กินปลาปักเป้าแล้วเป็น
พิษจะมีรายงานจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนิยมบริโภคปลาปักเป้า
กันมาก แต่ปจั จุบนั นีไ้ ม่คอ่ ยมีรายงานเนือ่ งจากมีระเบียบเข้มงวด
เกีย่ วกับการจำหน่ายและการบริการอาหารปลาปักเป้าในภัตตาคาร
ซึง่ จะได้นำมาเสนอในลำดับต่อไป
ปลาปักเป้าคือปลาชนิดใด
“ปลาปักเป้า” ในภาษาอังกฤษเรียกปลาปักเป้าว่า
“pufferfish” หรือ “blow fish” ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “ฟูกุ”
แปลตามตัวอักษรแปลว่า “หมูแม่นำ้ -river pig” ในญีป่ นุ่ มีการ
นำไปบริโภคเป็นอาหาร งานเลี้ยงที่หรูๆจะต้องมีอาหารจาน
ปลาปักเป้าพวกนีบ้ ริการเสมอ โดยใช้เนือ้ ปลาไปบริโภคเป็น
ปลาดิบ “ซาชิมิ” หรือ “ซูชิ” และอาหารอีกจานหนึ่งเรียกว่า
“ชิรนิ าเบะ-chirinabe” นับว่าเป็นอาหารทีม่ รี าคาสูงและรสเยีย่ ม
ปลาปักเป้าทีน่ ยิ มบริโภคกันส่วนใหญ่เป็นปลาสปีชสี ใ์ นจีนสั
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Takifugu นิยมมากก็คอื ปลาปักเป้าทีม่ ชี อ่ื สามัญว่าปลาปักเป้า
เสือ- tiger blowfish หรือ torafugu (ทีม่ ชี อ่ื ทางวิทยาศาสตร์วา่
Takifugu rubripes) ส่วนสปีชยี ส์อน่ื นัน้ มีปลาปักเป้า Higanfugu
(T. pardalis) ปลาปักเป้า Shosaifugu (T. vermicularis), และปลา
ปักเป้า Namerafugu (T. porphyreus) ปักเป้าในจีนสั Lagocephalus หรือ จีนสั Sphoeroides หรือ จะใช้ปลา porcupinefish
(Harisenbon)ในจีนสั “ดีโอดอน- Diodon”
ความก้าวหน้าของงานวิจยั เกีย่ วกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้
เป็นผลให้เกษตรกรชาวประมงสามารถเพาะเลี้ยงปลาปักเป้า
ได้เป็นจำนวนมากในกระชัง นักวิจัยได้พยายามเลี้ยงให้ปลา
ปักเป้ามีความต้านทานต่อแบคทีเรียทีส่ ร้าง “สารพิษเทโทรโด
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ท็อกซิน” เมือ่ ปลาปักเป้ากินแบคทีเรียสายพันธุท์ ส่ี ร้างท็อกซิน
เข้าไป# แบคทีเรียสายพันธุ์ดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะเจริญ
แพร่พันธุ์สร้างสารพิษในปลาได้ ปลาปักเป้าที่เพาะในฟาร์ม
ดังกล่าวจึงไม่มี “เทโทรโดท็อกซิน” (non-poisonous fugu) จึง
บริโภคได้โดยปลอดภัย ฟาร์ม Usuki ในเมือง Oita Prefecture
เป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็นแหล่งทีจ่ ะหาปลาฟูกไุ ร้พษิ มาบริโภคได้
โดยไร้กงั วล ตลาดทีจ่ ำหน่ายปลาปักเป้าฟูกทุ ใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ในญีป่ นุ่
คือตลาด Shimonoseki.
ปลาปักเป้ามีชอ่ื ทางวิทยาศาสตร์วา่ Tetrodotoxin ตาม
ชือ่ ปลาปักเป้าซึง่ อยูใ่ นตระกูล Tetraodontidae ภาษาไทยก็เรียกว่า
พิษปลาปักเป้า
พิษนี้มีอยู่ในไข่, ตับ, น้ำดี, ลำไส้ และผิวหนังของ
ปลาปักเป้า ส่วนเนื้อปลานั้นไม่มีพิษ กินได้ยกเว้นบางชนิด
และบางฤดูเท่านั้นที่เนื้อปลาอาจมีพิษด้วย พิษของปลาจะมี
มากในฤดูที่ปลาวางไข่ ไข่ปลาจะมีพิษมากที่สุด เมื่อกินไข่ก็
จะได้รบั พิษมากจนถึงแก่ความตายอย่างรวดเร็ว จึงมีคำกล่าวว่า
“เนือ้ กินได้ ไข่กนิ ตาย”
#

แบคทีเรียทีส่ ร้างสารพิษได้ได้แก่ Pseudoalteromonas tetraodonis
และบางสปีชยี ส์ของPseudomonas และVibrio
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Torafugu ปลาปักเป้าเสือที่วางจำหน่ายสำหรับพ่อครัวฟูกุนำไปชำแหละ
บริการที่ตลาด Tsukiji fish market ในกรุงTokyo

ปลาปักเป้าที่มีจำหน่ายในตลาดปลาในนครโอซากา
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ปลาปักเป้ามีหลายชนิด มีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม มี
ลักษณะเฉพาะคือปากเป็นจงอยคล้ายปากนกแก้ว มีหนาม
ตามผิวหนัง เมื่อถูกรบกวนหรือถูกทำร้าย จะพองตัวจนกลม
เหมือนลูกบอลล์ ปลาปักเป้าน้ำจืดตัวเล็ก ผิวสากคล้ายกระดาษ
ทราย ปลาปักเป้าน้ำเค็ม มีทั้งตัวเล็กและใหญ่ บางชนิดเช่น
ปลาปักเป้าทุเรียนมีหนามแหลมยาวตามตัว เมื่อพองตัวแล้ว
ก็มีหนามเต็มตัวเหมือนทุเรียนไม่มีผิด ในประเทศไทยพบว่า
มีปลาปักเป้าประมาณ ๒๐ ชนิด เกือบทุกชนิดมีพษิ เมือ่ เทียบ
ขนาดอวัยวะที่มีพิษเช่นไข่หรือตับที่มีน้ำหนักเท่าๆ กันแล้ว
ปลาปักเป้าน้ำจืดมีพิษมากกว่าน้ำเค็ม แต่ปลาปักเป้าน้ำเค็ม
ตัวใหญ่กว่า เมือ่ รวมแล้วทัง้ ตัวจึงมีพษิ มากกว่า
คนไทยนิยมกินปลาปักเป้าหรือไม่
อาจารย์หมอธาราฯ เคยสอบถามชาวประมง แม่คา้ ปลา
แม่คา้ ขายปลาปักเป้าสตัฟ๊ ทีส่ นามหลวง ปรากฏว่าชาวประมง
ไทยนิยมกินปลาปักเป้าทะเลมากเหมือนกัน เพราะเนือ้ ปลาขาว
ละเอียด มีรสหวาน ไม่วา่ จะเอามาทอด ต้มหรือยำกินก็อร่อย
กว่าปลาชนิดอืน่ ๆ
เขารูม้ านานแล้วด้วยว่า พิษปลาอยูท่ น่ี ำ้ ดี เวลาทำปลา
ปักเป้ากินนัน้ ต้องระมัดระวังอย่างทีส่ ดุ อย่าให้ถงุ น้ำดีแตกได้
เพราะถ้าถุงน้ำดีแตก น้ำดีกระเด็นหรือหยดไปถูกเนื้อปลา
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ปลาปักเป้า

คนทีก่ นิ เนือ้ ปลาก็อาจเป็นพิษจนตายได้ แต่ทน่ี า่ เป็นห่วงก็คอื
ส่วนมากไม่รวู้ า่ ไข่ปลามีพษิ จึงกินไข่ปลาด้วย ทุกครัง้ ทีม่ ขี า่ ว
ว่ากินปลาปักเป้าตาย จะพบว่าปลาปักเป้าที่กินนั้น มีไข่เต็ม
ท้องน่ากินมาก หนุม่ โรงงานทำปลาป่นทีเ่ ป็นข่าวก็เช่นเดียวกัน
กินปลาปักเป้าทะเลทีม่ ไี ข่เต็มท้องน่ากิน เลยเอาไปแกงต้มยำ
กินจนตาย
ที่น่าเป็นห่วงคือการกินปลาปักเป้าน้ำจืด ชาวอิสาน
นิยมกินกันมากที่ตลาดสดจังหวัดสกลนคร มีปลาปักเป้า
วางขายเป็นอ่าง ๆ เป็นประจำ โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เลยว่าปลา
ปักเป้ามีพษิ
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ปลาปักเป้าฟูกุนี้ชาวญี่ปุ่นทราบกันดีว่า มีสารชีวพิษ
ทีร่ า้ ยแรงทำให้ถงึ ตายได้ พิษดังกล่าวมีชอ่ื ว่า “เทโทรโดท็อกซินtetrodotoxin” การนำไปปรุงอาหารจะต้องรูจ้ กั วิธกี ารเอาส่วนทีก่ อ่
พิษออกเสียก่อนเพื่อมิให้พิษปนเปื้อนเนื้อที่จะนำไปบริโภค
ในญี่ปุ่นและหลายๆประเทศ ภัตตาคารที่เสิร์ฟซุชิฟูกุ จะมี
กฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ พ่อครัวผูป้ รุงจะต้องผ่านการฝึกอบรม
จนได้ใบอนุญาตมีประกาศนียบัตรรับรอง และต้องปิดประกาศ
แสดงเอกสารรับรองต่าง ๆ ให้ปรากฏไว้ทห่ี น้าภัตตาคารจึงจะ
จำหน่ายได้ เขาเล่ากันว่า ส่วนทีอ่ ร่อยสุดสุดของปลาปักเป้าก็คอื
“ตับ” และก็ตับนี่แหละ กลับกลายเป็นอวัยวะที่มีพิษร้ายแรง
ทีส่ ดุ ของปลาปักเป้า
ทางการญีป่ นุ่ จึงออกกฎหมายห้ามภัตตาคารจำหน่าย
ตับปลาปักเป้ามาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ตลาดขายส่งปลาปักเป้า
ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในญีป่ นุ่ คือตลาดปลา Shimonoseki
ผูน้ พิ นธ์เคยไปประชุม และไปทัศนาจรญีป่ นุ่ นับสิบครัง้
แต่ก็ยังไม่เคยมีโอกาสไปรับประทานฟูกุ ซาชิมิ แต่อาจารย์
หมอธารา ท่านโชคดีทไ่ี ด้ไปลองลิม้ ชิมรสมาแล้ว ท่านเล่าว่า
ท่านไปรับประทานกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องพิษของปลาปักเป้าที่
ภัตตาคารเล็ก ๆ แห่งหนึง่ ในญีป่ นุ่ มีปลาปักเป้าสตัฟ๊ แขวนไว้
หน้าร้าน เพื่อบอกให้รู้ว่าที่ร้านนี้มีปลาปักเป้าบริการ เมื่อนั่ง
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โต๊ะและสั่งอาหารเรียบร้อย สักครู่ผู้เสริฟอาหารก็นำดอก
เบญจมาศส่งให้คนละช่อแล้วจึงยกจานปลาปักเป้าดิบที่หั่น
เป็นแว่นบางใสมาให้ ลักษณะการเรียงแว่นปลานัน้ เป็นลวดลาย
แบบเดียวกับการเรียงตัวของกลีบดอกเบญจมาศทีเ่ ขานำมาให้ดู
เนื้อปลาแต่ละชิ้นจะต้องหั่นให้บางจนมองเห็นลวดลายดอก
เบญจมาศที่พื้นจานเปลใหญ่ ก่อนจะกินปลาจะต้องวิพากษ์
วิจารณ์ศลิ ปะการจัดก่อนว่าดีเพียงใด สวยงามเพียงใด ยังบกพร่อง
ทีใ่ ดบ้าง แล้วจึงใช้ตะเกียบหยิบปลามาจิม้ กับน้ำจิม้ ซึง่ ทำด้วย
ถัว่ บดและพริกน้ำเชือ่ ม คล้าย ๆ น้ำจิม้ สำหรับปลาหมึกย่างใน

ปลาปักเป้าดิบที่หั่นเป็นแว่นบางใสมาให้ ลักษณะการเรียงแว่นปลานั้นเป็นลวดลาย
แบบเดียวกับการเรียงตัวของกลีบดอกเบญจมาศ
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บ้านเรา รสชาติของปลาก็อร่อยจริง ๆ รสหวาน กรอบ ไม่มกี ลิน่
คาวอย่างปลาดิบชนิดอื่น ๆ ของญี่ปุ่น หลังจากนั้นก็กินปลา
ปักเป้าต้ม คล้ายต้มยำโป๊ะแตกของเรา รสปลาปักเป้าต้มก็
อร่อย เนือ้ ละเอียด นุม่ และหวาน น่ากินจริง ๆ ส่วนการทีจ่ ะ
โรยพริกเล็กน้อยพอให้กนิ แล้วปากชา ๆ
อุบตั กิ ารณ์
ตามสถิตขิ องสำนักงานประชาสงเคราะห์และสาธารณสุข
ญี่ปุ่น มีบันทึกเหตุการณ์การเป็นพิษจากการกินปลาปักเป้า
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๔๙ ปีละประมาณ ๒๐ – ๔๔
เหตุการณ์ (แต่ละเหตุการณ์มีผู้ร่วมบริโภคจำนวนหลายราย
ด้วยกัน) แต่ละปีจะมีผปู้ ว่ ยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ประมาณ ๓๔ ถึง ๖๔ ราย และเสียชีวติ ประมาณ ๒ ถึง ๖ ราย
โดยมีอัตราป่วย/ตายประมาณร้อยละ ๖.๘ เหตุอุบัติเป็นส่วน
ใหญ่ในกรุงโตเกียว และเกิดเหตุจากภัตตาคาร ส่วนน้อยเป็น
ชาวประมงเอง ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ปีแรกทีม่ กี ารออกกฎว่าด้วยการ
ออกใบอนุญาตพ่อครัว ก็มผี เู้ สียชีวติ ๑๗๖ คน จากการศึกษา
ของสถาบันวิจัยปลาฟูกุ ร้อยละ ๕๐ ของผู้เสียชีวิตเกิดพิษ
จากการกินตับปลา ร้อยละ ๔๓ กินรังไข่ ร้อยละ ๗ กินหนัง
ปลาปักเป้า
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ไข่แมงดาทะเลมีพษิ ถึงตาย

รูปร่างของแมงดาทะเล

เกี่ยวกับเรื่อง “ไข่แมงดาทะเลมีพิษถึงตาย” นี้
ผู้นิพนธ์ได้ขออนุญาตคัดจากบทความในอินเทอร์เน็ตของ
ผศ.ดร.ผ่องศรี ทิพวังโกศล เรื่องแมงดาทะเล (ที่มา: http://
www.seaanimal.com)
มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่พบหนูน้อยวัย ๘ ขวบ
เปิบไข่แมงดาเสียชีวิต สร้างความประหวั่นพรั่นพรึงให้กับ
ผู้พิสมัยเมนูไข่แมงดายำ แต่ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่มากมายว่า
บางคนกินแมงดาทะเลมาเป็นเวลาเกือบสิบกว่าปีทำไมไม่ตาย
จากประสบการณ์ที่เล่าต่อกันมาว่าวิธีการกินแมงดาทะเลให้
ปลอดภั ย คื อ ต้ อ งผ่ า เอาเส้ น เมาออกก่ อ นนำมาปรุ ง หรื อ
รับประทาน ถึงแม้ว่าจะทำตามขั้นตอนแล้วก็ยังมีข่าวว่า มี
คนตายจากการกินแมงดาทะเลอยูเ่ รือ่ ยมา จึงมีคำถามทีส่ งสัย
กันอยูว่ า่ “จริงหรือไม่ทก่ี นิ แมงดาทะเลทำให้ตายได้” แล้วยังมี
๗๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

คำถามต่อไปอีกว่า “แล้วจะกินแมงดาทะเลดีไหม” เนือ่ งจาก
รสชาติของแมงดาทะเลโดยเฉพาะไข่ของมันนั้นขึ้นชื่อว่ามี
ความอร่อยมาก ทำให้คนที่นิยมยำไข่แมงดา มีความรู้สึกไม่
มั่นใจในความปลอดภัย ดังนั้นต้องมาทำความรู้จักกับชนิด
ของแมงดาทะเล และพิษของมันว่าเป็นอย่างไร
แมงดาทะเลเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างแปลก เหมือนชาม
กะละมังคว่ำ ทางด้านหัวโค้งกลม แมงดาทะเลมีเปลือกหนา
แข็ง ห่อหุ้มอยู่ทั่วทั้งตัว มีหางแข็งยาว ปลายแหลม ยื่นออก
มาหาส่วนท้ายของลำตัว สำหรับใช้ต่างสมอปักลงกับพื้น
ท้องทะเล เมือ่ ต้องการนอนนิง่ อยูก่ บั ที่ แมงดาทะเลอาศัยอยูท่ ่ี
พืน้ ทะเลน้ำตืน้ ๆ คลานหากินไปตามพืน้ ทราย กินหอยเล็ก ๆ
ปูเล็ก ๆ เป็นอาหาร ศัตรูคอื เต่าทะเลและฉลาม แมงดาทะเลตัวผู้
กับตัวเมียมีรูปร่างคล้ายกัน แต่ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่ามาก
ไข่เป็นเม็ดกลมสีเหลืองขนาดเม็ดสาคู และมีจำนวนหลาย
ร้อยฟอง

รูปที่ ๑ แมงดาทะเล (ด้านบน)
รูปที่ ๒ แมงดาทะเล (ด้านท้อง)
(ที่มา: http://www.taklong.com)
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แมงดาทะเลมีกช่ี นิด
แมงดาทีพ่ บในทะเลไทยมีอยู่ ๒ ชนิดคือ แมงดาจาน
หรือแมงดาทะเลหางเหลีย่ ม มีขนาดใหญ่ อาศัยอยูต่ ามพืน้ ทะเล
วางไข่ตามริมชายฝั่งที่เป็นดินทราย และแมงดาถ้วย แมงดา
ทะเลหางกลม เห-รา หรือ แมงดาไฟ มีขนาดเล็กกว่า แมงดา
จานและมีสีส้มหรือน้ำตาลเข้ม อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็น
ดินโคลนและตามคลองในป่าชายเลน
แมงดาชนิดไหนทีม่ พี ษิ
ไข่ของเห-รา หรือแมงดาถ้วย และมีพษิ ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มิถนุ ายน
พิษของแมงดาทะเลอยูต่ รงไหน
พิษของแมงดาถ้วยน่าจะมาจาก ๒ สาเหตุคอื
๑. ตัวแมงดาถ้วยไม่มีพิษแต่เกิดจากแมงดาถ้วยไป
กินตัวแพลงก์ตอนที่มีพิษ หรือกินหอยหรือหนอนที่กิน
แพลงก์ตอนที่มีพิษเข้าไป ทำให้สารพิษไปสะสมอยู่ในเนื้อ
และไข่ของแมงดาถ้วย (คงเป็นพิษเหมือนหอย)
๒. ตัวแมงดาถ้วยมีพิษซึ่งเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้
สร้างพิษขึน้ มาได้เอง
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ความร้อนฆ่าพิษได้หรือไม่
เมื่อนำไข่หรือเนื้อมาปรุงหรือผัดให้สุกโดยเชื่อว่า
ความร้อนสามารถฆ่าพิษได้นั้น ความจริงแล้วความร้อนไม่
สามารถฆ่าพิษได้เลย เนื่องจากเป็นพิษชนิดที่มีผลต่อระบบ
ประสาททีค่ วามร้อนไม่สามารถทำลายเชือ้ ได้
กินแล้วจะมีอาการอย่างไร
อาการขึ้นอยู่กับปริมาณที่กินเข้าไปมากหรือน้อย มี
อาการชาทีร่ มิ ฝีปาก มือและเท้า เวียนศีรษะ คลืน่ ไส้ อาเจียน
เดินเซ แขนขาไม่มแี รง พูดไม่ออก กลืนลำบาก หายใจไม่ออก
กล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจเป็นอัมพาต เนื่องจากพิษของ
แมงดาทะเลเป็นพิษต่อระบบประสาทที่ควบคุมการหายใจ
ในเด็กเล็กจะมีอาการรุนแรงมากกว่าผูใ้ หญ่
จะมีวธิ ปี อ้ งกันได้อย่างไร
วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงไม่กินแมงดาทะเล
เพราะอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอแมงดาทะเลที่มีพิษได้ แต่
สำหรับคนทีช่ อบกินแมงดาทะเลแล้วถ้าพบว่าหลังจากการกิน
แล้วรู้สึกมีอาการชาที่ปาก หายใจไม่ออก ทำการล้างท้อง
ล้วงคอทำให้อาเจียน แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ดุ
การใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นการรักษาอาการเบื้องต้น เพื่อ
ช่วยให้คนไข้หายใจได้ หลังจากนั้นก็รักษาตามอาการ แบบ
เดียวกับการรักษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั สารพิษโดยทัว่ ไป ในปัจจุบนั
ยังไม่มยี าแก้พษิ จากแมงดาทะเล
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ทะเลเปลีย่ นสีหรือขีว้ าฬ
พาลทำกุง้ ทำหอย ทำปลา เป็นพิษ
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มีรายงานข่าวในโปรเม็ดเมล์เมือ่ วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ว่ามีคำเตือนให้ระมัดระวังเรือ่ งหอยเป็นพิษทีอ่ าจ
ทำให้เกิดอาการอัมพาตในรัฐเมน สหรัฐอเมริกา เนือ่ งมาจาก
ปรากฏการณ์ขว้ี าฬหรือ red tide ตามแนวชายฝัง่ ทะเลจาก Cutler
จนถึงแนวชายแดนแคนาดา
ทางการประกาศเตือนเนือ่ งจากแนวขีว้ าฬอยูใ่ กล้บริเวณ
ทีม่ กี ารเลีย้ งหอยโดยเกรงว่าหากประชาชนบริโภคหอยทีจ่ บั จาก
บริเวณดังกล่าวจะเกิดพิษ จากการที่หอยได้พิษจากขี้วาฬ ซึ่ง
อาจรุนแรงถึงตายได้
เจ้าทีห่ น้าฝ่ายควบคุมโรคของรัฐเมนประกาศว่าให้เพิม่
ความระมัดระวังในการบริโภคหอย แม้วา่ จะเป็นหอยทีซ่ อ้ื จาก
ร้านทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้จำหน่ายได้กต็ าม เจ้าหน้าทีย่ งั กล่าวเพิม่ เติม
อีกว่า ไม่ควรจับหอยไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่ลอยอยู่ในทะเลไป
รับประทาน เพราะหอยพวกนี้จะมีสารพิษมากกว่าหอยจาก
ก้นอ่าว ถ้าหากรับประทานกุง้ ไม่ควรรับประทานส่วนทีม่ สี เี ขียวๆ
ในกุ้ง หรือเครื่องในกุ้ง (tomalley) เพราะตับของกุ้งจะอยู่ที่
ตรงนัน้ ตับจะเป็นอวัยวะทีส่ ะสมพิษมากกว่าเนือ้ กุง้ ในปีทผ่ี า่ น
มามีกรณีเกิดพิษจากการกินหอยทีเ่ รียกว่า paralytic shellfish
poisoning (PSP) ซึง่ หมายความว่ากินหอยแล้วเป็นพิษและทำให้
เป็นอัมพาตอยู่ ๓ กรณี เหตุเกิดทีร่ ฐั เมน (Downeast Maine)
ทัง้ สามกรณีมผี ปู้ ว่ ยรวม ๘ ราย ด้วยกัน แต่ไม่มผี ใู้ ดเสียชีวติ ผูป้ ว่ ย
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๓ ราย จับหอยจากทะเลบริเวณที่ใกล้กับบริเวณที่มีขี้วาฬมา
บริโภค
ปรากฏการณ์นำ้ ทะเลเปลีย่ นสี (red tide) คืออะไร
“ปรากฏการณ์นำ้ ทะเลเปลีย่ นสี (red tide)” ปรากฏการณ์นร้ี จู้ กั กันอีกชือ่ ว่า “ขีว้ าฬ” เกิดจากกระบวนการทีเ่ รียกว่า
“ยูโทรฟิเกชัน – eutrophication” อันเป็นปรากฏการณ์หนึง่ ทีเ่ กิด
จากการทีแ่ หล่งน้ำต่าง ๆ ทีอ่ ดุ มไปด้วยสารเคมีปนเปือ้ น โดย
เฉพาะฟอสฟอรัส และไนโตรเจน ซึง่ ได้มาจากการปล่อยน้ำทิง้
จากภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การซักล้าง สารเคมีปนเปือ้ น
ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ปริมาณฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจนสูงขึ้น ส่งผลให้สาหร่าย (algae) และแพลงตอน
(plankton) ในแหล่งน้ำนัน้ สามารถเจริญเติบโตได้ดแี ละรวดเร็ว
ทำให้เราเห็นน้ำเปลีย่ นสี น้ำทะเลอาจเปลีย่ นเป็นสีตา่ ง ๆ เช่น สี
เขียว สีเหลือง และสีแดงเป็นต้น ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของแพลงตอน
เมือ่ เกิด eutrophication ในแหล่งน้ำ สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา คือ
สิง่ มีชวี ติ ในน้ำอืน่ ๆ จะตายเป็นจำนวนมาก และมีกลิน่ เหม็น
เน่าเสีย เนือ่ งจากสาหร่ายในน้ำจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึง
ทำให้มปี ริมาณสาหร่ายทีห่ นาแน่น และจะไปกัน้ แสงอาทิตย์
ไม่ให้ส่องผ่านลงไปใต้น้ำได้ ทำให้พืชที่อยู่ใต้น้ำไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงและตายในทีส่ ดุ หอยหลายชนิดก็ได้รบั ผลกระทบ
นีด้ ว้ ย จึงเป็นเรือ่ งทีก่ อ่ พิษได้
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สิ่งมีชีวิตในน้ำ จะตายเป็นจำนวนมาก

ถ้ามีแพลงตอนปริมาณมากเกินไปอาจจะทําให้สตั ว์นำ้
ตายได้ ปรากฏการณ์นี้เองที่เราเรียกกันว่า น้ำทะเลเปลี่ยนสี
หรือขีว้ าฬ (Red tide) จะพบว่ามีสาหร่ายทะเลทีม่ สี ารพิษเป็น
สาหร่ายสีแดง (Red tide) ลอยเป็นแพยาวในทะเล
ในบ้านเรา ก็คงจะได้ยินเรื่องคนบริโภคหอยแล้ว
เกิดแพ้พษิ ก็มมี ลู เหตุจากเรือ่ งนีเ้ อง หอยนางรมและหอยแมลงภู่
จะกินแพลงตอนทีม่ สี ารพิษ (toxicgenic dinoflagellates) อันเกิด
จากแพลงตอนบางชนิดอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เจริญ
เติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เมื่อหอยนี้กินสาหร่าย
ประเภทนี้เข้าไปจะทำให้พิษขึ้นในตัวมันเอง dinoflagellate
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เป็นแพลงตอนเป็นพืชเซลล์เดียว และมีรงควัตถุ ในบางสภาวะ
ประมาณเดือนพฤษภาคม - สิงหาคมจะแพร่พนั ธุไ์ ด้มาก หอย
กาบคู ่ เช่ น หอยแมลงภู ่ ท ี ่ อ าศั ย อยู ่ ในบริ เ วณนั ้ น จะกิ น
แพลงตอนเหล่านีเ้ ป็นอาหาร แล้วคายสารชีวพิษออกมา สาร
ชีวพิษ ทีร่ จู้ กั กันดี คือ saxitoxins
Saxitoxins เป็นสารอัลคาลอยด์ มีพิษรุนแรงมาก
ละลายน้ำได้ดี ทนต่อความร้อน การทําให้ร้อนให้สุกทําให้
พิษลดลงได้ แต่ไม่สามารถทําลายพิษให้หมดได้ พิษจะถูก
ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหารแล้ว ออกฤทธิ์ต่อ
ระบบประสาทส่วนปลายและระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น
เดียวกับพวก ยางน่อง (หรือคูราเร่ - curare) มีฤทธิ์ขัดขวาง
การสื่อกระแสประสาท (curare เป็นสารที่พรานล่าเนื้อใช้ทา
ปลายลูกศรให้สตั ว์เป็นอัมพาต)
อาการเกิดพิษ
อาการแพ้พิษจากการบริโภคหอยที่มีสารชีวพิษจะ
เกิดสองระบบคือ ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาท
อาการพิษ จะเกิดขึน้ ภายใน ๓๐ นาที หลังรับประทาน
หอย เริ่มจากอาการชาบริเวณปาก ลิ้นและหน้า รู้สึกตัวลอย
รู้สึกปวดแสบร้อนที่ลิ้น ในปาก และตามแขนขา ปวดท้อง
คลืน่ ไส้ อาเจียน ท้องร่วง หายใจลําบาก พูดไม่ชดั กลืนลําบาก
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เดินโซเซ กล้ามเนื้อสั่นกระตุก ชัก ต่อมากล้ามเนื้อหายใจ
เป็นอัมพาต การนํากระแสคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ทำให้
หัวใจเต้นผิดจังหวะ ผูป้ ว่ ยอาจตายได้ใน ๒ - ๑๒ ชัว่ โมง แต่ถา้
ผู้ป่วยรอดได้ถึง ๒๔ ชั่วโมง การพยากรณ์โรคจะดีขึ้นมาก
หลักในการวินิจฉัยที่สําคัญคือ แพทย์ต้องรู้จักและนึกถึง
ภาวะพิษนี้ โดยได้จากประวัติการรับประทานหอย แล้วเกิด
อาการทัง้ ทางระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท และตัด
สาเหตุอน่ื ทีท่ ำให้เกิดอาการออกไป การตรวจสารพิษในหอย
จะช่วยยืนยันการวินจิ ฉัย อาจตรวจพบสารชีวพิษในเลือดและ
ปัสสาวะ
การรักษา
ถ้าบริโภคเข้าไปใหม่ๆ ก็ให้สวนล้างกระเพาะอาหาร
แต่ถ้าบริโภคมานานแล้วมีอาการแล้ว ก็รักษาตามอาการ
รักษาประคับประคอง อาจต้องเจาะคอช่วยการหายใจ ไม่มี
ยารักษาโดยเฉพาะ ยาต้านฤทธิ์ยางน่อง (คูราเร่) อาจช่วยได้
ในบางราย
การป้องกัน
การป้องกันคือการหลีกเลี่ยงบริโภคหอยที่จับจาก
บริเวณน้ำเปลีย่ นสี ชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าสังเกต ทางการต้อง
หมัน่ สำรวจและประกาศเตือนประชาชนเป็นระยะๆ
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ขี้วาฬจะทำให้หอยเท่านั้นที่มีพิษหรือสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ จะ
พลอยเป็นพิษได้หรือไม่
ขอตอบว่าได้ เช่นปลาหลายชนิด โดยเฉพาะปลาที่
อยูต่ ามแนวปะการัง จำพวกปลากะรัง ปลาเก๋านัน่ เอง
ผลของขี้วาฬที่มีต่อปลา ทำให้ปลาเป็นพิษ เช่นโรค
Ciquatera ซึง่ เกิดจาก Ciquatera toxin
Ciquatera (อ่านว่า ซีกกวาเทรา - seeg-wha-terra -) คือโรคอะไร
Ciguatera (ซีกกวาเทรา) เป็นโรคอาหารเป็นพิษโรค
หนึ่ง เกิดขึ้นจากการบริโภคปลาที่จับได้ตามแนวปะการัง
ตามชายฝัง่ ทะเล โดยเนือ้ ปลาจะมีสารพิษปนเปือ้ น สารพิษนี้
ถูกผลิตขึน้ โดยสิง่ มีชวี ติ ในน้ำขนาดเล็ก ๆ ทีเ่ รียกชือ่ รวม ๆ ว่า
แพลงตอน และแพลงตอนประเภททีม่ ชี อ่ื ว่า dinoflagellates เช่น
Gambierdiscus toxicus ซึ่งจะพบได้ในน้ำทะเลในเขตร้อน
และเขตอบอุน่ ตามปกติแพลงตอนเหล่านีจ้ ะเกาะอยูก่ บั ปะการัง
ตะไคร่ และสาหร่าย ปลาเล็กๆ เช่นเดียวกับหอย ก็จะกินขีว้ าฬ
ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ก็จะได้สารพิษ ซึง่ จะเรียกให้ถกู ต้อง ให้
จำเพาะลงไปอีกว่า “สารชีวพิษ” เข้าไปด้วย ปลาใหญ่ที่กิน
ปลาเล็กก็จะได้สารชีวพิษสะสมจนกลายเป็นแหล่งก่อพิษ
กุง้ หอย ปลา จากแหล่งต่าง ๆ จะมีสารชีวพิษนีม้ าก
น้อยแตกต่างกันโดยขึน้ อยูก่ บั แหล่งทีจ่ บั ปลามา ว่ากินแพลงตอน
เข้าไปมากหรือน้อย ปลาจากหลายแห่งก็ปลอดสารชีวพิษนี้
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ประเภทของสารชีวพิษในปลาได้แก่ ซีกกวาท็อกซิน
(ciguatoxin), มายโตท็อกซิน (maitotoxin), สการิโตท็อกซิน
(scaritoxin) และพาลีท็อกซิน (palytoxin) ปลาต่างชนิดก็มี
สารพิษมากน้อยต่างกัน แต่สารพิษนานาชนิดเหล่ามี้ ทนความ
ร้อน แม้จะต้มให้เดือดนานเท่าใดไม่เสียคุณสมบัติในการก่อ
พิษหรือไม่สามารถกำจัดพิษได้ เมื่อมนุษย์บริโภคปลาที่มี
สารพิษเข้าไปจึงเกิดอาหารเป็นพิษ แม้ว่าจะปรุงให้สุกดีแล้ว
ก็ตาม
ภาวะพิษซีกกวาเทรา (Ciguatera poisoning)
ปรากฏการณ์การเกิดพิษที่ทำให้เกิดโรคซีกกวาเทรา
(Ciguatera) นี้ มักจะพบมากในหมูเ่ กาะทะเลใต้ของมหาสมุทร
แปซิฟกิ อาจมีรายงานว่าปลาชนิดหนึง่ เป็นพิษในบริเวณหนึง่
แต่อาจจะไม่เป็นพิษในบริเวณใกล้เคียงกัน หรือแม้แต่ใน
บริเวณเดียวกัน ความรุนแรงของพิษก็ไม่เท่ากัน ปลาทะเล
หลายชนิดโดยเฉพาะปลาที่กินสัตว์อาจเป็นแหล่งสะสมของ
สารพิษนี้ ได้แก่ ปลาพวกปลาเก๋า ปลาน้ำดอกไม้ หรือปลาสาก
ปลาขีต้ งั เป็ด ปลากะรัง ปลากะพงแดง ปลานกแก้ว ปลาไหล
ทะเล ปลาหมอทะเล เป็นต้น
สภาวะการเป็นพิษมีลกั ษณะทีน่ า่ สนใจคือ ในระยะแรก
จะมีปลาทีเ่ ป็นพิษเพียงไม่กช่ี นิด ต่อจากนัน้ ในระยะต่อมา ปลา
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ปลาทะเลหลายชนิดโดยเฉพาะปลาที่กินสัตว์อาจเป็นแหล่งสะสมของ
สารพิษนี้ ได้แก่ ปลาพวกปลาเก๋า ฯลฯ

เกือบทุกชนิดในบริเวณนัน้ จะเป็นพิษ และในระยะสุดท้ายจะมี
ปลาเพียงไม่กช่ี นิดทีเ่ ป็นพิษ ซึง่ ปลาทีเ่ ป็นพิษในระยะสุดท้ายนี้
จะเป็นปลาทีก่ นิ เนือ้ (Carnivorous fish) ทีม่ ขี นาดใหญ่
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกซึง่ ในปัจจุบนั
มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ส่งผลให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ มีชวี ติ กับสิง่ แวดล้อม (Ecosystem) เปลีย่ นแปลง ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม อาทิเช่น อุณหภูมิ ความชืน้ ปริมาณฝน ปริมาณ
ก๊าซออกซิเจน ฯลฯ อีกทัง้ ปัญหามลพิษต่างๆ เช่น น้ำมันจาก
เรืออับปาง การทดลองระเบิดปรมาณู ของเสียพวกโลหะหนัก
เป็นต้น ล้วนมีผลให้ระบบห่วงโซ่อาหารเปลีย่ นแปลงได้ทง้ั สิน้
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ข่าวเกี่ยวกับการกินปลาแล้วเป็นพิษ มีรายงานจาก
สหรัฐอเมริกาและฟิลปิ ปินส์มดี งั นี้
วารสาร MMWR: อั น เป็ น วารสารรายงานข่ า ว
เกีย่ วกับการป่วย/การตาย พิมพ์โดยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของ
สหรัฐ ฉบับที่ ๓๔ ปีท่ี ๕๕ ประจำวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
หน้า ๙๓๕-๙๓๗ รายงานข่าวดังนี้
“Ciguatera Fish Poisoning — Texas, 1998, and South
Carolina, 2004”
ในรายงานเปิดเผยว่า มีผปู้ ว่ ย ๔ ราย (๒รายในรัฐเท็กซัส
ปีพ.ศ. ๒๕๔๑ และอีก ๒ รายในรัฐเซ๊าท์ แคโรไลนา ปีพ.ศ.
๒๕๔๗) ทีแ่ พ้สารชีวพิษ “ซีกกวาท็อกซิน” เกิดจากการกินปลา
ที่จับมาจากนอกอาณาบริเวณที่ถือว่ามีการแพร่กระจายของ
สารชีวพิษดังกล่าว (ciguatera-endemic areas เช่นในทะเล
แคริบเบียนและชายทะเลตอนใต้ของรัฐฟลอริดา) แพทย์วนิ จิ ฉัย
เบื้องต้นว่าเป็นโรค “ซีกกวาเทรา” จากอาการระบบทางเดิน
อาหารและระบบประสาทหลังจากการกินอาหารทีป่ รุงจากปลา
ทะเลขนาดใหญ่
เท็กซัส ๒๕๔๑
ได้มีการศึกษาสำรวจถึงโรค “ซีกกวาเทรา” อันเกิด
พิษจากปลาได้จากกีฬาตกปลาทีต่ กได้จากอ่าวชายฝัง่ ทะเลรัฐ
๕๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

เท็กซัส ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๔๘ ถึงมิถนุ ายน ๒๕๔๙
โดยติดตามสอบค้นประวัตผิ ปู้ ว่ ยทีเ่ กิดพิษจากการบริโภคปลา
ที่ตกได้ในบริเวณดังกล่าว โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรฯ
ติดต่อโดยไม่เสียค่าโทรศัพท์ ขอให้ผใู้ ห้ประวัติ เล่าถึงรายละเอียด
ทีม่ อี าการและระยะเวลาเกิดอาการภายหลังกินอาหารปลาแล้ว
ระยะเวลาทีป่ ว่ ย ชนิดของปลาทีก่ นิ ปริมาณทีก่ นิ วิธที ต่ี กปลา
และบริเวณทีไ่ ปตกปลาแล้วได้ปลา
มีผปู้ ว่ ย ๒ รายอยูใ่ นนครฮูสตัน รัฐเท็กซัสทีเ่ ป็นโรค
ดังกล่าว เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นผูท้ ไ่ี ปร่วมงานปาร์ต้ี เลีย้ งอาหาร
ในงานมีอาหารทีป่ รุงจากเนือ้ ปลากะพง และเนือ้ ปลาน้ำดอกไม้
หรือปลาสาก (snapper; barracuda fillets ) ทีต่ กได้จากบริเวณ
ใกล้แท่นเจาะน้ำมันในอ่าวเท็กซัส ไม่มเี นือ้ ปลาเหลือพอทีจ่ ะ
ส่งชันสูตรในห้องปฏิบตั กิ าร
สตรีวัย ๕๐ ปี หลังรับประทานอาหาร ๔ ชั่วโมง
มีอาการคันตามตัวทัว่ ไป และมีอาการทางกระเพาะลำไส้อย่าง
รุนแรง คือมีอาการท้องเดิน ปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน
รุง่ ขึน้ อีกวันก็ยงั มีอาการเช่นนัน้ อยู่
๒๔ ชั่วโมงหลังหลังรับประทานอาหาร เธอรู้สึกว่า
แขนและขาอ่อนแรง
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หลังรับประทานอาหารดังกล่าว ๒ วันมีอาการคล้าย
เข็มแทงทีแ่ ขน ขา รอบๆ ปาก และมีอาการร้อนวูบวาบ ร้อน
สลับหนาว เธอเป็นอยูอ่ กี หลายวันต่อมา แต่กจ็ ำไม่ได้วา่ กีว่ นั
เธอได้ไปให้แพทย์ตรวจ แต่กไ็ ม่ได้ให้ยาอะไรรักษา
เธอหายสนิทเองในเวลาต่อมา
โรคซีกกวาเทรา, เกิดเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใน
ประเทศฟิลปิ ปินส์
ศูนย์พัฒนาการสุขภาพที่ ๖ กระทรวงสาธารณสุข
ฟิลปิ ปินส์รายงานว่า พบผูป้ ว่ ย ๒๒ รายทีเ่ ป็นพิษจากสารชีวพิษ
“ซีกกวาท็อกซิน” ทีเ่ มือง Brgy. Bangac, Mina, Iloilo ประมาณ
วันที่ ๑๔ หรือ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๓ มีผปู้ ว่ ยไปขอรับการรักษา
๒๒ รายด้วยอาการอาเจียน
จากการสอบสวนพบว่าผูป้ ว่ ยบริโภคปลา มายา-มายา
จากพ่อค้าเร่ทเ่ี มือง Janiuay town, Iloilo
เมือ่ เช้าวันอาทิตย์ท่ี ๑๓ หรือ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
พอถึงเช้าวันจันทร์เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. มีบุคคลใน ๓
ครอบครัว ก็เริม่ มีอาการปวดท้อง บางคนโดยเฉพาะเด็กเล็กมี
อาการอาเจียนด้วย ผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดนอนพักฟื้นอยู่ที่
โรงพยาบาล Western Visayas Medical Center ในเมือง Iloilo
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จากการสอบสวนพบว่าผูเ้ คราะห์รา้ ยเกิดเหตุภายหลัง
บริโภคปลาทีช่ าวพืน้ เมืองเรียกว่าปลา “มายา-มายา” ซึง่ ตามปกติ
ปลานี้ไม่ก่อพิษในฤดูดังกล่าว ปลามายา-มายามักจะมีพิษใน
ฤดูวางไข่เพราะเป็นฤดูที่ปลากินหญ้า กินสาหร่ายและกิน
ปลาเล็กปลาน้อยในปริมาณทีม่ าก
การชันสูตรเนือ้ ปลาทีเ่ หลือพบสารชีวพิษซีกกวาท็อกซิน
พิษเกิดได้อย่างไร
สารพิษในกลุ่ม ciguatoxin เป็นสารพิษซึ่งทนความ
ร้อน ทนกรด ละลายได้ดใี นไขมัน ไม่มกี ลิน่ และไม่มรี ส เป็น
พิษต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท ออกฤทธิข์ ดั ขวาง
การทำงานของ Cholinesterase ของเม็ดเลือดแดง และเพิ่ม
อัตราการซึมของโซเดียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ในเนื้อเยื่อต่างๆ
ผู้ป่วยจะเกิดอาการพิษภายหลังจากรับประทานปลาทะเล
เนื่องจากเป็นสารพิษซึ่งทนความร้อนได้ดีการทำให้สุกจึงไม่
สามารถทำลายพิษได้
แพทย์สามารถให้การวินจิ ฉัยภาวะพิษจาก Ciguatera ได้
จากอาการทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกับประวัตกิ ารรับประทานปลา การตรวจ
ยืนยันพิษสามารถทำได้ดว้ ย การทดสอบหาปริมาณสารพิษด้วย
วิธี liquid chromatography-mass spectrometry (LCMS), Mouse
Bioassay และ วิธี Enzyme Immunoassay (EIA) ซึง่ ในปัจจุบนั
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อยูร่ ะหว่างการศึกษาวิจยั โดยสถาบัน AOAC (the Association of
Official Analytical Chemists)
แนวทางการป้องกันภาวะพิษ
 หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาที่อาศัยในแนว
ปะการัง
 รับประทานปลาที่อาศัยในแนวปะการังแต่น้อย
ในแต่ละมื้ออาหาร หรือหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาทั้งตัว
โดยเฉพาะเมือ่ รูว้ า่ ปลามาจากแหล่งน้ำหรือฝูงเดียวกัน ปลายิง่
ตัวโตยิง่ มีสารพิษมาก
 หลีกเลีย่ งการรับประทานหัวปลา หนังปลา หรือ
เครือ่ งในของปลา เนือ่ งจากเป็นแหล่งสะสมพิษ
 หากรั บ ประทานปลา ควรหลี ก เลี ่ ย งการดื ่ ม
แอลกอฮอลล์ หรือรับประทานถั่วร่วมด้วย เนื่องจากถ้าเป็น
ปลาทีม่ พี ษิ อาจมีผลให้อาการป่วยรุนแรงขึน้
 พบแพทย์ทันทีที่มีอาการหรือสงสัยว่ามีอาการ
เนือ่ งจากการบริโภคปลาทีม่ พี ษิ
 ควรซือ้ ปลาจากแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้
การวินจิ ฉัย
การวินิจฉัยเพื่อชันสูตรสารชีวพิษซีกกวาท็อกซิน
ทำได้หลายวิธี คือ liquid chromatography-mass spectrometry
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(LCMS), receptor binding assays (RBA), และ neuroblastoma
assays (NBA). ส่วนใหญ่การทดสอบ liquid chromatographymass spectrometry (LCMS) วิธีเดียวมักจะไม่เพียงพอที่จะ
ตรวจหาสารชีวพิษที่มีปริมาณไม่มากนัก ต้องตรวจวิธีอื่น
เพิม่ เติมด้วย
เรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
ในภาคเหนือของออสเตรเลีย ซึ่งประสบปัญหาโรค
ซีกวาเทราอยูเ่ สมอมีเรือ่ งเล่าทางพืน้ บ้านกันว่า มีวธิ ที จ่ี ะตรวจ
ว่าปลามีพษิ หรือไม่อยูส่ องสามวิธี วิธแี รกคือ สังเกตดูวา่ แมลงวัน
จะไม่ลงตอมลงเกาะบนปลาทีม่ สี ารชีวพิษ วิธที ส่ี อง หากแมว
กินปลาทีม่ พี ษิ แล้วแมวจะมีอาการแพ้พษิ วิธที ส่ี าม ปฏิบตั กิ นั
น้อยหน่อย กล่าวคือ เอาเหรียญเงินไปซุกไว้ใต้เกล็ดปลา ถ้ามีพษิ
เหรียญจะเปลี่ยนเป็นสีดำ แต่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าวิธีต่างๆ
เหล่านีม้ คี วามแม่นยำเพียงใด
ในแถบคาริบเบียน มีการประกอบพิธกี รรมในคิวบา
และเกาะใกล้เคียง ให้การรักษาโดยให้นอนพักหลังใช้นำ้ ผลไม้
กวานาบานาสวนล้างลำไส้ (guanabana juice enema) การรักษา
แผนพืน้ บ้านอืน่ ๆ คือ ทำให้มกี ารตกเลือดจากลำไส้ เพือ่ ล้างพิษ
ในพิธกี รรมซานตาเรีย (Santeria ritual) ในปอร์โตริโก ชาวบ้าน
ให้ดื่มนำชาที่ใช้ ชงจาก mangrove buttons ซึ่งเชื่อกันว่า มี
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วิตามินบีในปริมาณที่สูงที่จะช่วยล้างพิษได้ ประสิทธิผล
ของวิธกี ารต่าง ๆ เหล่านี้ ยังไม่มหี ลักฐานทีไ่ ด้ทำการศึกษายืนยัน
บนเกาะมาลาคูลา ชาวเผ่า “วานูอาตู” (Malakula island,
Vanuatu) ให้งดอาหารเค็มและห้ามรับประทานอาหารทะเล
ให้กินอาหารหวานๆ และให้ใช้รากของเฟิร์นที่เกาะตาม
ต้นไม้ชงเป็นชาดืม่ อาการเป็นพิษจะหายภายใน สองสามสัปดาห์
การรักษา
ยังไม่มกี ารรักษาทีจ่ ำเพาะ ส่วนใหญ่ทำการรักษาโดย
ประคับประคอง มีหลักฐานสนับสนุนอยู่บ้างว่ายาประเภท
สารสกัดกัน้ แคลเซียมแชนเน็ล (calcium channel blocker) เช่น
ยา Nifedipine และ Verapamil ได้ผลดีในการรักษา
แมนนิตอล เคยนำมาใช้ในการรักษา บางรายงานกล่าว
ว่าได้ผลดี บางรายงานทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบกล่าวว่าแมนนิตอล
ให้ผลไม่แตกต่างจากการให้น้ำเกลือธรรมดา ปัจจุบันไม่มี
การแนะนำให้ใช้แล้ว
วิทยาการระบาด
บริเวณที่มีจุลชีพที่ให้สารชีวพิษซีกกวาท็อกซิน
พบบ่อยในแถบร้อนและแถบสับทรอปิกัล (subtropical และ
tropical waters) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในมหาสมุทรแปซิฟกิ และ
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ทะเลแคริบเบียน และส่วนใหญ่เป็นปลาที่จับได้ตามแนว
ปะการัง ตรวจพบสารชีวพิษซีกกวาท็อกซินได้ในปลาทีอ่ ยูใ่ น
แนวปะการังกว่า ๔๐๐ ชนิด ปลาแซลมอนทีเ่ ลีย้ งในกระชังก็
ยังพบว่ามีสารพิษได้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ มีประชาชน ๑๐ คนใน
นครเซ็นต์ หลุย รัฐมิซซูรี ก็บริโภคปลาทีส่ ง่ั เข้าจากต่างประเทศ
ก็เกิดพิษ
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีการระบาดหลายครัง้ ทีบ่ ริโภคปลา
ทีจ่ บั จากแหล่งอนุรกั ษ์สตั ว์นำ้ Flower Garden Banks National
Marine Sanctuary ในตอนเหนือของอ่าวเม็กซิโก ใกล้ๆ กับฝัง่
ทะเล เท็กซัส - หลุยเซียนา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลกซึง่ ในปัจจุบนั
มีแนวโน้มทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอันเนือ่ งมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ของมนุษย์ ส่งผลให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ
กับสิง่ แวดล้อม เปลีย่ นแปลง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น
อุณหภูมิ ความชืน้ ปริมาณฝน ปริมาณก๊าซออกซิเจน ฯลฯ อีก
ทัง้ ปัญหามลพิษต่างๆ เช่น น้ำมันจากเรืออับปาง การทดลอง
ระเบิดปรมาณู ของเสียพวกโลหะหนัก เป็นต้น ล้วนมีผลให้
ระบบห่วงโซ่อาหาร เปลีย่ นแปลงได้ทง้ั สิน้
ในประเทศไทยยังไม่เคยมีรายงานเกีย่ วกับการเกิดพิษ
ในกลุม่ อาการของโรค ซีกกวาเทรา พบเพียงการบอกเล่าว่าการ
บริโภคปลาทะเลบางชนิดทำให้มอี าการผิดปกติเกิดขึน้ แต่ได้
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มีการศึกษาวิจัย และติดตามการเกิดพิษในปลาในลักษณะนี้
บ้างแล้ว เนื่องจากผลผลิตทางการประมงเป็นสินค้าส่งออก
ทีม่ มี ลู ค่าสูงอันหนึง่ ของประเทศ ซึง่ หากเกิดโรคอาจได้รบั ผล
กระทบเสียหายได้
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ดักแด้หนอนไหมเป็นพิษ

ผูน้ พิ นธ์มคี วามสนใจติดตามข่าวการระบาดของโรค
อาหารเป็นพิษอยูเ่ ป็นประจำ ข่าวจากต่างประเทศจะติดตามได้
ทางอินเทอร์เน็ท และทาง อี-เมล์ ข่าวภายในประเทศ มักจะได้จาก
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ของสำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ได้ปรับปรุงให้อ่านทางออนไลน์ได้จึงได้พบเรื่อง
การกินดักแด้เป็นพิษในรายงานฉบับ ปีท่ี ๔๐ ฉบับที่ ๕ วันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จึงจะขอนำเอาบางตอนมาเรียบเรียงมาเสนอ
ดังนี้
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การระบาดโรคอาหารเป็นพิษ (แมลงทอด) ชนิดฮิสตะมีนจาก
ในหลายจังหวัดของประเทศไทย
ความเป็นมา
ในช่วงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถึง ๗ มกราคม
๒๕๕๑ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทาน
แมลงทอด ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ สิงห์บรุ ี นครศรีธรรมราช ตรัง
สงขลา สุราษฎร์ธานี ชัยนาท และนครราชสีมา มีผปู้ ว่ ยสงสัย
๑๑๘ ราย ร้อยละ ๖๖ จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ส่วนใหญ่
มีอาการ คลืน่ ไส้ อาเจียน เวียนศีรษะรุนแรง พูดไม่ได้ ตัวสัน่
ทัง้ ตัว มีเหงือ่ ออก ใจสัน่ บางรายมีอาการชา เป็นต้น แต่อาการ
ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังรับการรักษาเพียง ๑ วัน จากลักษณะ
อาการของผูป้ ว่ ยดังกล่าวยังไม่ทราบสาเหตุทช่ี ดั เจน เนือ่ งจาก
รับประทานดักแด้หนอนไหมทอด ซึง่ ดักแด้ทอด เป็นอาหารที่
คนไทยรับประทานกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นสำนักระบาด
วิทยาจึงได้ส่งทีมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
แขนงระบาดวิทยาร่วมกับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็วจาก
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว และสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกดำเนินการ
สอบสวนการระบาดในครัง้ นี้
เพื่อยืนยันการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากการ
รับประทานดักแด้หนอนไหมทอดใน ๗ จังหวัด เพือ่ สอบสวน
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ปัจจัยและสาเหตุการปนเปื้อนสารพิษจากการรับประทาน
ดักแด้ไหมทอด
เพือ่ ทำการวิเคราะห์หาสารตกค้างในแมลงชนิดต่าง ๆ
โดยเฉพาะดักแด้หนอนไหม และเพือ่ เสนอแนะวิธกี ารป้องกัน
ควบคุมการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากดักแด้หนอน
ไหมด้วย
การศึกษาค้นคว้าสอบสวนในครั้งนี้ กระทำโดยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นที่
เร็วในจังหวัดต่าง ๆ ทีม่ กี ารระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจาก
การกินแมลงและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาของ
คณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์และศูนย์พษิ วิทยา โรงพยาบาล
รามาธิบดี รวมทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เพื่อหา
สารตกค้างในอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขด้วย
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็วในจังหวัดต่าง ๆ ได้
ไปสัมภาษณ์พอ่ ค้า แม่คา้ ขายส่ง และขายปลีกทีร่ บั ไปขายต่อยัง
จังหวัดต่าง ๆ และสังเกตขบวนการคัดแยกและการลำเลียงตัว
ดักแด้หนอนไหมรวมทัง้ สิง่ แวดล้อมของตลาดโรงเกลือและได้
ศึกษาแหล่งผลิตดักแด้หนอนไหมและสอบสวนการระบาด
ของโรคอาหารเป็นพิษในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยัง
ได้คดั เลือกสิง่ ส่งตรวจเพือ่ หาสารตกค้างในดักแด้หนอนไหม
ศึกษาผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร ทบทวนองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
สารพิษจากตัวหนอนไหม และสารปนเปือ้ นในอาหาร
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ผลการศึกษาและวิคราะห์ข้อมูลจากทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลือ่ นทีเ่ ร็ว
ผู้ป่วยรายแรกเกิดขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๕๕๐ และรายสุดท้ายเกิดขึน้ ทีจ่ งั หวัดชัยนาท ในวันที่
๗ มกราคม ๒๕๕๑ รวมผูป้ ว่ ยทัง้ ประเทศ ๑๑๘ ราย มีผปู้ ว่ ยใน
๗๘ ราย (ร้อยละ ๖๖) และมีผปู้ ว่ ยนอก ๔๐ ราย (รูปที่ ๑) ระยะ
ฟักตัวเฉลีย่ ๔ ชัว่ โมง (อยูใ่ นช่วง ๑๕ นาที ถึง ๒๒ ชัว่ โมง) อายุ
เฉลีย่ ๓๓.๔ ปี (๑-๗๐ ปี) และอัตราส่วนระหว่างเพศชายต่อ
เพศหญิง คือ ๑ : ๑.๒
ในจังหวัดต่าง ๆ ทีม่ กี ารระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ
จากการกินแมลง ซึง่ ทัง้ ๗ จังหวัดพบว่า มีความเชือ่ มโยงกัน
หลายประการดังนี้
๑. มีแหล่งรับซือ้ แมลงมาจากทีเ่ ดียวกัน คือ ทีต่ ลาด
โรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒. ผู้ป่วยกินแมลงหลากหลายชนิด ได้แก่ ดักแด้
หนอนไหม หนอนไม้ไผ่ แมลงดานา ตั๊กแตนแคระ แมลง
กระชอน จิ้งโกร่ง และจิ้งหรีด แต่พบว่าผู้ป่วยให้ประวัติ
รับประทานดักแด้หนอนไหมทอด (๙๐%) รองลงมาตัก๊ แตน
ทอด (๑๔%) แมลงชนิดอืน่ ๆ (๗%) และไม่รบั ประทานแมลง
(๑.๑%) มี ๒ จังหวัดคือ ตรัง และนครราชสีมารับประทานดักแด้
หนอนไหมชนิดเดียวโดยไม่ได้รบั ประทานแมลงชนิดอืน่
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๓. อาการคล้ายกัน คือ มีอาการทางระบบประสาท
อาการทางระบบทางเดินอาหาร กลุม่ อาการแพ้ และอาการของ
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ (รูปที่ ๒) แต่อาการหายอย่างรวดเร็ว
หลังจากรักษาด้วยสารน้ำเกลือแร่ และน้ำเกลือเพียง ๑ คืน มี
ผูป้ ว่ ยในจังหวัดสิงห์บรุ ี อาการดีขน้ึ อย่างรวดเร็วเช่นกันหลัง
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จากให้การรักษายา Antihistamine จึงเป็นเหตุสงสัยชนิดของ
สารพิษทีท่ ำให้เกิดกลุม่ อาการดังกล่าว
๔. ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารของจังหวัดสงขลา
ด้วยชุดตรวจชนิดพกพา พบสารตกค้างกลุม่ Organophosphate
or carbarmate ในใบเตยหอมทีใ่ ส่ในตัวดักแด้หนอนไหม แต่มี
ข้อสงสัยเรือ่ งวิธกี ารตรวจ และส่งตรวจยืนยันไม่พบสารพิษใน
ตัวไหมและแมลงทุกชนิด ร่วมกับตรวจไม่พบหลักฐานการ
ได้รับสารพิษในร่างกายผู้ป่วย เช่น อาเจียน และเลือดของ
ผูป้ ว่ ย แต่ผปู้ ว่ ยในจังหวัดตรัง ตรวจพบหลักฐานทีบ่ ง่ ถึงการได้รบั
สารพิษชนิดออร์แกโนฟอสเฟท (Organophosphate) จากเลือด
ทีม่ คี า่ เอ็นซัยม์ Acetylcholinesterase (AChE) ลดต่ำลง ซึง่ พบ
หนึง่ คนจาก ๓๓ ผูป้ ว่ ย และส่งตรวจ อาเจียนของผูป้ ว่ ย ตัวแมลง
และตัวดักแด้หนอนไหมไม่พบสารพิษดังกล่าว
๕. แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านพิษวิทยา ให้ความเห็นว่า
การเกิดอาหารเป็นพิษในครั้งนี้มีโอกาสที่จะเป็นสารตกค้าง
จากสารกำจัดศัตรูพชื ออร์แกโนฟอสเฟท เนือ่ งจากสารดังกล่าว
ละลายได้ดใี นไขมัน และไม่ถกู ทำลายด้วยความร้อน ซึง่ อาจมี
การสะสมมาจากแมลงชนิดอืน่ ๆ จากขบวนการทอด แต่ยงั มี
ประเด็นสงสัยจากอาการทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยมักจะมีอาการแพ้
และเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ๗ จังหวัด ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายแหล่งโรคร่วมกัน
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ผลการสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษที่จังหวัด
นครราชสีมา
พบกลุม่ ผูป้ ว่ ย ๕ ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ให้
ประวัตวิ า่ รับประทานดักแด้หนอนไหมทอดอย่างเดียว และซือ้
จากร้านเดียวกัน ความรุนแรงของโรคขึน้ อยูก่ บั ปริมาณตัวดักแด้
หนอนไหมทีร่ บั ประทาน หากมากกว่า ๑๐ ตัวขึน้ ไป จะมีอาการ
รุนแรงมากจนต้องนอนโรงพยาบาล ดักแด้หนอนไหมดังกล่าว
รับมาจากตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว (เป็นดักแด้ทน่ี ำเข้า
จากประเทศจีน)
ผลการสอบสวนเส้นทางการส่งแมลงและดักแด้หนอนไหม
ทีต่ ลาดโรงเกลือ
ตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดหลักของประเทศแห่งหนึง่
ในการขายส่งสินค้า ซึง่ แบ่งเป็นหลายส่วนตามชนิดของสินค้า
แมลงจะขายอยูใ่ นบริเวณอาหารสด ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีโ่ ปร่ง อาการ
ถ่ายเทได้ดี แต่ทางเดินมีกลิ่นคาวอบอวล เนื่องจากมีการ
ชำแหละแมลงและสัตว์ ทีพ่ น้ื ทางเดิน คนทีน่ ง่ั ชำแหละไม่ใส่
รองเท้า และทำงานด้วยมือเปล่า ซากสัตว์ที่ชำแหละเสร็จ
บางส่วนถูกเหยียบ และยังทิง้ ซากสัตว์ทเ่ี น่าเสียบริเวณเดียวกับ
ทีช่ ำแหละ ขยะอืน่ ๆ ถูกทิง้ เกลือ่ นกราดทัว่ บริเวณ
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ดักแด้หนอนไหมรับมาจาก ๒ แหล่ง จากในประเทศ
และต่างประเทศ (เวียดนาม และจีน) ในตลาดมี ๒ ร้านใหญ่รบั
มาแล้ว จำหน่ายให้ลกู ค้าขายส่งรายย่อย อีก ๕ ร้าน
- ดักแด้หนอนไหมในประเทศ (รับจากจังหวัด
นครราชสีมาและเพชรบูรณ์) ในจังหวัดนครราชสีมา มีแหล่ง
ผลิตใหญ่ อยู่ที่อำเภอปักธงชัย ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มี
เครือข่ายจำนวนมาก เพือ่ ผลิตเส้นไหม แต่ผลพลอยได้ คือตัว
ดักแด้ จากการสัมภาษณ์และสังเกตขบวนการผลิตที่โรงงาน
จิมทอมสัน เพื่อให้ได้เส้นไหม ไม่พบขั้นตอนใดใช้สารเคมี
และการผลิตเส้นไหมต้องผ่านความร้อนหลายครั้ง ถึง ๑๑๐
องศาเซลเซียส จะได้ดกั แด้ตวั สุกทีพ่ ร้อมรับประทานและถูกเก็บ
ในห้องเย็น ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ -๗.๓ องซา เซลเซียส โรงงานสามารถผลิต
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ดักแด้ได้เฉลีย่ ๒๐๐ กก/วัน ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้เข้าสำรวจ
- ดักแด้หนอนไหมจากประเทศเวียดนาม จะส่ง
ผ่านมาจากประเทศกัมพูชา โดยวิธกี ารแช่แข็งเป็นก้อนขนาด
ใหญ่ ก่อนขายจึงต้องนำมาทำให้ละลาย เพือ่ คัดแยกตัวดักแด้
ทีด่ ี แต่ขน้ั ตอนการทำให้ละลายอยูบ่ นพืน้ ชืน้ แฉะ ต่อจากนัน้
นำไปแช่นำ้ เพือ่ ให้ตวั ไหมมีขนาดใหญ่ขน้ึ แล้วบรรจุเป็นถุงใหม่
อีกครัง้ จึงส่งต่อไปทัว่ ประเทศทางรถประจำทาง ไม่มบี นั ทึก
จังหวัดปลายทางทีช่ ดั เจน
- ดักแด้จากประเทศจีน มีกล่องบรรจุเป็นกล่อง
กระดาษปิดมิดชิดเก็บไว้ในห้องเย็น แต่ไม่ได้แช่แข็ง ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ ร้านค้ารายใหญ่ทง้ั ๒ ร้าน พบว่าดักแด้หนอนไหม
ถูกนำเข้าครั้งแรกของประเทศและตกค้างที่ท่าเรือคลองเตย
เป็นเวลา ๓ เดือน ก่อนจะส่งถึงตลาดในช่วงกลางเดือนธันวาคม
ซึง่ ตรงกับช่วงทีม่ กี ารรายงานการระบาดของอาหารเป็นพิษจาก
ดักแด้ในประเทศ ร่วมกับมีลกู จ้างในร้านค้าได้รบั ประทานดักแด้
หนอนไหมทอด แล้วมีอาการอาเจียน เวียนศีรษะ ชาตามปาก
ประมาณ ๒๐ คน และพบผูป้ ว่ ยในจังหวัดปลายทางหลายจังหวัด
ดักแด้จงึ ถูกส่งกลับมาทีต่ ลาดโรงเกลือโดยพ่อค้าแม่คา้ รายย่อย
ในจังหวัดปลายทาง และถูกส่งไปยังท่าเรือคลองเตย เนือ่ งจาก
ไม่สามารถขายดักแด้ได้
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ผลการสอบสวนขบวนการทอดแมลงในจังหวัดสระแก้ว
การทอดแมลงจะใช้นำ้ มันชุดเดียวต่อวัน และใช้เวลา
ทอดประมาณ ๔ ชัว่ โมงครึง่ มีลำดับการทอดแมลงเริม่ จากทอด
สัตว์อน่ื ก่อน คือ เขียด แมงดา แมลงกระชอน แมงเหมีย่ ง จิง้ หรีด
และดักแด้ ดักแด้ถกู ทอดเป็นลำดับสุดท้าย เนือ่ งจากเป็นสัตว์
ที่มีความมัน จะกลบกลิ่นแมลงชนิดอื่น จึงมีโอกาสสะสม
ของปริมาณสารพิษทีไ่ ม่ถกู ทำลายด้วยความร้อนและละลายใน
ไขมัน ที่ตกค้างจากแมลงอื่น ๆ แต่ยังไม่พบผู้ป่วยในจังหวัด
สระแก้ว อาจเนื่องมาจากแม่ค้ารับดักแด้หนอนไหมมาจาก
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ตรวจหาสารเคมี สารพิษต่าง ๆ จากกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ทัง้ หมด
๖๐ ตัวอย่าง (แมลงทุกชนิดทีม่ กี ารขายและบริโภคได้ ทัง้ ทีท่ อด
และยังไม่ทอดน้ำมันใช้ทอดแมลง ใบเตย และอาเจียนผูป้ ว่ ย)
ไม่พบสารเคมี ชนิด formaldehyde, metallic poison (mercury),
สารเคมีกำจัดหนู Zinc phosphide และสารเคมีกำจัดแมลงทัง้
ประเภท Organophosphate, Carbamate, Organochlorine และ
PAHs (Benzo(a)rene) รวมทั้งได้ส่งตรวจสารเคมี ฮิสตะมีน
(Histamine) เพิม่ เติม ในดักแด้หนอนไหม ๖ ตัวอย่าง พบสาร
ฮิสตะมีน ตกค้าง ดังตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ ผลการตรวจสารอีสตามีน ในตัวดักแด้หนอนไหม ทั้งที่ทอดและยังไม่ทอด
ตัวอย่าง

ระดับ ฮิสตะมีน
มก./กก

ดักแด้หนอนไหมทอด

๒๘.๘

ดักแด้หนอนไหมทอด

๘๗๕.๐

แมลงทอดหลายชนิด

๒๘.๕

ดักแด้หนอนไหมต้มสุกยังไม่ทอด

๔๑.๑

ดักแด้หนอนไหม ต้มสุกยังไม่ทอด

๔๓.๕

ดักแด้หนอนไหม ต้มสุกยังไม่ทอด

๖.๕

หน่วยงานที่ส่ง
สุราษฎร์ธานี
(แหล่งที่ ๑ ขณะเกิดระบาด)
สุราษฎร์ธานี
(แหล่งที่ ๒ ขณะเกิดระบาด)
สุราษฎร์ธานี
(แหล่งที่ ๒ ขณะเกิดการระบาด)
สำนักระบาดวิทยา (ดักแด้นำเข้า
จากประเทศเวียดนาม เก็บ ๓
สัปดาห์หลังการระบาด
สำนักระบาดวิทยา (ดักแด้นำเข้า
จากประเทศจีน เก็บ ๓ สัปดาห์
หลังการระบาด
สำนักระบาดวิทยา (ดักแด้จาก
โรงงานในประเทศ เก็บ ๒
สัปดาห์ หลังการระบาด
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ปริมาณฮิสตะมีน ในอาหารได้กำหนดระดับสูงสุดของ
แต่ละประเทศแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดอาหาร มีได้ตั้งแต่
๑๐๐-๒๐๐ มก./กก. ของประเทศไทย สำหรับของสหรัฐ กำหนด
ค่ามาตรฐานไว้ทน่ี อ้ ยกว่า ๕๐ มก./กก., ANFA กำหนดไว้ท่ี
น้อยกว่า ๑๐๐ มก./กก. ของน้ำหนักปลา) แต่มกี ารพบว่าหากตรวจ
พบสารฮิสตะมีน ในระดับมากกว่า ๒๐ มก./๑๐๐ กรัมของปลา
จะทำให้เกิดอาการต่อผูบ้ ริโภคได้อย่างรวดเร็ว
วิจารณ์ผลการศึกษา
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบสวนของหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็วทัง้
๗ จังหวัด พบว่าผู้ป่วยมีอาการแสดงทางคลินิก ทางระบบ
ประสาท อาการทางระบบทางเดินอาหาร กลุม่ อาการแพ้และ
กลุ่มอาการทางระบบหลอดเลือดและหัวใจที่ชีพจรเต้นเร็ว
และกลุม่ อาการดังกล่าวหายได้อย่างรวดเร็ว หลังจากได้รบั สารน้ำ
(น้ำเกลือ) หรือดืม่ ผงเกลือแร่ ซึง่ ยังไม่สามารถอธิบายเรือ่ งของ
สารพิษชนิดออร์แกโนฟอสเฟท หรือ คาร์บาเมท ได้ทง้ั หมด
ร่วมกับการตรวจจากสิง่ ส่งตรวจถึง ๖๐ ตัวอย่าง ซึง่ ไม่พบสาร
ตกค้าง
จากการสอบสวนเบื้องต้นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันทีบ่ ง่ ชีว้ า่ อาหารทีส่ งสัยเกิดจากการกินดักแด้หนอนไหม
ร่วมกับได้ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารพบสารฮิสตะมีนใน
ระดับสูงในหนอนไหมในบางตัวอย่าง ยิง่ สนับสนุนเหตุการณ์
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มากขึน้ และสารนีส้ ามารถอธิบายการเกิดอาการทางคลินกิ ดังที่
กล่าวมาข้างต้นได้ทง้ั หมด
อาการแสดงทางคลินกิ ของสารพิษฮิสตามีนจะเกิดมาก
หรือน้อยขึน้ อยูก่ บั ปริมาณทีก่ นิ เข้าไป แต่ในกลุม่ คนทีม่ ปี ระวัติ
ภูมแิ พ้จะตอบสนองได้เร็วกว่ากลุม่ บุคคลอืน่ แต่ตอ้ งแยกจาก
กลุ่มอาการแพ้เฉพาะราย ซึ่งแยกได้จากประวัติการแพ้ดักแด้
หนอนไหม ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนิยมการรับประทานแมลง
และดักแด้หนอนไหมเป็นประจำ โอกาสทีจ่ ะเกิดการแพ้เฉพาะ
ราย และมีคนจำนวนมากพร้อม ๆ กันหลาย ๆ จังหวัด คงมี
โอกาสน้อย
ทัง้ ๗ จังหวัด รับดักแด้หนอนไหมมาจากแหล่งเดียว
กันที่ตลาดโรงเกลือ ดักแด้ที่น่าสงสัยถึงสาเหตุการระบาด
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ครั้งนี้มาจากประเทศจีน เนื่องจากถูกนำเข้าครั้งแรก ลูกจ้าง
ในร้านป่วย ดักแด้ถกู ส่งกลับจากต่างจังหวัดเนือ่ งจากพบผูป้ ว่ ย
และการระบาดได้ยตุ หิ ลังจากหยุดจำหน่ายดักแด้หนอนไหมโดย
พ่อค้าเอง ซึง่ อาจจะเกิดจากขัน้ ตอนนำเข้า มีการตกค้างของดักแด้
หนอนไหมทีท่ า่ เรือคลองเตย เป็นเวลานาน ๓ เดือน ร่วมกับมี
โอกาสปนเปือ้ นแบคทีเรียในปริมาณทีส่ งู ในตลาดโรงเกลือ และ
หลังจากนั้นการขนส่งจากตลาดไปยังจังหวัดต่าง ๆ มีระบบ
ความเย็นทีไ่ ม่ดแี ละตกค้างทีจ่ งั หวัดต่าง ๆ หลายสัปดาห์กอ่ น
ถึงแม่ค้ารายย่อย และขบวนการเก็บของแม่ค้ารายย่อยก็ไม่
สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเบคทีเรียหรือการเน่าเสียได้
จึงอาจเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการเพิม่ ปริมาณสารฮิสตะมีนและ
ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษจากดักแด้หนอนไหมทอด
การเปลีย่ นแปลงกรดอะมิโนแอซิดชนิดทีไ่ ม่จำเป็นให้
เป็น ฮิสตะมีนโดยเอ็นซัยม์ ฮิสตะมีน ดีคาร์บอกซีเลส (Histamine
Decarboxylase) ของแบคทีเรีย ได้จากขบวนการเน่าเสียของ
อาหาร แต่สารฮิสตะมีนเพียงอย่างเดียวมักจะไม่ทำให้เกิดผล
กระทบต่อมนุษย์ เนือ่ งจากร่างกายของมนุษย์สามารถทำลายสาร
ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกาย
มนุษย์ได้ ดังนัน้ จึงพบการเกิดโรค อาหารเป็นพิษกับอาหาร
บางชนิดเท่านั้น ไม่เกิดกับอาหารที่ไม่สดทุกชนิด หรือเกิด
ขบวนการย่อยสลายหรือขบวนการเน่าของอาหารอย่างเดียว
ซึ่งปัจจัยที่ส่งเสริม ทำให้สารฮิสตะมีนคงทนอยู่ในร่างกาย
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ในระยะเวลาหนึง่ จนทำให้เกิดอาการแสดงทางคลินกิ ดังทีก่ ล่าว
มาข้างต้นยังไม่ชัดเจน จึงมีรายงานการเกิดโรคเฉพาะอาหาร
บางกลุม่ เท่านัน้ เช่น ปลาทะเลบางชนิด (ปลาทูนา่ ) ตลอดจน
ได้มีการศึกษาถึงมาตรการยับยั้งขบวนการเกิดสารฮิสตะมีน
ได้จากการแช่แข็งปลาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ต่ำกว่า ๔.๔ หลังจากจับปลาขึน้
จากทะเลทันที แต่อย่างไรก็ตามกรดอะมิโน ฮิสติดนี (Histidine)
สามารถพบได้ในแมลงเกือบทุกชนิดทีค่ นไทยรับประทาน แต่
ทีพ่ บมากในหนอนตัวต่อ ดักแด้หนอนไหม (๕๒๒๑.๔ และ
๕๑๙๖.๕มก./กก. ต่อหนอนไหม) แต่ยงั ไม่เคยมีรายงานการเกิด
อาหารเป็นพิษ จากสารฮิสตะมีนจากการบริโภคดักแด้หนอนไหม
พฤติกรรมการทอดแมลงของแม่คา้ ทีท่ อดเวียนแมลง
ทุกชนิดโดยใช้นำ้ มันชุดเดียว จะทำให้เกิดการสะสมของสาร
ฮิสตะมีนมารวมอยูท่ ต่ี วั ดักแด้ ซึง่ สารตัวนีล้ ะลายได้ดใี นน้ำมัน
และไม่ถกู ทำลายด้วยความร้อน
๗๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

ข้อเสนอแนะ
ควรมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบพิจารณาปรับรูปแบบการ
ขายและชำแหละซากสัตว์ในตลาดโรงเกลือให้ได้มาตรฐาน
โดยเฉพาะเรือ่ งความสะอาด ให้มกี ารแยกบริเวณขยะกับบริเวณ
ทีข่ ายอาหารให้ชดั เจนและมิดชิด และควรมีมาตรการทีส่ ามารถ
ตรวจสอบถึงความปลอดภัยในการบริโภคจากสาธารณสุขจังหวัด
สระแก้ว
การขนส่งจากแหล่งตลาดหลักจนถึงผูบ้ ริโภครายย่อย
ต้องมีมาตรฐานโดยเฉพาะระบบความเย็นเพือ่ ยับยัง้ ขบวนการ
เกิดสารฮีสตามีน ควรเก็บไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมติ ำ่ กว่า ๔.๔ องศา เซลเซียส
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายย่อยควรพิจารณา
เลิกพฤติกรรมหมุนเวียนการทอดแมลงโดยใช้น้ำมันชุดเดียว
ประกาศเตือนผูบ้ ริโภคควรเลือกบริโภคสินค้าในประเทศ
ข้อสังเกตในการเลือกตัวหนอนไหมก่อนทีจ่ ะมีการทอด
หากมีตวั ทีไ่ ม่สมบูรณ์ สีเปลีย่ นจากเดิม (ปกติจะมีสเี หลืองทอง)
หรือมีกลิน่ เปรีย้ ว ไม่ควรนำมาทอดแล้วบริโภค และกลุม่ คน
ทีม่ ปี ระวัตภิ มู แิ พ้ หรือหอบหืด ควรหลีกเลีย่ งการรับประทาน
ดักแด้หนอนไหมและหนอนของตัวต่อซึง่ อาจเกิดอาการแพ้รนุ แรง
ถึงเสียชีวติ ได้
ควรมีการศึกษาการเพิม่ ปริมาณสารฮีสตะมีนในดักแด้
หนอนไหม ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ า่ ง ๆ ระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหาร
และขัน้ ตอนในการขนส่งจากแหล่งผลิตถึงผูบ้ ริโภค
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แจ้งเวียน SRRT โรงพยาบาลโดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน
และสถานีอนามัย ทัว่ ประเทศ หากพบผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการคลืน่ ไส้
อาเจียน เวียนศีรษะบ้านหมุน หากให้ประวัตกิ ารกินแมลง หรือ
ดักแด้ให้รีบแจ้งงานระบบเพื่อเข้าสอบสวนทุกรายเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป
บทสรุป
เป็นรายงานครัง้ แรกทีม่ กี ารระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ
จากสารฮีสตะมีนในแมลงหรือดักแด้หนอนไหมทอด จากการ
เชื่อมโยงข้อมูลทางระบาดวิทยา สารพิษนี้มักพบการระบาด
ทีเ่ กิดจากปลาทะเลเป็นส่วนใหญ่ การป้องกันการเกิดสารพิษ
๘๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

ฮีสตะมีน ในปลาทะเลอาจจะสามารถประยุกต์ใช้เพือ่ ลดปัจจัย
เสีย่ งในการระบาดของดักแด้หนอนไหมครัง้ ต่อไปได้ โดยเฉพาะ
ระบบความเย็นในการขนส่งดักแด้และลดการตกค้างของดักแด้
หนอนไหม จากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภครวมทั้งการปรับปรุง
ความสะอาดของตลาดรับส่งแมลง
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เห็ด ยอดอาหารชีวจิตทีเ่ อร็ดอร่อย

ผู้นิพนธ์เป็นคนชอบรับประทานเห็ด เห็นอาหาร
ทีม่ เี ห็ดเป็นส่วนประกอบทีไ่ หน ก็ตอ้ งตักเห็ดก่อนอาหารจาน
อืน่ เห็ดพืน้ บ้านเห็ดป่าในบ้านเรา มีเห็ดทีอ่ ร่อยหลาย ๆ ชนิด
เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เศษๆ เห็ดโคนดอกเล็กๆ ทีต่ ลาด
สดศาลาน้ำร้อนหลังโรงพยาบาลศิรริ าช แม่คา้ นำมาขายเพียง
กิโลกรัมละ ๘๐ บาท ที่ข้างถนนสายกาญจนบุรี-แควน้อย
กิโลกรัมละ ๕๐ บาท ตอนหลัง ๆ นี้ เห็ดโคนสด ๆ มีนอ้ ยลง
ตามตลาดสดทัว่ ๆ ไป ไม่มแี ม่คา้ นำมาวางขาย ถ้าอยากได้ตอ้ งไป
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ตลาดสดเมืองกาญจนฯ ตอนเดือนสิงหาคม-กันยายน ทุกวันนี้
มีแต่ใส่ขวดดองขาย ราคาขวดละเป็นพัน สำหรับคนชอบเห็ด
กีพ่ นั ก็ยงั ดีกว่าไม่มขี าย เห็ดเผาะทีอ่ อ่ นๆหรือ ทางเมืองเหนือ
เรี ย กว่ า “เห็ ด ถอบ” นั บ ว่ า เป็ น เห็ ด ยอดนิ ย มเหมื อ นกั น
เห็ดที่ผู้นิพนธ์นึกไม่ถึงว่าจะปรุงเป็นอาหารจานเด็ดได้ก็คือ
“เห็ดหูหนูสด ผัดไข่” ที่ร้านครัวสปำที่ภูเก็ต อร่อยถูกปาก
ผูน้ พิ นธ์เป็นทีส่ ดุ ทีภ่ เู ก็ตยังมีเห็ดชือ่ แปลกๆ เช่น เห็ดแครงก็
อร่อย ชื่อเห็ดนะครับ ไม่ใช่ชื่อหอย ไม่ได้พิมพ์ผิด แต่ก็หา
รั บ ประทานยากหน่ อ ย ต้ อ งดั ้ น ด้ น ไปถึ ง เชิ ง เขา ทางเข้ า
น้ำตกกระทูท้ ร่ี า้ นไพลิน ลองสัง่ อาหารจานทีม่ ชี อ่ื ว่า “เห็ดแครง
ผัดกระเพรา” มาลองชิมดูซคี รับ จะลืม “ผัดกระเพราไก่ไข่ดาว”
อาหารยอดฮิตของเราไปได้เลย
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เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับเชิญ
ไปญี่ปุ่นคราวนั้นสปอนเซอร์คือบริษัทยาคูลท์ เชิญให้ไป
ร่วมฟังเล็กเชอร์ที่นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น Dr. Susumu
Tonegawaได้รับรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี
๒๕๓๐ (1987) สำนักงานใหญ่ของบริษทั ทีโ่ ตเกียว เป็นการ
ประชุมในหัวข้อเรือ่ ง “ Yakult International Symposium” เป็น
ปาฐกถาทีจ่ ดั เป็นชุดทุกปีตดิ ต่อกันมาหลายปีแล้วเพือ่ ส่งเสริม

Dr. Susumu Tonegawa (ภาพจากวิกิพีเดีย)
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ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในปีนั้นโชคดีเลยได้รับเชิญไปฟัง
ปาฐกถาเกียรติยศนีจ้ ดั ทีห่ อ้ งประชุมหรูหราทีอ่ าคารสำนักงาน
ใหญ่หลายสิบชั้นของบริษัทฯย่านกินซ่า ที่กลางกรุงโตเกียว
ผู้นิพนธ์เลยได้อานิสงค์จากคุณประพันธ์ เหตระกูล ผู้จัดการ
บริษทั สาขาฯ ในกรุงเทพฯไปนัง่ ฟังด้วย คราวนัน้ เขาให้ไปพัก
ค้างคืนทีโ่ รงแรมอิมพีเรียล โรงแรมห้าดาวในกรุงโตเกียว
วันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้รับประทานเห็ดสดผัดเนย
เป็นอาหารเห็ดทีไ่ ม่เคยรูจ้ กั มาก่อน ทัง้ ๆ ทีเ่ คยไปโตเกียวมาแล้ว
หลายหน แต่เพิง่ จะได้รบั ประทานในคราวนี้ (คงเป็นเพราะไม่รู้
ภาษาญีป่ นุ่ สัง่ อาหารไม่เป็น สัง่ ไม่ถกู ไม่ฉลาด ไม่สงั เกตโต๊ะ

“เห็ดอีโนกิตาเกะ” ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Golden needle mushroom”
ทุกวันนี้เรารู้จักกันในนาม “เห็ดเข็มทอง”
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ข้างๆ) เป็น เห็ดสีขาว ก้านยาว ตรงดอกเห็ด ร่มเห็ดเป็นตุม่ เล็กๆ
เป็นอาหารที่มีรสที่อร่อยมาก เวลาเคี้ยวรู้สึกว่ามีเส้นใยแต่ไม่
เหนียว ขาดง่าย ถามถึงชือ่ อาหาร ผูร้ ว่ มโต๊ะอาหารบอกว่าชือ่
“เห็ดอีโนกิตาเกะสดผัดเนยสด” เห็ดนี้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า
“Golden needle mushroom” ทุกวันนี้เรารู้จักกันในนาม
“เห็ดเข็มทอง” ติดใจในความเอร็ดอร่อย ก่อนกลับ บ้านเดินเข้า
ไปในซูเปอร์มาร์เก็ต เขามีวางขายเป็นห่อๆ ละ ๒๕๐ กรัม
ยอมซื ้ อ ๕ แพ็ ค กลั บ ถึ ง บ้ า น แกะห่ อ ล้ า งน้ ำ ให้ ส ะอาด
ใส่ชามแก้วไพเร็กซ์ทนไฟ ราดด้วยน้ำปลาดี นึง่ ในรังถึงให้สกุ
ทิง้ ไว้ให้เย็น ถนอมไว้กนิ อีกในวันหลัง โดยแบ่งใส่กล่องเล็ก
แช่ในช่องแข็ง มีอารมณ์เอ็นจอยเมือ่ ใด ก็เอากลับออกมานึง่ ใหม่
เทใส่จาน หัน่ พริกขีห้ นูสวน หอมซอย โรยลงไป บีบมะนาว
นิดหน่อยพอแก้เขิน เติมน้ำปลาดีเพิ่มเติมตามรสที่ชอบ
อาหารจานนี้ บางคนอาจชอบลวกหมูบด หรือไก่บดปนลง
ไปด้วยให้พองาม แต่ผนู้ พิ นธ์ นานๆ จึงจะมีอารมณ์มงั สวิรตั ิ
นิยม จะชอบเห็ดล้วนๆ ชีวจิตแท้ๆ เท่านั้น เสร็จแล้ว ก็ให้
คลุกเคล้ากันให้ดี ก็ได้ยำเห็ดเข็มทองสูตรชาวบ้าน ที่ให้ทั้ง
ความอร่อยและไฟเบอร์ชีวจิตมากมายทีเดียว ท่านผู้ใดเป็น
นักมังสวิรัตินิยม แนะนำให้ใช้ “ซีอิ๊วขาวเจ” แทนน้ำปลา
พริกกับมะนาว มันเจของมันอยู่แล้ว เหลืออยู่ที่หอมแดงขอ
ให้ชง่ั ใจเอาเองว่าจะ “เจแท้ หรือ เจเขีย่ ” ถ้าชอบสูตรนี้ จะใช้
เห็ดอืน่ ๆ เป็นพระเอกแทนก็ได้ อาทิ เห็ดฟาง เห็ดกระดุมหรือ
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เห็ดชนิดต่างๆ รวมทั้งเห็ดเมาด้วย (ภาพได้รับความเอื้อเฟื้อจาก รศ.นพ.จีรศักดิ์ คำบุญเรือง)
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เห็ดชนิดต่างๆ รวมทั้งเห็ดเมาด้วย
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ชามปิญอง เห็ดนางฟ้า เห็ดหิมะ เห็ดภูฏาน หรือ เห็ดโคนญีป่ นุ่
ก็ใช้เป็นพระเอกแทนกันได้ ยกเว้นเห็ดโคน ถ้ามีอยู่ในมือ
อย่าไปใช้เห็ดอื่นมาทำเป็นพระเอกแทนเป็นอันขาด อายเขา
ต้องเห็ดโคนเท่านั้นจึงจะแคลสสิกและถูกกติกา ทุกวันนี้
ไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่น เห็ดเข็มทองในบ้านเรามีวางขายเกร่อ
โดยทัว่ ไป ราคาถูกมาก อร่อยเหมือนกับมีขายทีญ
่ ป่ี นุ่ แต่ราคา
เยากว่ากันเยอะ
มีเรือ่ งไม่นา่ เชือ่ เกีย่ วกับเห็ดโคนก็นา่ นำมาเล่าสูก่ นั ฟัง
ก็คอื หลายปีมาแล้ว มีนกั บินทหารคนหนึง่ นำเฮลิคอ็ พเตอร์บนิ
ออกนอกเส้นทาง ลงจอดกลางทุ่งนาที่กาญจนบุรี ชาวบ้าน
เลยแตกตื่น แจ้งฝ่ายปกครอง นักข่าวก็ได้กลิ่นเลยถ่ายภาพ
ไปลงหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึง่ เลยได้เรือ่ ง ทางการทหาร
สอบสวนภายหลังปรากฏว่า นักบินท่านนัน้ นำ ฮ. ลงจอดโดย
ตัง้ ใจไม่ใช่อบุ ตั เิ หตุ นักบินเป็นชาวเมืองกาญจนบุรี จะแวะไป
หาคุณแม่ที่บ้านเพื่อแวะไปเอาเห็ดโคนที่แม่เตรียมไว้ให้
นีแ่ หละครับก็เพราะความเอร็ดอร่อยของเห็ดโคนนัน่ เอง
สิง่ ต่างๆ ในโลกนี้ มีดกี ม็ ดี อ้ ยหรือมีเสีย มีบวกก็มลี บ
มีมืดก็มีสว่าง เห็ดที่ให้ประโยชน์และให้ความเอร็ดอร่อยนี้
ก็ยังมีข้อเสีย ข้อเสียต่อผู้บริโภคคือ กินเห็ดแล้วเกิดพิษ
เห็ดพวกนีเ้ ราเรียกกันว่า “เห็ดพิษ หรือ เห็ดเมา”
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เรามารูจ้ กั ธรรมชาติของเห็ดกินได้และเห็ดเมากันบ้าง
ก็จะบริโภคเห็ดได้ทง้ั ความเอร็ดอร่อยและปลอดภัย
เห็ดคือราชนิดหนึง่
เห็ดนีฝ้ รัง่ อังกฤษเรียกกันทัว่ ไปว่า มัชรูม – mushroom
ฝรั่งเยอรมันเรียกว่า “พิลซ – pilz” คำว่า pilz แปลตรงตัว
แปลว่า “รา” นัน่ เอง ขึน้ อยูต่ ามดิน ท่อนไม้ผแุ ละโคนต้นไม้
บนต้นไม้ ความจริงเห็ดก็คือผลผลิตของพืชชั้นต่ำประเภท
ไม่มีราก ไม่มีใบ และไม่มีลำต้น ไม่มีสีคลอโรฟิลสีเขียว
มีตัวตนเป็นเพียงสายใยสายราขนาดเล็กๆ ไม่อาจเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า เมือ่ รวมกันเข้าเป็นก้อนโต ก็กลายเป็นเห็ดนีแ่ หละ
เชื้อรา เจริญงอกงามอยู่ในดิน ตามท่อนไม้หรือ
ต้นไม้ สายราต่างเพศเมื่อผสมพันธุ์กัน พอถึงฤดูกาล หรือ
มีภูมิอากาศทั้งความร้อนและความชื้นที่เหมาะสม จะสร้าง
ผลผลิตขนาดใหญ่โผล่ออกมาให้เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งเปรียบ
ได้กบั ผลไม้และพืชชัน้ สูงนัน่ เอง ในผลผลิตมีหน่วยชีวติ ขนาด
เล็กๆ เรียกว่า “สปอร์” ทำหน้าทีใ่ นการแพร่พนั ธุเ์ ช่นเดียวกับ
เมล็ดของผลไม้
ผลผลิตของเชื้อราที่มีอยู่ดาษดื่นในธรรมชาติ เป็น
จำพวกทีม่ รี ปู ทรงคล้ายร่มเล็กๆก็มี กลมก็มี มนุษย์พบเห็นมา
แต่ดกึ ดำบรรพ์ และเรียกขานกันว่า “เห็ด” ผลผลิตรูปทรงแบบอืน่
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มีอยูป่ ระปราย มีหลากสี ทัง้ ทีส่ ะดุดตาและไม่สะดุดตา ต่อมา
ภายหลังจึงได้สนใจและเรียกชือ่ ต่าง ๆ ไม่ซำ้ กัน
ปัจจุบนั ความรูเ้ รือ่ ง “เห็ด” เจริญรุดหน้ามาพอสมควร
พบว่ า ผลผลิ ต ของเชื ้ อ ราที ่ ม ี ข นาดพอที ่ จ ะนำเอามาใช้
ประกอบอาหารได้นั้น มีอยู่ทั่วโลกประมาณ ๓๐,๐๐๐ ชนิด
ในจำนวนนี้มีอยู่ไม่ถึงร้อยละหนึ่งเท่านั้นที่เป็นเห็ดเมา เป็น
เห็ดมีพษิ รับประทานไม่ได้ อาจรุนแรงถึงตาย
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ได้พบกับอาจารย์สตรีทา่ นหนึง่ ทีท่ ำเนียบ
ท่านฑูต ดร.ประชา คุณเกษม ทีน่ ครปารีส อาจารย์ทา่ นสอน
อยูท่ ่ี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านได้รบั เชิญ
ให้ ไ ปดู ง านเรื ่ อ งการเพาะเห็ ด ที ่ ฝ รั ่ ง เศส ที ่ น ั ่ น เขาชอบ
รับประทานเห็ดกันมาก เห็ดชามปิญองสดๆ เห็นแล้วน่ากิน
ขนาดเท่ากำปัน้ เด็กแรกเกิดทีเดียว นับว่าเขาเพาะเห็ด ได้เก่งจริงๆ
เห็ดเมาและเห็ดกินได้มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน ต่างกัน
ทีก่ ายวิภาคปลีกย่อยจำเพาะพันธุ์ และทีส่ ำคัญยิง่ คือในเห็ดเมา
มีสารชีวพิษเกิดตามธรรมชาติอยูด่ ว้ ย
สารพิษของเห็ดเมามีชื่อและมีพิษ มีฤทธิ์ต่าง ๆ กัน
จำแนกออกได้เป็น ๖ ชนิด คือ
๑. มัสคารีน (Muscarine) มีฤทธิก์ ระตุน้ ระบบประสาท
อัตโนมัติ พาราซิมพาเธติค ถ้าคนกินเห็ดทีม่ สี ารพิษชนิดนีเ้ ข้าไป
จะปรากฏอาการเป็นพิษภายหลังกิน ๑๕ ถึง ๓๐ นาที มีเหงือ่ แตก
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น้ำลายและน้ำตาไหล ต่อมาคลื่นไส้ อาเจียนและท้องเดิน
ชีพจรเต้นช้าและผิดจังหวะไม่เป็นจังหวะ รูมา่ นตา (pupil) หด
แคบ หายใจขัด
๒. อะโทรปีนหรือชอบเรียกกันว่า มัชรูมอะโทรปีน
(Mushroom Atropine) มีฤทธิต์ รงข้ามกับมัสคารีน คือ ยับยัง้
หรือขัดขวางการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตพิ าราซิมพา
เธติค ออกฤทธิ์ในเวลาเท่ากัน แต่มีอาการและอาการแสดง
ตรงกันข้าม ข้อสังเกตทีส่ ำคัญคือรูมา่ นตาขยายกว้างและชีพจร
เต้นเร็ว
๓. อะมานิตนิ ส์ (Amanitins) มีฤทธิท์ ำลายเซลล์เกือบ
ทุกส่วนของร่างกาย ทีส่ ำคัญมากคือเซลล์ของตับ หัวใจ และไต
อาการและอาการแสดงจะปรากฏภายหลังกินประมาณ ๖ ถึง
๑๒ หรือบางรายถึง ๒๔ ชั่วโมง จะเริ่มมีอาการผิดปกติของ
ระบบทางเดินอาหาร เกิดอาเจียนอย่างแรงและท้องเดินไม่หยุด
ต่อมาเกิดตะคริว ซึม แรงดันโลหิตต่ำ ในทีส่ ดุ ก็ตาย บางราย
รอดตายจากระยะแรกก็จะมีพยาธิสภาพตามมา มีตับบวมโต
ต่อมาจะล้มป่วยอีกเนือ่ งจากตับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ตับวาย
๔. สารคล้ายเรซิน (Resin-like substances) มีฤทธิ์
ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร อาการและอาการแสดง
เป็นแบบอ่อน ๆ ภายหลังกินประมาณครึง่ ถึง ๒ ชัว่ โมงจะมี
อาการคลืน่ ไส้อาเจียน และท้องเดิน อาจรูส้ กึ ปวดบวมท้องด้วย
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๕. สารคล้ายเตตระเอธิลไิ ธยูแรมไดซัลไฟด์ (Tetraethylithiuram Disulfide-like substances) มีฤทธิร์ วมกับอัลกอฮอล์
ทำให้ เ กิ ด เป็ น พิ ษ เนื ่ อ งจากอั ล กอฮอล์ ค ั ่ ง ค้ า งในร่ า งกาย
เห็ดที่มีสารชนิดนี้เป็นเห็ดกินได้ แต่ถ้ากินแกล้มเหล้าจะเป็น
พิษ เพราะไปรวมตัวกับอัลกอฮอล์จงึ ไม่อาจขับถ่าย
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กลอยเป็นพิษ
กลอยก็ เ ป็ น อาหารที ่ ช าวชนบทบริ โ ภคกั น มาก
มีการนำไปประกอบทัง้ อาหารคาวและหวาน ในประเทศไทย
เรามีรายงานการบริโภคกลอยแล้วเป็นพิษอยูเ่ นืองๆ จึงสมควร
นำมารวบรวมเอาไว้

หัวกลอย

กลอยคืออะไร
กลอยเป็นชื่อพืชประเภทมีหัว เมื่อผ่านกระบวนการ
แล้วนำไปบริโภคได้ มีบางครั้งก็นำไปตั้งชื่อนิคเนมชื่อเล่น
ของเด็กผูห้ ญิง เช่น “น้องกลอย” ก็มี
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ชือ่ พืน้ เมือง : กลอย มันกลอย (ทัว่ ไป), กลอยข้าวเหนียว
กลอยหัวเหนียว (นครราชสีมา), กลอยนก กอย (ภาคเหนือ), คลี้
(กะเหรีย่ ง-แม่ฮอ่ งสอน)
ชือ่ วิทยาศาสตร์ : Dioscorea hispida Dennst.
ชือ่ วงศ์ : Dioscoreaceae
ลักษณะ : ไม้เถา เลือ้ ยพันไปบนต้นไม้อน่ื ส่วนของ
ลำต้นที่อยู่เหนือดินมีขนและหนาม ใบประกอบเรียงสลับ
มีใบย่อย ๓ ใบ ปลายแหลม โคนสอบแคบ แผ่นใบกว้าง
ดอกแยกเพศ ดอกเพศผูไ้ ม่มกี า้ น อัดรวมกันแน่นบนช่อดอก
มีกลิ่นหอม ดอกเพศเมียเรียงกันอยู่ห่างๆ บนช่อดอก ไม่มี
ก้านดอกเช่นกัน ผลยาวประมาณ ๕ ซม. มี ๓ ครีบ เมล็ดมีปกี
เฉพาะที่โคน หัวค่อนข้างกลม ส่วนบนและส่วนล่างแบน
ไม่ฝังลึกลงในดิน ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินมักเป็นลอนตื้นๆ
หัวมีขนาดต่างๆ กัน ผิวสีฟางหรือเทา เนือ้ ในสีขาวถึงขาวนวล
ประโยชน์ : หัวกลอยใช้เป็นอาหารได้ ก่อนนำมากิน
จะต้องล้างสารพิษออกให้หมด โดยฝานหัวกลอยเป็นชิน้ บางๆ
นำมาแช่ในน้ำเกลือแล้วถ่ายน้ำทิ้งหลายๆ ครั้ง หรือแช่ใน
น้ำไหลเพื่อให้น้ำชะล้างสารพิษออกให้หมด เพราะสารพิษ
คือสาร dioscorine มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นแอลคาลอยด์ทล่ี ะลายได้ดี
ในน้ำ ชาวป่าบางเผ่านำน้ำที่คั้นจากหัวกลอยมาผสมกับยาง
ของต้นน่องหรือยางน่อง (Antiaris toxicaria Lesch.) อาบ
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ลูกดอกลูกธนู เพื่อใช้ยิงสัตว์ ทำให้สัตว์ที่ถูกยิงเป็นอัมพาต
วิง่ หนีไม่ไหว ในหัวกลอยยังมีแป้งในปริมาณสูง ในอินเดียนำมา
เตรียมเป็นแป้งในทางอุตสาหกรรม
โทษ : หัวกลอยเป็นพิษ สารพิษทีพ่ บในหัวกลอย คือ
dioscorine ซึ่งเป็นแอลคาลอยด์กลุ่ม tropane กลุ่มเดียวกับ
hyoscine ทีพ่ บในใบ ราก ดอก และเมล็ดลำโพง
อาการเกิดพิษ
พิษของ dioscorine จะทำให้ระบบประสาทกลางเป็น
อัมพาต การกินหัวกลอยที่ยังไม่ได้ล้างเอาสารพิษออกอาจ
ทำให้เกิดพิษ ปวดแสบปวดร้อนทีป่ ากและคอ คลืน่ ไส้ อาเจียน
วิงเวียน มึนงง หายใจขัด หมดสติ และถ้ากินมากอาจทำให้
ถึงตายได้หลังจากทีก่ นิ แล้วประมาณ ๖ ชัว่ โมง

ข้าวเหนียวกลอย
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มันสำปะหลังเป็นพิษ

เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีรายงานข่าวกระจายไปทัว่ โลก
จากสำนักข่าวใหญ่ๆ เช่น
 AP “Food Poisoning Kills 227 Philippine Kids” –
ABC News, March 9, 2005
 “Cassava Balls Poison 100 in Central Philippines” –
Reuters, March 9, 2005
 AP “Food poisoning ‘kills 25 children’” – CNN,
March 9, 2005
ผู้นิพนธ์พบข่าวที่น่าเศร้าเสียใจอยู่ข่าวหนึ่ง เป็น
โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ สำนักข่าวสากล
ใหญ่ๆ หลายสำนักรายงานไว้เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘
เอามาเล่าสักข่าวเป็นข่าวจากสำนักข่าว “รอยเตอร์” พาดหัวข่าวว่า
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“Cassava Balls Poison 100 in Central Philippines” มันสำปะหลัง
ปัน้ เป็นก้อน (คงจะเป็นก้อนแบบลูกชิน้ ) ทำให้คนเป็นพิษถึง
๑๐๐ คนในภาคกลางของประเทศฟิลิปปินส์ ถอดข่าวเป็น
ภาษาไทย ได้ดงั นี้
เด็กนักเรียนจำนวน ๒๗ คน เสียชีวติ และอีก ๑๐๐ ชีวติ
ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาล หลังจากบริโภคมันสำปะหลัง
เหตุเกิดบนเกาะ โบฮอล (Island of Bohol) ในตอนกลางของ
ประเทศฟิลปิ ปินส์ เด็กนักเรียนจำนวนมากถูกนำส่งโรงพยาบาล
ด้วยอาการอาเจียนและปวดท้องมาก มีเด็กนักเรียนเพียง ๗
คนที่ไม่มีอาการดังกล่าว เด็กป่วยภายหลังบริโภคอาหารที่
ทำด้วยมันสำปะหลัง
นักเรียนชั้นประถมประมาณ ๕๐ คนจากโรงเรียน
ประถม ซาน โฮเซ (San Jose Elementary School) ได้รบั การ
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาล ๒ แห่ง คนขายมันสำปะหลังเป็น
สตรีอายุวยั กลางคน ก็ถกู เกิดพิษและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ด้วยเช่นกัน
มันสำปะหลังคืออะไร ทำไมจึงเกิดพิษ พิษของมัน
รุนแรงถึงตายเชียวหรือ
มันสำปะหลัง
ในพจนานุกรมเสรี “วิกิพีเดีย” ทำให้ได้ทราบว่า
ชือ่ สามัญในภาษาตะวันตกเรียกหลายชือ่ เช่น Cassava, Yuca,
Mandioa, Manioc, Tapioca
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ชาวไทยเดิมเรียกกันว่า มันสำโรง มันไม้ ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่า มันต้นเตี้ย ภาคใต้เรียกมันเทศ
(แต่เรียกมันเทศว่า “มันหลา”)
คำว่า “สำปะหลัง” ทีน่ ยิ มเรียกอาจเพีย้ นมาจากคำว่า
“ซำเปอ (Sampou)” ของชวาตะวันตก มันสำปะหลังมีชอ่ื ทาง
วิทยาศาสตร์วา่ Manihot esculenta Crantz เป็นพืชหัวชนิดหนึง่
เป็นพืชอาหารทีส่ ำคัญอันดับ ๕ รองจากข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าว
และมันฝรั่ง มันสำปะหลังมีแหล่งกำเนิดแถบที่ลุ่มเขตร้อน
(Lowland tropics) มีหลักฐานแสดงว่าปลูกกันในประเทศ
โคลัมเบีย และเวเนซูเอลา มานานกว่า ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว

ต้นมันสำปะหลัง
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มันสำปะหลังทีป่ ลูกเชิงเกษตรกรรม มีสองชนิด คือ
 ชนิดหวาน มีกรดไฮโดรไซยานิค ปริมาณต่ำ
ไม่มรี สขมและสามารถใช้ทำอาหารได้โดยตรง เช่น พันธุห์ า้ นาที,
พันธุร์ ะยอง ๒
 ชนิดขม มีกรดโอโดรไซยานิค ปริมาณสูง ต้องนำ
ไปแปรรูปก่อน เช่น พันธุ์ระยอง ๑, ๓, ๕, ๖๐, ๙๐ พันธุ์
เกษตรศาสตร์ ๕๐ และ พันธุห์ ว้ ยบง ๖๐
การจำแนกสายพันธุใ์ ช้คณ
ุ ลักษณะหลายอย่างช่วยใน
การจำแนกเช่น สีของใบอ่อน สีกา้ นใบ สีลำต้น ขนทีย่ อดอ่อน
ลักษณะทรงต้น หูใบ
มันสำปะหลังนำมาปลูกเชิงเกษตรกรรมให้ผลผลิตเฉลีย่
๔ – ๕ ตัน หากดูแลอย่างดีอาจได้ถงึ ๑๒ ตันต่อไร่ ซึง่ ผลผลิต
จะถูกนำมาแปรรูป ในรูปแบบ แป้งมันสำปะหลัง และ มัน
สำปะหลังเส้น เพื่อเป็นวัตถุดิบส่งโรงงานต่อไป ปัจจุบันนี้
ในประเทศไทยใช้ผลิตภัณฑ์มนั สำปะหลังไปผลิตอัลกอฮอล์เพือ่
นำไปแปรรูปต่อไปเป็นน้ำมันเชือ้ เพลิงแกสโซฮอล์
มันสำปะหลังทำไมจึงเกิดพิษ
ผูน้ พิ นธ์ไปค้นทางอินเทอร์เน็ท พบบทความสัน้ ๆ เรือ่ ง
สารพิษในมันสำปะหลังและการกำจัดสารพิษ เรียบเรียงโดย :
คุณสุวรรณา ศรีสวัสดิ์ ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว ท่านเคย
ปฏิบัติงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง
ประเทศไทย เทคโนธานี
๑๐๑
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เพื่อให้บทความเรื่องมันสำปะหลังเป็นพิษสมบูรณ์
ยิง่ ขึน้ จึงขอคัดลอกนำมาลงประกอบดังนี้
“สารพิษในมันสำปะหลัง คือ กรดไฮโดรไซยานิค
ซึง่ เกิดจาก การแตกตัวของสารประกอบ
“ไซยาโนเจเนติก กลูโคไซด์ (cyanogenetic glucosides)”
ทีม่ ชี อ่ื ว่า ลินามาริน (linamarin) และโลเทา-สตราลิน (lotaustralin)
สารทั้ง ๒ นี้ไม่มีพิษ มีอยู่ตามเนื้อเยื่อของมันสำปะหลัง
โดยเฉพาะหัวและใบ แต่เมือ่ เนือ้ เยือ่ ของมันสำปะหลังถูกทำลาย
ไม่ว่ากรณีใดๆ สารทั้ง ๒ ดังกล่าวจะรวมตัวกับน้ำโดยอาศัย
เอนไซม์ ลินามาเรส (linamarase) หรือ เบตากลูโคซิเดส (b-glucosidase) ซึ่งมีอยู่ในเนื้อเยื่อมันสำปะหลังเช่นกัน ให้สารพิษ
ในรูปกรดไฮโดรไซยานิค
ได้มกี ารแบ่งชนิดของหัวมันตามระดับของสารพิษทีม่ อี ยู่
ดังนีค้ อื
ถ้าหัวมันสำปะหลังสดมีกรดไฮโดรไซยานิคต่ำกว่า ๕๐
ส่วนในล้านส่วน ถือว่าเป็นประเภทมีพษิ น้อย ไม่เป็นอันตราย
ต่อคนและสัตว์
ถ้าหัวมันสำปะหลังสด ทีม่ กี รดไฮโดรไซยานิกอยูใ่ น
ช่วง ๕๐-๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน ถือว่ามีพษิ ปานกลาง
แต่ถา้ มีกรดไฮโดรไซยานิคสูงกว่า ๑๐๐ ส่วนในล้าน
ส่วน ถือว่ามีพษิ รุนแรง
๑๐๒
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มันสำปะหลังพันธุร์ ะยอง ๑ ทีป่ ลูกกันในประเทศไทย
เพื่อผลิตมันเส้น มันอัดเม็ดและแป้งมัน จัดอยู่ในประเภท
ทีม่ พี ษิ รุนแรง
ได้มีการรายงานถึงระดับที่เป็นพิษของกรดไฮโดร
ไซยานิค ในคนและสัตว์วา่ ถ้าได้รบั กรดไฮโดรไซยานิคประมาณ
๑.๔ มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม จะเป็นพิษถึงตายได้
การขจัดพิษ
การลดความเป็นพิษในหัวมันสำปะหลังก่อนทีจ่ ะนำมา
รับประทาน สามารถทำได้หลายวิธคี อื
๑. ปอกเปลือก เนือ่ งจากสารกลูโคไซด์จะสะสมอยูใ่ น
เปลือกมากกว่าในเนือ้ มันสำปะหลัง การปอกเปลือกจึงเป็นการ
กำจัดสารดังกล่าวได้ดที ส่ี ดุ
๒. ล้างน้ำและแช่นำ้ เนือ่ งจากสารกลูโคไซด์ละลาย
น้ำได้ดมี าก ดังนัน้ การล้างน้ำและแช่นำ้ นานๆ กลูโคไซด์จะ
ละลายไปกับน้ำ
๓. การหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ และตากแดดให้แห้ง ใน
กระบวนการทำมันเส้น
๔. การใช้ความร้อน เนื่องจากกลูโคไซด์สลายตัว
ได้ดีมากที่อุณหภูมิ ๑๕๐ ํซ. ดังนั้นเมื่อนำหัวมันสำปะหลัง
มาทำให้รอ้ นจะด้วยวิธอี บ นึง่ ต้ม ความเป็นพิษจะหมดไป
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๕. การหมักดองหัวมันสำปะหลัง ทำให้เกิดกรด
อินทรียข์ น้ึ ซึง่ มีผลในการไฮโดรไลส์สารกลูโคไซด์ทม่ี ใี นหัวมัน
ทำให้เกิดแก๊สไฮโดรไซยาไนด์ ระเหย และความเป็นพิษหมดไป
วิธีการต่างๆ ที่กล่าวมานี้สามารถลดความเป็นพิษ
ด้วยการลดสารกลูโคไซด์ในมันสำปะหลังลงได้มากจนถึงหมดไป
เป็ น ผลให้ ม ั น สำปะหลั ง ใช้ บ ริ โ ภคได้ โ ดยไม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ
ร่างกายเลย ถึงแม้วา่ ในบางครัง้ ก่อนบริโภคหากขจัดสารทีม่ ี
พิษออกไม่หมด ยังมีสารดังกล่าวหลงเหลืออยูบ่ า้ งในปริมาณ
เล็กน้อย เมื่อรับประทานเข้าไปสารนี้จะถูกน้ำย่อยในลำไส้
ย่อยได้อีก ดังนั้นโอกาสที่สารพิษในหัวมันสำปะหลังจะเป็น
พิษ ในการบริโภคนัน้ จึงมีนอ้ ยมาก ถ้าเราได้ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
ในการเตรียมอาหาร
ดูขา่ วโทรทัศน์ชอ่ งหนึง่ เมือ่ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
นีเ่ อง พบว่ามีเกษตรกรตัดใบมันสำปะหลังไปตากแห้งแล้วบด
นำไปผสมอาหารเลี้ยงโคนม แล้วโคนมให้น้ำนมต่อตัวใน
ปริมาณที่สูงขึ้นด้วย ผู้นิพนธ์เข้าใจว่า กระบวนการตากแห้ง
ด้วยแสงแดด ความร้อนจากพระอาทิตย์ น่าจะช่วยขจัดสาร
“ไซอาไนด์” ออกไปได้ จึงไม่เกิดพิษต่อโคนม
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กลุม่ อาการน้ำมันพืชเป็นพิษ

เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ มีโรคเกิดระบาดขึน้ เป็นโรคปอด
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านอายุรศาสตร์ตา่ งก็เข้าใจว่าปอดเป็นโรค
ติดเชือ้ จึงใช้ปฏิชวี นะในการรักษาแต่โรคไม่ตอบสนองในทาง
ที่ดีขึ้นเลยแม้แต่รายเดียว มีแต่ทรุด ที่แปลกมากก็คือ ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเดียวกัน และเกิดขึน้ ในอาณาบริเวณ
ทางภูมศิ าสตร์เดียวกันโดยเฉพาะ
ในระยะแรกแพทย์และนักวิจยั ต่างก็ฉงนและสับสน
กันมาก เพระหาสาเหตุก็ยังไม่พบเชื้อใด ๆ ที่เป็นเชื้อก่อโรค
๗๗
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ภาพรังสีทรวงอก ในผู้ป่วยกลุ่มอาการน้ำมันพืชเป็นพิษ

โรคเกิดในลักษณะของการระบาด เกิดเป็นกลุม้ ก้อน ไม่สนอง
ตอบต่อการรักษาด้วยปฏิชวี นะไม่วา่ เป็นชนิดใด มีอาการทาง
ปอดชัดเจน ราวกับว่าติดเชื้อโดยการสูดหายใจเข้าไป แต่ใน
สิง่ แวดล้อมในอาณาบริเวณนัน้ ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรทีผ่ ดิ ปกติ
ไปจากทีแ่ ล้ว ๆ มา และทางการจะแนะนำประชาชนว่าจะป้องกัน
ตนเองได้อย่างไร ก็ยงั แนะนำไม่ถกู
กินเวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งหลังจากที่พบผู้ป่วย
รายแรก ทางการจึงสามารถประกาศให้ทราบว่า โรคดังกล่าว
เกิดจากการบริโภคน้ำมันพืชที่ใช้ในการปรุงอาหาร เป็น
น้ำมันพืช “เรพสีด” ซึง่ ตามปกติเป็นน้ำมันทีบ่ ริโภคได้ แต่ท่ี
เกิดเรื่อง เพราะเป็นน้ำมันที่สั่งเข้ามาใช้ในทางอุตสาหกรรม
เป็นน้ำมันทีด่ ดั แปลง เป็นน้ำมันเกรดต่ำ แต่แอบนำไปจำหน่าย
เป็นน้ำมันปรุงอาหาร ทางการจึงประกาศ ให้นำเอาน้ำมันพืช
ที่ซื้อมาแล้วในช่วงเดือนเมษายนถึง ปลายเดือนพฤษภาคม
๑๐๖
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๒๕๒๔ ให้นำไปแลกเอาขวดใหม่จากทางการ เมือ่ พบว่าโรคนี้
เป็นโรคอุบัติใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ องค์การอนามัยโลก
จึงตัง้ ชือ่ โรคใหม่นว้ี า่ “กลุม่ อาการน้ำมันพืชปรุงอาหารเป็นพิษ –
Toxic oil syndrome-TOS” และได้จดั ให้มกี ารเรียบเรียงเอกสาร
รวบรวมข้อเท็จจริงทัง้ หมดออกเผยแพร่ “Discovery of toxic oil
as the cause of the epidemic” โดยมอบหมายให้ Tabuenca JM.
เป็นบรรณาธิการ ผู้สนใจจะติดตามได้ใน World Health
Organization. Toxic Oil Syndrome: mass food poisoning in Spain.
1 ed. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office
for Europe; 1984. และบรรณาธิการท่านนี้ ก็ยงั ได้ตพี มิ พ์เรือ่ งราว
ต่างๆนีไ้ ว้ในวารสารแลนเซ็ทคือ
Tabuenca JM. Toxic-allergic syndrome caused by
ingestion of rapeseed oil denatured with aniline. Lancet
1981;2(8246):567-8.
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยรายแรกพำนักอยูใ่ กล้ ๆ กับค่ายทหาร
อเมริกนั ที่ Torrejon de Ardoz ในกรุงแมดริด จึงเกิดการสงสัย
ว่ามีการกระทำอย่างใดอย่างหนึง่ เชิงก่อการร้าย โดยมุง่ ร้ายต่อ
ทหารมากกว่าพลเรือน แล้วบังเอิญมีพลเรือนชาวสเปนไปรับ
เคราะห์แทน
เมือ่ มีการตัง้ ประเด็นไปทีภ่ าวะมลพิษ การสืบสวนจึง
พยายามมุง่ ไปทีส่ ารกำจัดศัตรูพชื จำพวก ออร์แกโนฟอสเฟต
เพราะตรวจพบสารนี้ในผู้ป่วยทุกราย แต่ก็ยังสรุปไม่ได้ บ้าง
๑๐๗
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สงสัยว่ามะเขือเทศคือต้นเหตุ ยิ่งสอบสวนก็ยิ่งแตกประเด็น
หาข้อสรุปที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นมั่นเป็นเหมาะยังไม่ได้
แต่ในทีส่ ดุ จึงไปลงเอยทีน่ ำ้ มันพืชทีใ่ ช้ในการประกอบอาหาร
ผูป้ ว่ ยรายแรกทีร่ ายงานเมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔
เมื่อถึงกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ มีจำนวนผู้ป่วย
รวม ๒๐,๖๔๓ ราย และมีอาการหนักทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล นับหมืน่ ราย อัตราตายก็สงู เสียชีวติ ในเดือนแรก
ทีม่ รี ายงานถึง ๘๐ ราย จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๕ มี
ผู้เสียชีวิตรวม ๓๐๓ ราย สตรีเสียชีวิตมากกว่าบุรุษในอัตรา
๑.๕/๑ โรคแพร่ระบาดอยูใ่ นภาคกลางและภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศ
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การศึกษาวิจยั เพือ่ ค้นหาสาเหตุของโรคทีน่ ำไปสูก่ าร
ค้นพบว่าการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับน้ำมันพืชได้เริ่มที่
โรงพยาบาลเด็กแห่งหนึง่ ในกรุงแมดริด (Hospital Nino Jesus)
หลังจากทีก่ ารทดลองรักษาโรคด้วยปฏิชวี นะไร้ผลแล้ว จึงหวล
กลับมาวิเคราะห์ดอู าการต่างๆ พบว่ามีอาการหลายอย่างทีเ่ ข้าได้
กับการเกิดพิษ (intoxication) จึงเริม่ ตรวจสอบทีอ่ าหารทีบ่ ริโภค
ประจำวัน ประจักษ์พยานแรกทีส่ งั เกตได้กไ็ ปลงเอยทีน่ ำ้ มันพืช
ทีใ่ ช้ประกอบอาหาร
 ผู้ป่วยที่บริโภคอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันพืชเป็น
ประจำ ๖๖ คน ป่วย ๖๒ คน ไม่ปว่ ย ๔ คน
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 กลุม่ เปรียบเทียบทีไ่ ม่ได้บริโภคอาหารทีป่ รุงด้วย
น้ำมันพืชเลย ๕๘ คน ไม่มผี ใู้ ดป่วย
ยังมีการศึกษาวิจยั ในทำนองเดียวกันนัน้ อีกคณะหนึง่
ชือ่ ว่าการศึกษา Nevas del Marques Study ปรากฏผลดังนี้
 ในกลุ่มคนที่บริโภคอาหารที่ประกอบหรือปรุง
ด้วยน้ำมันพืช ๕๒ คน ป่วย ๒๒ คน ไม่ปว่ ย ๓๐ คน
 แต่ในกลุม่ ทีไ่ ม่ได้บริโภคน้ำมันพืชเลย ๑๐๘ คน
ไม่มผี ใู้ ดป่วย ในการศึกษาครัง้ หลังนี้ ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับแหล่งที่
จำหน่ายน้ำมันพืชทีก่ อ่ พิษนีด้ ว้ ย
ลักษณะอาการทางเวชกรรม
กลุม่ อาการแบ่งได้ สามระยะคือ
ระยะเฉียบพลัน (acute phase)
ระยะทีส่ อง (intermediate phase)
ระยะทีส่ าม (chronic phase)
ในระยะเฉียบพลัน ลักษณะอาการจะแสดงโดยมีไข้
มีผน่ื คันตามตัว มีอาการเป็นตะคริว มีอาการทางระบบประสาท
ต่อมาจะตรวจพบปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอสิโนฟิลสูง
ทีเ่ รียกว่า “อีโอสิโนฟิเลีย - eosinophilia” ในระยะนีจ้ ะมีอาการ
ทางระบบหายใจผิดปกติ มีภาวะหายใจล้มเหลวเนื่องจากมี
ภาวะปอดบวมน้ำทีไ่ ม่ได้เกิดจากการทำงานผิดปกติของหัวใจ
(non-cardiogenic pulmonary oedema) ภาพรังสีทรวงอกจะพบ
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“an insterstitial-alveolar pattern” ผูป้ ว่ ยส่วนมากจะเสียชีวติ ใน
ระยะนีจ้ ากภาวะหายใจล้มเหลว
ในระยะทีส่ อง หากไม่เสียชีวติ ในระยะแรก อาการใน
ระยะแรกจะคงอยู่ และมีอาการทีเ่ กิดจากการอุดตันของหลอด
เลือดขนาดใหญ่และหลอดเลือดพุลโมนารี ทำให้มแี รงดันเลือด
พุลโมนารีสงู ระยะทีส่ องนีจ้ ะกินเวลาประมาณสองเดือน หลัง
จากนัน้ ก็จะเข้าสูร่ ะยะทีส่ ามหรือระยะโรคเรือ้ รัง
ระยะเรือ้ รัง ในระยะนีจ้ ะมีอาการทางผิวหนัง ผิวหนัง
แห้ง (sicca syndrome) สเคลอโรเดอร์มา (scleroderma) และมี
อาการทางระบบประสาท (neuropathy) มือแข็งเกร็ง ตับโต ผูป้ ว่ ย
ที่เสียชีวิตในระยะนี้ จะเสียชีวิตจากภาวะหายใจล้มเหลวจาก
การทีม่ กี ล้ามเนือ้ อ่อนแรง
อัตราการตรวจพบอาการและอาการแสดงของกลุ่มอาการน้ำมันพืชเป็นพิษได้แก่
ร้อยละ
อาการทางปอด
อาการทางระบบประสาท
สเคลอโรเดอร์มา
แรงดันพุลโมนารีสูง
ตับโต
ซิคคา ซินโดรม
อีโอสิโนฟิเลีย

๗๐.๐
๓๒.๐
๒๑.๓
๘.๒
๗.๒
๓๕ .๐
๗๘.๐

ปวดกล้ามเนื้อ

๘๐.๐
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น้ำมันเรพสีดคืออะไร (Rapeseed oil)
ผู้นิพนธ์เคยพำนักในยุโรปหลายปี และเคยกลับไป
ทัศนาจรและไปประชุมอีกนับสิบครั้ง หากไปในฤดูร้อน
เวลารถยนตร์วิ่งผ่านท้องนาจะแลเห็นทัศนียภาพที่สวยงาม
ในท้องทุ่งนอกจากจะมีวัวด่างขาวดำกินหญ้าอยู่กลางทุ่งแล้ว
ในท้องทุ่งจะมีดอกไม้สีเหลืองทั้งทุ่งสุดสายตา คล้ายกับ
ทีเ่ ราไปชมทุง่ ทานตะวันทีล่ พบุรี สระบุรที เี ดียว เมือ่ เห็นครัง้ แรก
ถามชาวบ้านเขาตอบว่า “ต้นเรพ” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Rape
ในฐานะทีเ่ คยรูภ้ าษาอังกฤษ แม้วา่ จะไม่แข็งแรงนักก็รจู้ กั คำนี้
ทีแ่ ปลว่า “ข่มขืนกระทำชำเรา” นึกว่าฟังทีเ่ ขาบอกมาผิด ผูท้ ่ี
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“ต้นเรพ”
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ตอบเขาก็ยนื ยัน กลับมาอาศัย ส. เศรษฐบุตร ก็ได้ความชัดเจนว่า
คำว่า rape แปลได้อกี ๒ คำแปลคือ กากองุน่ ทีค่ น้ั น้ำออกแล้ว
เพือ่ ไปทำเหล้าองุน่ และอีกคำแปลหนึง่ ก็คอื พืชทีว่ า่ นัน้ จึงถึง
บางอ้อว่า ภาษาอังกฤษของเราเองมิแข็งแรงจริง ๆ
คำว่า Rape ในพจนานุกรม ส. เศรษฐบุตร ๒๕๓๐ แปลว่า
๑. ข่มขืนกระทำชำเรา
๒. กากองุน่ ทีค่ น้ั น้ำออกแล้วเพือ่ ไปทำเหล้าองุน่
๓. ไม้ชนิดหนึ่ง ปลูกไว้ให้แกะกิน เมล็ดคั้นทำน้ำ
มันเรียกว่า rape oil กากทำเป็นก้อนใช้เป็นปุย๋ เรียกว่า rape cake
• Rapeseed ชือ่ ทางพฤกษศาสตร์ - Brassica napus
• บางทีเรียกว่า rape, oilseed rape, rapa, rappi,
rapaseed
• สายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ (cultivars) มีชื่อ
เฉพาะว่า canola
• เป็นพืชมีดอกสีเหลืองสดอยูใ่ นสกุล Brassicaceae
(mustard or cabbage family).
• Rapeseed เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึง่ ปลูกกันทัว่ ไป
ในหลายๆ ประเทศ เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมันพืชบริโภค
เพือ่ เกษตรกรรมเลีย้ งสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรมหล่อลืน่ ใบใช้
บริโภคเป็นอาหารในหลายประเทศ
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ลำต้น ดอก ใบของเรพ

เมล็ดเรพสีด
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การเกิดพิษเชือ่ ว่าเกิดจากกระบวนการการกลัน่ น้ำมัน
เพือ่ ทีจ่ ะขจัดสารอะนิลนี ออกจากน้ำมัน* โดยใช้ความร้อนและ
ระบบสุญญากาศ ทำให้สารเคมีชนิดหนึ่งในน้ำมันคือ3-(Nphenylamino)-1,2-propanediol (PAP) เปลีย่ นเป็นสารประกอบ
diester of PAP (ooPAP) ซึง่ เป็นพิษ จึงทำให้เกิดอาการของ
กลุม่ อาการ Toxic oil syndrome (TOS) ในเลือดของผูป้ ว่ ยจะพบ
สารนีใ้ นระดับทีส่ งู
* ในการนำเอานำมันเรพสีดไปใช้ในอุตสาหกรรม
หล่อลืน่ มีการเติมอะนิลนี ลงไป น้ำมันเกรดอุสาหกรรม มีราคา
ถูกกว่าเกรดที่จำหน่ายเพื่อปรุงอาหาร จึงมีการนำน้ำมันพืช
ราคาถูกจากฝรัง่ เศสเข้าไปจำหน่าย โดยนำไปกลัน่ เพือ่ ให้บริสทุ ธิ์
ที่ บริษทั ITH ที่เซวิลล์ แล้วแบ่งบรรจุขายตามตลาดนัดโดย
ทัว่ ไป
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พิษจากลูกเนียง

ลู ก เนี ย ง (ดู ภ าพประกอบ) เป็ น พื ช ที ่ ค นไทยเรา
โดยเฉพาะชาวใต้ชอบรับประทานกันมาก อาจจะแพ้สะตอ ซึง่
ชาวไทยนิยมรับประทานกันทัว่ ไปแล้ว ลูกเนียงทีร่ บั ประทานกัน
อาจจะเกิดเป็นพิษได้ ผู้นิพนธ์เคยสนทนากับศาสตราจารย์
นายแพทย์สวุ ทิ ย์ อารีกลุ ทีค่ ณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิดล อาจารย์สวุ ทิ ย์ ท่านเป็นชาวใต้ เชีย่ วชาญด้านไอโซโทป
แต่ท่านก็สนใจเรื่องลูกเนียง เคยเล่าประสบการณ์ของท่าน
ให้ได้ฟงั อยูเ่ สมอ พอจะเรียบเรียงเรือ่ งลูกเนียง ลองไปค้นหา
เอกสารทีท่ า่ นอาจารย์สวุ ทิ ย์ ก็ไปพบอยูบ่ า้ งในวารสารสุขภาพ
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ของแพทยสมาคมฯ และลองไปค้นในอินเทอร์เน็ท ก็พบเพิม่ เติม
อีกเป็นบทความทีไ่ ม่มชี อ่ื ผูเ้ รียบเรียง แต่กม็ ขี อ้ ความทีร่ ะบุไว้
ทำให้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเรียบเรียงของนักวิชาการในสังกัด
ของศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภายใต้การนำของศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิง เก่าเจริญ จึง
คัดลอกบางส่วน นำมาประกอบกับบทความของอาจารย์สวุ ทิ ย์
มาเรียบเรียงให้รู้จักลูกเนียงและพิษของมัน จะได้ระมัดระวัง
ป้องกันการเกิดพิษกันได้ จึงขอขอบคุณไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย
ลูกเนียงมีชอ่ื เรียกกันต่าง ๆ ตามภาษาท้องถิน่ อีกว่า:
ขาวแดง คะเนียง ชะเนียง ชะเอียง เจ็งโกล ตานิงิน เนียง
เนียงใหญ่ เนียงนก ผักหละต้น พะเนียง มะเนียง มะเนียงหย่อง
ยิรงิ หรือยือริง ยินกิ งิ หย่อง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เนียงเป็นไม้ตน้ ขนาดกลาง
สูง ๑๐-๑๕ ม. เปลือกต้นสีเทาหรือน้ำตาลอ่อนปนเทา เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลมใหญ่ ดอกสีขาว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อ ผล
เป็นฝักแบนเป็นเกลียวไปทางเดียวกัน คล้ายรูปเกือกม้า
ผิวสีน้ำตาลคล้ำหรือน้ำตาลอมม่วง เมล็ดมีลักษณะ คล้าย
เมล็ดถัว่ ๒ ฝา
ลูกเนียงหรือเมล็ดเนียง เป็นผักทีน่ ยิ มรับประทานกัน
โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทย เรา ซึง่ นิยมรับประทานเป็นผักสด
ใช้ลูกอ่อนปอก เปลือกจิ้มน้ำพริก หรือรับประทานร่วมกับ
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ลูกเนียงเพาะ

อาหารรสเผ็ด หรือบริโภคลูกเนียงเพาะ (นำลูกเนียงไปเพาะ
ในฟางจนต้นอ่อนงอก) ลูกเนียงดอง หรือทำให้สกุ โดยต้มหรือ
ย่าง ลูกเนียงนับเป็นผักทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางอาหาร คือ มีโปรตีน ๗.๙
กรัม % คาร์โบไฮเดรท ๓๖.๒ กรัม % ไขมัน ๐.๒ กรัม % วิตามิน
บี ๑ บี ๒ วิตามินซี กรดโฟลิค และแร่ธาตุ เช่น แคลเซียม
ฟอสฟอรัส และเหล็ก มีกรดอะมิโน ๑๘ ชนิด และมีกรด
อะมิโนทีจ่ ำเป็นต่อร่างกายครบทัง้ ๘ ชนิด โดย ทัว่ ไปคนส่วน
มากรับประทานลูกเนียงแล้วมักไม่เกิดอาการผิดปกติใด ๆ
มีบางคนเท่านั้นที่รับประทานลูกเนียงแล้วเกิดอาการพิษ
แม้แต่ในสัตว์ทดลองก็ให้ผลแตกต่างกัน เช่น ในรายงาน
การวิจยั ของ มงคล โมกขะสมิต ให้สนุ ขั กินลูกเนียงดิบ ๘-๙
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ลูก/วัน พบว่าสุนขั มีปริมาณปัสสาวะ ๒๔ ชม. ลดลงเล็กน้อย
และไม่มคี วามเป็นพิษต่อไตของสุนขั เลย
พิษเกิดจากอะไร
สารทีก่ อ่ ให้เกิดอาการพิษ
สารทีก่ อ่ ให้เกิดอาการพิษในลูกเนียง คือ djenkolic acid
(กรดเจ็งโคลิค) ในลูกเนียงจะมีกรดเจ็งโคลิค อาจารย์สุวิทย์
ได้กรอกหรือฉีดกรดเจ็งโคลิคในหนูถีบจักร พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงของเยี่ยวหนู และพบว่ามีพยาธิสภาพของไต
ของหนูถบี จักร
อาการเป็นพิษทีพ่ บ
ลักษณะอาการ
มักเกิดอาการภายใน ๒-๑๔ ชม. ภายหลังรับประทาน
เริ่มด้วยมีอาการปวดตามบริเวณขาหนีบ ปัสสาวะขัด ถ่าย
ลำบาก ปวดปัสสาวะมาก บางรายทีรนุ แรงอาจไม่มปี สั สาวะ
(anuria) ปัสสาวะขุน่ ข้น บางคราวปัสสาวะเป็นเลือด บางราย
มีอาการปวดท้องแบบโคลิก ปวดท้องน้อย และปวดหลัง
อาจมีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน ความดันโลหิตสูง
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สบูด่ ำ

สบูด่ ำ เป็นพืชจัดอยูใ่ นวงศ์ Euphorbiaceae
สกุล Jatropha
สปีชสี ์ J. curcas
ดังนัน้ จึงมีชอ่ื พฤษศาสตร์วา่ Jatropha curcas L.
สบูด่ ำ เป็นพืชน้ำมันชนิดหนึง่ ซึง่ เป็นพืชพืน้ เมืองของ
ทวีปอเมริกาใต้ ชาวโปรตุเกสนำเข้ามาปลูกในประเทศไทย
ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบนั มีการสกัดน้ำมันจาก
เมล็ดสบูด่ ำใช้ทดแทนน้ำมันดีเซล
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ลักษณะ
เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง ๒-๗ เมตร
อายุยนื ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ ปี ลำต้นและยอดคล้ายละหุง่ แต่ไม่มขี น
อยูใ่ นวงศ์ไม้ยางพารา เมือ่ หักลำต้น ส่วนยอดหรือส่วนก้านใบ
จะมียางสีขาวขุน่ คล้ายน้ำนมไหลออกมา มีกลิน่ เหม็นเขียว
ดอก
ออกดอกเป็นช่อกระจุกทีข่ อ้ ส่วนปลายของยอดขนาด
ดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีดอกตัวผู้จำนวนมาก
และดอกตัวเมียจำนวนน้อยอยูบ่ นต้นเดียวกัน

ผลและเมล็ดสบู่ดำ
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ลักษณะใบ, เมล็ด, ต้นสบู่ดำ

ผลและเมล็ดสบูด่ ำ
ผลและเมล็ดมีสาร hydrocyanic เมล็ดสบูด่ ำจึงมีสารพิษ
เรียกว่า CURCIN หากบริโภคแล้วทำให้เกิดอาการท้องเดิน
เหมือนสลอด เมื่อติดผลแล้วมีสีเขียวอ่อนเกลี้ยงเกลาเป็น
ช่อพวงมีหลายผล เวลาสุกแก่จัดมีสีเหลืองคล้ายลูกจันทร์
รูปผลมีลกั ษณะทรงกลมขนาดปานกลาง เปลือกหนาปานกลาง
ผลหนึง่ ส่วนมากมี ๓ พู โดยแต่ละพูทำหน้าทีห่ อ่ หุม้
เมล็ดไว้ เมล็ดสีดำขนาดเล็กกว่าเมล็ดละหุ่งพันธุ์ลายขาวดำ
เล็กน้อย สีตรงปลายเมล็ดมีจุดสีขาวเล็กๆ ติดอยู่ เมื่อเก็บไว้
นานจุดนีจ้ ะหดตัวเหีย่ วแห้งลงขนาดของเมล็ดเฉลีย่ ความยาว
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๑.๗-๑.๙ ซม. หนา ๐.๘-๐.๙ ซม. น้ำหนัก ๑๐๐ เมล็ดประมาณ
๖๙.๘ กรัม เมือ่ แกะเปลือกนอกสีดำออกจะเห็นเนือ้ ในสีขาว
ต้นสบูด่ ำ ภาคเหนือเรียกว่า ละหุง่ ฮัว้ ภาคอีสานเรียก
มะเยา, สีหลอด ภาคใต้เรียก หงเทศ มีลกั ษณะเป็นไม้พมุ่ สูง ๓-๕
เมตร มียางเหนียวสีเหลือง ผลมีรปู รี ผิวเรียบ ผลอ่อนเป็นสีเขียว
ผลแก่จะมีสีเหลืองแล้วเป็นสีน้ำตาลดำ เมื่อแก่จัดจะแตกเป็น
๓ พู แต่ละพูมี ๑ เมล็ด โดยสบูด่ ำมีสรรพคุณใช้เป็นส่วนผสมใน
ตำรับยาแผนไทย แต่ต้องใช้โดยผู้ที่มีความรู้ ส่วนน้ำมันจาก
เมล็ดสบูด่ ำ สามารถนำมาเข้ากระบวนการเปลีย่ นแปลงทางเคมี
เป็นไบโอดีเซลทดแทนน้ำมันดีเซลได้
จากการทดลองในหนูถีบจักร พบว่า เมล็ดสบู่ดำ มี
พิษเฉียบพลัน ทำให้หนูตายเนื่องจากการคั่งในหลอดเลือด
เลือดออกในลำไส้ใหญ่และปอด สำหรับในคน หากกินเมล็ด
และน้ำมันเข้าไปประมาณ ๓๐-๖๐ นาที จะเกิดอาการคลืน่ ไส้
อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด ในรายทีอ่ าการรุนแรง
อาจมีอาการมือและเท้าเกร็ง หายใจหอบ ความดันเลือดต่ำ
หัวใจเต้นผิดปกติ อาจถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ หากเป็นสายพันธุท์ ม่ี ี
สารเป็นพิษสูง กินแค่ ๓ เมล็ดก็เกิดอันตรายได้ วิธปี ฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นหากพบผูป้ ว่ ยกินเมล็ดสบูด่ ำ ให้ดม่ื นมจำนวนมาก ๆ
หรือทำให้อาเจียน และรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว หากผิวหนัง
สัมผัสน้ำยางของสบูด่ ำ ให้รบี ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำสบู่
ทันที
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ละหุง่
ไรซิน ในน้ำมันละหุง่ มีพษิ แรงเป็นสองเท่าของพิษงูเห่า

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า นำมันละหุ่ง สกัดจากเมล็ดพืช
ธรรมดา ๆ นีเ่ อง จะมีพษิ แรงเป็นสองเท่าของพิษงูเห่า ความจริง
อันนี้ ได้บนั ทึกไว้ในหนังสือ Guinness World Records ปี ค.ศ.
๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยบอกถึงปริมาณทีเ่ ป็นอันตรายถึงตาย
อยูท่ ่ี ๐.๒ มิลลิกรัม จัดว่ามีพษิ รุนแรงเป็นสองเท่าของพิษงูเห่า
การกินเมล็ดละหุง่ โดยการเคีย้ วและกลืนเข้าไปจะเป็นอันตราย
มากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็ก ๆ ทีไ่ ม่รปู้ ระสีประสา อาจกินโดย
รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ ซึง่ มีโอกาสทีจ่ ะแพ้สารพิษได้งา่ ย เพียงแค่เคีย้ ว
และกลืนเข้าไปเพียง ๑ เมล็ดเท่านั้น ก็อาจเสียชีวิตได้ เรามา
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ทำความรูจ้ กั กับ พืชและเมล็ดของละหุง่ และสารพิษตลอดจน
การเกิดพิษ เพือ่ ป้องกันตนเองและเผยแพร่ให้คนอืน่ ๆ ได้รบั
ทราบกัน
ละหุ่ง เป็นพืชในวงศ์เดียวกับมันสำปะหลัง และ
ยางพารา ซึง่ มีลกั ษณะสำคัญอย่างหนึง่ คือ มีนำ้ ยางขาวข้นใน
ลำต้น ละหุง่ มีถน่ิ กำเนิดในอัฟริกาตะวันออก และมีการปลูก
ในอียิปต์เพื่อผลิตน้ำมันละหุ่งมาตั้งแต่เมื่อ ๖,๐๐๐ ปีที่แล้ว
ปัจจุบันประเทศบราซิล ไทย และอินเดียเป็นผู้ส่งออกละหุ่ง
รายใหญ่ของโลก น้ำมันละหุง่ (castor oil) ได้จากเมล็ดละหุง่ ซึง่ มี
น้ำมันประมาณ ๔๐-๕๐% ในสมัยก่อนจะต้มเมล็ดทีท่ บุ ละเอียด
แล้ว จนกระทัง่ น้ำมันลอยขึน้ มาจึงช้อนเอาน้ำมันไปใช้ แต่ใน
ปัจจุบนั โดยเฉพาะเมือ่ ต้องการใช้นำ้ มันละหุง่ ในการผลิตยา C
ุ หภูมติ ำ่ กว่า
เพือ่ ไม่ให้โปรตีนไรซิน (ricin) จะใช้วธิ บี บี อัดทีอ่ ณ
๕๐ ซึง่ เป็นพิษ ถูกสกัดออกมาด้วย
ละหุง่ มีชอ่ื ภาษาอังกฤษว่า castor bean plant ชือ่ ทาง
วิทยาศาสตร์ Ricinus communis เป็นไม้ยนื ต้นขนาดเล็กทรง
พุม่ เตีย้ พบมีปลูกมากในประเทศบราซิล และบริเวณประเทศ
ในแถบเส้นศูนย์สูตรเช่นประเทศไทยขนาดความสูงของต้น
ละหุง่ ประมาณ ๓-๕ เมตร มีใบเดีย่ วขนาดใหญ่คล้ายใบปาล์ม
ขอบใบหยัก ก้านยาว ผลมีหนามโดยรอบมี ๓ พู รวม ๓ เมล็ด
๑๒๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

ลักษณะใบ และลำต้นละหุ่ง

เมล็ดแบนรี ด้านนอกโค้งด้านในแบน เมล็ดมีสชี มพูเป็นลาย
พร้อยปนสีเทาเมล็ดที่แก่จัดจะนำ ไปใช้ประโยชน์มากมาย
ทางด้านอุตสาหกรรม น้ำมันละหุง่ ประกอบด้วยกรดริซโิ นเลอิก
(ricinoleic acid) ใช้เป็นยาระบาย และมีสว่ นทีม่ พี ษิ รุนแรงด้วย
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จึงไม่ใช้เป็นน้ำมันพืชปรุงอาหาร แต่ก็เป็นที่ต้องการใน
อุตสาหกรรมการผลิตสีทาบ้าน และน้ำมันหล่อลืน่
ชือ่ ไทย
ละหุง่
ชือ่ สามัญ
Castor oil plant
ชือ่ พฤกษศาสตร์ Ricinus communis L
ชือ่ วงศ์
EUPHORBIACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์ อัฟริกาเขตร้อน
ประโยชน์ของละหุง่
ส่วนทีม่ ปี ระโยชน์ของละหุง่ คือน้ำมันจากเมล็ดละหุง่
ถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบรค และน้ำมันหล่อลืน่
พิษของละหุง่
ขณะเดียวกัน เมล็ดละหุง่ ก็มพี ษิ ต่อคน สัตว์ และแมลง
ความเป็นพิษของละหุง่ เกิดจากสารพิษสองประเภท ประเภท
แรกคือ ไรซิน (ricin) ดังได้เคยกล่าวแล้วว่า ไรซินเป็นสารทีม่ ี
พิษสูงมากชนิดหนึง่ ในบรรดาอาณาจักรของพืช และสารพิษ
อีกประเภทหนึง่ คือ ricinus communis agglutinin (RCA) สารพิษ
ทัง้ สองชนิดนีท้ ำให้เกิดพิษทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ไรซิน เป็น
พิษมากต่อเซลล์ (cytotoxic) แต่ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุ่ม
(hemagglutinin) น้อยกว่า ส่วน RCA ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะ
กลุ่มกันมาก แต่เป็นพิษต่อเซลล์กลับน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม
หลักฐานการเกิดพิษของเมล็ดละหุง่ เกิดจากไรซิน ไม่ใช่ RCA
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เนือ่ งจาก RCA ไม่ถกู ดูดซึมผ่านเยือ่ บุทางเดินอาหาร และการ
ทำให้เม็ดเลือดแดงเกาะกลุม่ กัน เกิดเฉพาะเมือ่ ได้รบั สัมผัสโดย
การฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านัน้
เนือ้ เยือ่ ในของเมล็ดละหุง่ ประกอบด้วยกลัยโคโปรตีน
เป็นสารทีก่ อ่ ให้เกิดอาการภูมแิ พ้ ซึง่ เป็นสาเหตุทำให้ผวิ หนัง
อักเสบ เยือ่ จมูกอักเสบ หอบหืดในหมูค่ นงาน นอกจากนีส้ ว่ น
ของใบ ลำต้น เมล็ดละหุง่ ประกอบด้วย โปแตสเซียม ไนเตรท
(Potassium nitrate) และกรดไฮโดรไซยานิค ( Hydrocyanic acid)
ไรซินเป็นโปรตีน ขนาด ๖๖ กิโลดัลตัน ประกอบด้วย
สายโปรตีนทีแ่ ตกต่างกัน ๒ สาย (heterodimers) เชือ่ มกันด้วย
disulfide bond พบในส่วนของเมล็ด กลไกการเกิดพิษของ
ไรซิน เกิดจากการยับยัง้ การสร้างโปรตีนในเซลล์ โดยมีผลกับ
eukaryotic ribosomes ทราบว่า มีการพัฒนาคุณสมบัตดิ งั กล่าวนี้
เพือ่ การรักษาโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตาม เมือ่ เมล็ดละหุง่ แก่จดั ไรซิน
ถูกทำลายด้วย ปฏิกริ ยิ าไฮโดรลัยสิสในเวลาไม่กว่ี นั
มนุษย์ได้รบั สารพิษจากละหุง่ โดยวิธใี ด
การหายใจ
ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย มีไข้ ไอ หายใจลำบาก
คลืน่ ไส้ แน่นหน้าอก ปวดข้อ เหงือ่ ออกมาก ปอดบวม ตัวเขียว
คล้ำ เนือ้ ตาย เยือ่ บุจมูกอับเสบ กล่องเสียงอับเสบ ถ้าไม่ได้รบั
การรักษา อาจเสียชีวติ ภายใน ๓๖-๗๒ ชัว่ โมง เนือ่ งจากระบบ
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ทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว โดยมีค่า
LD50 = 3 ไมโครกรัม/กิโลกรัมของน้ำหนักตัว
การกิน
ทำให้ เ กิ ด อาการคลื ่ น ไส้ อาเจี ย น ท้ อ งเสี ย อย่ า ง
รุนแรง มีไข้ กระหายน้ำ ปวดศีรษะ เจ็บคอ ม่านตาขยาย
ถ้าไม่ได้รบั การรักษา อาจเสียชีวติ ในวันทีส่ าม เนือ่ งจากระบบ
การไหลเวียนโลหิตล้มเหลว โดยมีคา่ LD50 = 30 ไมโครกรัม/
กิโลกรัมของน้ำหนักตัว
ผิวหนัง
ไม่พบความเป็นพิษจากการได้รับสัมผัสทางผิวหนัง
เนือ่ งจากไรซินไม่ถกู ดูดซึมทางผิวหนัง
ลักษณะอาการเป็นพิษ
จากการกลืนกิน จะทำให้เกิดการแพ้พษิ ไรซิน (ricin)
ตามปกติจะใช้เวลานานหลายชัว่ โมงจึงแสดงอาการ ปฏิกริ ยิ า
การแพ้พิษในรายที่มีความไวมากอาจเกิดขึ้นทันทีหลังจาก
ได้รบั สารพิษ
อาการเบื้องต้นที่พบบ่อยคืออาการระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งในระบบทางเดินหายใจ ต่อมา
มีอาการคลืน่ ไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง และปวดท้องจนตัวบิด
๑๓๑
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ตัวงอ (colicky abdominal pain) ในรายทีม่ อี าการรุนแรงกระเพาะ
อาหารจะอักเสบและมีเลือดออก ในกระเพาะอาหาร ซึง่ พิษของ
ไรซินจะมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ เช่น ไต ตับ และตับอ่อนด้วย
การรักษา
ไม่มวี ธิ กี ารรักษาโดยเฉพาะเจาะจง การรักษาทำโดย
การรักษาประคับประคองและตามอาการ
ไรซิน อาวุธชีวภาพ
ละหุง่ สามารถปลูกได้ทว่ั ไป การสกัด ไรซิน จากเมล็ด
ละหุง่ ทำได้ไม่ยาก ราคาไม่แพง ไม่สลายตัวง่ายในละอองฝอย
(aerosol) ความเป็นพิษสูง ไม่มวี คั ซีนป้องกัน และไม่มวี ธิ กี าร
รักษาแบบเฉพาะเจาะจง มีเฉพาะแต่การรักษาตามอาการ อาจ
นำไปใช้ในการก่อความไม่สงบ โดยการปนเปือ้ นในน้ำดืม่ และ
อาหาร
ไรซิน จัดเป็นชนิดยุทธภัณฑ์ สารเคมี วัตถุระเบิด
และสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมของวัตถุระเบิด และสารชีวะ
ประกาศกระทรวงกลาโหม กำหนดยุทธภัณฑ์ทต่ี อ้ งขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
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มะกล่ำตาหนู

สืบเนือ่ งจากข่าวเมือ่ เร็ว ๆ นี้ พบเด็กกินเมล็ดมะกล่ำ
ตาหนูแล้วเสียชีวิต ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น สถาบัน
การแพทย์แผนไทย โดยกลุม่ งานพัฒนาวิชาการ จึงขอนำข้อมูล
เรือ่ งเกีย่ วมะกล่ำตาหนูเผยแพร่ให้ทา่ นทีส่ นใจ ได้รบั รูเ้ ป็น ข้อมูล
เพื ่ อ จะได้ ร ั บ รู ้ ถ ึ ง พิ ษ และโทษของสมุ น ไพรชนิ ด นี ้ เพื ่ อ
หลีกเลีย่ งอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับคนใกล้ตวั
มะกล่ำตาหนู จัดอยูใ่ นฐานข้อมูลพืชพิษทีม่ ี
ชือ่ วิทยาศาสตร์ Abrus precatorius L.
อยูใ่ นวงศ์
PAPILIONACEAE
๗๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

มีชอ่ื เรียกตามท้องถิน่ ต่าง ๆ ว่า กล่ำเครือ กล่ำตาไก่
มะกล่ำเครือ มะกล่ำแดง มะแด๊ก (เชียงใหม่ ) เกมกรอม (สุรนิ ทร์)
ชะเอมเทศ ตากล่ ำ มะกล่ ำ ตาหนู (กรุ ง เทพ) มะขามไฟ
ตาดำตาแดง ไม้ไฟ (ตรัง)
ลักษณะเป็นไม้เถาเลือ้ ย มีใบออกเป็นรูปขนนก กิง่ ย่อย
มีใบเล็ก ๆ ออกเป็นคู่มีใบย่อย ๘-๑๕ คู่ ขอบใบเรียบ ดอก
คล้ายดอกถัว่ ออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลีบดอกมีหลายสี เช่น
ม่วง แดง ชมพู หรือขาว กลีบรองดอกสีเขียว ผลเป็นฝัก
เวียนคล้ายถั่วลันเตา มีรอยคอดชัดเจน ฝักอ่อนมีสีเขียว
จะเปลีย่ นเป็นสีนำ้ ตาลเมือ่ แก่และแตกออก ภายในมี ๔-๘ เมล็ด
เมล็ ด กลมรี ย าวขนาด ๖-๘ มิ ล ลิ เ มตร สี แ ดงสด มี ข ั ้ ว
สีดำเห็นชัดเจน ผิวเรียบเป็นมันแข็ง เป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไป
๑๓๔
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มะกล่ำตาหนู มีเมล็ดกลมรียาวขนาด ๖-๘ มิลลิเมตร สีแดงสด
มีขั้วสีดำเห็นชัดเจน ผิวเรียบเป็นมันแข็ง

บริเวณประเทศในที่มีอากาศร้อน แถบเส้นศูนย์สูตร เมล็ด
และรากเป็นพิษ
สารพิษทีพ่ บ เมล็ดมะกล่ำตาหนูมสี ารพิษ abrin , abrulin
ซึง่ สาร abrin เป็นโปรตีนทีเ่ ป็นพิษมาก หากเคีย้ วหรือกิน เข้าไป
สารพิษจะไปทำลายเม็ดเลือดแดง ระบบทางเดินอาหาร และไต
อย่างไรก็ดีสาร abrin นี้เมื่อถูกความร้อน จะสลายตัว ง่าย
แต่คงทนอยู่ในทางเดินอาหาร ขนาดเพียง ๐.๐๑ มิลลิกรัม
ต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม หรือกินเพียง ๑ เมล็ด ก็ทำให้ เสีย ชีวติ ได้
หากสารพิ ษ ถู ก ผิ ว หนั ง อาจทำให้ เ กิ ด ผื ่ น คั น หากถู ก ตา
จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองและอาจถึงกับตาบอดได้
๑๓๕
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การเกิดพิษ จะมีอาการภายใน ๓ ชั่วโมง ถึง ๒ วัน
ภายหลังกิน abrin มีฤทธิร์ ะคายเคือง ต่อเยือ่ เมือก ในระยะแรก
จะมีอาการของระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาเจียน ท้องเสีย
ปวดท้อง กระเพาะลำไส้อกั เสบ ช่องท้องบวม เส้นเลือดฝอย
ถูกทำลาย ในรายทีม่ อี าการรุนแรงอาจมีอาเจียนเป็นเลือด ถ่าย
อุจจาระมีมกู เลือด และช็อกจากการเสียเลือด (hypovolemia)ได้
ระยะต่อมา ประมาณ ๒-๓ วัน ผูป้ ว่ ยจะเริม่ มีอาการทางระบบอืน่
เช่น ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง ใจสั่น มือสั่น ผิวหนังแดง ชัก
เลือดออกในตา (retinal haemorrhage) ตับวาย ไตวาย เป็นต้น
ความรุนแรง อาจเกิดมากน้อยแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลาย
ด้าน เช่น ขนาดทีร่ บั ประทาน สภาวะร่างกาย และอายุของผูไ้ ด้
รับพิษ หากคนไข้ไม่ได้รบั การรักษาทีถ่ กู ต้อง อาจทำให้เสียชีวติ ได้
การรักษา
๑. การช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีพึ่งรับประทาน
เมล็ดไปไม่นานถึง ๓๐ นาที ต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเพื่อ
เอาเมล็ดหรือชิ้นส่วนของพืชออก แต่คนไข้ต้องไม่อยู่ใน
สภาวะทีอ่ าเจียนหรือมีอาการบวมของคอหอย
๒. ถ้าไม่สามารถทำให้ผปู้ ว่ ยอาเจียนได้ ให้ดม่ื นม หรือ
activated charcoal เพื่อลดการดูดซึมของสารพิษก่อนนำสู่
โรงพยาบาล
๑๓๖
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๓. ให้เอาส่วนทีไ่ ม่ถกู ดูดซึมออกโดยการล้างท้อง หรือ
ทำให้อาเจียน ถ่ายท้อง รักษาการหมุนเวียนของโลหิตโดยให้
blood transfusion
๔. ทำให้ปสั สาวะเป็นด่างโดยให้ sodium bicarbonate
๕-๑๕ กรัมต่อวันเพือ่ ป้องกันการตกตะกอนของ hemoglobin or
hemoglobin product ในไต
๕. ควบคุมการชัก โดยใช้ diazepam
ข้อควรระวัง : เมล็ดมะกล่ำตาหนูเป็นพืชที่มีเมล็ด
สีสัน งดงามสะดุดตา เมล็ดมีพิษที่รุนแรงมาก ถ้าเด็กกิน
เข้าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจเสียชีวิตได้ จำเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง

๑๓๗
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เตือนรับประทานดอกลําโพงมีพษิ

ดอกลำโพงเป็นพิษนี้ก็มีขึ้นอยู่เสมอ ๆ เพื่อเตือนให้
ระมัดระวังกัน ผู้นิพนธ์จึงขออนุญาตคัดลอกบทความใน
อินเทอร์เน็ตของคุณพิมอําไพ คงแดง ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์เชียงใหม่
ดอกลําโพงดอกไม้สวย กลิน่ หอม แต่มพี ษิ รุนแรงมาก
เมือ่ เดือนกันยายน ๒๕๕๐ ได้เกิดเหตุการณ์นาํ ดอกลําโพงมา
๗๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

รับประทานโดยไม่ทราบถึงพิษภัยและอันตราย ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม่ได้รับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเป็นน้ำล้าง
กระเพาะจากชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นําดอกและ
ผลลําโพงไปบริโภคเป็นอาหาร แล้วเกิดอาการปากคอแห้ง
ปวดศีรษะ มีไข้ กระวนกะวาย ศูนย์ ฯ ตรวจพบ อัลคาลอยด์
ชนิดเดียวกับทีพ่ บในดอกลําโพง
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ยังเกิดเหตุการณ์นําดอก
ลําโพงมารับประทานแล้วเกิดอาการพิษ ซึง่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม่ ได้รับตัวอย่างเป็นน้ำล้างกระเพาะ และ
เลือดตัวอย่างผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลน่าน ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยชาวลาว
จากแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว เขตชายแดนติดประเทศไทย
เป็นผูใ้ หญ่ ๒ คน และเด็ก อายุ ๓ ขวบ ๑ คน ทัง้ ๓ คนรับประทาน
ดอกลํ า โพงผั ด กั บ ไข่ หลั ง จากรั บ ประทานแล้ ว มี อ าการ

ดอกลําโพง

ผลลําโพงหรือมะเขือบ้าบางชนิด

๑๓๙
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หมดสติ หายใจด้วยตนเองไม่ได้ ทุรนทุราย ผูป้ ว่ ยเด็กมีไข้สงู
และชัก ซึง่ ดอกลําโพงมีความเป็นพิษสูง หากรับประทานเข้าไป
พิษจะไปกระตุน้ ระบบประสาทส่วนกลาง และทําให้กล้ามเนือ้
ระบบหายใจไม่ทาํ งานหรือหายใจไม่ออก ทุกส่วนของลําต้น ใบ
ดอก ผล เกสร ของดอกลําโพงล้วนมีพษิ ทัง้ สิน้ และความร้อน
ไม่สามารถทําลายสารพิษได้
ดอกลําโพง หรือ Thorn apple วงศ์ Solanaceae คล้าย
ต้นมะเขือพวง ขึน้ ในเขตร้อนชืน้ หรือ มีอากาศหนาว เว้นใน
แถบอุณหภูมติ ำ่ มาก มีมากกว่า ๒๐ ชนิด ใน ๒ สายพันธุ์ คือ
Datura spp. กับ Brugmansia spp.พบในไทยได้แก่ ลําโพงขาว
ซึง่ เป็นสายพันธุ์ Datura spp. ภาคเหนือเรียกมะเขือบ้า ลําโพง
อีกชนิดหนึง่ เรียกลําโพงกาสลัก ชือ่ ทางวิทยาศาสตร์ Datura
Fastuosa Linn ภาคเหนือเรียกมะเขือบ้าดอกดํา กิง่ ก้าน ก้านใบ
มีสมี ว่ งเข้ม ใบสีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก ดอกสีมว่ ง คล้ายแตร
ชาวสวนเรียกแตรนางฟ้า (angel’ strumpet) บานพลบค่ำกลิน่
หอมอ่อนๆ แต่ถา้ ดมใกล้ ๆ จะมีกลิน่ ฉุนแรงมาก ผลลําโพง
คล้ายผลมะเขือเปราะ บางชนิดมีลักษณะคล้ายหนามรอบผล
บางชนิดเป็นปุม่ ๆ รอบผล ผลเมือ่ แก่เต็มทีจ่ ะแตกออก ภายใน
มีเมล็ดสีนำ้ ตาลอมส้มหรือสีเทาดําจํานวนมาก พืชในกลุม่ Datura
spp. ทุกชนิดความเป็นพิษส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากสาร
กลุ่ม tropane alkaloids ซึ่งตัวสําคัญได้แก่ hyoscine และ
hyoscyamine (สารกลุม่ นีค้ อื อะโทรปีน) เมือ่ บริโภคส่วนใดส่วน
๑๔๐
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โครงสร้างทางเคมีของ hyoscyamine และ hyoscine

หนึง่ ของลําโพงเข้าไปจะทําให้เกิดอาการพิษ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ส่วน เมล็ด หรือ ดอก อัลคาลอยด์ทม่ี มี ากทีส่ ดุ คือ scopolamine
(hyoscine) ส่วน atropine, hyoscyamine และ norhyoscyamine
จะมีอยูใ่ นปริมาณไม่มาก สารเหล่านีจ้ ะทําหน้าทีไ่ ปขัดขวางการ
ทํางานของ parasympathetic nerve
อาการทางพิษวิทยา
พิษจากลําโพงจะมีอาการภายใน ๓๐-๖๐ นาที และ
อาการจะดําเนินต่อไปอีก ๒-๓ วัน เนือ่ งจากความเป็นพิษส่วน
ใหญ่เกิดจากสารกลุ่ม tropane alkaloids เมื่อเกิดอาการพิษ
จะมีอาการปากคอแห้ง กระหายน้ำอย่างรุนแรง ตาพร่า รูมา่ นตา
ขยาย สูแ้ สงไม่ได้ น้ำลายแห้ง กลืนน้ำลายลําบาก และพูดไม่ชดั
ผิวหนังร้อนแดง และแห้ง มีไข้รว่ มกับปวดหัว ผูป้ ว่ ยจะรูส้ กึ
สับสน ตืน่ เต้น กล้ามเนือ้ ทํางานไม่ประสานกัน มึนงง มีอาการ
ประสาทหูและตาหลอน และอาจมีพฤติกรรมคล้ายโรคจิต
๑๔๑
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ในเด็กบางคนมีอาการชัก ชีพจรเต้นเร็วและอ่อน นอกจากนี้
ยังมีอาการปัสสาวะคั่งท้องผูกในรายที่รุนแรงคนไข้อาจ
หมดสติและโคมาได้
การรักษา
๑. ในกรณีที่รับประทานเข้าไปควรรีบขัดขวางการ
ดูดซึมสารพวกอะโทรปีนโดยรีบด้วนโดยรีบล้างท้อง หรือให้
ผงถ่านแล้วให้ยาถ่ายตาม
๒. ใช้เครือ่ งช่วยหายใจถ้าจําเป็น
๓. ลดไข้โดยใช้ผา้ ชุบน้ำเย็นเช็ดตัว
๔. ให้ physostigmine (เด็ก ขนาด ๐.๕-๑.๐ มก., ผูใ้ หญ่
ขนาด ๑-๔ มก.) เข้าเส้นเลือดดําช้า ๆ ใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ นาที
ขนาดยาอาจเพิม่ ขึน้ โดยฉีดซ้ำทุก ๕ นาที แต่ขนาดยาทัง้ หมด
รวมกันแล้วไม่เกิน ๒ มก. และผูใ้ หญ่ไม่เกิน ๖ มก.
๕. ควรมี atropine (๑ มก.) เตรียมไว้ เพือ่ แก้ไขกรณีท่ี
ใช้ physostimine มากเกินไป จนทําให้เกิดหัวใจเต้นช้า ชัก
ทําให้หลอดลมเกร็งตัว
๖. ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยมีอาการตืน่ เต้นมากและชัก อาจให้
diazepam ได้ แต่ตอ้ งระวังอย่าใช้ในขนาดสูง เพราะในระยะ
หลังการเกิดพิษ อะโทรปีนจะมีการกดการทํางานของสมอง
ส่วนกลางร่วมด้วย ซึง่ จะทําให้เสริมฤทธิก์ บั diazepam
๑๔๒
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ภาคผนวก
การป้องกันสารพิษตกค้างในอาหาร
ปัญหาใหญ่เรือ่ งสารพิษตกค้างในอาหารนัน้ คือ อาหาร
ประเภทพืช ผัก ผลไม้ ซึง่ ส่วนใหญ่คนไทยนิยมรับประทาน
ผักสด ซึง่ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการดี แต่มกั จะมีสารพิษตกค้าง
อยูเ่ สมอ ๆ ด้วยสารเหตุดงั กล่าวข้างต้น เช่น ผักคะน้า กะหล่ำปลี
ถัว่ ฝักยาว เป็นต้น ดังนัน้ การรับประทานผักสดนัน้ ต้องระมัด
ระวัง โดยปฏิบตั งิ า่ ย ๆ ดังนี้
๑. ควรเลือกซือ้ ผักสดทีส่ ดแต่ไม่สวยมากนัก หรือมี
การรับรองว่าไม่มสี ารพิษตกค้างในระดับอันตราย เช่น ขณะนี้
มีผกั อนามัยซึง่ ส่งเสริมโดย กรมส่งเสริมากรเกษตรเป็นต้น
๒. ควรล้างผักอย่างดีก่อนนำไปรับประทานเสมอ
โดยการล้างน้ำหลาย ๆ ครัง้ และขณะล้างควรฉีกผักเป็นใบ ๆ
ถ้าสามารถล้างภายใต้นำ้ ไหลจากก๊อก และใช้มอื ช่วยถูทผ่ี วิ ใบ
ได้จะยิ่งดี จะลดปริมาณสารพิษตกค้างได้มากเพราะสารพิษ
ส่วนใหญ่จะจับอยู่ที่ผิวนอกของพืชผัก บางครั้งอาจใช้น้ำส้ม
สายชูเจือจางกับน้ำแล้วแช่ผกั สักครูแ่ ล้วจึงนำมาล้าง พบว่าจะ
ช่วยให้สารพิษตกค้างลดลงมากขึน้
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๓. ถ้าสามารถทำได้ ควรเลือกรับประทานผักที่ไม่
ค่อยมีแมลงรบกวน ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สารพิษฉีดฆ่า
แมลง เช่น ผักบุ้งไทย ยอดแค ผักกระเฉด ชะอม ถั่วงอก
ดอกโสน ผัดโขม บวบ ใบทองหลาง เป็นต้น
๔. ถ้าจะให้ดที ส่ี ดุ คือ การปลูกผักสวนครัวทีจ่ ะจำเป็น
สำหรับรับประทานเอง ในหลายๆ สถานการณ์อาจทำได้ เช่น
ใบชนบท ทีม่ นี ำ้ และพืน้ ที่ หรือแม้แต่ในเมืองอาจทำสวนครัว
เล็ก ๆ ทัง้ ลักษณะของสวนหย่อม หรือสวนแขวนก็ได้ เราจะได้
รูแ้ น่นอนว่าได้ใช้สารพิษฆ่าแมลงชนิดไหน เมือ่ ใด และควร
จะเก็บมารับประทานเมือ่ ใด

๑๔๔
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อาหารเป็นพิษ
เชือ้ จุลชีพทีก่ อ่ ภาวะติดเชือ้ และก่อโรคอาหารเป็นพิษ มีดงั ต่อไปนี้
เชือ้ จุลชีพ
อาหารเป็นพิษที่เกิดจากภาวะติดเชื้อ จะเกิดจากเชื้อ
จุลชีพก่อโรคที่สำคัญและชนิดอาหารที่มักพบว่าก่อให้เกิด
การเป็นพิษได้ เช่น
Foodborne Diseases: Selected Specific Bacterial and
Mycotic (Fungal) Illnesses
botulism (Clostridium botulinum infection)
campylobacteriosis (Campylobacter infection)
cholera (Vibrio cholerae infection)
diarrheagenic Escherichia coli (non-Shiga toxinproducing E. coli)
Escherichia coli O157:H7 (E. coli) infection
listeriosis (Listeria monocytogenes infection)
salmonellosis (Salmonella infection) General, technical,
and additional information
Salmonella enteritidis General and additional information
shigellosis (Shigella infection) General, technical, and
additional information
๑๔๕
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typhoid fever (Salmonella typhi infection) General,
technical, and additional information
Vibrio parahaemolyticus General, technical, and
additional information
Vibrio vulnificus General, technical, and additional
informatio
๑. แบคทีเรียในกลุ่มซัลโมเนลลา (Salmonella)
อาหารทีม่ ผี บู้ ริโภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ เนือ้ สัตว์ สัตว์ปกี
ไข่ นมดิบ และน้ำ
๒. แบคทีเรียในกลุ่ม สตาฟิโลค็อกคัส ออริอุส
(Staphylococcus aureus) บางสายพันธุท์ ม่ี คี วามสามารถในการ
สร้างสารชีวพิษได้ (หลายสายพันธุไ์ ม่สามารถสร้างสารชีวพิษ
ได้) อาหารจำพวกทีม่ ผี บู้ ริโภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ เนือ้ วัว
ไก่ ปลา อาหารทะเลปรุงสุก ขนมจีน นมและผลิตภัณฑ์นมจาก
วัวและแพะทีเ่ ป็นโรคเต้านมอักเสบ ขนมและอาหารทีใ่ ช้มอื
หยิบจับ
๓. แบคทีเรีย คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) อาหารทีม่ ผี บู้ ริโภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่
เนือ้ วัว ไก่ปรุงสุก อาหารแห้ง เช่น กะปิ น้ำพริกต่าง ๆ
๔. แบคทีเรีย คลอสตริเดียม โบทูลนิ มุ (Clostridium
botulinum) อาหารทีม่ ผี บู้ ริโภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ อาหาร
๑๔๖
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ทีผ่ ลิตแล้วเก็บในภาชนะอับอากาศ เช่น อาหารกระป๋องบางชนิด
หน่อไม้ปบ๊ี (ดูรายละเอียดได้ในระบาดบันลือโลกเล่มที่ ๔ หน้า
๓๙)
๕. แบคทีเรีย วิบริโอ พาราฮีโมไลติคสั (Vibrio parahaemolyticus) อาหารทีม่ ผี บู้ ริโภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่
อาหาร ทะเลดิ บ สด หรื อ ปรุ ง ดิ บ สุ ก ๆ ดิ บ ๆ
(ดูรายละเอียดในระบาด บันลือโลก เล่มที่ ๗)
๖. วิบริโอ คอเลอเร (Vibrio cholerae) อาหารที่มี
ผูบ้ ริโภคแล้วเกิดอาการพิษ เป็นอหิวาตกโรค (ดูรายละเอียดใน
ระบาดบันลือโลก เล่มที่ ๗) ได้แก่ อาหารทัว่ ไป
๗. แบคทีเรีย บาซิลลัส ซีรีอุส (Bacillus cereus)
อาหารทีม่ ผี บู้ ริโภคแล้วเกิดอาการพิษ ได้แก่ อาหารประเภท
ธัญพืช เช่น เต้าเจีย้ ว ผลิตภัณฑ์แป้ง เนือ้ สัตว์ ซุป ผักสด
ขนมหวาน ซอส ข้าวสุก และขนมจีน
๘. แบคทีเรีย ชิเก็ลลา (Shigella) อาหารทีม่ ผี บู้ ริโภค
แล้วเกิดอาการพิษ โรคบิดได้แก่ นมและน้ำ
๙. แบคทีเรีย เอ็นเทอโรพาโทเจนิก เอ็ชเชอริเชียโคไล
(Enteropathogenic Escherichia coli) อาหารทีม่ ผี บู้ ริโภคแล้ว
เกิดอาการพิษ ได้แก่ เนยแข็ง เนือ้ หมู ไก่ และอาหารทีใ่ ช้มอื
หยิบจับ
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รายชือ่ เชือ้ จุลชีพต่างๆ
• การติดเชือ้ แบคทีเรียทีพ่ บได้เสมอได้แก่
• Campylobacter jejuni ซึง่ อาจนำไปสูก่ ารเกิดกลุม่
อาการกีแลงบาเร (Guillain–Barre syndrome) ได้ในภายหลัง
• Clostridium perfringens ทำให้เกิดโรคอาหาร
กระป๋องเป็นพิษ
• Salmonella spp. – เช่นภาวะติดเชือ้ S. typhimurium
เกิดจากการกินอาหารประเภทไข่เป็ดและไข่ไก่ทป่ี รุงไม่สกุ ดี
• เชือ้ อุจจาระหรือ อี. โคไล บางสายพันธุ์ Escherichia
coli O157:H7 สายพันธุท์ ผ่ี ลิตสารชีวพิษทีม่ ชี อ่ื ว่า enterohemorrhagic (EHEC) ทำให้เกิดกลุม่ อาการ hemolytic-uremic syndrome
เชือ้ แบคทีเรียทีพ่ บได้รองลงไปได้แก่
• Bacillus cereus
• Escherichia coli, other virulence properties, such
as enteroinvasive (EIEC), enteropathogenic (EPEC),
enterotoxigenic (ETEC), enteroaggregative (EAEC or EAgEC)
• Listeria monocytogenes
• Shigella spp.
• Staphylococcus aureus
• Streptococcus
๑๔๘
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• Vibrio cholerae, including O1 and non-O1
• Vibrio parahaemolyticus
• Vibrio vulnificus
• Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis
ทีพ่ บน้อยลงไปอีกได้แก่
• Brucella spp.
• Corynebacterium ulcerans
• Coxiella burnetii ซึง่ เป็นต้นเหตุของไข้ควิ (Q fever)
• Plesiomonas shigelloides
• สารชีวพิษประเภทที่ถูกขับออกนอกเซลล์ของ
แบคทีเรีย (exotoxin) และปนเปื้อนอยู่ในอาหารอยู่ก่อน
บริโภคอยูแ่ ล้ว มักเกิดอาการหลังบริโภคอาหารประมาณ ๑-๖
ชัว่ โมง ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณของสารชีวพิษทีก่ นิ เข้าไป แบคทีเรีย
ทีผ่ ลิตสารชีวพิษทีพ่ บได้บอ่ ยได้แก่
• Clostridium botulinum
• Clostridium perfringens
• Staphylococcus aureus
• Bacillus cereus

๑๔๙
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นอกจากแบคทีเรียผลิตสารชีวพิษแล้ว เชื้อราก็ยัง
ผลิตสารชีวพิษได้อกี หลายชนิดดังมีชอ่ื เฉพาะได้แก่
• Altertoxins Citrinin
• Citreoviridin
• Cyclopiazonic acid
• Cytochalasins
• Ergot alkaloids / Ergopeptine alkaloids – Ergotamine
• Fumonisins และ Fumonisin B1 – เกิดขึน้ ในอาหาร
ประเภทธัญญพืช (ข้าวโพด) ทีม่ เี ชือ้ ราบางชนิดปนเปือ้ น เช่น
Fusarium moniliforme
ในกลุม่ ทีเ่ กิดจากไวรัสทีพ่ บเสมอได้แก่
• Enterovirus
• Hepatitis A และ Hepatitis E
• Norovirus
• Rotavirus
ปรสิตทีก่ อ่ โรคอาหารเป็นพิษได้แก่
Acanthamoeba และอะมีบาอื่น ๆ ที่มีชีวิตอิสระใน
ธรรมชาติ (free-living amoebae)
Anisakis sp.
๑๕๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๑๓ > อาหารเป็ น พิ ษ

Ascaris lumbricoides
Cryptosporidium parvum
Cyclospora cayetanensis
Diphyllobothrium sp.
Entamoeba histolytica
Eustrongylides sp.
Fasciola hepatica
Giardia lamblia
Nanophyetus sp.
Sarcocystis hominis
Sarcocystis suihominis
Taenia saginata
Taenia solium
Toxoplasma gondii
Trichinella spiralis
Trichuris trichiura
สารพิษตามธรรมชาติอยูใ่ นวัตถุดบิ ก่อนทีจ่ ะนำมาปรุง
อาหารได้แก่
• Alkaloids
• Ciguatera poisoning
๑๕๑
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• Grayanotoxin (honey intoxication)
• Mushroom toxins
• Phytohaemagglutinin (เช่น ถัว่ แดงเป็นพิษ ผ่าน
การต้มแล้วไม่เป็นพิษ)
• Pyrrolizidine alkaloids
• พิษของหอยบางชนิดรวมทัง้ ชนิดทีท่ ำให้เกิดหอย
เป็นพิษแล้วทำให้เป็นอัมพาต (paralytic shellfish poisoning)
หอยเป็นพิษทำให้ท้องเดิน (diarrhetic shellfish poisoning)
กินปลาแล้วเป็นพิษทีม่ ชี อ่ื เรียกเฉพาะว่า ซีกวาเทอรา (ciguatera
fish poisoning)
• พิษ “ปลาสค็อมบรอยด์มสี ารพิษชือ่ Scombrotoxin”
• พิษปลาปักเป้าทีม่ ชี อ่ื สารพิษว่า Tetrodotoxin
• แมงดาทะเล (เห-รา) เป็นพิษ
อืน่ ๆ เช่น
พรี ออนส์ (Prions) ซึท่ ำให้เกิดโรค คูรู ( Kuru disease)
และโรค “คร๊อยซเฟลด์-จาค็อบ (Creutzfeldt-Jakob disease)”
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สารชีวพิษ
ก. อาหารนั้นอาจก่อพิษโดยตรง คืออาหารนั้นๆ
มีพิษอยู่แล้วในตัวของมันอยู่แล้ว มนุษย์นำไปปรุงอาหาร
แล้วบริโภคจึงเกิดพิษ เพราะกระบวนการปรุง เช่น ต้ม แกง
ความร้อนไม่สามารถทำลายสารพิษนัน้ ๆ ได้ เพราะสารชีวพิษ
เหล่านัน้ ทนความร้อน เช่น เห็ดเมา หัวกลอย หัวมันสำปะหลัง
แต่กม็ สี ารชีวพิษบางชนิดถูกทำลายได้ดว้ ยความร้อน การต้ม
ให้สกุ ดีเสียก่อนรับประทานก็จะไม่เกิดพิษ หรือ
ข. สารชีวพิษไม่ได้มีอยู่ในอาหารนั้นมาแต่ก่อน
แต่ได้รบั มาในภายหลัง หรือปนเปือ้ นในภายหลัง อาหารนัน้ ๆ
ได้รบั สารชีวพิษในภายหลัง เช่น กรณีทป่ี ลาและหอยเป็นพิษ
สารเคมีปนเปือ้ น ทีพ่ บระบาดระบือไปทัว่ โลก ได้แก่
กรณีเมลามีนผสมผลิตภัณฑ์นม ในประเทศจีน เหตุการณ์ที่
ประสพในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้สีผสมอาหาร การใช้
เกลือบอเรทปลอมปนในน้ำตาล การผสมในผงชูรส การใช้
กรดซัลฟูรคิ (กรดในแบตเตอรี) ผสมน้ำขายแทนน้ำส้มสายชู
เป็นต้น
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สารชีวพิษ (biotoxin) คืออะไร
หมายถึง สารพิษที่เกิดในสิ่งมีชีวิตหรือเกิดหรือ
ผลิตจากสิ่งที่มีชีวิต สารชีวพิษที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม
ยกตัวอย่างเช่น ซีกกวาเทอราท๊อกซิน (ciguatera toxin) เป็น
ท็อกซินทีเ่ กิดใน แพลงก์ตอน “แกมไบเออร์ดสิ คุส ท็อกซิคสุ
(Gambierdiscus toxicus)” ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาด
เล็กบางประเภท ปลาใหญ่จะกินสัตว์นำ้ เล็ก ๆ เหล่านีเ้ ป็นอาหาร
อีกต่อหนึ่ง จึงพลอยได้รับสารพิษเข้าไปสะสมในตัวเพิ่มขึ้น
อยูเ่ รือ่ ยๆ
ปลาใหญ่ทพ่ี บว่ามีสารชีวพิษเสมอในปลากะรัง ปลาเก๋า
สารพิษจะสะสมในปริมาณทีเ่ ข้มข้นมากกว่าในสัตว์นำ้ ขนาดเล็ก
และมักสะสมในตับ สมอง หรือนัยน์ตา มากกว่าในเนือ้ สารพิษนี้
มีคุณสมบัติทนความร้อน มักพบในปลาที่อาศัยบริเวณแนว
ปะการัง ในแถบทะเลแคริบเบียน และมหาสมุทรแปซิฟกิ
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