
แนวทางการแกไขปญหาปลาปกเปาเพ่ือคุมครองผูบริโภค

กองควบคุมอาหาร

ลักษณะทั่วไปของปลาปกเปา

ปลาปกเปา (Puffer fish) หรือที่ชาวบาน เรียกวา      
ปลาเนื้อไก เปนปลากระดูกแข็ง อาศัยอยูไดทั้งในน้ําจืดและน้ําเค็ม 
พบทั้งในทะเลอาวไทย และทะเลอันดามัน
ในเขตอากาศรอนและอบอุน

ความเปนพิษ
1.  ปลาปกเปาจะมีพิษมากที่สุดในสวนของ (เครื่องใน ไข ตับ ลําไส อวัยวะสืบพันธุ)
2.  พิษที่พบในปลาปกเปาทะเลเปนพิษจําพวก Tetrodoxin (TTXs)
3.  ทนความรอนไดสูงซึ่งการตม ทอด ยางไมสามารถทําลายสารพิษได
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4. ปกเปาเหลืองมีอยูทั้งหมด 28 สายพันธุ แตนิยมจับนํามาบริโภคในประเทศไทยมี 3 
สายพันธุ คือ Lagocephalus lunaris , Lagocephalus spadiceus และ 
Lagocephalus inermis ซึ่ง 2 สายพันธุแรกขอมูลจากกรมประมงแจงวามีพบพิษแต
สายพันธุที่ 3 ยังไมมีหลักฐานการพบพิษ (แตมีปริมาณการจับนอย) ซึ่งความความ
รุนแรงของพิษยังขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน นานน้ํา ฤดูกาลวางไข เปนตน

อาการเกิดพิษและการรักษา
อาการเกิดพิษแบงออกเปน 4 ข้ัน คือ
ขั้นแรก ชาที่ริมฝปาก ลิ้น ปลายนิ้วมือ คลื่นไส วิงเวียน อาเจียน

กระสับกระสาย
ขั้นที่สอง ชามากขึ้น อาเจียนมาก ออนเพลีย แขนขาไมมีแรง ยืนและเดินไม

ได
ขั้นที่สาม   เคลื่อนไหวแขนขาไมได พูดลําบาก จนถึงพูดไมได เนื่องจากสาย

กลองเสียงเปนอัมพาตผูปวยยังรูสึกตัว
ขั้นที่สี่ กลามเนื้อเปนอัมพาตทั่วไป หายใจลําบาก เขียวคล้ํา หมดสติ

รูมานตาโตเต็มที่ ไมมีปฏิกิริยาตอแสง ถาไมไดรับการรักษาที่ถูก
ตองผูปวยจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว

การรักษา   เนื่องจากยังไมมียาแกพิษ จึงรักษาตามอาการ เชน ใชเครื่องชวย
หายใจ อาเจียน หรือการขับถาย เปนตน

ความเปนมา
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 264) พ.ศ.2545 เร่ือง กําหนดอาหารที่หาม

ผลิต นําเขา และจําหนาย
2.  หนังสือรองเรียนจากสมาคมประมงผานจังหวัดสมุทรสงครามกระทรวงมหาดไทย
      หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใหทบทวนประกาศฯ
3. สํานักงานฯ ไดนําเสนอคณะอนุกรรมการ (อ.2) ทบทวนประกาศฯ มติที่ประชุมให

คงไว
4.   รายการถอดรหัสนําเสนอเรื่องปลาปกเปามรณะและสมาคมประมงมีหนังสือขอ

ความอนุเคราะหนักวิชาการและนักวิจัย
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5. สํานักงานฯ จัดประชุมหนวยงานภาครัฐเบื้องตน เมื่อวันที่ 25 ต.ค. เพื่อหาแนวทาง
ปองกันและแกไขปญหา

การดําเนินงานป 50
1. ปงบประมาณ 2550 สํานักงานฯ ไดจัดทําโครงการจัดทํามาตรการปองกันปญหาปลา

ปกเปาเพื่อคุมครองผูบริโภค
2. แตงต้ังคณะทํางานประกอบดวยภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ

   ประชุมครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ไดประเด็นการดําเนินงาน 7 ขอเพื่อหาขอยุติ
ปญหาปลาปกเปา

 ประชุมครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 เพื่อใหทุกภาคสวนที่รับเปนเจาภาพนํา
เสนอแผนงานโครงการตอคณะทํางาน และ สกว. เพื่อพิจารณาและของบดาํเนินการ

    ประชุมครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เพื่อใหทุกภาคสวนรายงานความคืบหนา

แนวทางการดําเนินงาน 7 ประเด็น
1.   ความชัดเจนของสายพันธุและความเปนพิษ
2.   อุปกรณการตรวจสารพิษ/เอกลักษณ
3.   ปจจัยทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับความคุมคา คุมทุนและความเปนสัตวเศรษฐกิจของ

ปลาปกเปา
4.   ผลกระทบตอประมงรายยอย รวมถึงแบบจําลองความนาจะเปน
5.   การจัดการกองทุนและคาชดเชยความเสียหายรวมทั้งการเฝาระวังติดตามของผู

ประกอบการ
6.   การจัดหาวัคซีนเพื่อปองกันและแกไข
7.   ประเด็นขอกฎหมายและบังคับใชที่สัมพันธกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
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ความคืบหนาในการดําเนินงาน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประเด็นการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน

กรมประมง 1. ความชัดเจนของสายพันธุ
ความเปนพิษ

สํารวจ ม.ค.-มิ.ย.50 6 คร้ัง 217 ตัวอยาง พบสาย
พันธุ   Lagocephalus lunaris  มากที่สุด และ
พบพิษคิดเปนรอยละ 34.38

กรมวิทย / สกว. /
ม.แมโจ /

ม.เกษตรศาสตร

2.  อุปกรณการตรวจสารพิษ
/ เอกลักษณ

1. มีข้ันตอนการผลิตและการเตรียมการชุด
ทดสอบชัดเจน มีขอมูลอันตรายของความเปน
พิษเปนประโยชนในการกําหนดระดับสารพิษ

2. สกว.อนุมัติงบใหกับทีมอาจารย ม.แมโจเพื่อ
ศึกษากายวิภาคและอนุมัติเพิ่มเติมโครงการ
ตรวจพิสูจน DNA ของอาจารย ม.เกษตรศาสตร

สมาคมประมง /
สสจ.สมุทรสาคร

3. ปจจัยทางเศรษฐกิจเกี่ยว
กับความคุมคา คุมทุน
และความเปนสัตว
เศรษฐกิจของปลาปกเปา

4. ผลกระทบตอประมงราย
ยอย รวมถึงแบบจําลอง

    ความนาจะเปน
5. การจัดการกองทุนและคา
ชดเชยความเสียหาย  รวม
ทั้งการเฝาระวังติดตาม
ของผูประกอบการ

สมาคมและสหกรณประมงกําลังปรับเปลี่ยนผู
บริหาร ใหรีบประสานกับจังหวัดในการเสนอแผน
งานดําเนินการและการแตงตั้งคณะกรรมการราง
รูปแบบกองทุน

สถานเสาวภา 6. การจัดหาวัคซีนเพื่อปอง
กันและแกไข

การรักษาโดยใชยาขับปสสาวะเพื่อกําจัด TTXs
นําเสนอโครงการฯ ให สกว. พิจารณาครั้งตอไป
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อย. 7. ประเด็นขอกฎหมายและ
บังคับใชที่สัมพันธกับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น

เปนการตกลงเห็นชอบรวมกันวาหากมีขอมูลชัด
เจนทั้ง 6 ประเด็น ขอกฎหมายจึงจะชัดเจน

3. สํานักงานฯ มีหนังสือถึงสํานักระบาดขอความรวมมือใหรวบรวมขอมูลเชิงระบาด และ
สถิติการตาย
ความคืบหนา  :

สํานักระบาดไดประสานไปยังโรงพยาบาลและสถานีอนามัยทั่วประเทศใหเก็บรวบ
รวมขอมูลการระบาดและรายงานใหสํานักระบาดทราบเปนประจําทุกเดือน ซึ่งขณะนี้ยังไมมีขอ
มูลที่รายงานกลับมา เนื่องจากการเก็บขอมูลดวยการใหกรอกแบบสอบสวนอาการพิษอาจจะไม
ไดขอมูลที่ถูกตอง  ซึ่งจะวางแผนเพื่อปรับขอมูลและวิธีการเก็บตัวอยางแบบใหม

ขอสังเกตและประเด็นเพิ่มเติม
1. กรณีสารพิษที่พบในเนื้อปลาเกิดจากการปนเปอนจากการแลถูกอวัยวะ หรือเกิดใน

มัดกลามเนื้อ มอบกรมประมงศึกษาเพิ่มเติม
2.  สํานักระบาดแจงเปนทางการอีกครั้งกับ สสจ. ใหประสานไปยังงานระบาดจังหวัดไม

ใชไปยังงานคุมครองผูบริโภค
3.  กลุมตรวจสอบและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ใหตรวจสอบรอบ ๆ สถาบันการ

ศึกษาจากการรายงานเหตุที่เกิดเปนพื้นที่เสี่ยง
4. โครงการความตองการ/ยอมรับการบริโภคปลาปกเปาของกองควบคุมอาหารรวมกับ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหปรับแกและเสนอที่
ประชุมคร้ังตอไป  เพื่อของบสนับสนุนจาก สกว.

5.    สกว. ให อย.มีหนังสือเห็นชอบโครงการที่ผานการพิจารณาจากคณะทํางานฯ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.  นําขอมูลที่ไดไปพิจารณาทบทวนประกาศฯ (ฉบับที่ 264) พ.ศ. 2545 เร่ือง กําหนด

อาหารที่หามผลิต นําเขา และจําหนาย
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2. เจาหนาที่ภาครัฐมีมาตรการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับ
มาตรการทางกฎหมาย

3.   มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของปลาปกเปาที่รวดเร็วแมนยํา
4.   ผูประกอบการเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง
5.   ผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปลาปกเปาและการเลือกซื้อ

********************************************

Fact sheet อาหาร / ฉบับที่ 13 / วันที่ 6 สิงหาคม 2550
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