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สารพิษจาก
ธรรมชาติ : 
 

 
Scombrotoxin 

 

 

 

สคอมโบรท็อกซิน (Scombrotoxin) 
 
 

สคอมโบรท็อกซิน 
 Scombrotoxin เป็นสารพษิที่เกดิจาก
ฮสีตามนี (histamine) ซึ่งเกดิขึน้ตามธรรมชาติ
จากการย่อยสลายฮสีตดินี(histidine) อสิระทีม่อียู่
มากในโปรตนีเนื้อปลาโดยแบคทเีรยีที่มเีอนไซม ์
ฮสิตดินี ดคีารบ์อกซเีลส (histidine decarboxylase) 
ให้เปลี่ยนเป็นฮสิตามนี (histamine) แบคทเีรีย
กลุ่มนี้เจรญิไดด้ทีีอุ่ณหภูมปิานกลาง (mesophilic 
bacteria) คืออุณหภูมิระหว่าง 20-40 องศา
เซลเซยีส Scrombotixin จงึพบเมื่อปลาถูกเก็บ
รกัษาทีอุ่ณหภูมสิงู ปลาทีม่คีุณภาพดทีีเ่กบ็รกัษา
ทีอุ่ณหภูมติ ่า (cold storage) 0-5 องศาเซลเซยีส 
จะพบฮสิตามนีในปรมิาณน้อยกวา่ 10 สว่นในลา้น
ส่วน (ppm) ในขณะทีป่ลาที่เริม่เสยีจะมปีรมิาณ
ฮสิตามนี 30 สว่นในลา้นสว่น และปลาทีเ่ริม่เน่าจะ
มปีรมิาณฮสิตามนี 50 สว่นในลา้นสว่น  

Scombrotoxin เ ป็ นสา รพิษที่ ทน ต่ อ
ความร้อนได้ ไม่มกีลิน่หรอืรสที่ผิดแปลกไปจาก
ปกต ิแมว้่าแบคทเีรยีทีส่รา้งสารพษิจะถูกท าลาย
ไดด้ว้ยความรอ้นแต่สารพษินัน้ยงัคงอยู่ 

 

แหลง่ทีพ่บสารสคอมโบรทอ็กซนิ 
 Scombrotoxin พบไดใ้นปลาชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะปลาในตระกูล Scombridae และ 
Scomberosocidae ไดแ้ก่ ปลาทูน่า(tuna) หรอืที่
เรยีกว่า ปลาโอ เช่น ปลาโอแถบ(skipjack tuna)  
ปลาโอครบีเหลอืง(yellowfin tuna) ปลาโอครบีฟ้า 
(bluefin tuna) ปลาหลงัเขยีว(sardine) ปลาแมก
เคอเรล (mackerel), ปลาทู, ปลาอนิทรยี,์ ปลา
อโีต้มอญ, ปลากะตกั, และหอยเปาฮือ้ (abalone) 
เป็นต้น ปลาแต่ละชนิดมีปริมาณฮิสติดีนแตก
ต่างกนั เมื่อปลาเกดิการเน่าเสยี ปลาที่มปีรมิาณ 
ฮสิตดินีสงูจะเปลีย่นเป็นฮสิตามนีในปรมิาณทีส่งู 

 

กว่าปลาทีม่ปีรมิาณฮสิตดินีต ่า เช่น ปลา skipjack 
tuna ซึ่งมีปริมาณฮิสติดีนสูงกว่าปลา bigeye 
tuna ประมาณ 50% มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิฮสิตามนี
สงูกว่า และปลาทีม่เีนื้อสคีล ้าจะมปีรมิาณฮสิตดินี 
สงูกว่าปลาเน้ือสขีาว 
 

การเข้าสู่ร่างกาย 
 Scombrotoxin เขา้สู่ร่างกายได้จากการ
บรโิภคปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลาในตระกูล 
Scombridae และ Scomberosocidae ไดแ้ก่ ปลา
ทูน่า(tuna) หรือที่เรยีกว่า ปลาโอ เช่น ปลาโอ
แถบ(skipjack tuna)  ปลาโอครบีเหลอืง(yellowfin 
tuna) ปลาโอครีบฟ้า (bluefin tuna) ปลา
หลงัเขยีว(sardine) ปลาแมกเคอเรล (mackerel), 
ปลาทู, ปลาอินทรีย์, ปลาอีโต้มอญ, ปลากะตัก, 
และหอยเปาฮื้อ (abalone) เป็นต้น และการ
บรโิภคผลติภณัฑจ์ากปลา เช่น น ้าปลา 
  

อนัตรายจากสารสคอมโบรทอ็กซนิ 
 ฮิสต ามีน เ ป็นสารก่ อภู มิแพ้  ( food 
allergen) ก่อให้เกิดอาการแพ้ในลกัษณะต่างๆ 
ผูป้่วยทีร่บัสารพษิ Scombrotoxin เขา้สู่ร่างกาย
จะมีอาการผื่นคัน คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ใน
กรณีทีม่อีาการรุนแรง ผูป้ว่ยอาจมอีาการความดนั
เลือดต ่าเห็นภาพซ้อน และแสบร้อนบริเวณลิ้น 
การบรโิภคปลาทีม่ฮีสีตามนี 70-1,000 มลิลกิรมั 
เพยีงมือ้เดยีวอาจก่อให้เกดิพษิสคอมโบรทอ็กซนิ
ได้ หากมีอาการแพ้มากอาจเป็นอันตรายถึงขัน้
เสยีชวีติ 

 

วิธีป้องกัน 

 ลดอุณหภูมิปลาทันทีหลังจากการจับ
หรอืหลงัจากทีป่ลาตาย เป็นการป้องกนั 
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สารพิษจาก
ธรรมชาติ : 

 
 

Scombrotoxin 
 

 

 
 

การเกดิ scombrotoxin ทีด่ทีีสุ่ด การลด
อุณหภูมอิาจใชน้ ้าแขง็ น ้าเกลอื หรอืน ้า 
ทะเลแช่เย็น ที่มีอุณหภูมิ 4.4 องศา
เซลเซียส หลังจากที่ปลาตายภายใน
เวลาไม่เกนิ 12 ชัว่โมง 

 ส าหรับปลาตัวใหญ่ เช่น ปลาทูน่าที่มี
น ้าหนักมากกว่า 20 ปอนด์ ซึ่งถูกควกั
ไส้ (eviscerating) ในเรือ ควรรีบใส่
น ้าแขง็ โดยใสน่ ้าแขง็ใหแ้น่นในช่องทอ้ง 
หรอืแช่ในน ้าทะเล หรอืน ้าเกลอืทีเ่ยน็จดั 
ทีอุ่ณหภูม ิ4.4 องศาเซลเซยีส หลงัจาก
ทีป่ลาตายภายในเวลาไม่เกนิ 6 ชัว่โมง 

 ปลาทูน่าที่มนี ้าหนักมากกว่า 20 ปอนด ์
ซึ่ ง ไม่ ได้ถู กควัก ไส้ ใน เ รือ  ควรลด
อุณหภูมิให้อุณหภูมิภายในตัวปลาต ่ า
กว่า 10 องศาเซลเซียสหลงัจากที่ปลา
ตายภายในเวลาไม่เกนิ 6 ชัว่โมง 
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