สารพิษจาก
ธรรมชาติ :
Scombrotoxin

สคอมโบรท็อกซิน (Scombrotoxin)
สคอมโบรท็อกซิน
Scombrotoxin เป็ นสารพิษที่เกิดจาก
ฮีสตามีน (histamine) ซึ่งเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ
จากการย่อยสลายฮีสติดนี (histidine) อิสระทีม่ อี ยู่
มากในโปรตีนเนื้อปลาโดยแบคทีเรียที่มเี อนไซม์
ฮิสติดนี ดีคาร์บอกซีเลส (histidine decarboxylase)
ให้เปลี่ยนเป็ นฮิสตามีน (histamine) แบคทีเรีย
กลุ่มนี้เจริญได้ดที อ่ี ุณหภูมปิ านกลาง (mesophilic
bacteria) คือ อุ ณ หภู มิร ะหว่ า ง 20-40 องศา
เซลเซียส Scrombotixin จึงพบเมื่อปลาถูกเก็บ
รักษาทีอ่ ุณหภูมสิ งู ปลาทีม่ คี ุณภาพดีทเ่ี ก็บรักษา
ทีอ่ ุณหภูมติ ่ า (cold storage) 0-5 องศาเซลเซียส
จะพบฮิสตามีนในปริมาณน้อยกว่า 10 ส่วนในล้าน
ส่วน (ppm) ในขณะทีป่ ลาที่เริม่ เสียจะมีปริมาณ
ฮิสตามีน 30 ส่วนในล้านส่วน และปลาทีเ่ ริม่ เน่าจะ
มีปริมาณฮิสตามีน 50 ส่วนในล้านส่วน
Scombrotoxin เ ป็ น สา รพิ ษ ที่ ท น ต่ อ
ความร้อนได้ ไม่มกี ลิน่ หรือรสที่ผิดแปลกไปจาก
ปกติ แม้ว่าแบคทีเรียทีส่ ร้างสารพิษจะถูกทาลาย
ได้ดว้ ยความร้อนแต่สารพิษนัน้ ยังคงอยู่
แหล่งทีพ
่ บสารสคอมโบรท็อกซิน
Scombrotoxin พบได้ในปลาชนิดต่างๆ
โดยเฉพาะปลาในตระกูล Scombridae และ
Scomberosocidae ได้แก่ ปลาทูน่า(tuna) หรือที่
เรียกว่า ปลาโอ เช่น ปลาโอแถบ(skipjack tuna)
ปลาโอครีบเหลือง(yellowfin tuna) ปลาโอครีบฟ้า
(bluefin tuna) ปลาหลังเขียว(sardine) ปลาแมก
เคอเรล (mackerel), ปลาทู, ปลาอินทรีย,์ ปลา
อีโต้มอญ, ปลากะตัก, และหอยเปาฮือ้ (abalone)
เป็ น ต้ น ปลาแต่ ล ะชนิ ด มีป ริม าณฮิส ติดีน แตก
ต่างกัน เมื่อปลาเกิดการเน่ าเสีย ปลาที่มปี ริมาณ
ฮิสติดนี สูงจะเปลีย่ นเป็ นฮิสตามีนในปริมาณทีส่ งู
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กว่าปลาทีม่ ปี ริมาณฮิสติดนี ต่ า เช่น ปลา skipjack
tuna ซึ่งมีปริมาณฮิส ติดีนสูงกว่า ปลา bigeye
tuna ประมาณ 50% มีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดฮิส ตามีน
สูงกว่า และปลาทีม่ เี นื้อสีคล้าจะมีปริมาณฮิสติดนี
สูงกว่าปลาเนื้อสีขาว
การเข้าสู่ร่างกาย
Scombrotoxin เข้าสู่ร่างกายได้จากการ
บริโภคปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลาในตระกูล
Scombridae และ Scomberosocidae ได้แก่ ปลา
ทูน่า(tuna) หรือที่เรียกว่า ปลาโอ เช่น ปลาโอ
แถบ(skipjack tuna) ปลาโอครีบเหลือง(yellowfin
tuna) ปลาโอครีบ ฟ้า (bluefin tuna) ปลา
หลังเขียว(sardine) ปลาแมกเคอเรล (mackerel),
ปลาทู, ปลาอินทรีย์, ปลาอีโต้มอญ, ปลากะตัก ,
และหอยเปาฮื้ อ (abalone) เป็ นต้ น และการ
บริโภคผลิตภัณฑ์จากปลา เช่น น้าปลา
อันตรายจากสารสคอมโบรท็อกซิน
ฮิ ส ต า มี น เป็ นสา รก่ อ ภู มิ แ พ้ ( food
allergen) ก่อให้เกิดอาการแพ้ในลักษณะต่างๆ
ผูป้ ่วยทีร่ บั สารพิษ Scombrotoxin เข้าสู่ร่างกาย
จะมีอ าการผื่น คัน คลื่น ไส้อ าเจีย น ท้อ งเสี ย ใน
กรณีทม่ี อี าการรุนแรง ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการความดัน
เลือ ดต่ า เห็น ภาพซ้อ น และแสบร้อ นบริเ วณลิ้น
การบริโภคปลาทีม่ ฮี สี ตามีน 70-1,000 มิลลิกรัม
เพียงมือ้ เดียวอาจก่อให้เกิดพิษสคอมโบรท็อกซิน
ได้ หากมีอ าการแพ้มากอาจเป็ นอันตรายถึง ขัน้
เสียชีวติ
วิธีป้องกัน
 ลดอุ ณ หภู มิ ป ลาทัน ทีห ลัง จากการจับ
หรือหลังจากทีป่ ลาตาย เป็ นการป้องกัน
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การเกิด scombrotoxin ทีด่ ที ส่ี ุด การลด
อุณหภูมอิ าจใช้น้าแข็ง น้าเกลือ หรือน้า
ทะเลแช่ เ ย็น ที่ มีอุ ณ หภู มิ 4.4 องศา
เซลเซีย ส หลัง จากที่ป ลาตายภายใน
เวลาไม่เกิน 12 ชัวโมง
่
 สาหรับ ปลาตัว ใหญ่ เช่ น ปลาทูน่ า ที่มี
น้ าหนักมากกว่า 20 ปอนด์ ซึ่งถูกควัก
ไส้ (eviscerating) ในเรือ ควรรีบ ใส่
น้าแข็ง โดยใส่น้าแข็งให้แน่ นในช่องท้อง
หรือแช่ในน้าทะเล หรือน้ าเกลือทีเ่ ย็นจัด
ทีอ่ ุณหภูมิ 4.4 องศาเซลเซียส หลังจาก
ทีป่ ลาตายภายในเวลาไม่เกิน 6 ชัวโมง
่
 ปลาทูน่าที่มนี ้ าหนักมากกว่า 20 ปอนด์
ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ควั ก ไส้ ใ นเรื อ ควรลด
อุ ณ หภู มิใ ห้อุ ณหภู มิภ ายในตัว ปลาต่ า
กว่า 10 องศาเซลเซียสหลังจากที่ปลา
ตายภายในเวลาไม่เกิน 6 ชัวโมง
่
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