
 

 

ปริมาณฮีสตามนีในผลติภัณฑ์น า้ปลาของไทย 

น ้ ำปลำ (fish sauce) ในแต่ละประเทศจะมีช่ือเรียกต่ำงๆ กนัไป เช่น ฟิลิปินส์ เรียกว่ำ "ปำทิส" 
(Patis), เวียดนำม เรียกว่ำ "น็อกมัม่" (Nuocmam) เป็นตน้ เป็นผลิตภณัฑ์
ปรุงรส (condiment) เป็นของเหลวมีรสเค็ม ใช้ปรุงแต่งกล่ินรสของ
อำหำร ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในเอเชียอำคเนย ์โดยเฉพำะประเทศไทย 
ซ่ึ งเป็นประเทศท่ีผลิตน ้ ำปลำมำกท่ี สุดประเทศหน่ึง โดยบริโภค
ภำยในประเทศร้อยละ 95 อีกร้อยละ 5 ผลิต เพื่อกำรส่งออก โดย
ในปี 2550 มีปริมำณส่งออก 35,000 ตนั คิดเป็นมูลค่ำ 857.5 ลำ้นบำท 
และส่งออกเพิ่มข้ึนในปี 2556 เป็น 46,936 ตนั มีมูลค่ำถึง 1,423.8  ลำ้นบำท 

น ้ ำปลำท่ีผลิตในประเทศไทยนั้นมีตั้งแต่น ้ ำปลำพื้นเมือง น ้ ำปลำทำงกำรคำ้ท่ีใช้ในระดบัครัวเรือน ไปจนถึง
น ้ำปลำส ำหรับอุตสำหกรรมส่งออก โดยท่ีกรรมวธีิกำรผลิตถูกถ่ำยทอดกนัมำแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั      

ประเภทการผลติของน า้ปลา 

กำรผลิตน ้ ำปลำเป็นกำรถนอมอำหำร (food preservation) ด้วยวิธีกำรหมักเกลือ (salt curing) 
วตัถุดิบท่ีน ำมำใช้ในกำรผลิตน ้ ำปลำ คือ ปลำสด ซ่ึงกำรผลิตเพื่อให้ได้น ้ ำปลำคุณภำพดีปลำท่ีนิยม
น ำมำใช้ ไดแ้ก่ ปลำกะตกัใหญ่ หรือเรียกอีกช่ือว่ำปลำไส้ตนั กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งกำรหมกั
น ้ ำปลำ คือ กำรใชเ้กลือในกำรควบคุมจุลินทรียท่ี์ไม่ตอ้งกำร เช่น จุลินทรียก่์อโรค (pathogen) ท่ีจะติดมำ
กบัปลำ, น ้ ำทะเล และเกลือ รวมทั้งควบคุมปริมำณจุลินทรียท่ี์จะก่อให้เกิดกำรเน่ำเสีย (microbial spoilage) 
ของปลำ แบ่งเป็นประเภทน ้ำปลำไดด้งัน้ี 

1.  น ้ำปลำแท ้คือ น ้ำปลำท่ีไดจ้ำกกำรหมกั หรือย่อยปลำ หรือส่วนของปลำ หรือกำก ของปลำ
ท่ีเหลือจำกกำรหมกัตำมกรรมวธีิกำรผลิตน ้ำปลำ 

2.  น ้ ำปลำท่ีท ำมำจำกสัตวอ่ื์น คือ น ้ ำปลำท่ีได้จำกกำรหมกั หรือย่อยสัตวอ่ื์นท่ีไม่ใช่ปลำ หรือ
ส่วนของสัตว์อ่ืน หรือกำกของสัตว์อ่ืน ท่ีเหลือจำกกำรหมักตำมกรรม วิธีกำรผลิตน ้ ำปลำ และให้
หมำยควำมรวมถึงปลำท่ีท ำจำกสัตวอ่ื์นท่ีมีน ้ำปลำแทผ้สมอยู ่

3.  น ้ ำปลำผสม คือ น ้ ำปลำแท้ หรือน ้ ำปลำท่ีท ำจำกสัตว์อ่ืน ท่ีมีส่ิงอ่ืนท่ีไม่เป็นอันตรำยต่อ
ผูบ้ริโภคเจือปน หรือมีกำรปรุงแต่งกล่ินรส 

ปริมาณฮีสตามีนทีต่รวจพบในน า้ปลาของไทย 

           ปริมำณฮีสตำมีนในน ้ ำปลำมีควำมสัมพนัธ์โดยตรงกบัวตัถุดิบท่ีใช้ผลิตโดย พูลทรัพย ์และคณะ 
(2554) ไดท้  ำกำรศึกษำคุณภำพปลำกะตกัท่ีเก็บรักษำบนเรือและคุณภำพน ้ำปลำระหวำ่งกำรหมกั พบวำ่ 

 

(ท่ีมำ : www.youngmea.com)        
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โรงงำนผลิตน ้ ำปลำโดยทัว่ไปจะมีคุณภำพหลำกหลำย มีทั้ งท่ีสดมำกไปจนถึงเกือบเน่ำเสีย เน่ืองจำก
ปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบ ปริมำณปลำท่ีจบัไดล้ดลงท ำให้ไดว้ตัถุดิบไม่เพียงพอท่ีจะหมกัน ้ ำปลำดว้ย
วตัถุดิบรุ่นเดียวกนัทั้งบ่อจึงเป็นกำรยำกท่ีจะได้คุณภำพผลิตภณัฑ์ท่ีสม ่ำเสมอโดยเฉพำะกำรตรวจพบ
ปริมำณอีสตำมีนในวตัถุดิบทัว่ ๆ ไป มี ทั้งสูงและต ่ำกวำ่ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซ่ึงถำ้มีกำรดูแลรักษำ
คุณภำพปลำหลงัจำกจบัเป็นอยำ่งดี จะไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภำพดีมีปริมำณอีสตำมีนต ่ำในระดบัปลอดภยัได ้ 
หำกมีกำรหมกัน ้ ำปลำด้วยวตัถุดิบปลำกะตกัท่ีได้คดัเลือกควำมสดให้ใกลเ้คียงกนั โดยใช้กระบวนกำร
ผลิตปกติท่ีโรงงำน ปฏิบติัแลว้ติดตำมคุณภำพระหวำ่งกำรหมกัเม่ือหมกัได ้8½ เดือน ก็เป็นน ้ ำปลำ พบวำ่
ปริมำณ TN ในของเหลวท่ีหมกัมีค่ำเพิ่มข้ึน และตรวจพบวำ่ ปริมำณฮีสตำมีนมีค่ำสูงข้ึนในตวัอยำ่งท่ีหมกั
ได ้2, 4½, 6 และ 8½ เดือน แต่ยงัไมเ่กิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีกำรตรวจพบปริมำณแบคทีเรียท่ี
สร้ำงฮีสตำมีน (Histamine forming bacteria, HFB) ในตัวอย่ำงท่ีหมักนำน 4½, 6 และ 8½ เดือนด้วย 
แสดงวำ่ในระหวำ่งกระบวนกำรหมกัน ้ำปลำ ฮีสตำมีนก็สำมำรถเกิดข้ึนได ้

น ้ ำปลำท่ีส่งจ ำหน่ำยต่ำงประเทศนั้น ประเทศผูรั้บซ้ือจะเป็นผูก้  ำหนดระดบัของอิสตำมีนใน
ระดบัท่ียอมรับได ้โดยทัว่ไปก ำหนดไวท่ี้ 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เช่น ประเทศสิงคโปร์  เวยีดนำม และ
สหภำพยุโรป เป็นตน้ ส่วนแคนนำดำก ำหนดให้ท่ี 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในตวัอยำ่งน ้ ำปลำส่งออก
ของปี พ.ศ. 2558  ท่ีไดมี้กำรทดสอบหำปริมำณฮีสตำมีนโดยศูนยว์ิจยัและตรวจสอบคุณภำพสัตวน์ ้ ำและ
ผลิตภณัฑ์สัตวน์ ้ำ สมุทรสำคร พบวำ่ จำกจ ำนวน 46 ตวัอยำ่ง มีค่ำอยูร่ะหวำ่ง 0-200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
42 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 91.3) และมำกกวำ่ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (แต่ไม่เกิน 280 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
4 ตวัอยำ่ง (ร้อยละ 8.7) จะเห็นได้ว่ำน ้ ำปลำท่ีส่งออกส่วนใหญ่มีปริมำณฮีสตำมีนอยู่ในช่วงท่ีน้อยกว่ำ 
200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
 ส่วนน ้ ำปลำที่มีกำรบริโภคภำยในประเทศ ปรำณี และคณะ (2538) ไดท้  ำกำรศึกษำปริมำณ
ฮีสตำมีนในผลิตภณัฑ์ปลำแปรรูป โดยเลือกศึกษำในตวัอยำ่งน ้ ำปลำ, ปลำร้ำ และปลำไส้ตนัตำกแห้ง 
ซ่ึงมีโอกำสเกิดฮีสตำมีนสูง และเป็นผลิตภณัฑ์ส่งออกท่ีน่ำสนใจ ท ำกำรศึกษำในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 
2536 – เดือนมีนำคม 2537 ตวัอยำ่งน ้ ำปลำแทท่ี้ศึกษำจ ำนวน 26 ตวัอยำ่ง พบวำ่ มีสำรฮีสตำมีนโดยเฉล่ีย
คือ 292.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และช่วงฮีสตำมีนท่ีพบได้แก่ 36.7 – 1,031.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตำมล ำดบั ทั้งน้ีพบวำ่ ตวัอยำ่งน ้ำปลำ, ปลำร้ำ และปลำไส้ตนัตำกแห้ง จำกทั้งหมด 65 ตวัอยำ่ง มี 23 ตวัอยำ่ง 
(ร้อยละ 35.4) ท่ีมีสำรฮีสตำมีนสูงกว่ำ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่ำงไรก็ตำมยงัไม่มีรำยงำนกำรเกิด
อนัตรำยในผูบ้ริโภคชำวไทย เน่ืองจำกผลิตภณัฑ์เหล่ำน้ีไม่ใช่อำหำรหลกั แต่ใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสหรือ
เป็นส่วนประกอบเพียงส่วนนอ้ยของอำหำรท่ีบริโภคประจ ำวนั ปริมำณฮีสตำมีนท่ีเขำ้สู่ร่ำงกำยจำกอำหำร
เหล่ำน้ีจึงต ่ำ กำรตรวจพบสำรฮีสตำมีนในปริมำณท่ีสูงในผลิตภณัฑ์ประเภทดงักล่ำวอำจเกิดจำกกำร
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตำมสุขลกัษณะของกำรดูแลปลำท่ีใช้เป็นวตัถุดิบ และหรือกำรใช้กรรมวิธีผลิตท่ีไม่
ถูกตอ้ง ซ่ึงควรมีกำรปรับปรุงให้ถูกสุขลกัษณะเพื่อหลีกเล่ียงปัญหำกำรส่งออก และสร้ำงควำมมัน่ใจใน
ควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
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