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 สารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxin) เปนสาร secondary metabolite ที่เชื้อราสรางขึ้น ซึ ่งความเปนพิษนั้นมี

หลากหลาย เชน เปนสารกอมะเร็ง (Carcinogen), เปนพิษตอตับ, ตอระบบสบืพันธุ, ตอระบบภูมิคุมกัน และระบบอวัยวะอ่ืน ๆ  

สารพิษจากเชื้อราที่สําคัญ ไดแก Aflatoxins, Fumonisins, Ochratoxins, Patulin, Trichothecenes และ 

Zearalenone 

 ในปจจุบันมีขอกําหนดของระดับการปนเปอนท่ียอมรับไดสูงสุด (Maximum residue limit; MRL) ของสารพิษจาก

เชื้อราของหลายประเทศ ซึง่มักอยูในระดับ ppm หรือ ppb ดังนัน้การวิเคราะหสารพิษในระดับต่ําดังกลาวจึงตองใชวิธีการ

ทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การวิเคราะหสารพิษจากเชื้อราดวยวิธีการทางเคมีมีขั้นตอนหลัก ๆ 3 สวน คือ 1. ขั้นตอนการสุมตัวอยาง 2. ข้ันตอน

การสกัด และ 3. ข้ันตอนการวิเคราะห  ซึ่งตองใหความสําคัญในทุกข้ันตอนเพ่ือใหไดผลการวิเคราะหท่ีแมนยําและถูกตอง  

 ในข้ันตอนการสุมตัวอยาง เปาหมายคือการสุมใหไดตัวแทนทีด่ีของตัวอยางสินคาทัง้หมด สวนขั้นตอนการสกัดและการ

วิเคราะหตองคํานึงถึงสมบัติทางเคมีและกายภาพของสารพิษจากเช้ือราแตละชนิด ซึ่งสมบัติเหลาน้ันไดแก จุดเดือด, มวลโมเลกุล, 

ความสามารถในการละลาย, การดูดกลืนคลื่นแสง, การเรอืงแสง รวมถึงความคงตัวของสารพิษจากเช้ือราน้ัน ๆ  
 การสกัดสารพิษจากเช้ือราออกจากตัวอยางน้ัน มีเปาหมายคือการสกัดสารพิษจากเช้ือราออกจากตัวอยางใหมาอยูในตัว

ทําละลายใหมากที่สุดโดยมีสารอื่น ๆ ที่จะถูกสกัดรวมออกมาดวยนอยที่สุด ดังนั้นการเลือกตัวทําละลายที่เหมาะสมจึงเปน

สิง่จําเปนเปนอยางยิ่ง สารพิษทีม่ีความเปนขัว้สูง เชน patulin สามารถใชน้าํเปนตัวทําละลายในการสกัดได ขณะทีส่ารพิษที่มี

ความเปนขัว้นอยกวาอยาง aflatoxin และ zearalenone ใชตัวทําละลายอินทรียที่มีขัว้อยาง methanol, ethanol หรือ 

chloroform เปนตัวทําละลายในการสกัด ในการสกัดนี้ถาสารสกัดมีสารอื่น ๆ ทีถู่กสกัดรวมออกมามากและรบกวนการ

วิเคราะห ก็อาจใชการ clean-up โดยการตกตะกอน, การใช liquid-liquid partition, solid phase extraction หรือ 

immunoaffinity column ชวยกําจัดสารอ่ืนออกไปกอนการวิเคราะหได  
 ข้ันตอนการวิเคราะห มีเปาหมายในการตรวจวัดสารพิษจากเช้ือราท่ีอยูในสารสกัด ซึ่งสามารถตรวจวัดไดโดยเทคนิคทาง 

spectrophotometry โดยใชเครื่อง UV-Vis spectrophotometer, Fluorometer และ Near infrared 

spectrometer หรือ เทคนิคทาง chromatography ไดแก Gas chromatography, Liquid chromatography 

และ Thin layer chromatography  
 ซึ่งการเลือกวิธีในการสกัดและการวิเคราะหน้ันตองคํานึงถึงคุณสมบัติของสารพิษจากเช้ือราแตละชนิดดังแสดงในตาราง

สรุปดานลางน้ี 

 
 



 
คุณสมบัตบิางประการของสารพิษจากเชือ้รา 
 

สารพิษ มวลโมเลกุล การละลาย 
ความยาวคลื่นของการ
ดูดกลืนคลื่นแสง (nm) 

การเรอืงแสง 

Aflatoxin B1 (312), B2 (314), G1 
(328), G2 (330) และ M1 
(328) 

ละลายไดนอยในนํ้า, ไมละลาย
ในตัวทําละลายอินทรียท่ีไมมีข้ัว
, ละลายไดดีในตัวทําละลาย
อินทรียท่ีมีข้ัว เชน 
chloroform, methanol และ 
DMSO 

B1 (353), B2 (355), 
G1 (355), G2 (357) 
และ M1 (357) 

Ex: 365 nm,  
Em: 450 nm 

Fumonisins B1 (721) และ B2 (705) ละลายไดในนํ้า, acetonitrile, 
methanol 

ไมดดูกลนืคลืน่แสง 
UV 

ไมเรืองแสง 

Ochratoxin A (403), B (369) และ C 
(431) 

ละลายไดใน chloroform, 
ethanol, methanol, xylene 

OTA (333) Ex: 330 nm,  
Em: 460 nm 

Patulin 154 ละลายไดในนํ้า, methanol 
และ ethanol 

275 ไมเรืองแสง 

Trichothecenes 
 

-Type A; T-2 (466), HT-2 
(424) 
-Type B; NIV (312), DON 
(296) 
 

-Type A ละลายไดในตัวทํา
ละลายท่ีคอนขางมีข้ัว ไดแก 
ethyl acetate, acetone และ 
diethyl ether 
-Type B ละลายไดในตัวทํา
ละลายท่ีมีข้ัว ไดแก 
methanol, acetonitrile และ 
ethanol 

ดูดกลืนคลื่นแสง UV 
ไดต่ํา 

ไมเรืองแสง 

Zearalenone 318 ละลายไดใน methanol, 
ethanol, DMSO และ 
dimethyl formamide 

274 Ex: 278 nm,  
Em: 460 nm 
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