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สารพิษเช้ือรา คอือะไร 
สารพิษเชื้อรา (Mycotoxins) เปนสารเมแทบอไลททุติยภูมิที่สรางจากเชื้อรา Aspergillus spp, 

Penicillium spp. และ Fusarium spp.  ทีป่นเปอนในวัตถุดิบการเกษตรและผลิตภัณฑ ซ่ึงปนเปอนไดตั้งแต
ระหวางการเพาะปลูก การขนสง ตลอดจนการเก็บรักษา  และเกิดขึน้ไดในผลิตภัณฑอาหารหลายชนิดและทัว่ทุก
ภูมิภาคในโลก โดยเฉพาะอยางยิง่ในสภาพภูมิอากาศทีมี่ความชื้นและอุณหภูมิสูง (Adanyi et al., 2007) เชน 
ประเทศไทย ซึ่งเหมาะสมตอการเจริญและสรางสารพิษของเชื้อรา เมือ่คนและสัตวไดรับสารพิษเขาไปจะทําใหเกิด
การเจ็บปวย ท้ังแบบเรื้อรังและเฉียบพลันข้ึนอยูกับชนิด ปริมาณของสารพิษ และระยะเวลาทีไ่ดรับสารพิษ (Sklan 
et al., 2001) สารพิษเชื้อราที่พบปนเปอนในอาหารสัตว ไดแก อะฟลาทอกซิน, ที-2 ทอกซิน, ซีราลีโนน,  
ฟูโมนิซิน, Deoxynivalenol (DON) เปนตน (Sokolovic and Simpraga, 2006; Aksoy et al., 2009; Mobaliu 
et al., 2010) 

 
อันตรายจากสารพิษเช้ือรา 
อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin) สรางโดยเชือ้รา Aspergillus spp. โดยเฉพาะ A. flavus, A.  parasiticus,  

และใน A. oryzae,  A.  rubrum และ Penicillium puberulum ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ บี 1 บี 2 จี 1 และจ ี2 แตการ
เกิดพิษของสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซิน ชนิดทีมี่ความสําคัญและกอใหเกิดพิษรุนแรงทั้งในคนและสัตว  
คืออะฟลาทอกซิน บี1 เมื่อสัตวไดรับอาหารทีมี่การปนเปอนอะฟลาทอกซินเขาไปจะแสดงอาการที่เกิดพิษของ 
อะฟลาทอกซิน Aflatoxicosis แตกตางกันไปขึน้อยูกับชนิดสัตว สายพันธุ อายุของสัตว รวมทั้งปริมาณสารพิษที่
ไดรับเขาไปดวย สารพิษชนิดนีก้อใหเกิดการอักเสบและตายของเซลลตับ สงผลใหประสิทธิภาพการดูดซึมอาหาร
ลดลง จึงทําใหสัตวมีอาการเบื่ออาหาร การเจริญเติบโตลดลง ระบบสืบพันธุมีปญหา ทําใหผสมไมติด ภูมิตานทาน
โรคต่ําทําใหเกิดโรคแทรกซอนไดงาย (Lynch, 1972: Mertens, 1997: Suprasert, 2004)   

สารพิษ Deoxynivalenol (DON) หรือ vomitoxin เปน 1 ใน 150 ของอนุพันธของสารประกอบ 
trichothecenes  ซึง่สรางจากเชือ้ราชนิดหนึ่งในกลุม Fusarium ซ่ึงสารพิษ DON จะถูกพบบอยในธัญพืช การ
เกิดสารพิษดังกลาวจะเกิดขึ้นกอนการเก็บเกีย่วผลผลิตธัญพืชทีมี่เชือ้รา Fusarium เชน F. graminearum และ 
F. culmorum ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการเกิดโรคพืช Fusarium head blight ในขาวสาลี และ Gibberellaear 
rot ในขาวโพด สารพิษ DON มีความคงทนตอความรอนและมักพบวามีการปนเปอนในระบบหวงโซอาหารและ
ธัญพืชทีมี่การเก็บรักษาในโกดัง (ศรีสิทธิ์, 2515) ซ่ึงความเปนพิษของ DON ท่ีพบในมนุษยและสัตว คือทําให
น้ําหนักลดและเกิดภาวะกระเพาะลําไสอักเสบ (Zhang et al. 1998; Vesely and Vesela 1995) 

 
ปญหาสําคัญของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว 



นอกเหนือจากโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อปรสิต แบคทีเรีย หรือไวรัส ซึง่เปนปญหาสําคัญของอุตสาหกรรม
การเลี้ยงสัตวท่ีทําใหผลผลิตสัตวลดนอยลงและผูประกอบการสวนใหญมุงเนนแกไขปญหาในสวนนี้แลว สภาวะที่ใช
เพาะเลี้ยงสัตวและคุณภาพของอาหารก็เปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอผลผลิตสัตวดวยเชนกัน  โดยการใช
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพต่ํา และการเก็บรักษาอาหารสัตวและวัตถุดิบที่ไมเหมาะสม เปนสาเหตุสําคัญของการปนเปอน
สารพิษเชื้อราในอาหารสัตวรวมถึงวัตถุดิบ  

ประเทศไทยเปนประเทศที่เพาะเลี้ยงและสงออกกุงรายใหญของโลกและมีแนวโนมการผลิตท่ีเพิม่ขึ้นทุกป 
ในปจจุบันผูประกอบการและเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงกุงพยายามทีจ่ะลดตนทุนการผลิต รวมถึงตนทุนคาอาหาร 
เพ่ือใหสามารถแขงขันกับผูคารายอ่ืนได โดยการนําโปรตีนจากพืช เชน กากถ่ัวเหลือง และกากถ่ัวลิสง ซ่ึงมีราคาถูก
มาทดแทนการใชโปรตีนจากสัตวมาเปนสวนประกอบของอาหารกุง  โดยปกติจะใชปลาปนซ่ึงมีราคาแพงเปนแหลง
โปรตีนหลักที่สําคัญประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณกากถั่วเหลือง ดังนั้นการทีอ่าหารกุงจะมีวัตถุดิบจากพืชเปน
สวนประกอบในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวา 50% นี้ จะเพ่ิมโอกาสการปนเปอนเชื้อราและสารพิษไดเชนกัน 

 
ขอกําหนดของการปนเปอนของอะฟลาทอกซินในอาหารสัตวและวัตถุดิบ 
สําหรับขอกําหนดของการปนเปอนของอะฟลาทอกซินในอาหารสัตวและวัตถุดิบนัน้ องคการอาหารและ

ยาของสหรัฐ  (FDA) ไดกําหนดไววาสามารถพบสารอะฟลาทอกซินไดไมเกิน 20 ppb (20 ไมโครกรัม ตออาหาร 1 
กิโลกรัม) สวนการปนเปอน DON ในวัตถุดิบ องคการอาหารและยาของสหรัฐ  (FDA) ไดกําหนดไววาสามารถพบ 
DON ไดไมเกิน 8,000 ppb  (8,000 ไมโครกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม) และตามมาตรฐานของประเทศที่ไมใช
สหภาพยุโรป เชนประเทศยูเครนและประเทศญี่ปุน (NON EU, Japan) อนุญาตใหพบ DON ไดไมเกิน 1,000 
ppb ในอาหารสัตว (1,000 ไมโครกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรมั) 

 
การทดสอบอะฟลาทอกซินและ DON ในวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารกุงและอาหารกุงสําเร็จรูป 
“ฝายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ” ไดทําการสํารวจปริมาณ

อะฟลาทอกซินและ DON ในวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารกุงและอาหารกุงสําเร็จรูป ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน 
2554 ถึง มกราคม 2555 ไดแก กากถั่วเหลืองจํานวน 23 ตัวอยาง  และปลาปนจํานวน 16 ตัวอยาง  และอาหาร
กุงสําเร็จรูปจากแหลงผลิต จํานวน 12 ตัวอยาง  อาหารกุงจากรานคาปลีก จํานวน 10 ตัวอยาง  และอาหารกุง
จากฟารมเกษตรกรจํานวน 33 ตัวอยาง ในเขตจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดประจวบคีรีขันธ   
โดยการวิเคราะหหา total Aflatoxins และ DON ดวยวิธี  Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)   

 
ผลการวิเคราะห 
ผลการวิเคราะหท่ีพบ ออกมาเปนทีน่าดีใจ เนื่องจากวัตถุดิบกากถั่วเหลือง ปลาปน และอาหารกุงทุก

ตัวอยางมีการปนเปอนของสารอะฟลาทอกซินต่ํากวา 10 ppb สวน DON มีการปนเปอนสวนใหญอยูในชวงต่ํากวา 
500 ppb ซ่ึงถึงแมจะเห็นตัวเลขการปนเปอนของสารพิษเชื้อราดังกลาวในตัวอยาง ก็อยาเพิง่ตกใจ เนือ่งจากเม่ือ
เทียบกับคาการปนเปอนสารพิษตามเกณฑมาตรฐานแลว ถือวาอยูในระดับต่าํกวาเกณฑมาก ซึ่งจากผลการสํารวจ
แสดงใหเห็นวา วัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารกุง ไดแก กากถัว่เหลือง ปลาปน และอาหารกุงทีมี่จําหนายอยู ใน
ประเทศไทยในขณะนี้ ถือวามีความปลอดภัย อยางไรก็ตาม ควรมีการสํารวจการปนเปอนสารพิษเชือ้ราในอาหาร



และวัตถุดิบเชนนีอ้ยางตอเนือ่งเปนประจําทุกป เพือ่เฝาระวังอันตรายทีอ่าจเกิดขึน้ โดยเฉพาะผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึง่อุณหภูมิและความชืน้ในสภาพแวดลอมมีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตและ
อัตราการสรางสารพิษของเชื้อรา 

 
การเลือกซ้ือวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารกุงและอาหารกุงสําเร็จรูป 
ดังนั้นการเลือกซ้ือวัตถุดิบสําหรับผลิตอาหารกุงและอาหารกุงสําเร็จรูปนั้น ทางที่ดีควรเลือกผลิตภัณฑที่

บรรจุมิดชิด สะอาด ไมเก็บไวนานจนเกินไป มีชื่อที่อยูผูผลิตและวันเดือนปที่ผลิตหรือวันหมดอายุระบุไวชัดเจน 
หรือหากมีฉลากท่ีบงบอกถึงกรรมวิธีการผลิตหรือรายละเอียดของวัตถุดิบทีใ่ชก็จะยิ่งดีมาก เพือ่ใหไดผลิตภัณฑทีด่ี
ท่ีจะนําไปใชเลี้ยงกุงและไดกุงท่ีมีคุณภาพดีและปลอดภัยสําหรับผูบริโภคอยางแทจริง 
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