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ดัชนีชีว้ ัดทางชีวภาพ (biomarkers) สําหรั บการประเมินความเสี่ยงของการสัมผัสสารพิษจากเชือ้ รา
เรี ยบเรี ยงโดย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. อํานาจ พัวพลเทพ
นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทนํา
นานกว่าครึ่ งศตวรรษที่ทวั่ โลกได้ ตระหนักถึงความสําคัญ
และผลกระทบที่เกิดตามมาจากปั ญหาการปนเปื อ้ นของสารพิษจาก
เชื อ้ ราในวัต ถุดิ บ ทางการเกษตรตลอดจนผลผลิต อาหารของทัง้
มนุษ ย์ แ ละสัต ว์ ทํ า ให้ นัก วิ จัย จากนานาประเทศศึ ก ษาค้ น คว้ า
เกี่ยวกับสารพิษจากเชื ้อราในด้ านต่างๆ โดยหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลัก
ของการวิจยั คือ การประเมินความเสีย่ งของการสัมผัสสารพิษเพื่อนํา
ข้ อมูลที่ได้ มาประกอบการวางแนวทางและมาตรการในการลดการ
ปนเปื อ้ นของสารพิษให้ อยูใ่ นระดับที่ตํ่าที่สดุ ทังนี
้ ้เพื่อการสร้ างความ
ปลอดภัยด้ านอาหาร ส่งเสริ มสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทัง้
มนุษย์และสัตว์ จวบจนปั จจุบนั การศึกษาวิจยั เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูล
อันเป็ นประโยชน์ยงั คงดําเนินต่อไป ซึ่งวิธีการที่ใช้ เพื่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการสัมผัสสารพิษจากเชื ้อรานัน้ แต่เดิมนิยมใช้ การ
ตรวจวิเคราะห์ ปริ มาณของสารพิษจากเชื อ้ ราที่ มีการปนเปื อ้ นใน
อาหาร แล้ วนําข้ อมูลปริ มาณการบริ โภคอาหารดังกล่าวเฉลี่ยต่อวัน
ของกลุม่ ประชากร (average daily intake) มาคํานวณเพื่อประมาณ
การถึ ง ปริ ม าณของสารพิ ษ ที่ ร่ า งกายได้ รั บ ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี เ้ ป็ น การ
ประเมินความเสีย่ งจากการสัมผัสทางอ้ อมและมีข้อจํากัดต่างๆ อาทิ
การขาดข้ อมูลการสัมผัสเฉพาะบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่อาศัยในแต่
ละพื น้ ที่ ตลอดจนปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ พิ ษ จลนศาสตร์ (toxicokinetics) และพิษพลนศาสตร์ (toxicodynamics) ของสารที่อาจมี
ความผันแปรแตกต่างไปในแต่ละบุคคล ซึง่ ปั จจัยต่างๆล้ วนแต่สง่ ผล
กระทบต่อปริ มาณการสัมผัสสารพิษที่แท้ จริ ง จึงเสี่ยงต่อการเกิ ด
ภาวะการประมาณการคลาดเคลื่อน (under- or overestimation)
ดังนัน้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้ อจํ ากัดดังกล่าวข้ างต้ น จึงมีการพัฒนาและ
ปรั บแนวทางการศึก ษาในการประเมิ นความเสี่ย งของการสัมผัส
สารพิษ ส่งผลให้ ปัจจุบนั การประเมินการสัมผัสโดยใช้ ดชั นีชี ้วัดทาง
ชีวภาพ (biomarker) ซึ่งเป็ นวิธีการตรงเพื่อตรวจติดตามการได้ รับ
สารพิษมีบทบาทเพิ่มมากขึ ้นตามลําดับ ซึ่งวิทยาการด้ านเครื่ องมือ
และเทคนิคการวิเคราะห์ที่มีความทันสมัยในปั จจุบนั ช่วยส่งเสริ ม

ศักยภาพในการวิจัยและขยายขอบเขตการวิจัยให้ ครอบคลุมด้ าน
ต่างๆมากยิ่งขึ ้น

รู ป ที่ 1 การประเมิ น การสัม ผัส สารพิ ษ จากเชื อ้ ราเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างวิธีการตรวจวิเคราะห์ระดับการปนเปื อ้ นสารพิษจาก
เชือ้ ราในอาหารซึ่งเป็ นวิธีการแบบเดิมกับวิธีการตรวจสาร
biomarker ซึ่งเป็ นวิธีการใหม่ (คัดลอกจาก “ LC-MS/MSbased multibiomarker approaches for the assessment
of human exposure to mycotoxins. โดย B. Warth, M.
Sulyok, R. Krska, 2013, Anal. Bioanal. Chem, 405,
p. 5688.)
วิธีการในการประเมินการสัมผัสสารพิษ
การประเมินการสัมผัสสารพิษสามารถทําได้ หลายวิธี ได้ แก่
 การเก็บข้ อมูลผ่านการสอบถามอาการที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์
กับการได้ รับสารพิษ
 การตรวจร่ างกายเพื่อประเมินอาการหรื อความผิดปกติที่
สัมพันธ์กบั การได้ รับสารพิษ
 การตรวจวิเคราะห์สารพิษในตัวอย่างหรื อสิง่ แวดล้ อม
 การตรวจ biomarker ในร่างกาย
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Biomarker คืออะไร
Biomarker หรื อดัชนีชีว้ ดั ทางชีวภาพ หมายถึงสารเคมีในรู ป
สารตัง้ ต้ น (parent compound) สารอนุพัน ธ์ (metabolite)
ตลอดจนสารที่เ กิ ดจากปฏิกิ ริยาทางชี วเคมี ในร่ างกาย (reaction
products) ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ จากตัวอย่าง biological fluid
ของร่ างกาย เช่น เลือด ปั สสาวะ และ นํา้ นม เป็ นต้ น ซึ่งสามารถ
นํ า มาใช้ เพื่ อ เป็ นตัว บ่ ง ชี ถ้ ึ ง การได้ รั บ สารเคมี นัน้ ๆจากสภาวะ
แวดล้ อมเข้ าสูร่ ่ างกายได้ โดยสารดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องมีที่มาจาก
การได้ รั บ เข้ า สู่ร่ า งกายเท่ า นัน้ โดยไม่ ร วมถึ ง สารที่ เ กิ ด จากการ
ปนเปื อ้ นหรื อสัมผัสภายนอก
ประโยชน์ และข้ อดีของการใช้ biomarker ในการประเมิน
ความเสี่ยงของการสัมผัสสารพิษ
Biomarker สามารถนํามาใช้ ในการติดตามการรับสัมผัสทาง
ชีวภาพ ทําให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลสําคัญในการประเมินอุบตั ิการณ์ การ
ปนเปื อ้ นของสารที่ต้องการศึกษาในสิ่งแวดล้ อม รวมถึงเป็ นข้ อมูล
สํา หรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งของการสัม ผัส สารที่ ป นเปื อ้ นใน
สิ่งแวดล้ อมซึ่งเชื่อมโยงไปยังสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์
หรื อสัตว์ ซึ่งข้ อดีของการใช้ biomarker ในการประเมินการสัมผัส
ได้ แก่
 เป็ น การประเมิ น การสัม ผัส สารพิ ษ จากสิ่ง แวดล้ อ มที่ มี
ความสอดคล้ องกับการได้ รับสารพิษ เข้ าสู่ร่างกาย จึงมี
ความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้นเมื่อเทียบกับ
วิธีการประเมินการสัมผัสวิธีอื่น
 ช่วยลดภาวะ under- or overestimation ของการได้ รับ
สารพิ ษ อัน เนื่ อ งมาจากปั จ จัยต่า งๆ เช่น ปั จจัย จาก
สภาพแวดล้ อม ปั จจัยอันเนื่องมาจากความแตกต่างของ
ปริ มาณอาหารที่ บ ริ โภครายบุ ค คล และปั จจั ย ด้ าน
จลนศาสตร์ ข องสารพิ ษ ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
สารพิษที่เข้ าสูร่ ่างกาย
ประเภทของ biomarker
Biomarker สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ
 ดัชนีชวี ้ ดั การสัมผัส ( biomarker of exposure )
หมายถึง ตัวชี ้วัดที่บง่ ชี ้ถึงการได้ รับสารเคมีเข้ าสูร่ ่างกาย
โดยสามารถตรวจวัดได้ จาก biological fluid ต่างๆ เช่น
เลือด นํ ้าสมองไขสันหลัง ปั สสาวะ นํ ้านม รวมถึงตัวอย่าง

เนื ้อเยื่อของร่างกายเช่น เนื ้อเยื่อสมอง เส้ นผม หรื อเล็บ
เป็ นต้ น ซึง่ สารที่ตรวจพบอาจเป็ นตัวสารเคมีตงต้
ั ้ นเองหรื อ
เมตาบอไลท์ของสารนัน้ ซึง่ จะบ่งชี ้และแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างสารที่สมั ผัสภายนอกกับปริ มาณที่แท้ จริงของสารที่
ร่างกายได้ รับ จึงกล่าวได้ วา่ ดัชนีชี ้วัดการสัมผัสเป็ น direct
biomarker
 ดัชนีชีว้ ัดการตอบสนองของร่ างกาย ( biomarker of
response )หมายถึง ตัวชี ้วัดที่บง่ ชี ้ถึงการเปลีย่ นแปลงหรื อ
การตอบสนองของร่ า งกายในระยะแรกที่ ยัง ไม่ป รากฏ
อาการที่ เ กิ ด จากการเหนี่ ย วนํ า ของสารเคมี โดยการ
ตอบสนองที่ เ กิ ด ขึน้ แสดงถึ ง ความสัม พัน ธ์ ต่ อ การได้ รั บ
สารเคมีนนั ้ ดังนันสามารถเรี
้
ยกดัชนีชีว้ ดั การตอบสนอง
ของร่างกายนี ้ได้ วา่ indirect biomarker
 ดัชนีวดั ความไวรับ (biomarker of susceptibility )
หมายถึง ตัวชี ้วัดที่แสดงความไวของแต่ละบุคคลต่อการ
แสดงอาการผิดปกติภายหลังจากได้ รับสาร ซึง่ จะสัมพันธ์
กับลักษณะทางพันธุกรรม ดังนันดั
้ ชนีวดั ความไวรับจึงมัก
ใช้ ในกรณีที่ต้องการศึกษาการเกิดความผิดปกติที่เกิดขึ ้น
ของแต่ละบุคคล
เทคนิคการวิเคราะห์ กับการตรวจ biomarker
เทคนิ ค ที่ ใ ช้ สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ biomarker ตามที่ มี
รายงานนั น้ มี ด้ วยกั น หลายวิ ธี อาทิ เทคนิ ค enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) เทคนิคโครมาโตกราฟฟี่ เช่น high
performance liquid chromatography (HPLC) อย่างไรก็ตาม
เทคนิ ค ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี ทั ง้ ความถู ก ต้ องแม่ น ยํ า และ
ความจํ า เพาะในการวิ เ คราะห์ สูง ทํ า ให้ นํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ อย่ า ง
แพร่ ห ลายในปั จ จุบัน ได้ แ ก่ เทคนิ ค liquid chromatographytandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
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β-zearalenol

Biomarker ที่ใช้ ในการบ่ งชีก้ ารได้ รับสารพิษจากเชือ้ รา
ตารางที่ 1 ตัวอย่างของสารพิษจากเชื ้อรากับ biomarker ที่แสดงถึง
การรับสัมผัสสารพิษ
สารพิษจาก ประเภท
เชือ้ รา
ของตัวอย่ าง
Aflatoxins

ปั สสาวะ

AFM1, AFB1mercapturic acid,
AFB1-N7-Gua,
AFP1, AFQ1
นํ ้าลาย นํ ้านม
AFB1, AFM1
และเยื่อบุเมือก
(นํ ้านม)
ของระบบทางเดิน
อาหาร ทางเดิน
ปั สสาวะ และ
ทางเดินหายใจ

Fumonisins เซรั่ม ปั สสาวะ
และอุจจาระ

เส้ นผม
Ochratoxin

Biomarker of
exposure

เลือด
(เซรั่มและพ
ลาสม่า)
ปั สสาวะ

Biomarker of effect
DNA mutation, AFB1DNA adducts, AFB1albumin adducts
Secreted IgA (sIgA)

Free FB1

Sphinganine,
sphinganine:sphingo
sine ratio (Sa:So
ratio), Sphinganine 1phosphate,
Sphinganine 1phosphate:
sphingosine 1phosphate ratio (Sa
1-P:So 1-P ratio)
FB1, FB2, FB3
OTA

OTA-DNA adduct

Human: OTA, OTA-DNA adduct
OTAα และ β2microglobuline
Rats: α2microglobuline
Mice, rats, pigs:
4R-4-hydroxy
OTA
นํ ้านม
OTA, OTAα
Zearalenone เซรั่ม ปั สสาวะ ZEA, อนุพนั ธ์ของ
นํ ้าดีและอุจจาระ
ZEA เช่น αzearalenol และ

สารพิษจาก ประเภท
Biomarker of
Biomarker of effect
เชือ้ รา
ของตัวอย่ าง
exposure
นํ ้านม
ZEA, อนุพนั ธ์ ของ
ZEAเช่น αzearalenol และ
β-zearalenol
Deoxynivalenol ปั สสาวะ
(DON)

Free DON, DONhippurate
glucuronide
(DON-G), DOM-1
เนื ้อเยื่อสมอง
Serotonin (5HT), 5hydroxyindoleacetic
acid (5HIAA),
5HT:5HIAA ratio
พลาสม่า Free DON, DON- Insulin-like growth
glucuronide
factor acid-labile
(DON-G), DOM-1 subunit (IGFALS)

ประยุกต์จาก Dragusel R. Biomarkers of mycotoxin exposure in
humans. Retrieved August 15, 2016. From http://dspace.
library.uu.nl/bitstream/handle/1874/206089/Biomarkers+of+Mycotoxin+
Exposure+in+Human.pdf?sequence=1

วิธีการประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชือ้ ราจากระดับของ
biomarker ที่ตรวจพบ
เนื่องจากปั สสาวะเป็ นหนึ่งใน biomarker ที่นิยมนํามาใช้ เพื่อ
การศึกษาจึงขอยกตัวอย่างการนําระดับของสารที่เป็ น biomarker ที่
ตรวจวัดได้ มาใช้ ในการประเมินการสัมผัสสารพิษจากเชือ้ ราซึ่งการ
ตรวจวัด ระดับ biomarker ในปั ส สาวะ จะสามารถคํ า นวณค่า
probable daily intake (PDI) ได้ จากสมการ
PDI (µg/kg bw.) = C x V x 100/(W x E)
โดย C = ระดับของ biomarker ที่ตรวจวัดได้ ในปั สสาวะ (µg/L)
V = ค่าเฉลีย่ ของปริ มาณปั สสาวะที่ถกู ขับถ่ายใน 1 วัน (L)
W = นํ ้าหนักตัวของผู้ถกู ประเมิน (kg)
E = ค่าเฉลี่ยอัตราการขจัดสารพิษจากเชือ้ ราทางปั สสาวะ
ภายใน 24 ชัว่ โมงภายหลังได้ รับสารพิษ (%)
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