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เทคนิคการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา (ตอนที่ 1) 
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ฝ่ายวิชาการ สมาคมสารพิษจากเชื้อรา 
  

 

 

 สารพิษจากเชื้อราเป็นสารพิษชนิดทุติยภูมิ (Secondary 
metabolite) ที่เชื้อราผลิตขึ้นตามธรรมชาติในสภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะสม ส่งผลให้สารพิษจากเชื้อราสามารถปนเปื้อนใน
ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆทั้งที่ใช้เพ่ือการบริโภคโดยมนุษย์
และเพ่ือเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ จากการปนเปื้อนอย่าง
กว้างขวางที่พบได้ทั่วโลก ร่วมกับความเป็นพิษหรือผลกระทบ
ต่อสุขภาพที่ เกิดภายหลังจากการบริโภคอาหารที่มีการ
ปนเปื้อน ส่งผลให้ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราเป็น
หนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขที่ทั่วโลกต่างตระหนักและให้
ความส าคัญในปัจจุบัน ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์สารพิษจาก
เชื้อราในวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆ เพ่ือทราบถึงอุบัติการณ์
และระดับการปนเปื้อนจึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นวิธีการเพ่ือ
ท าให้ทราบถึงข้อมูลซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุง
มาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและอาหาร ตลอดจนการก าหนด
ระดับการปนเปื้อนที่ยอมรับได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้บริโภคต่อไป ซึ่งข้อมูลด้านเทคนิคการเตรียมตัวอย่างและ
การตรวจวิเคราะห์นั้นจะกล่าวถึง 1) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาเลือกเทคนิคส าหรับการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
จากเชื้อรา 2) ประเภทของเทคนิคส าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
และ 3) เทคนิคการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราในปัจจุบัน ซึ่งบทความตอนที่ 1 นี้
จะกล่าวถึงหัวข้อที่ 1 และ 2 ดังนี้ 

1. คุณลักษณะหลักที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกเทคนิค
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา 

 การพิจารณาเลือกเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารพิษจาก
เชื้อราในวัตถุดิบประเภทต่างๆนั้น นอกเหนือจากการเลือก
เทคนิคที่เป็นวิธีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างสากลจาก
องค์กรต่างๆแล้ว มีคุณลักษณะหลักที่ เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ที่ควรพิจารณาดังนี้ 

1.1 ความน่าเชื่อถือของเทคนิควิเคราะห์ ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้จาก 

 ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ความสามารถ
ในการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถวัดได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ
ค่าความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้นหากค่าที่วัดได้จาก
เทคนิควิธีใดเทคนิควิธีหนึ่งยิ่งมีใกล้ค่าความเป็นจริง
มากเท่าใด ย่อมแสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์นั้นมี
ความถูกต้องสูงมากเท่านั้น 

 ความแม่นย า (Precision) หมายถึง ความสามารถ
ในการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถวัดค่าได้ใกล้เคียงกัน
ในแต่ละครั้ งที่ ท าการวิ เคราะห์หรือเมื่ อท าการ
วิเคราะห์หลายๆซ้ า ดังนั้นหากค่าที่วัดได้จากการ
ตรวจวิเคราะห์ที่ท าการวิเคราะห์ซ้ าหลายครั้งมีความ
แตกต่างกันน้อย ย่อมแสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์นั้น
มีความแม่นย าสูง 

 ขีดจ ากัดของการตรวจวัด (Limit of detection) 
และขีดจ ากัดของการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Limit of quantification) ซึ่ งบ่ งชี้ขอบเขตของ
การตรวจวิเคราะห์และข้อจ ากัดของการน าไปใช้ ทั้งนี้
วิธีการที่ เลือกใช้จะต้องมีขอบเขตของการตรวจที่
ครอบคลุมและสัมพันธ์กับค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่
ยอมรับให้มีการปนเปื้อนได้ (Maximum limit, ML) 

นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะของการตรวจวิเคราะห์อ่ืนๆ ที่
บ่ งชี้ถึ งความน่าเชื่อถือของวิธีการและสามารถน ามาใช้
ประกอบการพิจาณาเช่น ความจ าเพาะของการตรวจวิเคราะห์ 
(Specificity) เป็นต้น 

1.2 ผลจากการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ(qualitative) 
หรือข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative) 

1.3 เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวะการท างาน
ปกติของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสามารถใช้ได้กับงานประจ า 
(Routine work) 

1.4 ความเร็วหรือระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการตรวจวิเคราะห์  

     1.5 ระดับความรู้ความช านาญ (Level of technical 
skills) ที่จ าเป็นต่อการตรวจวิเคราะห์ 
     1.6 ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนส าหรับการวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง 
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2. ประเภทของเทคนิคส าหรับการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
จากเชื้อ 

 ส าหรับการตรวจที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อ
รานั้นหากพิจาณาจากความน่าเชื่อถือของเทคนิควิธีการ 
ความเร็วและราคาต่อหน่วย ตลอดจนความเป็นไปได้ของการ
ใช้ได้กับงานประจ าหรือนอกสถานที่จะสามารถจ าแนกได้เป็น 
2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 2.1 Rapid screening methods  

 เทคนิคการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้จะเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลา
ในการวิเคราะห์สั้น มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างไม่ยุ่งยาก 
สามารถให้ผลการตรวจวิเคราะห์ได้เร็ว บางวิธีการสามารถ
ใช้ได้ส าหรับการตรวจนอกสถานที่ อย่างไรก็ตามผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคในกลุ่มนี้จะให้ผลการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นหลัก ทั้งนี้เพ่ืออธิบายว่า
มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราที่ต้องการศึกษาหรือไม่ 
ส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้ ที่มีการใช้ในปัจจุบัน 
ได้แก่ 1) Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
2) Membrane based immunoassay แ ล ะ  3) 
Fluorometric assay  

 2.2 Reference (confirmatory) methods  

 เทคนิคการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quatitative analysis) โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์นอกจาก
จะแสดงว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราชนิดเป้าหมาย
ภายใต้การวิเคราะห์ที่มีการตรวจยืนยันผลแล้ว ยังสามารถระบุ
ปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราได้อีกด้วย ข้อดีของ
เทคนิคการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ มีความน่าเชื่อถือของผลที่
ได้จากการวิเคราะห์สูง (มีความถูกต้องและความแม่นย า) ทั้งยัง
มีความจ าเพาะต่อสารที่ต้องการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมี
ขีดจ ากัดในการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ต่ า ท าให้สามารถ
วิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนในระดับท่ีต่ าได้ดีครอบคลุมค่า
การปนเปื้อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum limit, ML) ของ
สารพิษจากเชื้อราชนิดต่างๆ จึงสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ รวมถึง
การพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพชีวิตของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามวิธีการในกลุ่มอ้างอิงนี้ เป็น
วิธีการที่มักใช้เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์ที่มีราคาสูง มีความ
เฉพาะในการตรวจวิเคราะห์และมีรายละเอียดซับซ้อน ทั้งยัง
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยผู้ที่มีทักษะความช านาญ จึงเป็น
ข้อจ ากัดของการน าไปใช้ ซึ่งวิธีในกลุ่มนี้ได้แก่   

Gas chromatography (GC), High performance liquid 
chromatography (HPLC), Liquid chromatography mass 
spectrometry (LC-MS) และ Liquid chromatography 
tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) เป็นต้น 

 

ภาพที่ 1 เครื่อง High Performance Liquid 
 Chromatography (HPLC) 

ที่มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ภาพที่ 2 เครื่อง Liquid Chromatography-Tandem Mass 
 spectrometry (LC-MS/MS) 

 ที่มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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