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เทคนิคการเตรียมตัวอย่างและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา (ตอนที่ 1)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพ.ญ. ศรัญญา พัวพลเทพ
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฝ่ายวิชาการ สมาคมสารพิษจากเชื้อรา
สารพิษจากเชื้อ ราเป็นสารพิษชนิดทุติยภูมิ (Secondary
ความถูกต้อง (Accuracy) หมายถึง ความสามารถ
metabolite) ที่เชื้อราผลิตขึ้นตามธรรมชาติในสภาวะแวดล้อม
ในการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถวัด ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ
ที่เหมาะสม ส่ งผลให้ ส ารพิ ษ จากเชื้อราสามารถปนเปื้ อนใน
ค่าความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้นหากค่าที่วัดได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆทั้งที่ใช้เพื่อการบริโภคโดยมนุษย์
เทคนิควิธีใดเทคนิควิธีห นึ่งยิ่งมีใกล้ค่าความเป็นจริง
และเพื่ อ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ จากการปนเปื้ อ นอย่ า ง
มากเท่ า ใด ย่ อ มแสดงว่ าเทคนิ ค การวิ เคราะห์ นั้ น มี
กว้างขวางที่พบได้ทั่วโลก ร่วมกับความเป็นพิษหรือผลกระทบ
ความถูกต้องสูงมากเท่านั้น
ต่ อ สุ ข ภาพที่ เกิ ด ภายหลั ง จากการบริ โ ภคอาหารที่ มี ก าร
ความแม่น ยา (Precision) หมายถึง ความสามารถ
ปนเปื้อน ส่งผลให้ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราเป็น
ในการตรวจวิเคราะห์ที่สามารถวัดค่าได้ใกล้เคียงกัน
หนึ่ งในปั ญ หาด้านสาธารณสุ ข ที่ทั่ ว โลกต่างตระหนั กและให้
ในแต่ ล ะครั้ ง ที่ ท าการวิ เ คราะห์ ห รื อ เมื่ อ ท าการ
ความสาคัญในปัจจุบัน ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์สารพิษจาก
วิ เคราะห์ ห ลายๆซ้ า ดั งนั้ น หากค่ าที่ วั ด ได้ จ ากการ
เชื้อราในวัตถุดิบอาหารประเภทต่างๆ เพื่อทราบถึงอุบัติการณ์
ตรวจวิเคราะห์ที่ทาการวิเคราะห์ซ้าหลายครั้งมีความ
และระดับการปนเปื้อนจึงเป็นส่วนที่มีความสาคัญและจาเป็น
แตกต่างกันน้อย ย่อมแสดงว่าเทคนิคการวิเคราะห์นั้น
อย่างยิ่งต่อการคุณภาพชีวิต ของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นวิธีการเพื่อ
มีความแม่นยาสูง
ทาให้ทราบถึงข้อมูลซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุง
ขีดจากัดของการตรวจวัด (Limit of detection)
มาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและอาหาร ตลอดจนการกาหนด
และขี ด จ ากั ด ของการตรวจวิ เคราะห์ เชิ งปริ ม าณ
ระดับการปนเปื้อนที่ยอมรับได้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(Limit of quantification) ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ข อบเขตของ
ต่อผู้บริโภคต่อไป ซึ่งข้อมูลด้านเทคนิคการเตรียมตัวอย่างและ
การตรวจวิเคราะห์และข้อจากัดของการนาไปใช้ ทั้งนี้
การตรวจวิเคราะห์นั้น จะกล่าวถึง 1) คุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง
วิ ธี ก ารที่ เลื อ กใช้ จ ะต้ อ งมี ข อบเขตของการตรวจที่
กับการพิจารณาเลือกเทคนิคสาหรับการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ครอบคลุ ม และสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า ความเข้ ม ข้ น ต่ าสุ ด ที่
จากเชื้อรา 2) ประเภทของเทคนิคสาหรับการตรวจวิเคราะห์
ยอมรับให้มีการปนเปื้อนได้ (Maximum limit, ML)
และ 3) เทคนิ ค การเตรี ย มตั ว อย่ า งและเทคนิ ค การตรวจ
นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะของการตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ที่
วิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราในปัจจุบัน ซึ่งบทความตอนที่ 1 นี้
บ่ ง ชี้ ถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของวิ ธี ก ารและสามารถน ามาใช้
จะกล่าวถึงหัวข้อที่ 1 และ 2 ดังนี้
ประกอบการพิจาณาเช่น ความจาเพาะของการตรวจวิเคราะห์
1. คุณลักษณะหลักที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลือกเทคนิค (Specificity) เป็นต้น
สาหรับการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา
1.2 ผลจากการวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ(qualitative)
การพิจารณาเลือกเทคนิคการตรวจวิเคราะห์สารพิษจาก หรือข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative)
เชื้อราในวัตถุดิ บ ประเภทต่างๆนั้ น นอกเหนื อจากการเลื อ ก
1.3 เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้ภายใต้สภาวะการทางาน
เทคนิคที่เป็ นวิธีมาตรฐานที่ได้รับ การยอมรับอย่ างสากลจาก ปกติของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสามารถใช้ได้กับงานประจา
องค์ ก รต่ า งๆแล้ ว มี คุ ณ ลั ก ษณะหลั ก ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ (Routine work)
วิเคราะห์ที่ควรพิจารณาดังนี้
1.4 ความเร็วหรือระยะเวลาที่ใช้สาหรับการตรวจวิเคราะห์
1.1 ความน่าเชื่อถือของเทคนิควิเคราะห์ ซึ่งสามารถพิจารณา
1.5 ระดับความรู้ความชานาญ (Level of technical
ได้จาก
skills) ที่จาเป็นต่อการตรวจวิเคราะห์
1.6 ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสาหรับการวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง
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2. ประเภทของเทคนิคสาหรับการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
จากเชื้อ

Gas chromatography (GC), High performance liquid
chromatography (HPLC), Liquid chromatography mass
spectrometry (LC-MS) และ Liquid chromatography
สาหรับการตรวจที่ใช้สาหรับการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อ
tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) เป็นต้น
รานั้ น หากพิ จ าณาจากความน่ า เชื่ อ ถื อ ของเทคนิ ค วิ ธี ก าร
ความเร็วและราคาต่อหน่วย ตลอดจนความเป็นไปได้ของการ
ใช้ได้กับงานประจาหรือนอกสถานที่จะสามารถจาแนกได้เป็น
2 กลุ่มหลัก ได้แก่
2.1 Rapid screening methods
เทคนิคการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้จะเป็นวิธีการที่ใช้ระยะเวลา
ในการวิเคราะห์ สั้ น มี ขั้ น ตอนการเตรี ย มตั ว อย่ างไม่ ยุ่ งยาก
สามารถให้ ผ ลการตรวจวิเคราะห์ ได้เร็ ว บางวิธีการสามารถ
ใช้ได้สาหรับการตรวจนอกสถานที่ อย่างไรก็ตามผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ ด้วยเทคนิ คในกลุ่มนี้ จะให้ ผ ลการวิเคราะห์ เชิง
คุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่ออธิบายว่า
มีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราที่ต้ องการศึกษาหรือไม่
ส าหรั บ เทคนิ ค การวิ เคราะห์ ในกลุ่ ม นี้ ที่ มี ก ารใช้ ในปั จ จุ บั น ภาพที่ 1 เครื่อง High Performance Liquid
ได้แก่ 1) Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Chromatography (HPLC)
2) Membrane based immunoassay แ ล ะ 3)
ที่มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Fluorometric assay
2.2 Reference (confirmatory) methods
เทคนิคการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(Quatitative analysis) โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์นอกจาก
จะแสดงว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราชนิดเป้าหมาย
ภายใต้การวิเคราะห์ที่มีการตรวจยืนยันผลแล้ว ยังสามารถระบุ
ปริมาณการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราได้อีกด้วย ข้อดีของ
เทคนิคการวิเคราะห์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ มีความน่าเชื่อถือของผลที่
ได้จากการวิเคราะห์สูง (มีความถูกต้องและความแม่นยา) ทั้งยัง
มีความจาเพาะต่อสารที่ต้องการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังมี
ขีดจากัดในการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ต่า ทาให้สามารถ
วิเคราะห์ปริมาณการปนเปื้อนในระดับที่ต่าได้ดีครอบคลุมค่า
การปนเปื้อนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Maximum limit, ML) ของ ภาพที่ 2 เครื่อง Liquid Chromatography-Tandem Mass
spectrometry (LC-MS/MS)
สารพิษจากเชื้อราชนิดต่างๆ จึงสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ รวมถึง
ที่มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพชีวิตของ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามวิธีการในกลุ่มอ้างอิงนี้ เป็น
วิธีการที่มักใช้เครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์ที่มีราคาสูง มีความ
เฉพาะในการตรวจวิเคราะห์และมีรายละเอียดซับซ้อน ทั้งยัง
จาเป็นต้องดาเนินการโดยผู้ที่มีทักษะความชานาญ จึงเป็น
ข้อจากัดของการนาไปใช้ ซึ่งวิธีในกลุ่มนี้ได้แก่
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