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บทน า 

ราเป็นจุลินทรีย์ที่มักพบว่ามีการปนเปื้อน
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่ อคุณภาพของผลผลิ ต  ร าบางสาย พันธุ์ มี
ความสามารถในการสร้างสารพิษ (mycotoxin) ที่
เป็นสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) เมื่อ
สัตว์และมนุษย์ที่ได้รับสารพิษจากราเข้าไปกับ
อาหาร จะส่งท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ สารพิษ
ที่พบมากในปัจจุบันถูกสร้างมาจากเชื้อรา 3 ชนิด 
ได้แก่ แอสเปอร์จิรัส (Aspergillus), ฟิวซาเรียม 
(Fusarium) และ เพนนิซิลเลียม  (Penicillium) 
แล ะส า ร พิษ ที่ ส ร้ า ง  เ ช่ น  อะฟล าท อก ซิ น 
(aflatoxins) อ อ ค ร า ท อ ก ซิ น  (ochratoxins) 
ไ ต ร โ ค ที ซี น  (trichothecenes) ฟู โ ม นิ ซิ น 
(fumonisins) และ  ซี ร า ลี โ นน  (zeralenone) 
(Miller, 1998) การสร้างสารพิษมากหรือน้อยนั้น
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือแก่การเจริญเติบโต
ของเชื้อรา และเหมาะในการสร้างสารพิษ โอกาส
ของการเกิดเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์มี  2 
ลักษณะ ได้แก่ 1) เกิดเชื้อราบนเมล็ดธัญพืชและ
อาหารสั ตว์  เ ช่ น  Fusarium spp.  2) เ กิ ด ใน
ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมในถังไซโล เช่น 
Aspergillus และ Penicillium เป็นต้น สารพิษ
จากเชื้อรามีมากกว่า 300 ชนิดที่ แต่มีเพียงบาง
ชนิดเท่านั้นที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์   
อะฟลาทอกซินเป็นสารพิษหลักที่มักพบปนเปื้อน
ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด โดยเมื่อสัตว์
กินอาหารที่มีการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราเข้าไป 

จะท าให้เกิดความเป็นพิษ เช่น ท าให้สุขภาพเสื่อม
โทรม ไม่อยากกินอาหาร การเจริญเติบโตและ
ผลผลิตลดลง ภูมิคุ้มกันลดต่ าลง และมีอัตราการ
ตายในฟาร์มเพ่ิมสูงขึ้น เป็นต้น (Agag, 2011) 
การลดปัญหาของผลกระทบจากเชื้อราในการ
ผลิตสัตว ์

การลดปัญหาของผลกระทบจากราและ
สารพิษจากราที่มีต่อสัตว์เศรษฐกิจสามารถท าได้
โดยการป้องกันและการก าจัดสารพิษจากราดังนี้ 

การป้องกันสารพิษจากรา  

ร า แ ต่ ล ะ ช นิ ด มี ค ว า ม จ า เ พ า ะ ต่ อ

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดย

แบ่งชนิดของรา ตามลักษณะการเจริญเติบโต 

ได้แก่ ราที่เจริญในแปลงเพาะปลูก หรือ ช่วงก่อน

การเก็บเกี่ยว และราที่เจริญในสภาพเก็บรักษา 

การป้องกันการเกิดสารพิษจากราในวัตถุดิบอาหาร

สัตว์ จึงควรเริ่มตั้งแต่ในแปลงเพาะปลูกไปจนถึง

เป็นอาหารแก่สัตว์ 

1. การป้องกันการเกิดสารพิษ

จากราช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว เช่น การป้องการ

การ เจริญของ  Fusarium spp. ที่พบในแปลง

เพาะปลูก โดยการป้องกันการเข้าท าลายของราต่อ

พืช โดยใช้ระบบการปลูกพืชที่ลดการสะสมโรคใน

แปลงปลูก การท าเขตกรรม เช่น การไถปรับหน้า

ดิน การก าจัดวัชพืช ศัตรูพืช หรือแมลง และการ



เลือกใช้เครื่องจักร หรือวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

เพ่ือลดความเสียหายของผลิตผล (Jouany, 2007) 

2. การป้องกันการเกิดสารพิษ

จากราในช่วงการเก็บรักษา  เช่น Aspergillus 

spp. และ Penicillium spp. ท าได้โดยการควบคุม

ความชื้น และอุณหภูมิให้อยู่ในระดับต่ า โดยให้

ความส าคัญต่อการจัดการการหมุนเวียนอากาศ

ภายในสถานที่เก็บ การก าจัดแมลงหรือสัตว์ต่าง ๆ 

ในโรงเก็บ หากจัดการได้อย่างเหมาะสม จะช่วย

ป้องกันการเพ่ิมขึ้นของสารพิษจากราได้ (Smith 

and Henderson, 1991) 

การก าจัดสารพิษจากรา 

การป้องกันการเจริญของราก่อนการเก็บ

เกี่ยว หรือขณะเก็บรักษา เป็นเพียงการลดโอกาส

การเกิดสารพิษ แต่ไม่สามารถที่จะก าจัดความเป็น

พิษของสารพิษจากราที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบหรือ

อาหารได้ เมื่อมีการสร้างสารพิษจากราแล้ว การ

ก าจัดอาจท าได้โดย 1) กระบวนการทางการ

กายภาพ  (physical processes) เช่น  การท า

ความสะอาด การคัดแยก การล้างน้ า การแยก

เมล็ดแตกด้วยความหนาแน่น และการใช้ความร้อน 

ร่วมทั้งการใช้เทคโนโลยีด้านรังสี 2) กระบวนการ

ทางเคมี (chemical processes) เช่น การใช้ กรด 

และเบสต่าง ๆ อัลดีไฮด์ ไบซัลไฟด์ (bisulfite) ตัว

ออกซิ ไดส์  หรือก๊าซชนิดต่าง ๆ ทั้ งนี้ปริมาณ

สารเคมีที่ใช้อาจมีผลกระทบต่อคุณค่าทางโภชนะ 

กลิ่น รส สี และเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบ และ 3) 

วิธีการทางชีวภาพ  (biological method) คือ 

การใช้สารจับสารพิษจากรา (mycotoxin binder) 

เช่น ซีโอไลท์ (zeolite) เบนโทไนท์ (bentonite) 

และไฮเดรตโซเดียมแคลเซียมอลูมิ โนซิลิ เกต 

(hydrated sodium calcium aluminosilicate, 

HSCAS) หรือ ผนังเซลล์ของยีสต์ เป็นต้น (AFSSA, 

2009) และการใช้และสารเปลี่ยนรูปสารพิษจากรา 

(mycotoxin biotransformation) เช่น  การลด

ความเป็นพิษของไตรโคทีซีน ท าได้โดยการเปลี่ยน

โครงสร้างที่มีความเป็นพิษ คือ บริเวณหมู่อีพอก

ไ ซ ด์  ( epoxide)  ด้ ว ย เ อน ไ ซ ม์ อี พ อ ก ซิ เ ด ส 

(epoxidase) (He et al., 2010) การลดความเป็น

พิษของฟูโมนิซินโดยการตัดพันธะเอสเทอร์ ด้วย

เอนไซม์ ในกลุ่มของคาร์บอกซิลเอสเทอร์ เรส 

( carboxylesterase)  (Heinl et al., 2010) เ ป็ น

ต้น 

ผลกระทบของสารพิษจากเชื้อราต่อสุขภาพสัตว์ 
ความรุนแรงของความเป็นพิษของสารพิษ

จากรา ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ อายุ และสภาพ
ร่างกายของสัตว์ สารพิษจากเชื้อราแทบทุกชนิด
ล้วนมีผลกดภูมิคุ้มกันในสัตว์ปีก จึงง่ายต่อการเกิด
โรคต่างๆ เช่น อะฟลาทอกซินมีผลกดภูมิคุ้มกัน
ระดับ เซลล์  (cell-mediated immunity) โดย
ปกติซึ่งในธรรมชาติวัตถุดิบอาหารสัตว์จะพบ
สารพิษมากกว่า 1 ชนิด แม้ได้รับในระดับที่ไม่สูง
อาจส่งผลต่อกดภูมิคุ้มกันได้ เช่น สัตว์ที่ ได้รับ
สารพิษฟูโมนิซิน ร่วมกับ  DON จะมีผลไปกด
ภูมิคุ้มกันมากกว่าการได้รับสารพิษชนิดเดียว 
(Grenier et al., 2011) นอกจ ากนี้ ก า ร ไ ด้ รั บ
สารพิษจากราจะชักน าให้เกิดความเครียดระดับ
เซลล์ หรือ oxidative stress ซึ่งน าไปสู่สภาพการ
อักเสบอย่างรุนแรงในร่างกาย การเจ็บป่วยและ
เสียชีวิตได้ (Dalvi and McGowan., 1984)  



ปัญหาความสุ่มเสี่ยงของสารพิษจากเชื้อราใน

การผลิตสัตว์และแนวทางการจัดการ 

แม้ว่าการป้องกันและการก าจัดสารพิษ

จากเชื้ อราจะเป็นวิ ธีที่ มีการปฏิบัติกันอยู่ ใน

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์อย่างกว้างขวาง 

แต่พบว่าอุบัติการณ์ความเป็นพิษของสารพิษจาก

รายังคงสามารถพบได้ในการผลิตสัตว์โดยทั่วไป 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ คือ 

1. การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์สารพิษ

จากราในวัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นมีขั้นตอน

ที่ต้องการความช านาญและความแม่นย า

เป็นอย่างมากเนื่องจากเชื้อรามักเกิดอยู่

เป็นจุด ไม่ได้กระจายทั่วไปในวัตถุดิบหรือ

ในอาหารสัตว์  การประเมินระดับของ

สารพิษจากเชื้อรานั้นยังคงเกิดความ

คลาดเคลื่อน และอาจจะไม่ได้สะท้อน

ปริมาณที่ เกิดขึ้นจริงในวัตถุดิบหรือใน

อาหารสัตว์ จึงมักมีสารพิษจากเชื้อราที่

ปนเปื้อนไปในอาหาร ในการตรวจสอบจึง

ควรมีความเข้มงวด ถูกต้อง และแม่นย า 

2. วัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด เช่น ข้าวโพด

ที่ เป็นวัตถุดิบที่มีระดับการใช้ในอาหาร

สัตว์ที่ค่อนข้างสูง ในปัจจุบันจากการที่

ข้าวโพดที่ผลิตในประเทศไทยมีปริมาณไม่

เ พี ย ง พ อ ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และมีราคาแพง 

จึงมักมีการน าเข้าข้าวโพดจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน ซึ่งอาจมีระบบการผลิตและ

การเก็บรักษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน บางครั้ง

จึงพบว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษจาก

เชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะฟลาท็อกซิน 

ในปริมาณที่สูงกว่าปกติ และท าให้เกิด

ปัญหาต่อสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง  

3. นอกเหนือจากข้าวโพดแล้วพบว่าวัตถุดิบ

อาหารสัตว์บางชนิดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีการ

ใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทยเช่น ร า

ละเอียด และปลายข้าว  พบว่ามีการ

ปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอัตราที่

ค่อนข้างสูง แต่มักถูกมองข้ามในเรื่องของ

ปัญหาสารพิษจากเชื้ อรา  การตรวจ

ประเมินจึงต้องมีความเข้มงวด ผู้ใช้เอง

จ าเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยง และ

ควรแนวทางการป้องกันที่ดี 

4. การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราจาก

วัสดุรองพ้ืน เช่น แกลบ พบว่าบางครั้งมี

การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราใน

ระดับที่ค่อนข้างสูง และอาจจะน ามาสู่

อุบัติการณ์ของการเกิดความเป็นพิษได้

เมื่อสัตว์ได้รับเข้าไปด้วยการบริโภค แต่

ปัญหาดังกล่าวนี้มักถูกมองข้าม  

5. สารพิษจากเชื้อราหลายชนิดตรวจพบใน

อัตราที่ไม่เกินระดับที่ระบุว่าปลอดภัย แต่

เมื่อได้รับเข้าไปในร่างกายของสัตว์แล้ว

อาจมีการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน และ

ก่อให้เกิดความเป็นพิษขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการตรวจสอบและการผลิตอาหาร

สัตว์จึงควรตระหนักในปัญหาดังกล่าว 

และมีความเข้มงวดต่อการตรวจสอบ



วัตถุดิบ และควรมีความเข้าใจหลักการใน

การน ามาผลิตอาหารสัตว์ ให้เกิดความ

ปลอดภัย 

6. ในการผลิตอาหารสัตว์นั้ นอาจมีการ

ปนเปื้อนของเชื้อรา และสารพิษจากเชื้อ

รา จากการตกค้างในระบบการผลิตของ

โรงงานอาหารสัตว์  เช่น ในระบบท่อ

ล า เลียงและเครื่ องผสมอาหาร หาก

อุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้รับการท าความ

สะอาด ก าจัดฝุ่น หรือสิ่ งที่ตกค้างที่ มี

ขนาดอนุภาคเล็ก อาจจะท าให้เกิดการ

สะสมของสารพิษจากเชื้อรา และปนเปื้อน

ไปยังการผลิตอาหารในล าดับต่อไปได้ 

7. การปนเปื้อนของเชื้อรา และสารพิษจาก

เชื้ อ ราอาจ เกิดขึ้ น ได้ ในระดับฟาร์ ม 

เนื่องจากการจัดการเรื่องของความชื้น

ภายในโรงเรือนที่ไม่เหมาะสม หรือการหก

หล่นของอาหาร น้ า และการที่อุปกรณ์ให้

น้ าและอาหารไม่ได้รับการดูแลท าความ

สะอาด  

จะเห็นได้ว่าการปนเปื้อนของสารพิษใน
อาหารสัตว์ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นใน
การผลิตอาหารสัตว์ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การจัดการที่ดี เริ่มต้นจากการพยายามคัดกรอง
วัตถุดิบอาหาร การจัดระบบการจัดเก็บและการ
ผลิตอาหาร รวมไปถึงการจัดการที่ดีในระดับฟาร์ม 
เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศที่เหมาะสม
ต่อการเจริญของรา ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดการ
ปนเปื้อนของสารพิษจากราได้ตลอดเส้นทางการ
ผลิตสัตว์เพ่ือการบริโภค 
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