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Modified Mycotoxin 

นายไกรวุฒิ นวลขาว 

กรรมการกลางสมาคมสารพิษจากเชื้อรา 

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สาํนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศสัุตว์ 

  

          สารพิษจากเช้ือรา (mycotoxins) เป็นสารพิษระดับทุตยภูมิ  (secondary compounds) จะเกิดการ

สังเคราะห์ไดภ้ายใตส้ภาวะท่ีมีความจาํเพาะเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะถูกสร้างโดยเช้ือรา ซ่ึงพบไดท้ัว่ไปใน

อ า ห า ร ส า ร พิ ษ จ า ก เช้ื อ ร า ท่ี รู้ จั ก ทั่ ว  ๆ  ไ ป คื อ  Aflatoxins, Ochratoxin A (OTA), citrinin, patulin 

trichothecenes, deoxynivalenol (DON), T-2 toxin (T-2), แ ล ะ  HT-2 toxin (HT-2), fumonisins แ ล ะ 

zearalenone (ZEN) ซ่ึ ง ท่ี กล่ าวม าทั้ งห ม ดน้ี เป็ น  metabolites ท่ี เกิ ดจาก เช้ือราห ล ากห ล ายชนิ ด  เช่ น 

Aspergillus, Fusarium, Penicillium,และ Alternaria  

 Modified mycotoxin ตรวจพบคร้ังแรกในช่วงปี ค.ศ. 1980 ตรวจพบในปริมาณสูงทั้ งท่ีไม่พบ

สารพิษจากเช้ือราชนิดใดเลย สารพิษท่ีตรวจพบดังกล่าวถูกเรียกว่า undetected forms ได้แก่ conjugated 

mycotoxins ซ่ึง metabolites เหล่าน้ีภายหลังได้ถูกเรียกว่า modified mycotoxins โดยตั้ งตามโครงสร้าง 

(structure), ความเป็นขั้ว (polarity), ความสามารถในการละลาย (solubility), และมวลโมเลกุล (molecular 

mass) ในบางกรณีสามารถถูกสร้างไดจ้ากเช้ือรา (fungi) โดยเกิดในส่วน defense mechanism ท่ีป้องกนัการ

ติดเช้ือในพืชชนิดต่าง ๆ อนัมีสาเหตุมาจากความเป็นพิษ นอกจากน้ี modified mycotoxins ยงัพบว่าสามารถ

เปล่ียนกลบัไปเป็น mycotoxins (parent mycotoxins) ภายใตก้ระบวนการ metabolism ของคนและสัตวไ์ดอี้ก

ดว้ย ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดง Major mycotoxins ท่ีพบในอาหารและ modified forms ของแต่ละชนิด (Freire et al., 

2018) 
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          โดยหลัก ๆ แล้วจะพบกับกระบวนการย่อย (derive) สารพิษจากเช้ือราภายในกระบวนการกลไก

ป้องกันตัวของพืช (plant defense mechanisms) อย่างไรก็ตามบางทีก็มีการเรียก modified mycotoxins 

เหล่าน้ีวา่ mycotoxin-derived compounds เพราะมกัจะพบว่าเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา metabolism ทั้งในสัตวแ์ละ

พืช และมกัจะปรากฏให้เจอพร้อม ๆ กบั free mycotoxins ในบางกรณีความเขม้ขน้ของสารพิษจากเช้ือราท่ี

ตรวจพบนั้ นก็เป็นความเข้มข้นท่ีเกิดจากสารพิษจากเช้ือราหลัก (parent mycotoxins) รวมกับ modified 

mycotoxins เพราะฉะนั้ นการทําความเข้าใจการสร้าง (formation) และการเปล่ียนรูป (degradation) ของ

สารพิษจากเช้ือราจึงจาํเป็นมากท่ีจะตอ้งมีการศึกษาให้ละเอียด และตรงประเด็นมากท่ีสุด เพื่อหาวิธีการ

ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับ modified mycotoxins ทั้งน้ีเน่ืองจากความเข้มข้นสุทธิของสารพิษจากเช้ือรา 

(total mycotoxins) อาจพบว่าเป็น parent mycotoxins เสียส่วนใหญ่ และมี modified mycotoxins ปะปนมา

บ้าง หรือในบางกรณีนั้ นท่ีตรวจพบ mycotoxins แท้จริงแล้วอาจะเป็น modified mycotoxins ก็เป็นได ้

เน่ืองจากมีความใกลเ้คียงกนัค่อนขา้งสูง ความสามารถในการบดบงั (blinds) โดยความสามารถน้ี จะทาํการ

บดบังการตรวจพบของ parent mycotoxins ในวตัถุดิบอาหารได้ ซ่ึงเกิดจากการท่ีสารพิษจากเช้ือราทํา

ปฏิกิริยากบัส่วนประกอบในอาหารท่ีมีพนัธะโควาเลนท ์(covalent bonds) ซ่ึงเรียกว่า conjugated ซ่ึงตวัน้ีจะ

สามารถมองเห็นและตรวจพบได ้ส่วนอีกดา้นหน่ึงท่ีไม่ใช่พนัธะโคลาเลนท ์(noncovalent bonds) หรือเรียก

อีกอย่างว่า “physical entrapment” จะเรียกว่า “hidden” ซ่ึงการท่ีจะมองเห็นหรือไม่น้ีขึ้นอยู่กับการจบัตัว 

(bound) ขององคป์ระกอบนั้น ๆ (matrix)  

 ปัจจุบันได้มีคาํจาํกัดความถึง modified mycotoxins ว่าเป็นสารประกอบ (compounds) ท่ีมาจาก 

secondary metabolite ของสารพิษจากเช้ือรา เช่น DON และ ZEN โครงสร้างของ modified mycotoxin 

จะตอ้งถูกสร้าง หรือเปล่ียนแปลงโดยกระบวนการทางเคมี (chemical process) หรือกระบวนการทางชีวภาพ 

(biological) หมายความรวมถึงท่ีเกิดในสัตว ์พืช และกิจกรรมของจุลชีพ (microorganism) โดยทั้งหมดตอ้ง

เกิดดว้ยกรรมวิธีธรรมชาติ หรือการเกิดกระบวนการดงักล่าวขา้งตน้ภายใตก้ระบวนการแปรรูปอาหารอนั

เกิดเป็นไปเองตามธรรมชาติ ก็จัดให้เป็น modified mycotoxins ทั้ งหมด ซ่ึงได้แสดงตัวอย่างการเกิด 

modified mycotoxin ในอาหารตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 แสดงตวัอยา่งการเกิด modified mycotoxin ในอาหาร (Freire et al., 2018) 
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การพบ modified mycotoxins อาจพบไดใ้นอาหารซ่ึงเกิดในระหวา่งปฏิกิริยา detoxification ของ metabolite 

ในพืช ซ่ึงการเกิดน้ีสามารถเกิดดว้ยทั้งกระบวนการทางกายภาพ และกระบวนการทางเคมี และนบัรวมไปถึง 

modified mycotoxin ท่ีเกิดจาก metabolism ทั้งของสัตวแ์ละมนุษยด์ว้ยแสดงตาม ภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงการสร้างของ modified mycotoxin โดยพืช, จุลินทรีย,์ กระบวนการแปรรูป และสตัว ์(Freire 

et al., 2018) 

Modified mycotoxin โดยพืช 

 พืชท่ีติดเช้ือราจนเกิดความเสียหายและเกิดการสร้างสารพิษจากเช้ือรา ซ่ึงในระหว่างท่ีเช้ือราจู่โจม

พืช พืชเองจะมีกลไกในการป้องกนัตวัจากการจู่โจมเหล่านั้นดว้ยการเกิดปฏิกิริยา conjugation กบั organic 

molecules หรือเกิดปฏิกิริยา hydrolysis, reduction และ oxidation  นอกจากน้ียงัทาํให้เปล่ียนแปลงในขั้ว 

(polarity) ด้วย การกําจัดพิษของพืช (detoxification) จําแนกออกเป็น 3 เฟส หลัก ๆ ได้แก่ phase I และ 

phase II ของ m etabolism  สองเฟสแรกจัดเป็ นการเป ล่ียนแป ลงทางเคมี  ส่วน เฟ ส 3 นั้ นจัดเป็ น 

compartmentalization โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลให้เกิด masked mycotoxin) Phase I ระยะน้ีจะมี

ปฏิกิริยาหลายชนิดเกิดขึ้นกบัโมเลกุลของพืช เช่น hydrolysis, reduction หรือ oxidation โดยหลกั ๆ แลว้ 

phase I น้ีจะสร้าง lipophilic xenobiotics เพื่อเตรียมเข้าสู่  phase II ส่วน Hydrophilic xenobiotics ไม่

จาํเป็นตอ้งถูก metabolite ใน phase I เตรียมตวัไปสู่ phase II ไดเ้ลย 

 Phase II จะมีปฏิกิริยา conjugation ท่ี เกิดจากการกําจัดพิษ (detoxification) ของพืชเอง ตรง

กระบวนการน้ีจะมีการผูกติด (binding) ระหว่าง hydrophilic biomolecules กับ xenobiotic และจะถูก 

catalyze ดว้ย glycosyl-, malonyl- และ glutathione-S-transferase ทาํให้สารประกอบจาํพวก glucose, fatty 

acids, glutathione และ hemicellulose จบักบั mycotoxin molecules ทาํใหมี้ความสามารถในการละลายนํ้าได้

ดีขึ้ น (solubility) ซ่ึงหลังจากน้ีจะเตรียมเข้าสู่ phase III จะมีการลดความเป็นพิษลงด้วย อย่างไรก็ตาม 

สารพิษจากเช้ือราบางชนิด (derivatives mycotoxin) จะยงัคงมีความเป็นพิษอยู ่และสุดทา้ยใน phase III จะ



4 
 

พบ modified mycotoxin ตกคา้งใน vacuole, apoplast หรือผนังเซลล์ ซ่ึง ณ ตรงจุดน้ีสารพิษจะหยุดทาํร้าย

ต่อเซลล์พืช สารประกอบท่ีพบมากท่ีสุดในระบบกระบวนกาน้ี คือ β–linked glucose-conjugates ของ 

trichothecenes, D3G และ HT-2 toxin-3-glusoside (HT-2-3G) และ zearalenone, zearalenone-14-glucoside 

(ZEN-14G)  

 D3G หน่ึงใน modified mycotoxin ท่ีเปล่ียนรูปมาจาก DON ในกลไกการป้องกันตัวของพืช 

(defense mechanism) โดยเอนไซม์ glycosyltransferase ทาํการ binding ระหว่าง endogenous glucose 

molecules กบัโมเลกุลคาร์บอน 3 hydroxyl group ของ DON จากการเปล่ียนแปลง DON ไปเป็น D3G, 3-

Acetyl-deoxynivalenol (3-ADON) นั้ นจากการสํารวจพบว่าไม่ เกิดการเปล่ียนแปลงได้ในทุกวัตถุดิบ 

ยกตวัอย่างเช่น มีการปนเป้ือน DON ในขา้วสาลี ขา้วบาร์เลย ์ขา้วโพด และขา้วไรย ์ทั้งหมดน้ีพบว่ามีการ

เปล่ียนแปลง DON ไปเป็น modified mycotoxin ชนิดต่าง ๆ แต่แตกต่างกนักบัตวัอย่างขา้วโอ๊ต ซ่ึงไม่พบว่า

มีการเป ล่ียนแป ลง DON ไป เป็น modified mycotoxin เลย ทั้ ง น้ี เกิดจากข้าวโอ๊ตไม่ มีกระบวนการ 

germination เหมือนพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงตรงจุดน้ีจะมี glucose และ enzyme เขม้ขน้สูง ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

DON ได ้ 

 ZEN เป็นสารพิษจากเช้ือราท่ีก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับ hyperestrogenism, ปัญหาการผสมติดยาก 

การเกิดพิษของ ZEN น้ีมาจากการท่ี lactone ring และ C-4 hydroxyl group ถูกเปล่ียนโครงสร้างในระหว่าง

กลไกการป้องกนัพิษ (detoxification process)  

 ตัวอย่างข้าวบาร์เลย์ (barley) พบว่ามีการเปล่ียนแปลงของ ZEN เป็น ZEN-16-glucoside (ZEN-

16G) และ ZEN-14G ในส่วนราก (root) ส่วนในข้าวสาลี (wheat) พบว่า ZEN สามารถเปล่ียนไปเป็น 

modified mycotoxin ได้เพียง 13% ของ ปริมาณท่ีใส่ลงไปในตัวอย่าง โดยเกิดเป็น ZEN glycoside ทั้ งน้ี

เป็นไปไดถู้กเปล่ียนไปเป็น metabolite ท่ีไม่สามารถตรวจพบได ้เช่น malonyl-glucoside และ diglucoside 

นอกจากน้ี Berthiller และคณะ ในปี 2006 ท่ีทําการทดสอบการก่อตัว (formation) ของ metabolism ทั้ ง 

phase I และ phase II ใน ตัวอย่างพื ช  Arabidopsis thaliana พ บ รูป แบ บ ของก ารก่อตัวของ modified 

mycotoxin ดั ง น้ี  ZEN, α-zearalenol (α-ZEL), β-zearalenol (β-ZEL), α-zearalenol-glucoside, β-

zearalenol-glucoside, ZEN-4-glucoside, ZEN-4-sulfate, malonyl-glucosides (ZEN-MalGlc, α-ZEN-

MalGlc, β-ZEL-MalGlc), di-hexose-(ZEN-DiHex, α-ZEL-DiHex, β-ZELDiHex), hexose-pentose 

disaccharides (ZENHexPent, α-ZEL-HexPent, β-ZEL-Hex-Pent) แ ล ะ  tri-hexose conjugate (β-ZEL-

TriHex) นอกเหนือจากการก่อตัวของ monoglucoside ใน metabolism phase II แล้วยงัสังเกตได้ว่าเกิด 

malonylglucoside และ disaccharide เกิดขึ้นดว้ย 
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Modified mycotoxin โดยจุลินทรีย์ 

 พืชท่ี ติดเช้ือ (infected) อันมีสาเหตุมาจากกระบวนการสร้างสารพิษจากเช้ือราโดยเช้ือรา 

(mycotoxin-producing), strains บางชนิดท่ีมาจากยีสต,์ แบคทีเรีย และ filamentous fungi สามารถก่อให้เกิด 

modified mycotoxins ไ ด้  โ ด ย เฉ พ า ะ  sulfate conjugate แ ล ะ  glucoside ester ท่ี เกิ ด ใ น ร ะ ห ว่ า ง เกิ ด

กระบวนการกลไกป้องกันตัวของพืช (plant defense mechanism) และกิจกรรมของเอนไซม์ (enzymatic 

activity) เป็นไปไดท่ี้จะเกิดการเปล่ียนแปลง parent mycotoxin ให้กลายเป็น modified mycotoxin ถึง 50% 

ซ่ึงเกือบทั้ งหมดนั้ นเกิดจาก microorganism หรือเกิดบนองค์ประกอบของอาหารเล้ียงเน้ือเยื่อ (culture 

medium) ซ่ึงในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาน้ีมากมายในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการหมัก (ferment) เช่น ไวน์ เบียร์ และ โชยุ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาการเกิด modified 

mycotoxin ดว้ย microorganism นั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาอยา่งมีระบบ  

Modified mycotoxins โดย ยสีต์ 

 ZEN จะถูก  Saccharomyces cerevisiae เป ล่ียนให้ เป็ น  α-ZEL, ZEN-14G และ ZEN-16G ยีส ต ์

Clonostachys rosea ก็ยงัสามารถเปล่ียนแปลง ZEN ไดเ้ช่นเดียวกนั โดยอาศยัปฏิกิริยาเอนไซม ์zearalenone 

lactonohydrolase โดยเอนไซม์ดังกล่าวน้ีจะไปจับกับโมเลกุลของ ZEN (1-(3,5-dihydroxy-phenyl)-10’-

hydroxy-1’-undecen-6’-one จนทาํใหก้ารเกิดพิษของ ZEN ลดนอ้ยลง  

Modified mycotoxin โดย filamentous fungi 

 metabolism ของเช้ือราบางชนิดสามารถสร้าง modified mycotoxin ได้ เช่น 3-AcDON และ 15-

AcDON สามารถพบปนเป้ือนได้ในอาหารสร้างมาจากสายพนัธุ์ Fusarium ซ่ึง metabolite นั้นก่อตัวจาก 

(formation) 3,15-diacetyl deoxynivalenol ซ่ึงเป็น biosynthetic precursors ของ DON ท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 

deacetylation เช้ือรา Rhizopus spp และ Aspergillus oryzae สามารถสร้าง metabolite ของ ZEN ได้ เช่น 

ZEN-14-sulfate, α-ZEL-sulfate, ZEN-16G, ZEN-14G และ α-ZEL จากการทดสอบเกือบจะทั้งหมดของ 

ZEN นั้นจะเกิดการเปล่ียนแปลงในวนัท่ี 3 ของการ incubate ส่วนการดูดซึมของ ZEN เขา้สู่ผนงัเซลลข์องรา

นั้นยงัคงตอ้งพิจารณาศึกษาต่อไป นอกจากน้ียงัพบวา่การดูดซึมผ่านผนงัเซลลน์ั้นจะทาํให้พิษลดลง 20% อีก

ดว้ย ทั้งน้ีเกิดจากทั้งกระบวนการ microorganism ท่ีผนงัเซลล ์และกระบวนการ transformation process ของ 

parent mycotoxin จนได ้derivatives  

Modified mycotoxin โดยแบคทีเรีย 

 จุลชีพหลายจาํพวก เช่น Acinetobacter, Leadbetterella และ Gemmata ท่ีพบมากในพืช และดิน มี

ความสามารถในการเปล่ียน DON ให้กลายเป็น 3-keto-4-deoxynivalenol ได้ เม่ือทําการบ่ม (incubate) 

เน้ือเยือ่ท่ีปนเป้ือนดว้ย DON และ 3-epimer-DON ซ่ึงเกิดเน่ืองมาจากการทาํปฏิกิริยากบั epoxide ring  
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 β-glucosidase ท่ีสร้างโดย Bifidobacterium adolescentis สามารถทําปฏิกิริยากับ glucoside ของ 

DON (D3G), nivalenol (nivalenol-3-glucoside (NIV-3G)) และ HT-2 (HT-2-3G) พ บ ในตัวอย่างธัญ พื ช 

และเบียร์ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากจุดน้ี เพื่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น probiotics และ

เช่นเดียวกนัปฏิกิริยาน้ีอาจมีการเพิ่มของสารพิษจากเช้ือราดว้ย  

Modified mycotoxin โดยกระบวนการผลติ (processing) 

 สารพิษจากเช้ือราจดัวา่เป็นสารพษิท่ีมีความคงตวั (stable) สูง ไม่วา่จะผา่นกระบวนการทางกายภาพ 

เช่น อุณหภูมิ การปอก หรือแมแ้ต่การบด การโม่ หรือกระบวนการทางเคมี เช่น alkali และ acid treatment 

หรือกระบวนการทางจุลชีวะ เช่น การหมกั เป็นตน้ ก็ยงัคงสามารถรักษาสภาพเป็นสารพิษไวไ้ด ้ในการลด

ปริมาณ parent mycotoxin นั้นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างระหว่างกระบวนการแปรรูป (processing) เช่น รูป 

(form) ของสารพิษ, องคป์ระกอบของอาหาร และกระบวนการทางกายภาพทั้งหมด 

 กระบวนการทางเคมี เช่น การใช้ alkali ในกระบวนการ hydrolysis จะทาํให้ไดผ้ลเป็น hydrolyzed 

Fumonisins (HFB) อยา่งไรกต็ามการทดสอบผลกระทบต่อ Fumonisins ดว้ยการใชค้วามร้อน และ alkali ผล

ปรากฏว่า ไม่พบขอ้มูลท่ีแน่ชดั อาจเพราะเน่ืองจากใชวิ้ธีการทดสอบท่ีมีค่า recovery ท่ีตํ่ามาทาํการทดสอบ 

modified mycotoxin อย่างไรก็ตาม การศึกษา HFB ก็ยงัไม่เป็นท่ีชัดแจง้แต่อย่างใด แม้ว่าจะทาํการศึกษา

ปฏิกิริยา reduction หลงัจากกระบวนการ hydrolysis แลว้ก็ตาม  

 การศึกษาจาํลองโครงสร้างขององคป์ระกอบในอาหาร โดยการใช ้α-D-glucose เป็นนํ้ าตาล (sugar 

model), methyl-α-D-glucopyranoside เป็ น แ ป้ ง  (starch model) แ ล ะ  N-α-acetyl-L-lysine methyl ester 

และ BOC-L-cysteine methyl ester (กรดอะมิโนท่ีไดม้าจากการ derivatization) เป็นโปรตีน (protein model) 

แล้วนํามาทําการทดสอบการเปล่ียนรูป (degradation) ของสารพิษจากเช้ือราท่ีสร้างจากเช้ือราจาํพวก 

Fusarium ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบทั้งหมด (model) มีการลดลงของ DON แต่ท่ีให้ผลการทดสอบการ

เปล่ียนรูป (degradation) ท่ีชดัเจนท่ีสุดคือรูปแบบ (model) ท่ีมี N-α-acetyl-L-lysine methyl ester อยู่ดว้ย ซ่ึง

ทาํการทดสอบภายใตอุ้ณหภูมิ 150 °C เป็นเวลา 10 นาที การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดจากการท่ี alkali ถูก catalysis 

โดย ε-amino group เน่ืองจาก DON ขนาดความเสถียรเม่ืออยูใ่นสภาวะ alkali hydrolysis และจากปฏิกิริยาน้ี

ทาํใหเ้กิด 12,13-epoxy group ดว้ย อยา่งไรก็ตามการทดสอบน้ีก็ขึ้นอยูก่บัความเขม้ขน้ของ DON ดว้ย  

 สําหรับกระบวนการการทาํเบียร์นั้นก็มีการตรวจพบสารพิษจากเช้ือราเช่นกนั แต่เป็นเร่ืองยากท่ีจะ

หาแนวโน้มการปนเป้ือนสารพิษจากเช้ือรา เน่ืองจากมีปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น ช่วงระยะเวลาการเก็บเก่ียว

วตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการปนเป้ือนมากบัวตัถุดิบก่อนการทาํเบียร์ดว้ย  

 จากรายงานพบ deoxynivalenol oligo-glucosides ระดบัสูง ในมอลต์ระยะ malting และในระหว่าง

กระบวนการผลิต sweet wort ซ่ึงการเกิดน้ีไดถู้กอธิบาย โดยการเกิดกิจกรรมของเอนไซม ์(enzyme activity) 
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ซ่ึงมีมากในระยะ (stage) น้ี โดยเอนไซม์จะไปเร่งการสร้างปฏิกิริยา hydrolysis ของ conjugate DON ท่ีจบั

กบัแป้ง (starch) และ dextrin ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหอ้นุญาตใหเ้กิดปฏิกิริยา DON glycosylation ร่วมกบั glucose 

forming deoxynivalenol oligo-glucosides จะสังเกตไดว้่าในระยะ malting นั้นมกัจะเกิดสารพิษจากเช้ือราได้

ดี อยา่งไรก็ตามเอนไซมท่ี์เกิดในระยะ malting น้ีสามารถปลดปล่อย DON จาก glucoside ไดเ้ช่นกนั 

การตรวจวิเคราะห์ 

 สารพิษจากเช้ือรา (mycotoxins) สามารถจบักบัองค์ประกอบในอาหารได้หลากหลาย นอกจากน้ี

กระบวนการแปรรูป (processing) ยงัมีผลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง (structure) ของสารพิษดว้ย 

ซ่ึงส่งผลขัดขวางการวิเคราะห์สารพิษจากเช้ือราในรูปอิสระ (free form) ได้ค่า recovery ท่ีตํ่า และพบ

รายงานการศึกษาวิจยัทางดา้นน้ีไม่มากนกั 

 เม่ือสารพิษจากเช้ือรา (mycotoxins) จบักับองค์ประกอบต่าง ๆ ในอาหารด้วยพันธะโควาเลนท ์

(covalently binding) แลว้นั้น modified mycotoxin ท่ีไดจ้ะมีความเสถียรมากขึ้นภายใตส้ภาวะการสกดั ทาํ

ให้สามารถตรวจวดัไดโ้ดยตรง อย่างไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกบัการหา retention time, molecular mass, m/z 

ratio เหล่าน้ีจะขาดเสียไม่ได ้เพราะสาเหตุสําคญัของการจบัตามอง parameter เหล่าน้ีคือ การเปล่ียนแปลง

โครงสร้าง (structure) หรือ รูปแบบ (form) เม่ือส่ิงดงักล่าวเปล่ียนค่าต่าง ๆ ของ chromatographic parameter 

ก็จะตอ้งเปล่ียนตามไปดว้ย ดังนั้น ควรท่ีจะให้ความสําคญั และใส่ใจตั้งแต่กระบวนการสกดั (extraction) 

และการ clean up เพราะขั้นตอนเหล่าน้ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้ งกับ parent mycotoxin และ 

modified mycotoxin ซ่ึงในปัจจุบนันั้น การวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะสามารถทาํไดดี้เฉพาะใน parent mycotoxin  

 ในปัจจุบันวิธีท่ีดีท่ีสุดในการตรวจวิเคราะห์สารพิษจากเช้ือรา และอนุพันธ์ คือ เทคนิค Liquid 

Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS/MS) เพราะมี selectivity, sensitivity และความแม่นยาํในการ

อ่านโครงสร้างสูงท่ี สุดในขณ ะน้ี  ร่วมกับ แหล่งกําเนิดไอออนท่ีนิยมใช้  คือ  atmospheric pressure 

electrospray ionization (APESI) และ atmospheric pressure chemical ionization (APCI) ส่วนตัวตรวจวัด

มวล (mass analyzer) ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ combination (MS/MS) quadrupole-linear ion trap, quadrupole-time-

of-flight และ linear ion trap-Fourier transform ion-cyclotron resonance หรือปัจจุบันกลายมาเป็น triple 

quadrupoles และ ion traps ผสานเทคนิคกบั isotopic patterns เพื่อตรวจวดัการเกิด modified mycotoxin ใน

ระหวา่งกระบวนการแปรรูป (processing) และ กระบวนการ metabolism ในพืช, คน และสัตว ์ 
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สรุป  

 ปัจจุบนัมีการต่ืนตวัในการศึกษาเก่ียวกบัสารพิษจากเช้ือรา และ modified mycotoxin ทั้งในอาหาร 

ในพืช ซ่ึงสามารถพบไดท้ั้งกระบวนการทางธรรมชาติ หรือพบไดท้ั้งในระหวา่งกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ 

ทั้งน้ีความรู้ความเขา้ใจในอนัตรายของสารพิษจากเช้ือราและอนุพนัธ์ก็ยงัคงจาํเป็นท่ีจะมีการศึกษาต่อไป

อย่างต่อเน่ือง เพื่อหาขอ้สรุป ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากหลายพื้นท่ีในโลกก็ตระหนักถึงอนัตรายท่ีจะเกิด

ขึ้นกบัสุขภาพของคนและสัตวด์ว้ย 

 กระบวนการแปรรูป กระบวนการผลิตท่ีมีความหลากหลายนั้น มีผลโดยตรงต่อสารพิษจากเช้ือรา 

และอนุพนัธ์ต่าง ๆ นอกจากน้ีการปนเป้ือนตามธรรมชาติตั้งแต่เร่ิมตน้ก็เป็นปัจจยัสําคญัในการศึกษาดว้ย 

ปัจจัยท่ีทําให้เกิดผลกระทบต่อระดับของสารพิษเหล่าน้ี ได้แก่ ปริมาณตั้ งต้น (initial level), อุณหภูมิ, 

ระยะเวลา, ขั้นตอนการหมกั (fermentation), การเติมส่ิงปรุงแต่ง (additives), เอนไซม์, ลกัษระทางกายภาพ

และลกัษณะทางเคมี, องคป์ระกอบ ฯลฯ ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณ หรือความคงตวั หรือแมแ้ต่

การผนักลบัของสารประกอบเหล่าน้ีได ้

 ถึงแม้ว่า modified mycotoxin ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากกลไกการป้องกนัตัว (defense mechanism) 

ของพืช หรือ metabolism ของ microorganism แต่อยา่งไรก็ตามในสัตว ์หรือมนุษยเ์องก็มีกระบวนการสลาย

พิษ (detoxification) นั่นทาํให้พิษของสารประกอบลดลง หรือแมแ้ต่เกิดการเปล่ียนผนักลบัไปเป็น parent 

mycotoxin ก็เป็นได้ นอกจากน้ีระบบต่าง ๆ ในร่างกายของส่ิงมีชีวิตก็ยงัเป็นจุดสําคัญท่ีทําให้มีการ

เปล่ียนแปลงมากมายของสารพิษจากเช้ือราและอนุพนัธ ์

 การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ท่ีดีท่ีสุดคือการใช้ high-performance liquid chromatography โดยต่อ

ร่วมกบัเคร่ืองวดัมวลเพื่อให้ความแม่นยาํในการตรวจวดั modified mycotoxins อย่างไรก็ตามรายละเอียดใน

การสกดั ความเหมาะสมของการ clean-up ก็เป็นส่ิงท่ีสาํคญัดว้ย ส่วนสารมาตรฐานนั้น ก็ควรท่ีจะมีการผลิต

สารใหม่ ๆ หรือสารประกอบใหม่ ๆ ออกมาเพื่อท่ีจะใช้ในการยืนยนัและระบุปริมาณของสารพิษไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ทา้ยสุดน้ี ขอ้มูลท่ีศึกษาท่ีถูกตอ้ง และมากพอจะทาํให้การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพนั้นแม่นยาํ

และเป็นประโยชน์ท่ีสุด นอกจากน้ียงัจําเป็นท่ีจะต้องศึกษากระบวนการเปล่ียนรูป (transformation) 

กระบวนการผนักลบั (reconvert) ใหก้ระจ่างแน่ชดัต่อไปในอนาคต 
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