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สารพษิสารพษิสารพษิสารพษิ    

จากเชือ้ราจากเชือ้ราจากเชือ้ราจากเชือ้รา    ::::    

    

    

AflatoxinAflatoxinAflatoxinAflatoxin    อะฟลาทอ็กซนิอะฟลาทอ็กซนิอะฟลาทอ็กซนิอะฟลาทอ็กซนิ (Aflatoxin )(Aflatoxin )(Aflatoxin )(Aflatoxin )    

 

อะฟลาท็อกซินอะฟลาท็อกซินอะฟลาท็อกซินอะฟลาท็อกซิน    คืออะไร คืออะไร คืออะไร คืออะไร     
            อะฟลาทอ็กซนิ  สารพษิชนิดหนึ�งที�เชื�อ
ราผลติขึ�น และมกัพบปนเปื�อนอยูใ่นอาหาร  
 

คุณสมบัติของคุณสมบัติของคุณสมบัติของคุณสมบัติของอะฟลาท็อกซิน อะฟลาท็อกซิน อะฟลาท็อกซิน อะฟลาท็อกซิน     
   

            คณุสมบติัทางเคมี 

 อะฟลาท็อกซนิแบ่งตามโครงสร้างทาง

เคมไีดเ้ป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มอะฟลาทอ็กซนิ ชนิด

บ ี ( Aflatoxin B ) เป็นสารพวก บสิ-ฟิวราโน-ไอ

โซคมูารนิ ( bis-furano-isocumarin ) กลุ่มที�สอง
คอื กลุ่มอะฟลาทอ็กซนิ ชนิดจ ี( Aflatoxin G ) มี

โครงสรา้งไอโซคมูารนิ  ซึ�งตามธรรมชาตจิะม ี

อะฟลาทอกซนิอยูท่ ั �งหมด 4 ชนิด  ไดแ้ก่    

อะฟลาทอ็กซนิ ชนิด B1, B2, G1   และ   G2   
 

            คณุสมบติัทางกายภาพ 

 อ ะ ฟ ล า ท็ อ ก ซิ น ล ะ ล า ย ไ ด้ ใ น นํ� า  
แอลกอฮอล์ และละลายได้ดใีนสารตวัทําละลาย

อนิทรยี์ เช่น คลอโรฟอร์ม เบนซนิ และอะซโีตน 

คณุสมบตัทิางกายภาพที�สาํคญัของสารพษิอะฟลา
ทอกซิน ได้แก่ มันสามารถทนความร้อนได้ถึง

ระดบัอุณหภมู ิ 260 องศาเซลเซยีส   แต่สาร 

อะฟลาทอกซนิเสื�อมสลายไดภ้ายใตแ้สงอลัตรา้ 

ไวโอเลต แสงแดด และรงัสแีกมม่า 
 

แหลงที่มาของสารแหลงที่มาของสารแหลงที่มาของสารแหลงที่มาของสารอะฟลาทอ็กซนิ  อะฟลาทอ็กซนิ  อะฟลาทอ็กซนิ  อะฟลาทอ็กซนิ          
            ต้นตอของสารพษิชนิดนี� ไดแ้ก่ เชื�อรา
กลุ่ม แอสเปอรจ์ลิลสั ฟลาวสั (Aspergillus flavus)  

และ แอสเปอร์จิลลสั พาราซติิกสั (Aspergillus 

parasiticus)  ซึ�งมสีเีขยีวแกม หรอืสเีหลอืงอ่อน 
เชื�อราทั �ง  2  ชนิดนี�พบไดท้ั �วไปในอาหาร และ
วสัดทุางการเกษตรในบา้นเราซึ�งเป็นประเทศที�อยู่
ในแถบรอ้นชื�น  
 

การปนเปอนของการปนเปอนของการปนเปอนของการปนเปอนของอะฟลาท็อกซนิอะฟลาท็อกซนิอะฟลาท็อกซนิอะฟลาท็อกซนิ    
ในในในในอาหารอาหารอาหารอาหาร        
 

  อาหารที� จํ าห น่ายในท้อ งตลาด ใน

ปจัจุบนัที�พบว่ามกีารปนเปื�อนของสารพษิ 

อะฟลาท็อกซิน ได้แก่ อาหารจําพวกแป้ง และ

ผลติภณัฑ์จากแป้ง เช่น  แป้งขา้วสาลี  แป้งขา้ว

เหนียว แป้งข้าวจ้าว แป้งข้าวโพด  แป้งมัน

สําปะหลัง แ ป้งท้าวยายม่อม   อาหารหรือ

ผลติภณัฑท์ี�ทาํจากถั �วลสิง เช่น ถั �วลสิงดบิ ถั �วลสิง
คั �วที�ใชป้รุงอาหาร เนยถั �วลสิง กากถั �วลสิง นํ�ามนั
ถั �วลสิง  นอกจากนั �นยงัพบปนเปื�อนอยูใ่นขา้วโพด  
มนัสาํปะหลงั  อาหารแหง้ เช่น ผกั ผลไมอ้บแหง้ 

ปลาแห้ง กุ้งแห้ง เนื� อมะพร้าวแห้ง พริกแห้ง 
พรกิไทย งา เมลด็มะม่วงหมิพานต ์และถั �วอื�นๆ 

 

อนัตรายอนัตรายอนัตรายอนัตรายของสารอะฟลาท็อกซนิของสารอะฟลาท็อกซนิของสารอะฟลาท็อกซนิของสารอะฟลาท็อกซนิ    
 พิษ ข อ งส า รอ ะ ฟล า ท็ อ ก ซิน แ บ บ

เฉียบพลนันั �นมกัเกดิในเดก็มากกว่าผูใ้หญ่อาการ
ที�เกดิจากสารอะฟลาทอ็กซนิในเดก็ คลา้ยคลงึกบั

อาการของเดก็ที�เป็น Reye’s syndrome คอื มี

อาการชกัและหมดสตไิด ้เนื�องจากมคีวามผดิปกติ
ของตบัและสมอง นํ�าตาลในเลอืดลดลง สมองบวม 
มกีารคั �งของไขมนัในอวยัวะภายใน เช่น ตบั ไต 

หวัใจ และปอด  บางครั �งมกีารตรวจพบสารอะฟ
ลาทอ็กซนิในตบัผูป้ว่ยดว้ย   
            สาํหรบัในผูใ้หญ่หากไดร้บัสารพษิชนิดนี�
เขา้ไปเป็นจาํนวนมาก หรอืแมเ้ป็นจํานวนน้อยแต่

ไดร้บัเป็นประจํา  อาจเกดิการสะสมจนทําใหเ้กดิ

อาการชกั หายใจลําบาก ตบัถูกทําลาย หวัใจและ

สมองบวม 

            นอกจากนั �นการที�ร่างกายไดร้บัสารพษิ
อะฟลาท็อกซินเป็นประจํายังเป็นสาเหตุของ

โรคมะเรง็ตบั ( Hepatoma ) การเกดิไขมนัมากใน

ตบั (fatty liver) และพงัพดืในตบั ( liver fibrosis )   
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สารพษิสารพษิสารพษิสารพษิ    

จากเชือ้ราจากเชือ้ราจากเชือ้ราจากเชือ้รา    ::::    

    

    

AflatoxinAflatoxinAflatoxinAflatoxin    
 

                
 

             องค์การอนามยัโลก จดัใหส้ารอะฟลา 

ทอ็กซนิเป็นสารก่อมะเรง็ที�รา้ยแรงมากที�สุดชนิด
หนึ�ง  เพราะปรมิาณของอะฟลาท็อกซินเพยีง 1 

ไมโครกรมั สามารถทําให้เกิดการกลายพนัธุ์ใน

แบคทีเรยี และทําใหเ้กดิมะเรง็ในสตัว์ทดลองได้

หากไดร้บัอยา่งต่อเนื�อง 
 

 

 

 

 

 

 

วธิปีองกนัวธิปีองกนัวธิปีองกนัวธิปีองกนั    
            ความร้อนที� เ ราใช้ประกอบอาหาร
ประจําวนั เช่น หุง ตม้ นึ�งหรอืแมแ้ต่วธิพีาสเจอร์
ไรซ์ และสเตอร์ร ิไรซ์ไ ม่สามารถทําลายพิษ

ของอะฟลาท็อกซนิใหห้มดไปได ้แต่อะฟลาท็อก

ซนิสามารถถกูทาํลายไดด้ว้ยดา่งและคลอรนี 

            ดังนั �นวิธี ป้ องกันที�ดีที� สุด  คือ  การ
ป้องกันมิให้สารพิษชนิดนี� ปนเปื� อนตั �งแต่ใน
วตัถุดบิทางการเกษตรที�นํามาใชป้ระกอบอาหาร 
 

 
 

 


