การศึกษาปริมาณสารพิษจากเชื้อราทีทูในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสนําเขา ป 2557
นายวัชระ ศิริตันติ์ 1 นายวศิลป พงษพัฒน 1

บทคัดยอ
การศึ ก ษาปริ ม าณสารพิ ษ ที ทู ใ นกลู เ ทนข า วโพดและกากดี ดี จี เ อสนํ า เข า ป 2557
ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางกลูเทนขาวโพด 138 ตัวอยาง และกากดีดีจีเอส 184 ตัวอยาง รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 322 ตัวอยาง จากผูประกอบการนําเขากลูเทนขาวโพด 19 ราย กากดีดีจีเอส 39 ราย จาก
ดานนําเขาอาหารสัตว ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2557 นํามาตรวจวิเคราะหปริมาณ
สารพิษทีทูโดยวิธี ELISA พบการปนเปอนสารพิษทีทูในตัวอยางกลูเทนขาวโพด 20.29% (28/138) และ
ในตั ว อย า งกากดี ดี จี เ อส 1.09% (2/184) และจากการศึ กษาครั้ ง นี้ พ บการปนเป อ นสารพิ ษ ที ทู เ กิ น
คาปริมาณระดับที่ยอมรับไดซึ่งกําหนดไวในวัตถุดิบจําพวกธัญเมล็ดที่ระดับ 100 ppb (พั น ทิ พ า, 2539)
โดยในตัวอยางกลูเทนขาวโพดพบการปนเปอนที่ระดับ 50.01-100 ppb 17.86 % (5/28) ระดับ
101.00-150.00 ppb 7.14% (2/28) ระดับ 150.01-200 ppb 7.14% (2/28) และระดับ >200.00
ppb 7.14% (2/28) และตัวอยางกากดีดีจีเอสพบการปนเปอนสารพิษทีทู 1.09% (2/184) ที่ระดับ
101.00-150.00 ppb 50% (1/2) และระดับ >200.00 ppb 50% (1/2) กลูเทนขาวโพดเปนผลิตภัณฑ
จากขาวโพดและกากดีดีจีเอสก็เปนผลพลอยไดจากการนําขาวโพดไปหมักเพื่อผลิตเอทานอล ซึ่งขาวโพด
เป น วั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว ที่ มีค วามเสี่ ย งต อ การเกิ ด เชื้ อ ราสอดคล อ งกั บ อรอนงค (2548) และ
Ishii and Uen, (1981) กลาววาขาวโพดซึ่งนิยมใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวพบเชื้อรา
Fusarium tricinctum อยูมากซึ่งเปนเชื้อรากลุมที่สรางสารพิษทีทูไดมากที่สุด ดังนั้นในการเก็บรักษา
วัตถุดิบอาหารสัตวจําพวกขาวโพดควรสามารถปองกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิได รวมทั้งมีวัสดุรอง
พื้นไมใหสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อปองกันความชื้น มีขอสังเกตวาตัวอยางกากดีดีจีเอสไมพบการปนเปอน
สารพิษทีทู 98.01% (182/184) พบเพียง 1.09% (2/184) แตพบในระดับที่สูงเกินคาที่ยอมรับไดที่ระดับ
101.00-150.00 ppb 50% (1/2) และระดับ >200.00 ppb 50% (1/2) ซึ่งหากการเก็บรักษาในระหวาง
การขนสงไมสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไดจะทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อราและสรางสารพิษทีทู
ปนเปอนระดับปริมาณสูงในวัตถุดิบอาหารสัตวทีเปนผลิตภัณฑและผลพลอยไดจากขาวโพด
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Study on quantity of T2-toxin in corn gluten meal and DDGS imported since 2014
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Abstract
Study on quantity of T2-toxin in corn gluten meal and DDGS imported
since 2014, random sampling corn gluten meal 138 samples and DDGS 184 examples
total 322 samples from Entrepreneurs imports corn gluten meal 19 operators and DDGS
39 operators at The import of animal feed during January to December 2014, that come
to analyzed for T2-toxin by ELISA. Results showed contamination T2-toxin in corn gluten
meal 20.29% (28/138) and DDGS 1.09%. (2/184). This study was found contamination of
T2-toxin exceeds acceptable levels which are defined in grain seeds at levels 100 ppb
(Pantipa, 1993). In corn gluten meal samples founded contamination levels 50.01-100
ppb 17.86% (5/28) level of 101.00-150.00 ppb 7.14% (2/28) level of 150.01-200 ppb
7.14% (2/28) and level of >200.00 ppb 7.14% (2/28) and DDGS example founded
contamination level of 101.00-150.00 ppb 50% (1/2) and> 200.00 ppb 50% (1/2). Since
corn gluten meal is product from corn and DDGS is a by-product from the fermentation
of corn to produce ethanol. The corn is a staple at risk of developing fungal comply with
Onanong (2005) and Ishii and Uen, (1981) Said that corn used as raw material in the
production of feed and found many fungi Fusarium tricinctum, which a group of fungus
that can create most T2-toxin. So to use the raw materials such as corn should be able
to prevent humidity and temperature control and use substrate is not directly exposed
to the surface to prevent moisture. Has been noted, that a DDGS samples not found
contamination of T2-toxin 98.01% (182/184) just found 1.09% (2/184) but found at a
higher level than the acceptable level. 101.00-150.00 ppb 50% (1/2) and >200.00 ppb
50%(1/2), which if maintained during transport cannot control humidity and
temperature, will cause contamination fungal and create T2-toxin contamination in raw
materials such as corn higher level.
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บทนํา
สารพิษทีทู เปนสารพิษจากเชื้อราที่สําคัญเนื่องจากพบการปนเปอนบอยในอาหารสัตว
และไดมีการศึกษาผลกระทบมากที่สุดชนิดหนึ่ง สารพิษทีทูผลิตจากเชื้อราหลายสกุล เชน F. culmorum,
F. Solani, F.poae, F. sporotricchioides แตเชื้อราที่สรางสารพิษกลุมนี้สูงสุด ไดแก F. tricinctum
(Ishii and Ueno, 1981) ซึ่งเชื้อราชนิดนี้พบมากในขาวโพด (อรอนงค, 2548) สารพิษทีทูเปนอนุพันธ
ของไตรโคธีซีนส ชนิดเอ สรางขึ้นจากเชื้อราฟูซาเรียม มีสูตรโครงสรางหลักประกอบดวยวงแหวนไตร
โคธีเคนและไตรโคธีเคน ชนิดเอ เปนไตรโคธีซีนสที่มีไฮโดเจนอะตอมกลุมไฮดรอกซิลหรือกลุมอะซีทอกซิล
จับอยูที่ตําแหนง R1, R2, R3, R4 และ R5 บนสูตรโครงสราง สารพิษในกลุมนี้มีความซับซอนของโครงสราง
โมเลกุลนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชนิดอื่น ๆ (Busby and Wogan, 1981) สารพิษทีทูมีลักษณะเปน
เกล็ดแหลมสีขาว ประกอบดวยโมเลกุลของ C24H34O9 ละลายในตัวทําละลายอินทรีย คือ เอทธานอล
ไมละลายในน้ํา (Cole and Cox, 1981)

โครงสรางทางเคมีของสารพิษทีทู
ที่มา : Richard and Richard (1981)
ไดมีการศึกษาเมแทโบลิซึมสารพิษทีทูกันอยางกวางขวางโดยพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเสนใยเชื้อรา
ในรางกายคนและสัตว จากการศึกษาพบวาเชื้อรา F. tricinctum สามารถสรางสารพิษทีทูและสารพิษ
เอชทีทู โดยสารพิษทีทูถูกสรางขึ้น ในระยะตนของการเจริ ญของเชื้ อรากอนตอมาจึงเปลี่ยนแปลงเป น
สารพิษเอชทีทูโดยเอมไซมเอสเทอเรสที่มีอยูในเชื้อรานั้ น (Yoshizawa and Morooka, 1975)
สวนการศึกษาในรางกายสัตวพบวาตับสามารถเปลี่ยนสารพิษทีทูใหเปนสารพิษเอชทีทูไดอยางรวดเร็ว
(Ohta et al, 1977) และเมื่อนําสารพิษทีทูมาละลายในน้ํามันมะกอกแลวใหหนูขาวกิน จะตรวจพบ
สารพิษเอชทีทูในตับไดภายในเวลา 30 นาที และพบสารพิษเอชทีทูในไตในปริมาณต่ํากวาที่พบในตับ
10 เทา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเปลี่ยนแปลงและการกระจายของสารพิษทีทูในสัตวหลายชนิด เชน หนู
ขาว และหนูถีบจักร โดยฉีดสารพิษทีทูเคลือบดวยสารกัมมันตภาพรังสีเขาใตผิวหนังของหนูขาว ภายใน
เวลา 30 นาที พบวาสารพิษสวนใหญสะสมที่ตับ รองลงมา ไดแก ไต ลําไสใหญ และอุจจาระ ตามลําดับ
หลังจากนั้นพบวาสารพิษถูกขับออกจากรางกาย โดย 50 % ของสารพิษที่ไดรับออกมากับอุจจาระและ
10 % ถูกขับออกทางปสสาวะ หลังจากนั้น 12 ชั่วโมง ไมพบสารกัมมันตภาพรังสีที่มีอยูในโมเลกุ ลของ
สารพิษทีทูเหลืออยูในตัวหนู ไดนําอุจราระและปสสาวะของหนูที่ถูกขับออกมาวิเคราะหทางเคมีพบวาหนู
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ขาวที่ไดรับสารพิษทีทูจะขับสารพิษเอชทีทูออกมาดวย (Ueno et all, 1971) สุกรคอนขางไวกับสารพิษ
ชนิดนี้สวนไกคอนขางทนทานตอสารพิษนี้ อาการเปนพิษจากสารพิษทีทูเมื่อสัมผัสโดยตรงจะทําใหเกิด
แผลเรื้อรังมีเลือดออกและเนื้อตายบริเวณปาก กระเพาะ และลําไส โลหิตจางและออนเพลีย สงผลทําให
การกินอาหารลดลงน้ําหนักตัวลดลงสงผลตอการเจริญเติบโต อีกทั้งยังกดระบบภูมิคุมกัน ทําลายอวัยวะที่
สําคัญภายในรางกายกอใหเกิดโรคและเหนี่ย วนํา ใหเ กิด โรคมะเร็ง ดว ย (อรอนงค, 2548) ประเทศไทย
นิยมนําเขากลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสจากตางประเทศมาใชเปนอาหารสัตว โดยในป พ.ศ. 2556
ประเทศไทยมีปริมาณการนําเขากลูเทนขาวโพด จํานวน 33,858.45 ตัน มูลคา 736.76 ลานบาท และ
กากดีดี จีเอส จํานวน 238,872.42 ตั น มูล คา 2,911.25 ลานบาท (กรมปศุสัตว , 2556) เนื่ องจาก
กลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสเปนผลิตภัณฑผลพลอยไดจากขาวโพด ซึ่งในขาวโพดพบการปนเปอน
เชื้อรากลุม F. tricinctum ซึ่งเปนกลุมที่สรางสารพิษทีทูมากที่สุด ซึ่งอาจทําใหมีการปนเปอนสารพิษทูอยู
ในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอส อันจะสงผลเสียหายตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวในประเทศไทย
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวการณของสารพิษทีทูจากเชื้อรากลุมฟูซาเรียมใน
วัตถุดิบอาหารสัตวนําเขาคอรนกลูเทนและกากดีดีจีเอส เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางกรอบ
การดํ าเนิน งานควบคุ มคุ ณภาพอาหารสั ตว ต ามกฎหมายและเป น ข อมู ลในการเฝาระวั งการปนเป อน
สารพิษดังกลาวตอไป

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณการสุมเก็บตัวอยาง
1. หลาวสุมเก็บตัวอยาง
2. ถุงพลาสติกรวมตัวอยาง ชนาด 5 กิโลกรัม
3. ชอนตักตัวอยาง
4. ถุงพลาสติกสําหรับกันความชื้นเก็บตัวอยางขนาด 1 กก.
5. ซองกระดาษกันแสงสําหรับใสตัวอยาง
6. เทปกาวปดกระดาษ
วิธีดําเนินการ
สุมเก็บตัวอยางกลูเทนขาวโพด 138 ตัวอยาง และกากดีดีจีเอส 184 ตัวอยาง รวมจํานวนทั้งสิ้น
322 ตั ว อย า ง จากผู ป ระกอบการนํ า เข ากลู เ ทนข าวโพด 19 ราย กากดี ดี จี เ อส 39 ราย จาก
ด านนํ า เข าอาหารสั ต ว ระยะเวลาตั้ ง แต เ ดื อนมกราคมถึ งเดื อ นธั น วาคม 2557 นํ า ส งห องปฏิ บั ติ การ
ตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษทีทูโดยวิธี ELISA (AOAC, 1990)
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เกณฑการสุมเก็บตัวอยาง
ลักษณะบรรจุภัณฑ
ขนาด/Lot/Batch
จํานวนจุดการสุม
ปริมาณการเก็บ
การลดขนาดตัวอยาง
เพื่อนําสงหองปฏิบัติการ
ความถี่การเก็บ

ถุง
นอยกวา 12 ตัน/Lot หรือ
200 ถุงๆ ละไมเกิน 60 กก.
ไมนอยกวา 4 จุด
3 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม

กอง Bulk ในตูคอนเทนเนอร
17 ตัน/Lot

1 ตัวอยาง ตอการนําเขา 1 ครั้ง

1 ตัวอยาง ตอการนําเขา 1 ครั้ง

ไมนอยกวา 5 จุด
3 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม

วิธีการสุมเก็บตัวอยาง ใชหลาวสุมเก็บตัวอยางกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอส จากตูคอนเทนเนอร
โดยดูจากขนาดและลักษณะบรรจุภัณฑ ขนาดนอยกวา 12 ตัน/Lot หรือ 200 ถุงๆ ละไมเกิน 60
กิโลกรัม จํานวนจุดการสุมไมนอยกวา 4 จุด กองขนาด 17 ตัน/Lot จํานวนจุดการสุมไมนอยกวา 5 จุด
น้ําหนักตัวอยางปริมาณ 3 กิโลกรัม รวมตัวอยางใสในถุงพลาสติกรวมตัวอยางขนาด 5 กิโลกรัม เขยาใหเขา
กัน ใชชอนตักตัวอยางที่เขยาใหเขากันดีแลวใสในถุงกันความชื้นขนาด 1 กิโลกรัม นําตัวอยางกลูเทนขาวโพด
และกากดีดีจีเอส จากถุงพลาสติกกันความชื้นใสในซองกระดาษกันแสง ปดผนึกซองดวยเทปกาว บันทึก
รายละเอียดชนิดอาหารสัตว วันที่นําเขา สถานที่เก็บและวันที่เก็บตัวอยาง
ขอบขายตัวอยางที่นําสงหองปฏิบัติการ จัดสงตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขากลูเทนขาวโพด
138 ตัวอยาง และกากดีดีจีเอส 184 ตัวอยาง แตละตัวอยางน้ําหนัก 1 กิโลกรัม
วิธีการตรวจวิเคราะหตัวอยาง หองปฏิบัติการงานพิษวิทยาและชีวเคมี/สารพิษจากเชื้อรา สํานัก
ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว ดําเนินการตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษทีทูจากเชื้อรากลุม
ฟูซาเรียมโดยวิธี ELISA
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รับตัวอยาง

เตรียมตัวอยาง
(บดตัวอยาง)

พื้นผิว Micro titer plate เคลือบดวย Antibody
เติมตัวอยาง + Enzyme conjugate + specific antibodies

อานคาความเขมสีของปฏิกิริยาดวยเครื่อง Micro ELISA
Reader

อานผลและรายงานผล

วิธีการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ปริมาณเฉลี่ยของ
สารพิษทีทู ในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสนําเขา ป 2557

ผล
สุมเก็บตัวอยางวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขากลูเทนขาวโพด 138 ตัวอยาง และกากดีดีจีเอส 184
ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 322 ตัวอยาง จากผูประกอบการนําเขากลูเทนขาวโพด 19 ราย และกากดีดีจีเอส 39
ราย โดยสุมตัวอยาง ณ ดานนําเขาอาหารสัตว ในระหวางเดือนมกราคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2557
ตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษทีทูโดยวิธี ELISA
ผลจากการตรวจวิเคราะหพบวามีการปนเปอนสารพิษทีทูในตัวอยางกลูเทนขาวโพด 20.29 %
(28/138) โดยปนเปอนที่ระดับคาเฉลี่ย 74.81 ppb และพบการปนเปอนสารพิษทีทูในตัวอยางกากดีดีจี
เอส 1.09 % (2/184) โดยปนเปอนที่ระดับคาเฉลี่ย 238.35 ppb คาระดับการปนเปอนสารพิษทีทูสูงสุด
และต่ําสุดแยกตามประเภทวัตถุดิบ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษทีทูที่ตรวจวิเคราะหพบในวัตถุดิบอาหารสัตวนําเขา
ชนิดวัตถุดิบ

จํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด (N)

กลูเทนขาวโพด
กากดีดีจีเอส

138
184

พบ
การปนเปอน
(ตัวอยาง)
28
2

รอยละที่พบ

X

max

min

SD

20.29
1.09

74.81
238.35

277.90
373.00

14.40
103.70

67.28
190.42

พบระดั บ ปริ มาณการปนเป อนสารพิ ษที ทู ในตั ว อย างกลู เ ทนข าวโพดที่ ร ะดั บ สู งสุ ด >200.00 ppb
7.14% และในกากดีดีจีเ อสพบการปนเป อนสารพิ ษทีทูร ะดั บสูงสุด >200.00 ppb 50.00%
และพบการปนเปอนสารพิษทีทูที่ระดับตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษทีทูในวัตถุดิบอาหารสัตวแยกตามระดับที่พบ
ชนิด/จํานวนตัวอยาง
ที่พบการปนเปอน
กลูเทนขาวโพด (N=28)
กากดีดีจีเอส (N=2)

0.01-50.00 ppb

50.01-100.00 ppb

100.01-150.00 ppb

150.01-200.00 ppb

>200.00 ppb

17/28 (60.71%)
-

5/28 (17.86%)
-

2/28 (7.14%)
1/2 (50.00%)

2/28 (7.14%)
-

2/28 (7.14%)
1/2 (50.00%)

พบการปนเปอนสารพิษทีทูในตัวอยางกลูเทนขาวโพดจากประเทศจีน 25 % (7/28) ปนเปอนที่ระดับ
คาเฉลี่ย 29.74 ppb กลูเทนขาวโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 19.44 % (21/108) ที่ระดับคาเฉลี่ย
89.84 ppb และปนเปอนสารพิษทีทูในตัวอยางกากดีดีจีเอสจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1.09 % (2/184)
ที่ระดับคาเฉลี่ย 238.35 ppb คาระดับการปนเปอนสารพิษทีทูสูงสุดและต่ําสุดแยกตามแหลงประเทศ
ที่นําเขา ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษทีทูในวัตถุดิบอาหารสัตวแยกตามแหลงประเทศ
ขนิดวัตถุดิบ

แหลงประเทศ

จํานวน
ตัวอยาง
ทั้งหมด (N)

กลูเทนขาวโพด

จีน
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา

28
108
184

กากดีดีจีเอส

พบ
การปนเปอน
(ตัวอยาง)
7
21
2

พบการ
ปนเปอน
%
25.00
19.44
1.09

X

29.74
89.84
238.35

max

min

SD

36.80
277.90
373.00

24.00
5.56
14.40 71.79
103.70 190.42

ตัวอยางกลูเทนขาวโพดนําเขาในชวงระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม พบการปนเปอนสารพิษทีทูที่ระดับ
คาเฉลี่ยสูงสุด 116 ppb และในตัวอยางกากดีดีจีเอสที่นําเขาในชวงระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน พบ
การปนเปอนสารพิษทีทูที่ระดับคาเฉลี่ยสูงสุด 373 ppb คาระดับการปนเปอนสารพิษทีทูสูงสุดและต่ําสุด
แยกตามชวงเวลานําเขา ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 : แสดงปริมาณการปนเปอนสารพิษทีทูในวัตถุดิบอาหารสัตวแยกตามชวงเวลาที่นําเขา
ขนิดวัตถุดิบ
กลูเทนขาวโพด

กากดีดีจีเอส

ชวงเวลา
ที่นําเขา

จํานวน
ตัวอยาง
ทั้งหมด (N)

มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฎาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคม
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฎาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคม

31
56
22
29
58
40
37
49

พบ
การ
ปนเปอน
(ตัวอยาง)
4
14
6
4
1
1
-

พบการ
ปนเปอน
%

X

12.90
25.00
27.27
13.79
1.72
2.50
-

116.00
71.37
64.55
61.08
103.70
373.00
-

max

min

SD

277.90
219.10
93.40
172.30
103.70
373.00
-

31.50
14.40
41.70
24.00
103.70
373.00
-

115.81
64.84
22.35
74.15
-

สรุปและวิจารณ
การศึกษาปริมาณสารพิษทีทูในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอสนําเขา ป 2557 พบวาผลการ
ตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษทีทูในตัวอยางกลูเทนขาวโพด 138 ตัวอยาง พบการปนเปอน 20.29 %
(28/138) และในตั ว อย างกากดี ดี จี เ อส 184 ตั ว อย าง พบการปนเป อน 1.09 % (2/184) และจาก
การศึกษาครั้งนี้พบการปนเปอนสารพิษทีทูเกินคาปริมาณระดับที่ยอมรั บได โดยในตัวอยางกลูเทน
ขาวโพดพบการปนเปอนที่ระดับ 50.01-100 ppb 17.86 % (5/28) ระดับ 101.00-150.00 ppb
7.14 % (2/28) ระดับ 150.01-200 ppb 7.14 % (2/28) และระดับ >200.00 ppb 7.14 % (2/28)
และในตัวอยางกากดีดีจีเอสพบการปนเปอนสารพิษทีทูที่ระดับ 101.00-150.00 ppb 50.% (1/2) และ
ระดับ >200.00 ppb 50% (1/2) แตเนื่องจากกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
พ.ศ.2525 รวมทั้งขอกําหนดของสหภาพยุโรปและขอกําหนดของประเทศคูคา ยังไมไดกําหนดคาปริมาณ
ของสารพิษทีทูที่ยอมใหมีไดในกลูเทนขาวโพดและกากดีดีจีเอส มีเพียงกลาวถึงปริมาณสารพิษทีทูที่ยอม
ใหมีไดในวัตถุดิบจําพวกธัญเมล็ ดกําหนดอยูที่ระดับ 100 ppb (พันทิพา, 2539) กลูเทนขาวโพดเปน
ผลิตภัณฑจากขาวโพดและกากดีดีจีเอสก็เปนผลพลอยไดจากการนําขาวโพดไปหมักเพื่อผลิตเอทานอล ซึ่ง
ขาวโพดเปนวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงตอการเกิดเชื้อราสอดคลองกับ อรอนงค (2548) และ Ishii and Uen,
(1981) กลาววาขาวโพดซึ่งนิยมใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตวพบเชื้อ รา Fusarium tricinctum
อยูมากซึ่งเปนเชื้อรากลุมที่สรางสารพิษทีทูไดมากที่สุด ดังนั้นวัตถุดิบอาหารสัตวจําพวกผลิตภัณฑและผล
พลอยไดจากขาวโพดการเก็บรักษาควรสามารถควบคุมความชื้นซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการเจริญและสราง
สารพิษของเชื้อราได นอกจากนี้ควรมีหองเก็บที่สามารถปองกันความชื้นและควบคุมอุณหภูมิได รวมทั้งมี
วัสดุรองไมใหสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อปองกันความชื้น ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ พิพัฒน และคณะ
(2551) วาการมีหองเก็บอาหารสัตวและการมีวัสดุรองถุงอาหารสัตว มีนัยสําคัญตอการปนเปอนสารพิษ
จากเชื้อราอะฟลาท็อกซิน บี 1 โดยการไมมีหองเก็บอาหารสัตวมีโอกาสพบการปนเปอนสารพิษจากเชื้อรา
1.7 เทา ของการมีหองเก็บอาหารสัตว และการไมมีวัสดุ รองถุงอาหารสัตวจะมีโอกาสพบกาปนเปอน
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สารพิษจากเชื้ อรา 3.6 เทา ของการมีชั้นรองถุงอาหาร มีขอสั งเกตว าตัวอยางกากดีดีจี เอสไม พบการ
ปนเปอนสารพิษทีทู 98.01 % (182/184) พบเพียง 1.09 % (2/184) แตพบในระดับที่สูงเกินคาที่ยอมรับ
ไดที่ระดับ 101.00-150.00 ppb 50.% (1/2) และระดับ >200.00 ppb 50.% (1/2) หากการเก็บรักษา
ในระหวางการขนสงไมสามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิไดจะทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อราและสราง
สารพิษทีทปู นเปอนอยูในวัตถุดิบอาหารสัตวจําพวกขาวโพดในระดับสูงได

ขอแนะนํา
กฎหมายอาหารสัตวของประเทศไทยและประเทศคูคายังไมไดกําหนดระดับปริมาณของสารพิษ
ทีทูที่ยอมใหมีไดในวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดตางๆ ไว เนื่องจากรายงานขอมูล เกี่ยวกับการตรวจพบของ
สารพิษทีทูและสารพิษเอชทีทูในผลิตภัณฑที่ใชเปนอาหารสัตวยังมีขอจํากัด นอกจากนี้ยังมีความจําเปน
เรงดวนในการพัฒนาวิธีวิเคราะหและการตรวจสอบความไวของวิธีการวิเคราะหสารพิษทีทูและเอชทีทูใน
ผลิตภัณฑที่ใชเปนอาหารสัตว ดังนั้นจึงจําเปนตองพัฒนาวิธีการในการวิเคราะห ที่สําคัญตองมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นและดําเนินการสืบสวนตอไป และตองทําการวิจัยปจจัยที่เกี่ยวของในการ
ตรวจพบของสารพิษทีทูและสารพิษเอชทีทูในธัญพืชและผลิตภัณฑจากธัญพืชดวย
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