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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการศึกษาปริมาณอะฟลาทอกซิน ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ใช้ใน
การผลิตอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป รวมทั้งสามารถนาผลการศึกษานี้
มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนควบคุ ม คุ ณ ภาพ และปรั บ ปรุ ง การก าหนดค่ า ปริ ม าณการปนเปื้ อ น
อะฟลาทอกซิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยตัวอย่างประชากรที่ใช้ศึกษา คือ สหกรณ์โคนม จานวน 13
สหกรณ์ แบ่งเป็น เก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ จานวน 172 ตัวอย่าง และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ
โคนมระยะให้นม จานวน 65 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ที่สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อหาปริมาณ
อะฟลาทอกซิน ด้วยวิธี Immunoaffinity column/HPLC พบว่า จากจานวนตัวอย่างทั้งหมด ไม่พบการปนเปื้อน
ของสารพิษอะฟลาทอกซิน รวม ร้ อยละ 63.58 (110/173) โดยวัตถุดิบ อาหารสั ตว์ที่ไม่ พบการปนเปื้อ น
ปริมาณอะฟลาทอกซิน ในทุกตัวอย่าง คือ กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองอบ ผิวถั่วเหลืองอบ กากมันสาปะหลัง
ข้าวโพดเมล็ด ราข้าวสาลี และราหยาบ ส่วนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ พบการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินรวม มี
ล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย ดั ง นี้ กากเมล็ ด ฝ้ า ย (144 พี พี บี ) > ข้ า วโพดป่ น (65.38 พี พี บี ) > ถั่ ว เขี ย ว (9 พี พี บี ) >
กากมะพร้าว (7.52 พีพีบี) > กากดีดีจีเอส (1.21 พีพีบี ) > กากปาล์มเนื้อใน (0.81 พีพีบี ) > ราละเอียด
(0.49 พีพีบี) > มันเส้น (0.22 พีพีบี) และลาดับของค่าเฉลี่ยการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 มีดังนี้
กากเมล็ดฝ้าย (126.33 พีพีบี) > ข้าวโพดป่น (58.93 พีพีบี) > ถั่วเขียว (7.94) > กากมะพร้าว (6.22 พีพีบี)
> กากดีดีจีเอส (0.92 พีพีบี) > กากปาล์มเนื้อใน (0.61 พีพีบี) > ราละเอียด (0.46 พีพีบี) > มันเส้น (0.22
พีพีบ)ี โดยกากเมล็ดฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่พบการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน รวม สูงที่สุด คือ 397.74 พีพีบี
รองลงมาคือ ข้าวโพดป่น มีปริมาณ 375.93 พีพีบี ซึ่งสูงกว่าระดับที่กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อกาหนดของสหภาพยุโรป พบว่า กากเมล็ดฝ้าย มีค่าเฉลี่ย
ระดับอะฟลาทอกซิน บี1 เป็น 126.33 พีพีบี และข้าวโพดป่น 58.93 พีพีบี สูงกว่าที่สหภาพยุโรปกาหนดไว้
คือ 20 พีพีบี ส่วนอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนมระยะให้นม พบปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ร้อยละ
53.85 (35/65) โดยมีค่าเฉลี่ยของอะฟลาทอกซิน รวม 3.89 พีพีบี ค่าสูงสุด 107.02 พีพีบี ซึ่งต่ากว่าระดับที่
กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ส่วนค่าเฉลี่ยระดับ การปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซิน บี1 3.8 พีพีบี ซึง่ ไม่เกินระดับที่กาหนดโดยสหภาพยุโรป ที่กาหนดในอาหารโคนมไว้ที่ 5 พีพีบี
ทั้งนี้ จากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์
และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนมได้
คาสาคัญ: อะฟลาทอกซิน วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สหกรณ์โคนม
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This study investigated the amount of aflatoxin contamination in animal feed
ingredients which used in feed production and complete feed for dairy cow and aimed to
be used as a guideline for solving aflatoxin problems in animal feed ingredients and
complete feed. Moreover, this data can be used for quality control planning and
improvement in the determination of the amount of aflatoxin contamination for more
security. The population of the study was 13 dairy cooperatives and divided into 172
samples of animal feed raw materials and 65 complete feed for dairy cows. All samples
were sent to Bureau of Quality Control of Livestock Products for analysis of the amount of
aflatoxin using Immunoaffinity column/HPLC. From the total samples, there was not a
contamination of aflatoxin in 63.58% (110/173), in which the animal feed ingredients that
were not detected the total aflatoxin contamination in all samples were Soybean meal,
Baked soybean, Baked soybean skin, Cassava meal, Corn, Wheat bran and Rough rice bran.
For the feed ingredients that were found the total aflatoxin contamination and the average
level of the contamination of total aflatoxin as follows: Cotton seed meal (144 ppb.)> Corn
meal (65.38 ppb.)> Green beans (9 ppb.)> Coconut meal (7.52 ppb.)>DDGS (1.21 ppb.)>
Palm kernel meal (0.81 ppb.)>Rice polishing (0.49 ppb.)> Cassava chips (0.22ppb.) and the
average level of aflatoxin B1 contamination as follows: Cotton seed meal (126.33 ppb.)>
Corn meal (58.93 ppb.>Green beans (7.94 ppb.)>Coconut meal (6.22 ppb.)>DDGS (0.92
ppb.)> Palm kernel meal (0.61 ppb.)> Rice polishing (0.46 ppb.)> Cassava chip (0.22 ppb.),
respectively. The Cotton seed meal had the highest total aflatoxin content in 397.74 ppb. ,
followed by Corn meal in 375.93 ppb. and this contamination value was higher than the
level specified in the Animal Feed Quality Control Act B.E.2015. When compared with the
requirements of the European Union, it was found that the Cotton seed meal had the
average level of aflatoxin B1 as 126.33 ppb. and Corn meal 58.93 ppb., which higher than
the limit value in 20 ppb. In case of the complete feed for dairy cows, the contamination of
total aflatoxin showed 53.85% (35/65) with an average of 3.89 ppb. and the highest value
was 107.02 ppb., which was lower than the level specified in the Food Quality Control Act.
Animals B.E.2015. For the average level of aflatoxin B1, which showed 3.8 ppb. was not
reach to the limit value in 5 ppb. in the requirements of the European Union. Therefore,
this study was a guideline for surveillance and further setting the standard for total aflatoxin
level in the animal feed ingredients and the complete feed for dairy cows.
Key words: Aflatoxin, Feedstuffs, Complete feed, Dairy Cooperative
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สารบัญตาราง
ชื่อเรื่อง

หน้า

ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
สาหรับโคนมระยะให้นมของสหกรณ์โคนม 13 แห่ง ที่มีการปนเปื้อน
ปริมาณอะฟลาทอกซินรวม และอะฟลาทอกซิน บี 1 ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซินรวม ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซิน บี 1 ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 4 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของโปรตีนที่มีการปนเปื้อน
ปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 5 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของพลังงาน ที่มีการปนเปื้อน
ปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 6 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของโปรตีนที่มีการปนเปื้อน
ปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1 ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 7 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของพลังงาน ที่มีการปนเปื้อน
ปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1 ในระดับต่างๆ
ตารางที่ 8 จานวนตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม
ที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม
ตารางที่ 9 จานวนตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นมที่มี
การปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ที่นาไปใช้เลี้ยงโคนมนั้น นอกเหนือจากคุณภาพ
ทางโภชนาการแล้ว ปัญหาการปลอมปน และการปนปื้อนของสารพิษจากเชื้อรา เป็นสิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม ผู้จาหน่าย รวมถึงผู้ผลิตจะต้องให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ
อะฟลาทอกซิน (Aflatoxins) เปนสารเมแทบอไลททุติยภูมิที่สรางจากเชื้อรา Aspergillus spp.
โดยเฉพาะ Aspergillus flavus และ Aspergillus parasiticus คุณสมบัติของอะฟลาทอกซิน มีดังนี้
คุณสมบัติทางเคมี
อะฟลาทอกซิน สามารถแบ่งตามโครงสร้างทางเคมีเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอะฟลาทอกซิน ชนิด บี เป็นสาร
พวก bis-furano-isocoumarin และ 2. กลุ่มอะฟลาทอกซิน ชนิด จี มีโครงสร้างเป็น isocoumarin ซึ่งตามธรรมชาติ
จะมีอะฟลาทอกซินทั้งหมด 4 ชนิด ไก้แก่ บี 1 บี 2 จี 1 และจี 2 ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยสามารถเรียงลาดับ
ความเป็นพิษจากมากไปน้อยคือ AFB1 AFG1 AFB2 AFG2 และชนิดที่พบบ่อยและมีพิษรุนแรงที่สุดคือ
AFB1 ส่วน อะฟลาทอกซิน เอ็ม 1 คือ อะฟลาทอกซินที่พบในน้านมวัวซึ่งเปลี่ยนรูปมาจากอะฟลาทอกซินบี
จากอาหารโดยกลไกของร่างกายสัตว์

รูปภาพที่ 1 : ภาพโครงสร้าง Aflatoxin B1, B2, G1, G2
คุณสมบัติทางกายภาพ อะฟลาทอกซิน ละลายได้ในน้าและแอลกอฮอล์ และละลายได้ดีในสารละลาย
อิ นทรี ย์ เช่ น คลอโรฟอร์ ม เบนซิ น และ อะซี โตน อะฟลาทอกซิ น สามารถเรื องแสงได้ เมื่ อส่ องดู ภายใต้
แสงอัลตราไวโอเลตขนาด ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร ซึ่งพบว่า อะฟลาทอกซิน B จะเรืองแสงสีน้าเงิน ส่วน
อะฟลาทอกซิน G จะเรืองแสงสีเขียว นอกจากนี้ยังพบว่า อะฟลาทอกซิน สามารถทนความร้อนได้ถึง 260 องศา
เซลเซียส วิธีพาสเจอร์ไรซ์และสเตอร์ริไรซ์ ไม่สามารถทาลาย อะฟลาทอกซิน ให้หมดได้ แต่เสื่อมสลายได้ภายใต้
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แสงอัลตร้าไวโอเลต แสงแดด และรังสีแกมม่า นอกจากนี้จะคงตัวในสภาพที่เป็นกรดแต่จะสลายตัวในสภาพด่างและ
ยังสามารถถูกทาลายได้ด้วยคลอรีน
อะฟลาทอกซิน บี1 กอใหเกิดพิษรุนแรงทั้งในคนและสัตว ซึ่งผลิตผลทางเกษตรกรรมที่มักพบอะฟลา
ทอกซิน เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ปลายข้าว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง มันสาปะหลัง ปลาป่น กระดูกป่น เป็น
ต้น การแพร่กระจายได้ดีขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ภายใต้ความชื้นสูง 18 - 30 เปอร์เซนต์และ
อุณหภูมิสูง 75 - 95 องศาฟาเรนไฮด์ (อนงค์, 2546) ทางสหภาพยุโรปได้มีการกาหนดระดับ อะฟลาทอกซิน
B1 ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคเนื้อ แกะ แพะ ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนม ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส่วน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กาหนดระดับอะฟลาทอกซิน B1 B2 G1 G2 ในข้าวโพด ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด กาก
เมล็ดฝ้าย ไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (FAO, 2003) และประเทศไทยได้กาหนดลักษณะของ
อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพในวัตถุดิบ อาหารสัตว์ เช่ น กากถั่วลิ สง ข้าวโพดป่น ราข้าว และปลาป่น ห้ามมี
ปริมาณอะฟลาทอกซิน มากกว่า 500 100 50 และ40 ไมโครกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม ตามลาดับ และอาหารสัตว์
ผสมสาเร็จ รูป เช่น อาหารส าเร็ จรู ปเป็ ด สุกรน้าหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป และโคอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
ห้ามมีปริมาณอะฟลาทอกซิน มากกว่า 30 100 และ200 ไมโครกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม ตามลาดับ เป็น ต้น
(กรมปศุสัตว์, 2558)
ดังนั้น อาหารสัตว์ที่ปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินเมื่อนาไปเลี้ยงสัตว์ เป็นสาเหตุสาคัญที่ ทาให้เกิด
การสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจ ด้านการเลี้ ยงสั ตว์ รวมทั้งผลผลิ ต และผลิ ตภัณฑ์ที่ได้จากสั ตว์ เช่น อัตราการ
เจริญเติบโตลดลง อัตราการตายเพิ่มขึ้น ผลผลิตเนื้อ นม ไข่ลดลง คุณภาพไข่ลดลง ขนาดไข่ลดลง เปลือกไข่
บางลง การฟักไข่ลดลง นอกจากนี้ อะฟลาทอกซินสามารถผ่านไปตามกระแสโลหิต เกิดการสะสมหรือตกค้าง
ในเนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ และผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ เช่น เนื้อ น้านม ไข่ เป็นต้น ทาให้เกิดความเสี่ยง
อันตรายต่อผู้บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ (อนงค์, 2546) และสารพิษอะฟลาทอกซินนี้ทาให้
เซลล์ตับอักเสบ ประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารลดลง จึงทาให้สัตว์มีอาการเบื่ออาหาร ระบบสืบพัน ธุ์มีปัญหา
ทาให้ผสมพันธุ์ไม่ติด ภูมิต้านทานโรคต่าทาให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย (Lynch, 1972)
งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินตกค้างในวัตถุดิบอาหารสัตว์
ที่ใช้ในการผลิตอาหารโคนมที่นามาใช้ในการผลิตอาหารโคนม จานวน 14 ชนิด ได้แก่ กากเมล็ดฝ้าย ถั่วเขียว
กากมะพร้ า ว กากดี ดีจี เอส กากปาล์ ม เนื้ อใน กากถั่ ว เหลื อ ง ถั่ ว เหลื อ งอบ ผิ ว ถั่ว เหลื องอบ ข้า วโพดป่ น
ราละเอียด มันเส้น กากมันสาปะหลัง ราข้าวสาลี ราหยาบ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะ
ให้ น ม เพื่อใช้เป็น แนวทางในการแก้ไขปัญหาอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบ อาหารสั ตว์ และอาหารสั ตว์ผ สม
สาเร็จรูป รวมทั้งสามารถนาผลการศึกษานี้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการกาหนดค่าปริมาณการปนเปื้อน
อะฟลาทอกซิน ในวัตถุดิบ อาหารสัตว์ และอาหารสั ตว์ผ สมส าเร็จรูปสาหรับโคนม ระยะให้นม ให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับค่าที่กาหนดในมาตรฐานระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อทราบปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนม
ระยะให้นม ของสหกรณ์โคนม
2. เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสม
สาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม ของสหกรณ์โคนม
อุปกรณ์และวิธีการ
อุปกรณ์การสุ่มเก็บตัวอย่าง
1. ช้อนตักตัวอย่าง ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
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2. ถุงซิปเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ชนิดพลาสติกใส ขนาด 500 กรัม
3. ซองกระดาษสีน้าตาล สาหรับใส่ตัวอย่างอาหารสัตว์
4. แถบกาวปิดซองกระดาษสีน้าตาลและที่เย็บกระดาษ สาหรับใส่ตัวอย่างอาหารสัตว์
5. ถุงมือยาง และผ้าปิดจมูก
6. 70 % แอลกอฮอล์บรรจุขวด สาหรับสเปรย์ฆ่าเชื้อ
วิธีดาเนินการ
1. วางแผนสารวจสหกรณ์โคนมที่มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทั้งหมดทั่วประเทศ จานวน 13 สหกรณ์
ในปี พ.ศ. 2559 และทาการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนม
ระยะให้นม แบบปลอดเชื้อ โดยผู้ทาหน้าที่เก็บตัวอย่าง ต้องสวมผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง แล้วสเปรย์แอลกอฮอล์
ลงบนถุงมือยางให้ทั่ว และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นจึงใช้ช้อนตักตัวอย่าง และถุงเก็บตัวอย่างชนิดพลาสติก
ใสที่จัด เตรียมมา ไปทาการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรู ปสาหรับโคนมระยะ
ให้นม ด้วยวิธีแบบปลอดเชื้อ ดังนี้
1.1 การสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์
1.1.2 กรณีเป็นวัตถุดิบอาหารสั ตว์บรรจุถุง หรือภาชนะที่ปิดสนิท ผู้เก็บตัวอย่างจะทาการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด ๆ ละหนึ่งตัว อย่างๆ ละ 500 กรัม โดยเริ่มจากทาการเปิดปากถุง
ภาชนะบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์แต่ละชนิด ๆ ละหนึ่งถุง แล้วจึงทาการตักตัวอย่าง โดยใช้ช้อนตักตัวอย่างตัก
วัตถุดิบอาหารสัตว์ลึกลงไป จากพื้นผิวของวัตถุดิบอาหารสัตว์ประมาณ 10 นิ้ว จากนั้นจึงตักตัวอย่างวัตถุดิ บ
อาหารสัตว์ใส่ลงในถุงเก็บตัวอย่าง ชนิดพลาสติกใสที่เตรียมไว้ ทาการปิดผนึกปากถุงเก็บตัวอย่างให้แน่นสนิท
1.1.2 กรณีเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์กองเบาค์ (Bulk) ผู้เก็บตัวอย่างจะทาการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ
อาหารสัตว์รอบกอง จานวนไม่น้อยกว่า 5 จุด โดยใช้ช้อนตักตัวอย่างตักวัตถุดิบอาหารสัตว์ลึกลงไปจากพื้นผิว
ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ประมาณ 10 นิ้ว แล้วจึงทาการตักตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ใส่ลงในถุงรวมตัวอย่าง
โดยให้มีปริมาณตัวอย่างภายในถุง 3 กิโลกรัม จากนั้นจึงทาการเขย่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในถุงรวม
ตัวอย่างให้ผสมเข้ากันเป็นอย่างดี แล้วจึงตักแบ่งตัวอย่างวัตถุดิ บอาหารสัตว์ภายในถุงรวมตัวอย่าง ใส่ลงในถุง
เก็บตัวอย่างชนิดพลาสติกใสที่เตรียมไว้ ปริมาณ 500 กรัม และปิดผนึกปากถุงเก็บตัวอย่างให้แน่นสนิท ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เป็นตัวอย่างเพื่อทดสอบ ตรวจ หรือวิเคราะห์คุณภาพ
พ.ศ. 2546
1.2 การสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ โคนมระยะให้นม พร้อมจาหน่าย
1.2.1 ผู้เก็บตัวอย่างจะทาการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ โคนมระยะให้นม จาก
สหกรณ์โคนม ตัวอย่างละ 500 กรัม โดยเริ่มจากเปิดปากถุงภาชนะบรรจุ อาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโค
นมระยะให้นมพร้อมจาหน่าย ก่อนใช้ช้อนตักตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนมระยะให้นม ลึกลง
ไปประมาณ 10 นิ้วจากผิวด้านบนของขนสัตว์ปีกป่นที่อยู่ภายในถุงภาชนะบรรจุ จากนั้นทาการตักตัวอย่างใส่
ลงในถุงเก็บตัวอย่างชนิดพลาสติกใสที่จัดเตรียมไว้แล้วปิดผนึกปากถุงเก็บตัวอย่างให้แน่นสนิท
2. นาตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ที่เก็บได้จากขั้นตอนที่ 1.1 และ 1.2
มาบรรจุลงในซองกระดาษสี น้าตาลอีกขั้นหนึ่ง ปิดผนึกปากซองกระดาษให้แน่นสนิทด้วยแถบกาว พร้อมทั้ง
ระบุ รายละเอีย ดตัว อย่ างอาหารสั ตว์ล งบนหน้าซองกระดาษให้ชัดเจน ดังนี้ ชื่อ สหกรณ์โ คนม สถานที่ตั้ง
ชื่อชนิดของอาหารสัตว์ วันที่ผลิตอาหารสัตว์ วันที่เก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์
3. รวบรวมตัว อย่ างวั ตถุดิบ อาหารสั ตว์ และอาหารสั ตว์ผ สมส าเร็จรูปส าหรั บโคนมระยะให้ น ม
ดังกล่าวข้างต้น เพื่อทาการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
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สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยทาการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซิน ทดสอบ
ด้วยวิธี Immunoaffinity column/HPLC (Vicam Aflatest Instruction Manual, 2014) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ชั่งตัวอย่าง 25 กรัม + NaCl 2.5 กรัม
เติม 80% MeOH 100 มิลลิลติ ร
ปั่นครั้งละ 1 นาที 3 ครั้ง
กรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 4
สารละลาย 5 มิลลิลิตร + น้าบริสุทธิ์ 20 มิลิลิตร
กรองผ่าน Glass Microfiber GF/C
เซตเครื่องมือชุด Clean up
นาสารละลายที่ได้มา 10 มิลลิลิตร
ผ่าน Immunoaffinity column
(Afla Test P)
ล้างด้วยน้าบริสุทธิ์ ครั้งละ 10 มิลลิลิตร 2 ครั้ง
Elute ด้วย MeOH 100% 1 มิลลิลิตร
ระเหยแห้ง ด้วย N2
เติมด้วย 90% Acetonitrile 500 ไมโครลิตร
ฉีดเข้าเครื่อง HPLC 10 ไมโครลิตร
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนมระยะให้นม
ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนมระยะให้นมใน
สหกรณ์โคนม ทั้งหมด 13 สหกรณ์ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว์ สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยทาการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซิน
ด้วยวิธี Immunoaffinity column/HPLC ได้ผลดังนี้
1. ระดับการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม
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จากการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ จานวน 108 อย่าง และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับ
โคนมระยะให้นม จานวน 65 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 173 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 63.58 (110/173) ไม่พบการ
ปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน มีเพียงร้อยละ 36.42 (63/173) ที่พบการปนเปื้อน โดยมีค่าเฉลี่ยของอะฟลา
ทอกซินรวม 7.75 พีพีบี และค่าเฉลี่ยของอะฟลาทอกซินรวม 7.02 พีพีบี ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างวัตถุดิ บอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูปสาหรับโคนมระยะให้นมของ
สหกรณ์โคนม 13 แห่ง ที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม และอะฟลาทอกซิน บี 1 ในระดับต่างๆ
หัวข้อ
จานวนตัวอย่าง
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
173
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
63
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
110
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
36.42
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
63.58
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซินรวม (พีพีบี)
7.75
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
397.74
ค่าต่าสุด (พีพีบี)
0
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 (พีพีบี)
7.02
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
351.84
ค่าต่าสุด (พีพีบี)
0

2. ระดับอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์
จากผลการวิเคราะห์ระดับการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ จานวน
ทั้งหมด 14 ชนิด ได้แก่ กากเมล็ดฝ้าย ถั่วเขียว กากมะพร้าว กากดีดีจีเอส กากปาล์มเนื้อใน กากถั่วเหลือง ถั่ว
เหลืองอบ ผิว ถั่วเหลื องอบ ข้าวโพดป่น ราละเอียด มันเส้น กากมันสาปะหลัง ราข้าวสาลี และราหยาบ
จ านวน 108 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ร้ อ ยละ 25.23 ของตั ว อย่ า งที่ สุ่ ม ตรวจ มี ก ารปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินรวม โดยมีค่าเฉลี่ยของการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน รวม เป็น 10.07 พีพีบี ค่าสูงสุด
397.74 พีพีบีค่าต่าสุด 0 พีพีบี และมีค่าเฉลี่ยของการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1 เป็น 8.97 พีพีบี
ค่าสูงสุด 351.84 พีพีบี ค่าต่าสุด 0 พีพีบี ดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ในระดับต่างๆ
หัวข้อ
จานวนตัวอย่าง
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
108
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
28
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
80
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
29.93
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
74.07
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ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน (พีพีบี)
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
ค่าต่าสุด (พีพีบี)

10.07
397.74
0

ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 ในระดับต่างๆ
หัวข้อ
จานวนตัวอย่าง
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
108
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
28
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
80
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
29.93
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
74.07
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 (พีพีบี)
8.97
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
351.84
ค่าต่าสุด (พีพีบี)
0
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จากผลการศึกษาพบว่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่พบการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม และ
อะฟลาทอกซิน บี 1 ในทุกตัวอย่างคือ กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองอบ ผิวถั่วเหลืองอบ กากมันสาปะหลัง
ข้ า วโพดเมล็ ด ร าข้ า วสาลี และร าหยาบ และเมื่ อ เรี ย งล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย ของการปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินรวมในวัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นดังนี้ กากเมล็ดฝ้าย (144.00) > ข้าวโพดป่น (65.38) > ถั่วเขียว
(9.00) > กากมะพร้าว (7.52) > กากดีดีจีเอส (1.21) > กากปาล์มเนื้อใน (0.81) > ราละเอียด(0.49) > มัน
เส้น (0.22) ดังตารางที่ 4 และ 5 และลาดับค่าเฉลี่ยของการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 เป็นดังนี้
กากเมล็ดฝ้าย (126.33) > ข้าวโพดป่น (58.93) > ถั่วเขียว (7.94) > กากมะพร้าว (6.22) > กากดีดีจีเอส
(0.92) > กากปาล์มเนื้อใน (0.61) > ราละเอียด(0.46) > มันเส้น (0.22) ดังตารางที่ 6 และ 7 ตามลาดับ
โดยวัตถุดิบที่พบว่ามีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม และอะฟลาทอกซิน บี 1 ในทุกตัวอย่าง คือ
กากมะพร้าว กากเมล็ดฝ้าย ถั่วเขียว และข้าวโพดป่น โดยกากเมล็ดฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่พบการปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซินรวมสูงที่สุด คือ 397.74 พีพีบี และปริมาณปนเปื้อนอะฟลาทอกซินบี 1 สูงที่สุด เช่นเดียวกัน
คือ 351.84 พีพีบี เนื่องจากกากเมล็ดฝ้ายที่สหกรณ์โคนมซื้อมาใช้ ในสูตรอาหารสัตว์มีเป็นวัตถุดิบมีผลผลิต
ออกมาเพียงแค่บางฤดูกาล และการนามาใช้ประกอบสูตรอาหารโคนมระยะให้นม ใช้เพียงปริมาณน้อย ดังนั้น
เมื่อสหกรณ์รับซื้อมาแล้วจึงมีการเก็บค้างในโกดังเป็นระยะเวลานานกว่าวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ก่อนนาไปผลิตเป็น
อาหารสัตว์สาเร็จรูปสาหรับโคนม ส่วนการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ปริมาณรองลงมาคือ ข้าวโพด
ป่น มีปริมาณ 375.93 พีพีบี (อะฟลาทอกซิน บี 1 มีปริมาณ 339.93 พีพีบี) สูงกว่าระดับสูงสุดที่กาหนดใน
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. 2558 (แต่ ข้ า วโพดป่ น พบปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินรวมมีค่าเฉลี่ย 65.38 พีพีบี ซึ่งต่ากว่าระดับสูงสุดที่กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พ.ศ. 2558) ข้าวโพดป่นเป็นวัตถุดิบที่มีปริมาณการใช้สูงในสูตรอาหารสาเร็จรูปสาหรับโคนม
ระยะให้นม โดยใช้เป็นแหล่งของพลังงานในอาหารโคนม รวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์มีเป็นที่ต้องการของตลาด
มากขึ้นทุกปี ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ในอาหารโคนม แต่ในอาหารสัตว์สุกร ไก่ สัตว์น้า ก็มีการใช้ข้าวโพดป่นในสูตร
อาหารสัตว์ ทาให้ผลผลิตไม่เพียงพอ มีแนวโน้มของราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นเกษตรกรจึงมีการสั่งซื้อเป็นจานวน
มาก และการเก็บสะสมไว้ในโกดังจานวนมาก การเก็บรักษามักจะเป็นแบบกองพื้น หากใช้ไม่หมด หรือใน
ฤดูก าลที่มี ฝ นตก ความชื้ น สู ง ทาให้ ข้ าวโพดมี ความเสี่ ยงต่อ การเกิดเชื้อ รา และมีก ารปนเปื้ อนปริ มาณ
อะฟลาทอกซินได้ และตัวอย่างที่มีการพบปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวมในข้าวโพดป่นสูงถึง 375.93
พีพีบี เนื่องจากแหล่งของข้าวโพดป่นมาจากการบดข้าวโพดทั้งฝัก และวัตถุดิบมีจานวนมากกองพื้นในโกดัง
ค่อนข้างนาน ดังนั้น การใช้ข้าวโพดป่นต้องคานึงถึงแหล่งที่มาของข้าวโพดป่น และการเก็บรักษาข้าวโพดป่น
ด้ว ย ไม่ เ พี ย งแค่ วั ต ถุ ดิ บ สองชนิ ด นี้ ที่ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง แต่ วั ต ถุ ดิ บ ชนิ ด อื่ น ๆ แม้ ร ะดั บ การปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินจะต่ากว่าระดับสูงสุดที่กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่
การเฝ้าระวังการตรวจรับวัตถุดิบ การเก็บรักษา การจัดการนาไปใช้ผลิตอาหารสัตว์แบบ First In First Out
(FIFO) เพื่อลดระดับการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด และระวังไม่ให้เกินระดับที่
กาหนดจึงเป็นเรื่องสาคัญ
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ตารางที่ 4 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของโปรตีนที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ในระดับต่างๆ
หัวข้อ
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน (พีพีบี)
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
ค่าต่าสุด (พีพีบี)

กากเมล็ดฝ้าย

ถั่วเขียว

กากมะพร้าว

DDGS

กากปาล์มเนื้อใน

3
3
0
100
0
144
397.74
14

2
2
0
100
0
9
15.6
2.4

3
3
0
100
0
7.52
8.79
5.32

5
2
3
40
60
1.21
3.44
0

16
5
11
31.25
68.75
0.81
4.77
0

กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองอบ

15
0
15
0
100
0
0

5
0
5
0
100
0
0

ตารางที่ 5 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของพลังงาน ที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ในระดับต่างๆ
กากมัน
ข้าวโพดป่น
ข้าวโพดเมล็ด
มันเส้น
ราข้าวสาลี
หัวข้อ
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
5
8
2
15
8
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
0
8
0
1
0
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
5
0
2
14
8
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
0
100
0
6.67
0
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
100
0
100
93.33
100
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน (พีพีบี)
0
65.38
0
0.22
0
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
375.93
3.35
ค่าต่าสุด (พีพีบี)
0
0
0
0
0
ตารางที่ 6 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของโปรตีนที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1 ในระดับต่างๆ
กากเมล็ดฝ้าย ถั่วเขียว กากมะพร้าว DDGS กากปาล์มเนื้อใน
หัวข้อ
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
3
2
3
5
16
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
3
2
3
2
5

ผิวถั่วเหลืองอบ

4
0
4
0
100
0
0

ราละเอียด

ราหยาบ

13
3
10
23.08
76.92
0.49
2.92
0

3
0
3
0
100
0
0

กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองอบ ผิวถั่วเหลืองอบ

15
0

5
0

4
0

14

จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 (พีพีบี)
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
ค่าต่าสุด (พีพีบี)

0
100
0
126.33
351.84
10.64

0
100
0
7.94
13.47
2.4

0
100
0
6.22
7.46
4.32

3
40
60
0.92
2.5
0

11
31.25
68.75
0.61
3.77
0

15
0
100
0
0

ตารางที่ 7 จานวนตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งของพลังงาน ที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี1 ในระดับต่างๆ
กากมัน
ข้าวโพดป่น
ข้าวโพดเมล็ด
มันเส้น
ราข้าวสาลี
หัวข้อ
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
5
8
2
15
8
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
0
8
0
1
0
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
5
0
2
14
8
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
0
100
0
6.67
0
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
100
0
100
93.33
100
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 (พีพีบี)
0
58.93
0
0.22
0
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
339.93
3.35
ค่าต่าสุด (พีพีบี)
0
1.5
0
0
0

5
0
100
0
0

4
0
100
0
0

ราละเอียด

ราหยาบ

13
3
10
23.08
76.92
0.46
2.52
0

3
0
3
0
100
0
0

3. ระดับการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม
จากตัวอย่างอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้ นม 65 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 53.85
(35/65) ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจพบปริมาณอะฟลาทอกซิน รวม และอะฟลาทอกซิน บี 1 มีร้อยละ 46.15
(30/65) ที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน รวม และอะฟลาทอกซิน บี 1 โดยมีค่าเฉลี่ยของอะฟลาทอกซิน รวม
3.89 พีพีบี ค่าสูงสุด 107.02 พีพีบี ค่าต่าสุ ด 0 พีพีบี และค่าเฉลี่ยของอะฟลาทอกซิน บี1 3.80 พีพีบี
ค่าสูงสุด 107.02 พีพีบี ค่าต่าสุด 0 พีพีบี ดังแสดงในตารางที่ 8 และ 9 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 จ านวนตัวอย่างอาหารสั ตว์ผ สมสาเร็จรูป ส าหรับโคนมระยะให้นม ที่มีการปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซินรวม
หัวข้อ
จานวนตัวอย่าง
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
65
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
35
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
30
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
53.85
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน
46.15
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน (พีพีบี)
3.89
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
107.02
ค่าต่าสุด (พีพีบี)
0.00
ตารางที่ 9 จ านวนตัว อย่ างอาหารสั ตว์ผ สมส าเร็จรูป ส าหรับโคนมระยะให้ นมที่มีการปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซิน บี1
หัวข้อ
จานวนตัวอย่าง
จานวนตัวอย่างที่ศึกษา
65
จานวนตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
35
จานวนตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
30
ร้อยละของตัวอย่างที่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
53.85
ร้อยละของตัวอย่างที่ไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1
46.15
ค่าเฉลี่ยของปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 (พีพีบี)
3.80
ค่าสูงสุด (พีพีบี)
107.02
ค่าต่าสุด (พีพีบี)
0.00
จากการศึ ก ษามี จ านวน 34
ตั ว อย่ า งที่ พ บว่ า มี ร ะดั บ ของปริ ม าณการปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินรวมในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม โดยมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับสูงสุดที่
กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (กาหนดลักษณะอาหารเสื่อมคุณภาพใน
อาหารสาเร็จรูปโค อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ได้แก่ พบอะฟลาทอกซินรวม มากกว่า 200 พีพีบี) โดยระดับสูงสุด
ที่พบคือ 107.02 พีพีบี มีจานวน 1 ตัวอย่าง เนื่องจากในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม
สูตรนี้มีวัตถุดิบเป็นข้าวโพดป่นที่พบปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม 375.93 พีพีบี ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ข้าวโพดป่ น เป็ น วัตถุดิ บ ที่ใช้เ ป็ น ส่ ว นประกอบส าคัญ ดังนั้น เมื่อน าข้าวโพดป่นที่ มีปริมาณการปนเปื้อ น
อะฟลาทอกซินในระดับสูงมาก มาใช้ในสูตรอาหารโคนม ทาให้ปริมาณอะฟลาทอกซินยังอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
แตกต่างกับ อาหารสัตว์ผสมส าเร็ จรู ป สาหรับโคนมระยะให้นมสูตรที่ใช้กากเมล็ดฝ้ ายในสูตรอาหารสั ตว์

(กากเมล็ดฝ้ายที่พบการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน รวม 397.74 พีพีบี) พบว่า เมื่อตรวจระดับการ
ปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวมในอาหารผสมสาเร็จรูปสูตรนี้ มีปริมาณเพียง 0.91 พีพีบี ทั้งนี้ เนื่องจาก
มีการใช้กากเมล็ดฝ้ายในสูตรอาหารสัตว์ปริมาณค่อนข้างน้อย เพื่อเป็นแหล่งโปรตีน เพราะเกษตรกรสามารถ
เลือกใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทนได้ง่ายกว่า เช่น กากถั่วเหลือง กากปาล์มเนื้อใน เป็นต้น ทาให้ในอาหารสัตว์
ผสมส าเร็ จ รู ป ส าหรั บ โคนมระยะให้ น มสู ตรนี้ พบระดับการปนเปื้อนปริ มาณอะฟลาทอกซินในระดับต่ า
(ในอาหารสัตว์สู ตรนี้ ไม่มีการใช้ข้าวโพดป่นเป็นแหล่งพลั งงาน แต่ใช้ราหยาบเป็นแหล่งพลั งงาน ซึ่งมีผ ล
วิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่างว่าไม่พบปริมาณอะฟลาทอกซินรวม และอะฟลาทอกซิน บี 1)
ถึงแม้ว่าจะมีร้อยละของตัวอย่างทั้งหมดที่มีการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวมเพียงร้อยละ
36.42 (63/173) ซึ่งส่วนใหญ่ระดับของการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ ต่ากว่าระดับสูงสุด
ที่กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่กาหนดให้กากถั่วลิ สง ข้าวโพดป่น
ราข้าว และปลาป่น ห้ามมีปริมาณอะฟลาทอกซินรวม มากกว่า 500 100 50 และ40 ไมโครกรัม ต่อ 1
กิโลกรัม ตามลาดับ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป เช่น อาหารสาเร็จรูปเป็ด สุกรน้าหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป
และโคอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ห้ามมีปริมาณอะฟลาทอกซินรวม มากกว่า 30 100 และ200 ไมโครกรัม ต่อ 1
กิโลกรัม ตามลาดับ เป็นต้ น (กรมปศุสัตว์, 2558) เมื่อเปรียบเทียบกับข้อกาหนดของสหภาพยุโรป พบว่า
กากเมล็ดฝ้าย มีค่าเฉลี่ยระดับปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน B1 เป็น 126.33 พีพีบี และข้าวโพดป่นมี 58.93 พีพีบี
สูงกว่าที่กาหนดไว้คือ 20 พีพีบี แต่ในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม มีค่าเฉลี่ยปริมาณ
อะฟลาทอกซิน B1 3.8 พีพีบี ไม่เกินระดับที่กาหนดโดยสหภาพยุโรป ที่กาหนดไว้ที่ 5 พีพีบี ( EU กาหนดให้
วัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกชนิด มีค่าการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน B1 ไม่มากกว่า 20 พีพีบี และ ในอาหาร
สาเร็จรูปสาหรับโคนม ไม่มากกว่า 5 พีพีบี อาหารสาเร็จรูปสาหรับสุกร และไก่ ไม่มากกว่า 20 พีพีบี เป็นต้น)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ระดับการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวมที่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะต่ากว่าระดับ
ที่กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่ปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบ
อาหารสั ตว์ยั งส่ งผลกระทบต่อคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆด้ว ย ดังเช่นจากการศึกษาผลการปนเปื้อนของ
อะฟลาทอกซิน ต่อคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวโพด โดย เยาวมาลย์ และคณะ (2545) รายงานว่า
หลังจากเก็บเมล็ดข้าวโพดไว้ที่อุณภูมิห้อง 30 วัน พบว่าเมล็ดข้าวโพดมีระดับอะฟลาทอกซินปนเปื้อนสูงกว่า
10 พีพีบี ขึ้นไป จะมีผลทาให้ ไขมันลดลง ร้อยละ 0.4 ค่าพลังงานรวม ลดลง 129.60 กิโลแคลอรี่/กิโลกรัม
ต่อระดับอะฟลาทอกซินที่เพิ่มขึ้น 100 พีพีบี
รวมถึงการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบข้าวโพดป่น และกากเมล็ ดฝ้าย มีผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาภรณ์ และคณะ (2548) ที่พบว่า มีการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินในทุกตัวอย่างของ
ข้ า วโพด และเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ก ารปนเปื้ อ นที่ ร ะดั บ สู ง สุ ด คื อ 48.13 พี พี บี และมี ร ะดั บ การปนเปื้ อ น
อะฟลาทอกซินในกากเมล็ดฝ้าย 23.02 พีพีบี ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่สหภาพยุโรปกาหนดไว้คือ 20 พีพีบี จึง
จาเป็นต้องหาแนวทางในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน เช่น ตรวจรับวัตถุดิบอาหารสัตว์
การจัดเก็บวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป การจัดการนาวัตถุดิบไปใช้ผลิตอาหารสัตว์แบบ
First In First Out (FIFO)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนมระยะให้นม
พบว่ า ไม่ มี ก ารปนเปื้ อ นปริ ม าณอะฟลาทอกซิ น รวม ร้ อ ยละ 63.58 (110/173) โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ของ

อะฟลาทอกซินรวม 7.72 พีพีบี วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ไม่พบการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน รวมในทุก
ตัวอย่างคือ กากถั่วเหลือง ถั่วเหลืองอบ ผิวถั่วเหลืองอบ กากมันสาปะหลัง ข้าวโพดเมล็ด ราข้าวสาลี และ
ร าหยาบ ส่ ว นวั ต ถุ ดิ บ อาหารสั ต ว์ ที่ มี ก ารปนเปื้ อ นอะฟลาทอกซิ น ในทุ ก ตั ว อย่ า ง คื อ กากมะพร้ า ว
กากเมล็ดฝ้าย ถั่วเขียว และข้าวโพดป่น ซึ่งค่าเฉลี่ยของการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน รวม ในวัตถุดิบ
อาหารสัตว์มีดังนี้ กากเมล็ดฝ้าย (144.00 พีพีบี) > ข้าวโพดป่น (65.38 พีพีบี) > ถั่วเขียว (9.00 พีพีบี) >
กากมะพร้าว (7.52 พีพีบี) > กากดีดีจีเอส (1.21 พีพีบี ) > กากปาล์มเนื้อใน (0.81 พีพีบี ) > ราละเอียด
(0.49 พี พี บี ) > มั น เส้ น (0.22 พี พี บี ) และมี ค่ า เฉลี่ ย ของการปนเปื้ อ นปริ ม าณอะฟลาทอกซิ น บี 1 ดั ง นี้
กากเมล็ดฝ้าย (126.33) > ข้าวโพดป่น (58.93) > ถั่วเขียว (7.94) > กากมะพร้าว (6.22) > กากดีดีจีเอส
(0.92) > กากปาล์มเนื้อใน (0.61) > ราละเอียด(0.46) > มันเส้น (0.22) ทั้งนี้ กากเมล็ดฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่พบ
การปนเปื้อนอะฟลาทอกซินรวมสูงที่สุด คือ 397.74 พีพีบี รองลงมาคือ ข้าวโพดป่น มีปริมาณ 375.93 พีพีบี
สู ง กว่ า ระดั บ ที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. 2558 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
ข้อกาหนดของสหภาพยุโรป พบว่า กากเมล็ดฝ้าย มีค่าเฉลี่ยระดับอะฟลาทอกซิน B1 เป็น 126.33 พีพีบี และ
ในข้าวโพดป่น 58.93 พีพีบี สูงกว่าที่กาหนดไว้คือ 20 พีพีบี ขณะที่ในอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป สาหรับโคนม
ระยะให้ น ม จ านวน 65
ตั ว อย่ า ง พบว่ า ร้ อ ยละ 53.85 ของตั ว อย่ า งพบการปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินรวม โดยมีค่าเฉลี่ยของอะฟลาทอกซินรวม 3.89 พีพีบี ค่าสูงสุด 107.02 พีพีบี ซึ่งต่ากว่าระดับ
ที่กาหนดในพระราชบั ญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และมีค่าเฉลี่ ยการปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซิน B1 3.8 พีพีบี ไม่เกินระดับที่กาหนดโดยสหภาพยุโรป ที่กาหนดไว้ที่ 5 พีพีบี

ข้อเสนอแนะ
1. ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยระดับการปนเปื้อนอะฟลาทอกซินรวมของวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ จะมีค่าต่า
กว่าระดับที่กาหนดในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 แต่เมื่อเทียบกับค่าการปนเปื้อน
ที่กาหนดโดยสหภาพยุโรปนั้น พบว่ามีวัตถุดิบหลายชนิดที่ระดับการปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน บี1 เกินค่าของ
สหภาพยุ โ รป เช่ น ข้ า วโพดป่ น กากเมล็ ด ฝ้ า ย ดั ง นั้ น ควรมี ก ารปรั บ ลดระดั บ การปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินรวมในวัตถุดิบข้าวโพดป่น ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 50 หรือ 20 พีพีบี และเพิ่มชนิดกากเมล็ดฝ้าย
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระดั บ การปนเปื้ อ นปริ ม าณ
อะฟลาทอกซินรวมในกากเมล็ดฝ้าย ระดับไม่เกิน 50 หรือ 20 พีพีบี เช่นเดียวกันกับอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป
สาหรับโคนมระยะให้นม ควรปรับลดระดับการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินรวม ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 100
หรือ 50 พีพีบี ซึ่งอาจมีการศึกษาการปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซินของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ร่วมด้วย ทั้งนี้รวมถึงเพิ่มชนิดการกาหนดระดับปนเปื้อนปริมาณอะฟลาทอกซิน บี 1 ของ
วัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป ในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
ด้วย
2. เกษตรกรควรตะหนักถึงการเลือกใช้แหล่งของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นามาประกอบสูตรอาหารสัตว์
ตรวจรับวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสัตว์ผสมสาเร็จรูป การจัดการนา
วัตถุดิบไปใช้ผลิตอาหารสัตว์แบบ First In First Out (FIFO) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนปริมาณ
อะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ นายสั ต วแพทย์ ค นึ ง นิ จ ก่ อ ธรรมฤทธิ์ ข้ า ราชการบ านาญ นายจิ ร วั ฒ น์
อรรคไกรสี ห์ หั ว หน้ าฝ่ ายทะเบี ย นและใบอนุญ าต กรมปศุสั ต ว์ และอาจารย์ ดร. เชาวนี เล้ าสุ ทธิพงษ์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้คาแนะนาในการวางแผนงานวิจัย และ
ตรวจเอกสารความถูกต้องของงานวิจัย ขอขอบคุณสหกรณ์โคนมทั้ง 13 แห่ง ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บ
ตัวอย่างอาหารสัตว์ ขอขอบคุณนายวศิลป์ พงษ์พัฒน์ ที่ให้คาแนะนาวางแผนการเก็บตัวอย่างให้ครบถ้วน
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณสานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
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