
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ดังนัน้ถา้สขีองปฏกิริยิาเทา่กับหลมุ Standard ที ่0 ppb แสดงวา่ไมม่สีารพษิเลย แตถ่า้สเีหลอืงของ
ปฏกิริยิาในตัวอยา่งความเขม้ของสนีอ้ยกวา่หลมุ Standard ที ่ 0 ppb แสดงวา่มปีรมิาณสารพษิแอฟลา
ทอกซนิ โดยบอกไดว้า่มปีรมิาณมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่ 4, 10, 20, 40 ppb เมือ่เทยีบสกีับหลมุสารพษิ
มาตรฐาน 
 

การอา่นผลเชงิปรมิาณ (Quantitation Result) 
น าคา่การดดูกลนืแสงของสารพษิมาตรฐานระดับความเขม้ขน้ตา่งๆ มาสรา้งกราฟมาตรฐาน 

(Standard Curve) บนกระดาษ semi – logarithmic โดยมขีัน้ตอนการค านวณดงันี ้
 1. ค านวณคา่เฉลีย่ของ คา่การดดูกลนืแสง

ของตัวอยา่ง หรอืสารพษิมาตรฐานทีร่ะดับ
ตา่งๆ (B) ในกรณีทีม่กีารท าซ ้า และคา่
การดดูกลนืแสงของสารพษิมาตรฐานที่
ระดับความเขม้ขน้ 0 ppb (B0) 

2. ค านวณหาคา่เปอรเ์ซน็ตก์ารดดูแสง 
(%maximal binding) ของสารพษิ
มาตรฐานแตล่ะความเขม้ขน้และของ
ตัวอยา่ง ดงันี ้
% maximal binding = B  x  100 

B0 
 

3. น าคา่เปอรเ์ซน็ตก์ารดดูกลนืแสง (B/B0) ของสารพษิมาตรฐานทกุความเขม้ขน้มาพร็อตกราฟ 
โดยใหค้า่การดดูกลนืแสงเป็นแกน y และใหค้า่ความเขม้ขน้ของสารพษิมาตรฐานเป็นแกน x บน
กราฟมาตรฐาน (Standard curve) 

4. น าคา่เปอรเ์ซน็ตก์ารดดูกลนืแสง (B/B0) ของแตล่ะตัวอยา่งมาพร็อตกราฟมาตรฐานบนแกน y 
แลว้ลากเสน้ตรงขนานกับแกน x มาตดัเสน้ Standard curve ลากจดุตดัลงมาบนแกน x คา่ที่
อา่นไดบ้นแกน x ตอ้งคณูดว้ย 20 (dilution factor) จะไดเ้ป็นคา่ความเขม้ขน้ของสารพษิใน
ตัวอยา่งเป็นปรมิาณ ppb (µg/kg หรอื ng/g) 

หมายเหต ุ วธิ ี ELISA เป็นวธิกีารวเิคราะหเ์บือ้งตน้ (Screening test) หากปรมิาณสารทีว่เิคราะห ์ มคีา่
วเิคราะหเ์กนิคา่มาตรฐานทีต่ัง้ไว ้แนะน าใหต้รวจยนืยันผล (Confirmation test) โดยเครือ่งมอืวเิคราะห ์
เชน่ LC/MS เป็นตน้ 
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บทน า 
แอฟลาทอกซนิ (Aflatoxin) เป็นกลุม่ของสารพษิพวดทตุยิภมู ิ(Secondary metabolites) สรา้ง

จากเชือ้รา Aspergillus flavas, A. parasiticus และ A. nomius พบมากในเมลด็ธัญพชืตา่งๆ ถั่วชนดิ
ตา่งๆ สมนุไพร เครือ่งเทศ และในผลติภณัฑแ์ปรรูปแทบทกุชนดิ สารแอฟลาทอกซนิทีพ่บตาม
ธรรมชาตจิะมอียู ่4 ชนดิ คอื Aflatoxin B1, B2, G1 และ G2 โดย Aflatoxin B1 มคีวามเป็นพษิสงูทีส่ดุ 
ปัจจบัุนสารแอฟลาทอกซนิจดัเป็นสารกอ่มะเร็ง Class I กระทรวงสาธารณสขุไดก้ าหนดเป็น
พระราชบัญญัตอินุญาตใหม้กีารปนเป้ือนของสารแอฟลาทอกซนิไดใ้นอาหารไมเ่กนิ 20 ไมโครกรัมตอ่
กโิลกรัม (ppb) และวธิกีารวเิคราะหใ์นปัจจบัุนทีร่วดเร็วและนยิมใชก้ันมาก คอื วธิ ี Enzyme–Linked 
Immunosorbent Assay (ELISA) ทีน่ ามาใชใ้นการตรวจสอบส าเร็จรูป ScreenEZ® (Aflatoxin ELISA 
Test Kit) 
 

หลกัการของชุตรวจสอบสารแอฟลาทอกซนิส าเร็จรูป 
เป็นวธิ ี Enzyme–Linked Immunosorbent Assay ในรูปแบบการแขง่ขนัแบบตรง (Direct 

competitive) โดยสารแอฟลาทอกซนิทีถ่กูสกดัออกจากตัวอยา่งดว้ยเมทานอลจะเรยีกวา่ สารพษิอสิระ 
(free toxin) จะแขง่ขนักับสารแอฟลาทอกซนิทีผ่กูตดิกับเอนไซมช์ีบ้อก (labeled toxin) ในการทีจ่ะไป
เกาะจับกับแอนตบิอดี ้(Antibody) ทีถ่กูเคลอืบไวท้ีก่น้หลมุทดสอบ (Microtitration plate) หลังจากบม่
ไว ้ 30 นาทีแ่ลว้ลา้งออก เตมิ Supstrate ทีจ่ะท าปฏกิริยิาเฉพาะกับเอนไซมช์ีบ้อกเกดิเป็นส ี ความ
เขม้ขน้ของสจีะเกดิขึน้จากผลของปฏกิริยิา ระหวา่งเอนไซม ์กับ Supstrate ซ ึง่จะแปลผกผันกบัปรมิาณ
สารพษิทีป่นเป้ือนในตัวอยา่ง หลงัจากนัน้เตมิสารทีม่ฤีทธิเ์ป็นกรดเพือ่หยดุปฏกิริยิา 
 

ความเฉพาะเจาะจง (Specificity) 
แอนตบิอดีม้คีวามเฉพาะเจาะจงในการจับกับสารพษิแอฟลาทอกซนิ ดงันี ้
 Aflatoxin B1   100.0 % 
 Aflatoxin B2     21.4 % 
 Aflatoxin G1     25.0 % 
 Aflatoxin G2       2.5 % 
 

Limit of Detection 
ชดุทดสอบสามารถตรวจสารแอฟลาทอกซนิไดใ้นปรมิาณต ่าสดุ 0.4 ppb 
 

ชุดตรวจสอบแอฟลาทอกซนิส าเร็จรูปประกอบดว้ย 
Microtiter Plate ซึง่เคลอืบสารแอนตบิอดี ้(12×8 wells)  1 plate 
สารมาตรฐาน AFB1 (0, 0.2, 0.5, 1, 2 ng/ml (ppb))  1 vials 
AFB1 –HRP Conjugate (100 µl/หลอด)    6 vials 
Supstrate (12 ml)      1 vials 
Stop Solution (12 ml)      1 vials (จดุสม้) 
Conjugate Buffer (8 ml)     1 vials (จดุเขยีว) 
Washing Buffer (10x, 60 ml)     1 vials (จดุฟ้า) 
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ข ัน้ตอนการสกดัสารแอฟลาทอกซนิ 
ชา่งตัวอยา่งทีบ่ดละเอยีด 20 กรัมใสใ่นภาชนะ 

 
 

วธิทีี ่1 
Flask 

 
เตมิเมทานอล70% 100 ml. 

ปิด Flask ดว้ยจกุยาง/พาราฟิลม์ 
 

เขยา่ทีค่วามเร็ว 300 รอบ/นาท ี
เป็นเวลา 30 นาท ี

วธิีท่ี ่2 
เครือ่งป่ัน 

 
เตมิเมทานอล70% 100 ml. 

ลงในเครือ่งป่ัน 
 

ป่ันนาน 2-3 นาท ี

วธิทีี ่3 
ขวดแกว้ 

 
เตมิเมทานอล70% 100 ml. 

ลงในขวด 
 

เขยา่นาน 5 นาท/ีวางบน 
Vortex นาน 2-3 นาท ี

 
ตัง้ทิง้ไว ้5-10 นาท ีเพือ่แยกสว่นใส 

 
กรองเฉพาะสว่นใสผา่นกระดาษกรองเบอร ์4 

 
เก็บสว่นทีก่รองได ้(มคีวามเขม้ขน้เป็นสดัสว่น 1 : 5) 

 
น าสว่นทีก่รองไดม้าเจอืจางดว้ย 0.01M PBS-T ในอตัราสว่น 1 : 3 

(สารสกดัตัวอยา่ง 1 ml + สารละลาย 0.01M PBS-T 3 ml). 
 

สารสกัดพรอ้มวเิคราะห ์
หมายเหต:ุ ผูใ้ชส้ามารถเลอืกวธิกีารสกดัไดต้ามความเหมาะสม 
 

ค าแนะน ากอ่นการวเิคราะห ์
- กอ่นท าการวเิคราะหใ์หน้ าชดุตรวจสอบออกจากตูเ้ยน็มาวางไหม้อีณุหภมูเิทา่กับอณุหภมูหิอ้ง กอ่น

ใชง้าน 
- น าเอนไซมค์อนจเูกต จ านวนหลอดเทา่ทีต่อ้งการใชใ้นแตล่ะครัง้มาเจอืจางดว้ย Conjugate 

Buffer สว่นทีเ่จอืจางแลว้ ถา้ใชไ้มห่มดปิดฝาใหส้นทิ เก็บไวท้ีอ่ณุหภมู ิ2-8˚C 
- น า strip ออกจากถงุฟรอยดเ์ทา่ทีต่อ้งการใชใ้นแตล่ะครัง้ โดยเก็บ strip ทีเ่หลอืในถงุเดมิที่

อณุหภมู ิ2-8˚C อยา่ใหถ้กูน ้า 
- เปลีย่นทปิทกุครัง้ทีเ่ปลีย่นการดดูสารสกดัตัวอยา่ง 
- การดดูหรอืปลอ่ยสารละลายอยา่ใหป้ลายทปิสมัผัสกบัสารละลายในหลมุ หรอืดา้นขา้งของหลมุ

ทดสอบ 
- ระหวา่งขัน้ตอนกานบม่แตล่ะครัง้ ควรจะบม่ในทีม่ดื ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 
- ขัน้ตอนการลา้ง เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญั อาจท าใหผ้ลวเิคราะหไ์มถ่กูตอ้งได ้ดงันัน้ตอ้งลา้งหลมุ

ทดสอบใหส้ะอาด 
- น าชดุทดสอบเกบ็ทีอ่ณุหภมู ิ2-8˚C หลังการใชง้าน 
- ควรวางแผนการใชห้ลมุทดสอบ เชน่ จ านวนหลมุทีใ่สส่ารพษิมาตรฐาน และจ านวนหลมุทีใ่สส่าร

สกดัตัวอยา่ง หรอื การท าซ ้า 
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การเตรยีมสารเคมใีนชุดทดสอบ 
Microtiter Plate (พรอ้มใชง้าน) 
เก็บ Strip ทีไ่มไ่ดใ้ชง้านในถงุฟรอยดท์ีม่ซีองดดูความชืน้ และเก็บทีอ่ณุหภมู ิ2-8 ˚C 

สารมาตรฐาน (พรอ้มใชง้าน) 
เป็นสารแอฟลาทอกซนิ (AFB1) มคีวามชืน้ตัง้แต ่0, 0.2, 0.5, 1, 2 ng/ml (ppb) ควรเก็บในทีม่ดื 

Enzyme Conjugate 
เป็น AFB1 – HRP Conjugate กอ่นใช ้ละลายดว้ย Conjugate Buffer 1 ml/หลอด เขยา่กลับหลอด
ขึน้ลงใหเ้ขา้กัน ถา้ใชไ้มห่มดปิดฝาใหส้นทิแลว้เก็บทีอ่ณุหภมู ิ 2-8 ˚C (Enzyme Conjugate ทีย่ัง
ไมไ่ดล้ะลายควรเก็บไวท้ีอ่ณุหภมู ิ-20 ˚C) 

Supstrate (พรอ้มใชง้าน) 
ควรน าออกมาวางไวจ้นมอีณุหภมูใิกลเ้คยีงกับอณุหภมูหิอ้ง และหลกีเลีย่งไมใ่หส้มัผัสกับแสงโดยตรง 

Stop Solution (พรอ้มใชง้าน) 
เป็นกรดฟอสฟอรกิ 0.3 โมลาร ์ ใชห้ยดุปฏกิริยิา เป็นสารประเภทกรด ควรระวังในการสมัผัสผวิหนัง 
หรอืเขา้ดวงตา 

Conjugate Buffer (พรอ้มใชง้าน) 
ใชล้ะลาย Enzyme Conjugate เก็บทีอ่ณุหภมู ิ2-8 ˚C 

Washing Buffer (10x) 
กอ่นใชเ้จอืจางเป็น 0.01M PBS-T โดยเตมิน ้ากลั่น 540 ml. ใชใ้นการเจอืจางสารสกัดตัวอยา่งและ
ขัน้ตอนการลา้งเพลท 

 

ข ัน้ตอนวเิคราะหโ์ดย Aflatoxin ELISA Test Kit 
1. หยดสารพษิมาตรฐาน ปรมิาตร 50 µl ลงในหลมุทดสอบจ านวน 4-5 ความเขม้ขน้ 
2. หยดสารสกดัตัวอยา่ง ปรมิาตร 50 µl ลงในหลมุทดสอบทีเ่หลอื 
3. หยดเอนไซมค์อนจเูกต (AFB1 – HRP) ปรมิาตร 50 µl ตามลงไปทกุหลมุทดสอบ 
4. บม่ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 37 ˚C ในทีม่ดื เป็นเวลา 20-30 นาท ี
5. ทางสารในหลมุทดสอบทิง้ และลา้งดว้ย Washing Buffer 3 ครัง้ 
6. หยด Supstrate ปรมิาตร 100 µl ทกุหลมุ 
7. บม่ทีอ่ณุหภมูหิอ้งในทีม่ดื เป็นเวลา 5-10 นาท ี
8. หยดุปฏกิริยิาโดยเตมิ Stop Solution ปรมิาตร 100 µl 
9. อา่นคา่ดว้ย ELISA Reader ทีม่คีวามยาวคลืน่ 450 nm (อา่นผลเชงิปรมิาณ) แลว้ค านวณปรมิาณ

สารพษิเป็นหน่วย ppb (ไมโครกรัมตอ่กโิลกรัม) 
 

การอา่นผลเชงิคณุภาพ (Qualitation Result) 
ถา้ตอ้งการอา่นผลดว้ยสายตา ท าไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบความเขม้สเีหลอืงของปฏกิริยิาทีเ่กดิข ึน้ใน

หลมุตัวอยา่งกับความเขม้ของสขีองปฏกิริยิาทีเ่กดิข ึน้ในหลมุสารพษิมาตรฐาน ซึง่คา่ทีอ่า่นไดจ้ะบอก
เป็นปรมิาณมากกวา่หรอืนอ้ยกวา่คา่ทีก่ าหนดของสารพษิมาตรฐาน ทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบ 
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