การตรวจหาราในผลไม้ขายปลีกพร้อมบริโภค
Detection of Mold in Retail Ready-to-Eat Fresh Fruit
อรอุมา จันทร์เสถียร1 ลัดดาวัลย์ พะวร1 และ สุธดิ า พื้นแสน2
บทคัดย่อ
รา (mold) เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มฟังไจ (fungi) ราเจริญได้ในภาวะที่มีอากาศเท่านั้น (obligate aerobe)
จึงพบการเจริญของเชื้อราบริเวณผิวหน้าของอาหาร ราที่มักพบในผลไม้ มักเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคและการเน่าเสีย
ของผลไม้ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสารพิษที่ราสร้างขึ้น ซึ่งเรียกว่าไมโคทอกซิน (Mycotoxins) โดย
เฉพาะอะฟลาทอกซิ น (aflatoxin) คื อ สารพิ ษ ที่ ผ ลิ ต จากรา Aspergillus flavus และ Aspergillus paraciticus
ซึ่งอะฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตรวจหาราในผลไม้สดขายปลีกพร้อมบริโภค
โดยใช้เทคนิค Spread plate ตามวิธีมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง
จาเพาะ Potato Dextrose Agar (PDA) บ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5-7 วัน จากนั้น ตรวจสอบลักษณะของ
โคโลนี (Colony Morphology) สั ณ ฐานวิ ท ยาของเซลล์ (Cell Morphology) และการจ าแนกราในระดั บ จี นั ส
(Genus) ภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ห ลังจากย้อ มด้วยสี ย้อมรา lactophenol cotton blue ผลการวิจัยพบว่า ผลไม้
จานวน 30 ตัวอย่าง พบราจานวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 30 ซึ่งมีป ริมาณเกิน 500 CFU/g ตามประกาศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลักษณะสีของราที่ปรากฏบนจานเพาะเชื้อคือราสีขาว สีเขียว สีดา และสีชมพู ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นราในจีนัส Aspergillus และ Penicillium
คาสาคัญ: การตรวจหา, ผลไม้, รา
Abstract
Mold is an obligate aerobic fungus. Mold grows on the surface of food such as fruits
which is a caused of food spoiled and plants decease. Mold produced toxin called mycotoxin
especially aflatoxin. Aflatoxin was produced by Aspergillus flavus and Aspergillus paraciticus. It is a
carcinogen in human. Research objective was to detection of mold in retail ready-to-eat fresh fruit
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cultured on Potato Dextrose Agar (PDA) and incubated at room temperature for 5-7 days, according
to Department of Medical Science. Colony and cell morphology were observed. Lactophenol
cotton blue was used as mold wet mouth. Mold color on PDA were white, green, black and pink.
Nine sample (30%) of fruit were mold detected more than 500 CFU/g. The mold could be
Aspergillus sp. and Penicillium sp.
Keywords: Detection, Mold, Fruit
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
รา (mold) เป็น จุลิน ทรีย์ในกลุ่มฟั งไจ (fungi) ราเจริญ ได้ในภาวะที่ มีอ ากาศเท่านั้ น (obligate aerobe)
จึงพบการเจริญของเชื้อราบริเวณผิวหน้าของอาหาร ในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติ ราที่มักพบในผลไม้มักเป็นสาเหตุที่ทา
ให้เกิดโรคในพืชและการเน่าเสียของผลไม้ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสารพิษที่ราสร้างขึ้น สารพิษที่รา
สร้างขึ้นเรียกว่าไมโคทอกซิน (Mycotoxins) ซึ่งมีหลายชนิด เช่น โอคราทอกซิน (ocratoxin) พาทูลิน (patulin) และ
โดยเฉพาะอะฟลาทอกซิ น (aflatoxin) คื อ สารพิ ษ ที่ ผ ลิ ต จากราชนิ ด Aspergillus flavus และ Aspergillus
paraciticus ซึ่งอะฟลาทอกซินเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ ผลไม้เป็นอาหารที่ผคู้ นทั่วไปนิยมบริโภค ผลไม้ส่วนใหญ่มีรส
เปรี้ยวซึ่งเหมาะแก่การเจริญของรา ราจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรด รวมทั้งผลไม้มีสารอาหารที่
เหมาะต่อการเจริญของราคือน้าตาลธรรมชาติในผลไม้เอง จึงมักพบการเน่าเสียของผลไม้เนื่องจากราอยู่เสมอ ฉะนั้น
งานวิจัยนี้จึงต้องการตรวจหาราบนผลไม้พร้อมบริโภคเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ตรวจหาเชื้ อ ราในผลไม้ ข ายปลี ก พร้ อ มบริ โภค ในท้ อ งตลาด ต าบลบ้ า นใหม่ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด
นครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
เก็บ ตัวอย่ างผลไม้ ขายปลีกพร้อมบริโภคจานวน 30 ตัวอย่าง ภายในบริเวณตาบลบ้ านใหม่ อาเภอเมือ ง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นนาตัวอย่างมาชั่ง 25 g และบดเป็นชิ้นเล็กๆ ในสภาวะปลอดเชื้อ เจือจาง
ตั ว อย่ า งตามล าดั บ ๆ ละ 10 เท่ า (serial ten-fold dilutions) ด้ ว ยสารละลายส าหรั บ เจื อ จาง (0.85% Normal
Saline) เทสารละลายสาหรับเจือจาง 225 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันโดยใช้เครื่องบดปั่นหรือเครื่องตีผสมอาหาร เป็น
เวลา 1-2 นาที (initial suspension หรือ primary dilution) จากนั้นปิเปตตัวอย่างที่เจือจาง 1:10 มา 1 มิลลิลิตร ใส่
ในสารละลายสาหรับเจือจางปริมาตร 9 มิลลิลิตร ทาเช่นนี้ต่อไปจนได้ตัวอย่างที่เจือจางตามต้องการ ปิเปตตัวอย่าง
เริ่มต้นหรือตัวอย่างที่ระดับความเจือจาง 1:10 หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนจานเพาะ
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เชื้อซึ่งมีอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง PDA อยู่ ที่ระดับความเจือจางละ 2 จานเพาะเชื้อ (duplicate) เกลี่ยตัวอย่างที่ต้องการ
ทดสอบให้แห้งด้วยแท่งแก้วงอปราศจากเชื้อบ่มเพาะเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 5-7 วัน (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข, 2557)
การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของรา
หยดสี Lactophenol Cotton Blue และเขี่ ย ราลงบนแผ่ น สไลด์ ที่ ส ะอาด ปิ ด ทั บ ด้ วยกระจกปิ ด สไลด์
จากนั้นนาไปตรวจสอบสัณฐานวิทยาของราภายใต้กล้องจุลทรรศน์กาลังขยาย 1,000x
สรุปผลการวิจัย
ผลไม้จานวน 30 ตัวอย่าง พบราจานวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งมีปริมาณเกิน 500 CFU/g ตาม
ประกาศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA สีของราที่ปรากฏ
บนจานเพาะเชื้อคือราสีขาว สีเขียว สีดา และสีชมพู ดังภาพที่ 1a, 1b, 1c, และ 1d ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์
ภายใต้กล้องกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งย้อมด้วยสีย้อม Lactophenol Cotton Blue ดังภาพที่ 2a และ 2b ซึ่งคาดว่าจะเป็น
ราในจีนัส Aspergillus และ Penicillium

ภาพที่ 1. ลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA

ภาพที่ 2. ลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ภายใต้กล้องกล้องจุลทรรศน์ซึ่งย้อมด้วยสีย้อม Lactophenol Cotton Blue
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระหนักและมีการเฝ้าระวังสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ ขาย รวมทั้งให้ความรู้แก่
ผู้บริโภค ผู้ค้าขาย และผู้จัดจาหน่ายผลไม้ให้ถูกสุขลักษณะตามหลักการของผลไม้สดที่ปลอดภัยต่อไป และเพื่อเป็นกัน
ป้องกันโรค แก่ผู้บริโภคได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีความหลากหลายของตัวอย่างและสถานเก็บตัวอย่างผลไม้ที่จะนามาตรวจวิเคราะห์
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่ให้ความอนุเคราะห์สารเคมี อาหารเลี้ยงเชือ้
และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ในการทาวิจัยในครั้งนี้
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