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บทคัดย่อ 
 

       สารพิษอะฟลาทอกซินมีคุณสมบัติยึดจับได้ดีบนโมเลกุลโปรตีนบางชนิด  ท าให้การสกัด 
อะฟลาทอกซินจึงท าได้ไม่สมบูรณ์  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าเอนไซม์โปรติเอสมาช่วย
เสริมประสิทธิภาพในขั้นตอนการสกัดอะฟลาทอกซินออกจากวัตถุดิบอาหารชนิดโปรตีนสูง      การ
ทดลองได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดของโบรมิเลนและเซรีนโปรติเอส โดยศึกษาผลของ
เวลาการบ่ม อุณหภูมิ และพีเอช  วัตถุดิบอาหารชนิดโปรตีนสูงจ านวน 6 ชนิดถูกเลือกมาเพ่ือศึกษา
ความชอบในการยึดจับ การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินที่หลุดออกมาจากตัวอย่างใช้วิธีอิไล ซา
จากชุดทดสอบส าเร็จรูป ผลการศึกษาปริมาณสารได้กลับคืนชี้ว่าอะฟลาทอกซินยึดจับกากถั่วเหลือง
ได้ดีที่สุด โดยปริมาณสารได้กลับคืนของอะฟลาทอกซินน้อยที่สุดเท่ากับ 80.03%   เอนไซม์โบรมิเลน
และเซรีนโปรติเอสสามารถย่อยสลายกากถั่วเหลือง ร าข้าว และนมได้ดี โดยปล่อยอะฟลาทอกซินออก
มาได้มากขึ้น  17% และมีปริมาณสารได้กลับคืนมากขึ้น 97-98% ขึ้นไป ผลการศึกษาชี้ว่า
ประสิทธิภาพของโบรมิเลนและเซรีนโปรติเอสไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมคือ 
เวลาบ่ม 60 นาที อุณหภูมิ 37°C  pH=7 และเวลาบ่ม 60 นาที อุณหภูมิ 37°C  pH=9 ส าหรับ
เอนไซม์แต่ละชนิดตามล าดับ     ผลการวิจัยนี้น าไปสู่การแนะน าว่าควรจะใช้เอนไซม์โปรติเอสเข้าไป
เสริมในขั้นตอนการสกัดอะฟลาทอกซิน เพ่ือเพ่ิมความแม่นย าในการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธี  
อิไลซา 
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Abstract 
 

 The aflatoxin had a characteristic of binding well on the protein molecules 
become to an extraction procedure was incomplete. The purpose of the research was 
to study the use of some proteases to improve efficiency in the step of extraction the 
aflatoxin out of the high-protein food materials. The methodologies were to compare 
efficiency of extraction between cysteine and serine proteases by evaluated the 
optimum of incubation time, temperature and pH. Six kinds of high-protein food 
materials were selected to study a binding preference. The released aflatoxins were 
evaluated by quantitative aflatoxin ELISA test kit. The results of a recovery percentage 
indicated that, soy bean meal are the best of binding sources by showed 80.03% of 
recovery. Soybean meal, rice bran and milk were good hydrolyzed by both of cysteine 
and serine proteases which showed that the aflatoxins were released increasingly up 
to 17% including they were showed increasing of recovery up to 97-98%.  The results 
indicated the efficiency of cysteine and serine protease were not different significantly 
(p>0.05) by showed the optimum values; 60 minutes, 37°C and pH=7 and 60 minutes, 
3 7 ° C and pH=9, in each enzyme, respectively. This research suggested that the 
quantitative evaluation of aflatoxin by ELISA from high-protein food materials should 
add another special procedure by using some protease in the aflatoxin extraction step 
for the best results of analysis. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจถึงลักษณะของการยึด
เหนี่ยวอย่างแน่นแฟ้นของสารพิษอะฟลาทอกซินกับตัวอย่างอาหารชนิดโปรตีนสูง การศึกษาครั้งนี้
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่จะตระหนักมากขึ้นว่าปริมาณอะฟลาทอกซินที่ตรวจพบโดยวิธี ELISA 
แบบปกตินั้น อาจไม่ใช่ปริมาณที่แท้จริง บางส่วนอาจถูกยึดเหนี่ยวไว้กับโมเลกุลโปรตีน การน า
เอนไซม์โปรติเอสมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนสกัด โดยย่อยสลายตัวอย่างโปรตีนในระดับหนึ่ง จะช่วยให้
ปริมาณอะฟลาทอกซินที่ถูกโปรตีนยึดเหนี่ยวนั้นถูกปลดปล่อยออกมาได้เกือบทั้งหมด เมื่องานวิจัยนี้
ถูกเผยแพร่ออกไป ผู้วิจัยเชื่อว่าในอนาคต อาจจะมีการพัฒนาชุดทดสอบอะฟลาทอกซินด้วยวิธี ELISA 
ที่ได้ประยุกต์น าเอนไซม์โปรติเอสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในขั้นตอนการสกัดตัวอย่างอาหารชนิด
โปรตีนสูง ท าให้ชุดทดสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่นย ามากขึ้นและเกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ส าหรับการสนับสนุนเครื่องแยกโปรตีน (FPLC) ในการศึกษาวิจัยนี้ และขอขอบคุณครอบครัว 
และเพ่ือนคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ก าลังใจในการท างานวิจัยนี้ด้วยดีเสมอมา 
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