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บทคัดย่อ 
 

การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 โดยสุ่ม
เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกร จ านวน 1,528 ตัวอย่าง ส่งตรวจท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ     
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงด้วยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA) พบว่าให้ผลตรวจเป็นบวกร้อยละ 7.07(108/1,528) และเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 
2555-2557 พบว่าผลบวกมีแนวโน้มลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 11.60(58/500) 5.80(32/552) และ 3.78(18/476) 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระดับความเข้มข้นของสารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ีผลตรวจวิเคราะห์
เป็นบวก พบท่ีระดับ 2-10 ppb. มากท่ีสุด ร้อยละ 82.40  
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Abstract 

 
 During fiscal year 2012-2014, monitoring of Beta-agonist using in swine in Uttaradit 
province by collected urine samples from swine farms. All 1,528 sample were submitted 
to Veterinary Research and Development center (Lower Northern Region) to determine 
the used of Beta-agonist by Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) technique. The 
results had percentage of positive samples 7.07(108/1,528) and during fiscal year 2012-
2014, the percentage of positive samples were decreased 11.60(58/500) 5.80(32/552) and 
3.78(18/476) respectively. The highest percentage of beta- agonists concentration were 
the range 2-10 ppb. at 82.40 
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บทน า 

สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (beta-agonists) เป็นสารเคมีท่ีมีโครงสร้างคล้ายสาร
ส่ือประสาท (Neurotransmitters) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ adrenaline drug หรือ sympathomimetic 
amine เช่นเดียวกับ adrenaline amphetamine และ Ephredine ออกฤทธิ์ต่อ adrenergic nerves 
หรือ postganglionic sympathetic กระตุ้นการท างานของหัวใจและระบบประสาทส่วนกลาง (central 
nervous system; CNS) โดยการจับกับตัวรับ beta-adrenergic และท าปฏิกิริยาโดยการเร่ง adenyl 
cyclase กระตุ้นการเพิ่มขึ้นของ cAMP ภายในเซลล์และลดแคลเซียมในเซลล์ กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาของ 
Phosphokinase A และปฏิกิริยา Phosphorylation ผลคือท าให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบท่ี
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หลอดลม (Kasahara et all., 2005) จึงใช้เป็นยาขยายหลอดลมในมนุษย์ แต่มีผลข้างเคียงคือ หัวใจเต้นเร็ว
, ใจส่ัน, กล้ามเนื้อมือส่ันพล้ิว ซึ่งจะพบสูงถึง 42% ของผู้ท่ีได้รับยา นอกจากนี้ยังพบอาการกระวนกระวาย, 
หวาดกลัว ชะลอการคลอด และยังช่วยลดความอ้วน เนื่องจากยาไปลดภาวการณ์สะสมของไขมัน (ธวัชชัย, 
2546) สารเร่งเนื้อแดงมีหลายชนิด มีอันตรายมากน้อยต่างกัน แล้วแต่ความไวต่อยาของผู้ท่ีได้รับสารนี้  ใน
อดีตสารท่ีนิยมใช้กันมาก คือ Clenbuterol แต่ในปัจจุบันเป็น Salbutamol และ Rectopamine อีกท้ังยัง
มีชนิดใหม่ท่ีเริ่มมีการใช้กันคือ Zilpaterol (ถาวร, 2553) สารกลุ่มนี้มีอีกหลายตัว เช่น Carbuterol, 
Fenoterol, lbuterol, Brombuterol, และ Cimbuterol เป็นต้น  หากใช้ Salbutamol ท่ีระดับ 2-8 
ppm. จะท าให้ไขมันสันหลังสุกรบางลง คุณภาพซากดีข้ึนเหมาะต่อการน าไปจ าหน่ายและมีประสิทธิภาพท่ี
ท าให้ อัตราแลกเนื้อดีขึ้นด้วย (Cole et al., 1987) 

เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความนิยมในการบริโภคเนื้อสุกรท่ีมีไขมันน้อย และมีลักษณะแดงสด จึงท า
ให้ยังมีผู้ประกอบการเล้ียงสุกรบางส่วนยังคงมีการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ 

(β-agonist) ผสมในอาหารสัตว์เพื่อปรับปรุงคุณภาพซาก ลดปริมาณไขมัน และเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในซาก
ให้มากขึ้น ซึ่งการกระท าดังกล่าว ท าให้เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้      กรมปศุสัตว์ 
จึงได้ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในสุกร  เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารดังกล่าว  ต้ังแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา ใช้
มาตรการการเฝ้าระวังโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร อาหารสุกร น้ าท่ีใช้ในฟาร์มสุกร ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และการด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2542 รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ี
เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสุกรทราบถึงอันตรายและตระหนักถึงภัยของสารเร่งเนื้อแดงท่ีตกค้างในเนื้อ
และผลิตภัณฑ์สุกรท่ีมีต่อผู้บริโภค (กรมปศุสัตว์, 2546)  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรตาม
นโยบายของกรมปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มเล้ียงสุกรในพื้นท่ี เพื่อ
เป็นการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์  ดังนั้น จึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวบรวมข้อมูลต้ังแต่ปี 2555-2557 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงต่อไป 

วิธีการศึกษา 

 1. ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 เจ้าหน้าท่ีส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สุ่มเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะจากสุกรท่ีมีน้ าหนักต้ังแต่ 60 กิโลกรัมขึ้นไป จากฟาร์มสุกรในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจ านวน
ท้ังส้ิน 1,528 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง  จังหวัด
พิษณุโลก 

2. ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงกลุ่ม beta-agonists (Sulbutamol และ Clenbuterol ) ด้วยวิธี 
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ซึ่งจะตัดสินเป็นผลบวกเมื่อพบค่าวิเคราะห์ต้ังแต่ 2 
ppb. ขึ้นไป  

3. น าผลตรวจมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจ ดังนี้ 



4 
 

    3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการตรวจสารเร่งเนื้อแดงจากฟาร์มสุกร ระหว่างปีงบประมาณ 
2555-2557 

    3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ีผลตรวจ
วิเคราะห์เป็นบวกด้วยวิธี ELISA ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 
 
 

ผลการศึกษา 

ผลการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรในพื้นท่ีจังหวัด
อุตรดิตถ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 พบว่าจากตัวอย่างปัสสาวะสุกรจ านวน 1,528 ตัวอย่าง ให้ผล
ตรวจเป็นบวกร้อยละ 7.07 (108/1,528) และเมื่อเปรียบเทียบผลตรวจระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 
พบว่าผลบวกมีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 11.60(58/500) 5.80(32/552) และ 3.78(18/476) ตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 

 
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ีเก็บจากฟาร์มสุกรในพื้นท่ีจังหวัด

อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2555-2557 
 

 
 

เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ีผลตรวจวิเคราะห์เป็นบวก
ด้วยวิธี ELISA ปีงบประมาณ 2555-2557 ช่วงระดับความเข้มข้น 2-10 ppb., 10.01- 20 ppb., และ   > 
20 ppb. พบรวม ร้อยละ 82.40 7.40 และ 10.20 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ระดับความเข้มข้นของสารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ีผลตรวจวิเคราะห์เป็น

บวกด้วยวิธี ELISA ปีงบประมาณ 2555-2557 
 

ปีงบประมาณ  
 

  ระดับความเข้มข้น 

ตัวอย่างที ่
ผลตรวจวิเคราะห์เป็นบวก  

2-10 ppb. 10.01-20 ppb. >20 ppb. 

  
ตัวอย่าง      %  ตัวอย่าง      %  ตัวอย่าง       % 

ปีงบประมาณ จ านวนตัวอย่างที่ส่งตรวจ จ านวนตัวอย่างที่ให้ผลบวก   คิดเป็นร้อยละ 

2555 500 58 11.60 

2556 552 32   5.80 

2557 476 18  3.78 

รวม             1,528               108 7.07 
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        2555                  58 
     52       89.66      0        0.00      6      10.34 

        2556                  32 
     23       71.88      4       12.50      5      15.62 

        2557                  18 
     14       88.89      4       11.11       0       0.00  

รวม                108             89      82.40      8       7.40     11      10.20 

 
 

สรุปและวิจารณ์ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงจากการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์ม  ใน
พื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 พบว่าผลบวกมีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 
11.60(58/500) 5.80(32/552) และ 3.78(18/476) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการตรวจพบสาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสท์จากตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ัวประเทศ ท่ีลดลงจากร้อยละ 3.35 มาท่ีร้อยละ 2.94 
(ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, 2556) 

ร้อยละของตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ีผลตรวจเป็นบวกมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจากการด าเนินการตาม
มาตรการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรอย่างต่อเนื่องของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตาม
มาตรการของกรมปศุสัตว์ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มส่งตรวจอย่างต่อเนื่อง หากผลการ
ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะสุกรท่ีเก็บจากฟาร์มเป็นบวก ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์จะท าหนังสือบันทึก
ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ท าการกักสุกร ห้ามมิให้เคล่ือนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์จนกว่าเจ้าหน้าท่ีจะ
ท าการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรส่งตรวจใหม่และผลการตรวจวิเคราะห์ให้ผลเป็นลบ และประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ประกอบการฟาร์มเล้ียงสุกรถึงอันตรายของการใช้เร่งเนื้อแดงท่ีจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้บริโภค รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายหากมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเล้ียงสุกร ตลอดจน
การรณรงค์ให้ความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้ตระหนักถึงอันตรายท่ีเกิดขึ้นจากการบริโภค
เนื้อสัตว์ท่ีมีสารเร่งเนื้อแดงตกค้าง อย่างต่อเนื่องโดยผ่านช่องทาง เช่น การแจกเอกสารความรู้และการจัด
นิทรรศการ  

เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่างปัสสาวะสุกรท่ีผลตรวจวิเคราะห์เป็นบวก
ด้วยวิธี ELISA ปีงบประมาณ 2555-2557 พบท่ีระดับ 2-10 ppb.มากท่ีสุด ร้อยละ 82.40 และพบท่ีระดับ 
> 20 ppb.ร้อยละ 10.20 ซึ่งเป็นปริมาณท่ีท าให้เกิดการตกค้างในเนื้อสุกรและส่งผลต่อผู้บริโภค (เอกพันธุ,์ 
2547)  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังคงมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงใน
ฟาร์มสุกร แม้ว่าผลตรวจท่ีเป็นบวกจะมีแนวโน้มท่ีลดลงก็ตาม ดังนั้น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
จะต้องด าเนินงานตามกิจกรรมแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงจะส าเร็จได้ ต้องปฏิบัติการท้ังเชิงรุกและเชิงรับ
โดยด าเนินการในทุกภาคส่วน อย่างจริงจัง ดังนี้ 
 1. สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในการผลิตสุกรท่ีค านึงถึงความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการปรับปรุงคุณภาพซากสุกร 
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 2. ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ประกอบการท่ีกระท าผิดกฎหมาย ท้ังในส่วน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีการ
เพิ่มอัตราโทษให้มากขึ้นกับผู้กระท าผิดท่ีเคยได้รับโทษแล้วกลับมากระท าผิดซ้ าอีกครั้ง ในส่วนของผู้ท่ีน า
สารเร่งเนื้อแดงมาจ าหน่ายต้องมีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักมากกว่าผู้ท่ีน ามาใช้  
 3. การบูรณาการในการปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกันอย่างจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีท้ังฝ่ายทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด สมาคมผู้เล้ียงสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสุกร  
 4. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และความเข้าใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ท่ีปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอขอบคุณ นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานในกิจกรรม
แก้ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงเป็นอย่างดียิ่ง  ขอขอบคุณเจ้าของฟาร์มสุกรทุกท่านท่ีอ านวยความสะดวก
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