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กาฬโรคเปด 
(Duck plague, Duck viral enteritis)

                                 สพ.ญ.ธรรมรัฐ  หรพรอม

สาเหตุ (Etiology)
เกิดจากเชื้อเฮอรปสไวรัส (Herpes virus)  จัดอยูใน subfamily 

Alphaherpersvirinae  เริ่มสังเกตพบโรคนี้เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1923 
ในประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งในตอนแรกวินิจฉัยวาเปน Influenza 
ตอมาโรคมีการแพรกระจายทั่วยุโรป อเมริกาเหนือ  จีน อินเดีย  ใน
ประเทศไทยพบการระบาดครั้งแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2519 ที่
อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปดทุกชนิด หาน หงสและนกน้ํา
สามารถติดเชื้อและปวยได ซึ่งนกน้ําอพยพสามารถแพรเชื้อระหวาง
ทวีปได  โรคนี้สามารถเกิดขึ้นไดในทุกชวงอายุสัตว ลักษณะการเกิด
โรคอาจจะเปนแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได เนื่องจากสายพันธุของ
ไวรัสคอนขางมีความแตกตางในความรุนแรง โดยในนกเปดน้ําหรือ
เปดพื้นเมืองสามารถถายทอดเชื้อไดโดยไมแสดงอาการปวย

เชื้อไวรัสสามารถเจริญไดใน chorioallantoic membrane  
ของไขเปดฟก และในเซลลเพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสตของไขเปดฟก 
และอาจทําใหเจริญในเซลลไกได
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อาการ (Signs)
ลักษณะของโรคแบบเฉียบพลัน อัตราการปวยจะสูงและการตายจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อาจสูงถึง 100%  

ความรุนแรงของการปวยตายขึ้นอยูกับระดับภูมิคุมกันของตัวสัตว กรณีโรคแบบเฉียบพลันพบวาเปดตายอยาง
รวดเร็วภายใน 7 วัน หรือผลผลิตไขลดลงอยางรวดเร็ว ประมาณ 25-40% หลังการติดเชื้อและมักจะตายในเวลา
ตอมา พบวาเปดที่แสดงอาการสวนใหญจะตาย สวนในกรณีโรคแบบเรื้อรังมักจะติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนและ
ตายในที่สุด อาการที่พบไดแก ซึม เบื่ออาหาร ไขสูง มีน้ํามูก ขนยุง เปลือกตาปด กลัวแสง กระหายน้ํา เดินกระเผลก 
นอนแผ โดยยืดหัวและปกไปขางหนา ตัวสั่น ถายเหลวเปนน้ํา ในเปดอายุนอย อาจพบการบวมน้ําที่ชั้นใตผิวหนัง
บริเวณหัวและลําคอ และพบจุดเลือดออกตามขาและเทา

พยาธิวิทยา (Pathology)
เปดจะติดเชื้อโดยการกินหรือหายใจเอาเชื้อเขาไปในรางกายและจากการสัมผัสสัตวปวยและสิ่งปนเปอน  

เชื้อจะแพรไปตามกระแสเลือด ไวรัสเขาทําลายเซลลน้ําเหลือง หลอดเลือด  เยื่อบุทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ 
โดยพบวาตัวเชื้อสามารถหลบอยูในปมประสาท(ganglion) ไดเปนเวลานานโดยที่สัตวไมแสดงอาการปวย โดยทั่ว- 
ไปเชื้อนี้ใชเวลาในการฟกตัวประมาณ 3 – 7 วัน ทั้งนี้ในการเกิดโรคมักพบไดบอยในบริเวณที่มีการเลี้ยงดวยระบบ
สุขาภิบาลที่ไมดีโดยเฉพาะบริเวณที่ใชแหลงน้ําเลี้ยงสัตวรวมกันหรือเลี้ยงในพื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคมากอน

รอยโรคที่สําคัญ (Lesions)
รอยโรคที่เดนชัดจะพบที่ระบบทางเดินอาหาร ระบบน้ําเหลืองและเซลลเยื่อบุหลอดเลือดโดยสวนใหญจะ

เปนการอักเสบและมีจุดเลือดออกในจุดตางๆ เชน ผนังหลอดอาหารดานใน พบจุดเลือดออก แผลหลุมหรือแผนเนื้อ
ตาย (diphtheritic membrane) การอักเสบของกระเพาะอาหาร จุดเลือดออกบริเวณเนื้อเยื่อน้ําเหลืองของลําไส 
(annular band)  มาม ตอมไทมัส และตอมเบอรซา และอาจพบแผนเนื้อตาย (diphtheritic membrane) ที่ทวารหนัก

การตรวจรอยโรคดวยกลองจุลทรรศนพบการอักเสบ จุดเลือดออก และเนื้อตายในอวัยวะทั่วไป และ
สามารถพบอินคลูชั่นบอดี (intranuclear inclusion body) ของเชื้อไวรัสในเยื่อบุลําไส เนื้อเยื่อลิมฟอยด และ
โดยเฉพาะในตับ

การวินิจฉัยโรค (Diagnosis)
1. วินิจฉัยแยกจากโรค Duck hepatitis, Newcastle และ Influenza
2. อาการที่พบ และพยาธิสภาพจากการผาซาก 
3. สองกลองดูลักษณะทางพยาธิวิทยา ตรวจหาอินคลูชั่นบอดี
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4. แยกเชื้อไวรัสโดยการฉีดเชื้อในไขเปดฟก หรือเซลลไฟโบรบลาสตที่ไดจากเปดหรือไกที่ไมมีภูมิโรคนี้
จากแม

5. ตรวจหาแอนติเจนหรือโปรตีนของเชื้อ โดยวิธี Fluorescent antibody technique หรือ 
Immunoperoxidase staining 

6. ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโดยเทคนิค PCR

ระบาดวิทยาและการปองกัน (Epidemiology and Prevention)
สวนใหญการติดโรคเกิดจากการใชแหลงน้ําที่มีเชื้อรวมกัน   หลังการเกิดโรคเชื้ออาจแฝงอยู มีรายงานการ

แยกเชื้อไดในเปดปาหลังการเกิดโรคนาน 1 ป  จึงควรมีการเฝาระวังหลังการเกิดโรคและมีการใชวัคซีนเพื่อปองกัน
การเกิดโรคที่รุนแรง                                                                                                                                                          

เอกสารอางอิง (Reference)
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มหาวิทยาลัยขอนแกน. หนา 77-78.
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 2550. โรคสัตวปก. ชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. หนา 39-41.
ทวีศักดิ์  สงเสริม. 2546. โรคเปดและหานในประเทศไทย พยาธิวิทยาและการวินิจฉัยโรค. ศิริโรจน
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--------------------------

ขอคิดเกี่ยวกับ CAR  PAR  NW และ OB
ประสิทธิ์  วานิชสวัสดิ์วิชัย

เนื่องจากที่ผานมาเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน ISO / IEC 17025 : 2005  เกิดความสับสนในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
CAR  PAR  NW และ OB     โดยเฉพาะ CAR และ OB ที่ไดจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือการตรวจ
ประเมิน    เพราะผูตรวจประเมินและผูตรวจติดตามแตละทานก็ใหความเห็นที่แตกตางกัน    ผูเขียนจึงไดเสนอความ
คิดเห็นซึ่งไดจากการศึกษาคนควา สอบถามผูเชี่ยวชาญ และประสบการณจากการปฏิบัติงาน    เพื่อวิเคราะหใหเห็น
ถึงปญหาที่ทําใหเกิดความสับสนและแนวทางแกไข     ซึ่งไดใชดําเนินการในระบบ ISO / IEC 17025 ของศูนยวิจัย
และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง     กอนอื่นมาทําความรูจักกับคําสําคัญที่เกี่ยวของกอน    โดยจะยึดตาม
ขอกําหนดในเอกสาร คูมือประกอบการประเมินตาม มอก.17025-2548 ฉบับแปลความเปนภาษาไทย (G-02) ของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   และตามนิยามศัพทที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพหองปฏิบัติการดาน
วิทยาศาสตรการแพทย ของสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ    ซึ่งจะขอกลาวถึงเฉพาะงานทดสอบเทานั้นจะไม
รวมถึงการสอบเทียบ  ดังนี้ 
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การควบคุมงานทดสอบที่ไมเปนไปตามที่กําหนด (Control of nonconforming testing) หมายถึง การ
ควบคุม การทดสอบ หรือ ผลการทดสอบ ที่ไมเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานของหองปฏิบัติการหรือไมเปนไป
ตามความตองการของลูกคาที่ไดตกลงกันไว    หากการประเมินชี้ใหเห็นวา งานที่บกพรองมีโอกาสเกิดขึ้นซํ้าไดอีก 
หรือมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการ  ใหรีบดําเนินการ ปฏิบัติการแกไข โดยทันที    และมักเรียกงานทดสอบที่ไม
เปนไปตามที่กําหนดนี้วา Non conforming work  ซึ่งในที่นี้จะเรียกยอๆ วา  NW

ขอบกพรอง (Nonconformity) มักเรียกยอๆวา NC หมายถึง การดําเนินการที่ไมเปนไปตามที่ขอกําหนด
ระบุไว  แบงออกเปน 2 ประเภท ตามความสําคัญและระยะเวลาในการแกไข คือ ขอบกพรองสําคัญหรือขอบก
พรองหลัก (Major Nonconformity) และ ขอบกพรองยอย (Minor Nonconformity)

การปฏิบัติการแกไข (Corrective action) หมายถึง การดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของขอบกพรองและสิ่ง
ไมพึงประสงคที่ตรวจพบ   ตามขอกําหนดระบุใหเริ่มดําเนินการดวยการสอบสวนหา สาเหตุของปญหา  และให
เลือกใชวิธีการแกไขที่คาดวาจะ แกปญหาและปองกันการเกิดซํ้าไดดีที่สุด    เรามักเรียกบันทึกหรือรายงานขอบก-
พรองที่ผูตรวจประเมินเสนอใหดําเนินการแกไขวา CAR (Corrective action request)

ขอสังเกต (Observation) ในที่นี้จะเรียกยอๆวา OB ซึ่งหมายถึง การระบุขอเท็จจริงที่กระทําขึ้นระหวางการ
ตรวจติดตามและไดรับการพิสูจนดวยขอมูลและหลักฐานที่มีอยู    ซึ่งยังไมจัดเปนขอบกพรองแตหากปลอยไวโดย
ไมไดรับการปรับปรุงอาจนําไปสูขอบกพรองได 

การปฏิบัติการปองกัน (Preventive action) หมายถึง การดําเนินการเพื่อกําจัดสาเหตุของขอบกพรองที่อาจ
เกิดขึ้น หรือสถานการณที่ไมพึงประสงค     เรามักเรียกขอสังเกตที่ตองดําเนินการปองกันนี้วา PAR (Preventive 
action request)

ในประเด็นแรกขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาวาขอบกพรองใดจึงจะจัดเปน NW   เปนขอ
ถกเถียงกันมากวาพิจารณากันอยางไร  เนื่องจากตามขอกําหนดก็ไมไดใหรายละเอียดไวมากนัก   สวนใหญจึง
ตีความตามที่ผูตรวจประเมินแนะนําหรือตามที่ไดรับการฝกอบรมกันมา   ซึ่งสรุปออกมาได 2 แนวทาง คือ แนวทาง
แรกใหพิจารณาวาถาเปนขอบกพรองมีผลกระทบตอการทดสอบถือวาเปน  NW    อีกแนวทางหนึ่งจะพิจารณา
ตามที่ระบุไวในขอกําหนดโดยใหขอบกพรองที่เกี่ยวกับการทดสอบหรือผลการทดสอบทั้งหมดเปน NW     ถา
องคกรใดใชการพิจารณาตามแนวทางแรกก็อาจจะพบปญหาจากการตีความวา  ขอบกพรองอะไร ระดับไหน จึงจะ
ถือวามีผลกระทบตอการทดสอบ   แตถาองคกรใดใชตามแนวทางที่ 2 ก็อาจจะพบปญหาวา  ขอบกพรองอะไรบางที่
เกี่ยวของกับการทดสอบและผลการทดสอบ    ซึ่งทั้ง 2 แนวทางก็เสนอแนะใหคณะทํางานประชุมตกลงใหได
ขอสรุปขอบเขตที่ชัดเจน   แลวจึงระบุไวในคูมือขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องการควบคุมงานทดสอบที่ไมเปนไป
ตามที่กําหนด   สําหรับ ศวพ.ภาคเหนือตอนลาง ก็เพิ่งไดขอสรุปใหมตามแนวทางที่ 2    โดยใหขอบเขตของการ
ทดสอบวาเปนขอบกพรองที่เกี่ยวกับขอกําหนดทางดานวิชาการ (ขอ 5) ทั้งหมด     และยังใหครอบคลุมถึง
ขอบกพรองที่เกี่ยวกับความไมเปนไปตามความตองการของลูกคาที่ไดตกลงกันไวดวย   เพื่อใหครบถวนตาม
ขอกําหนด ขอ 4.9 โดยไมตองมาตีความอีกตอไป   

ประเด็นตอมาจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการเมื่อไดรับ NW และ CAR   เนื่องจากพบวาเกิด
ความสับสนอยูพอสมควร   กรณีไดรับ CAR จากการตรวจประเมินหรือตรวจติดตาม    เมื่อออกใบ CAR แลว
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พิจารณาวาเปน NW จึงออกใบ NW    เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนของ NW แลว ตามขอกําหนดระบุวาถามีโอกาส
เกิดขึ้นซํ้าไดอีกใหรีบดําเนินการปฏิบัติการแกไขโดยทันที    ทําใหตองออกใบ CAR ใหมอีกครั้ง สรุปวา NW 1 
เรื่อง มีใบ CAR  ถึง 2 ใบ    แตบางองคกรก็สามารถดําเนินการไดโดยไมเกิดความสับสน    โดยอธิบายวา CAR แรก
ที่ออกจะเปนคนละประเด็นกับ CAR ที่ออกทีหลัง ถึงแมวาจะมาจาก NW เดียวกัน     ซึ่งก็สามารถดําเนินการได  ถา
ระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไวในคูมือขั้นตอนการดําเนินงานแลว    ผูเขียนขอยกตัวอยางแนวทางการปฏิบัติของศวพ.
ภาคเหนือตอนลาง    ซึ่งไดดําเนินการดังนี้   

1. กรณีไดรับ CAR จากการตรวจประเมินหรือตรวจติดตาม    ใหดําเนินการตามคูมือขั้นตอนการดําเนิน-
งานเรื่องการปฏิบัติการแกไข   โดยไมจําเปนตองพิจารณาวาเปน ขอบกพรองหลักหรือขอบกพรองยอย ใหสับสน
เพราะตองดําเนินการปฏิบัติการแกไขเหมือนกัน   อาจจะตางกันบางในเรื่องเวลาที่ใชดําเนินการแกไข

2. กรณีไดรับ NW จากการตรวจติดตาม  ซึ่งคูมือขั้นตอนการดําเนินงานของ ศวพ.ภาคเหนือตอนลาง   
กําหนดใหหัวหนาคณะผูตรวจติดตามพิจารณาออกใบ NW โดยไมตองออกใบ CAR กอน    ตามแนวทางของ ศวพ.
ภาคเหนือตอนลาง จะดําเนินการจาก NW แลวไปออก CAR   จะไมมีการดําเนินการจาก CAR แลวไปออก NW  ให
สับสน    

3. กรณีไดรับ CAR จากการตรวจประเมิน   ใหผูจัดการดานคุณภาพพิจารณาตามคูมือขั้นตอนการดําเนิน-
งานวาเปน NW หรือไม    ถาใชใหดําเนินการออกใบ NW โดยไมจําเปนตองออกเปนใบ CAR กอน   อยาลืมวา
CAR ของผูตรวจประเมินไมจําเปนตองเปน CAR ของผูรับการตรวจประเมินเสมอไป    อาจเปน NW ก็ไดเนื่องจาก
จะตองมาออกเปน CAR ตอในภายหลังอยูแลว    เพราะพิจารณาแลวพบวา NW เกือบทุกเรื่องมีโอกาสเกิดซ้ําได
ทั้งหมด

4. กรณีพบ NW โดยเจาหนาที่หรือกิจกรรมอื่นๆที่ไมใช การตรวจประเมินหรือตรวจติดตาม    ใหผูพบหรือ
ผูรับแจงดําเนินการตามคูมือขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนด    หากไมทราบหรือไมแนใจวาเปน NW หรือไม   ขอ
แนะนําใหแจงเปนขอรองเรียนภายในแทน   เพื่อใหผูจัดการดานคุณภาพเปนผูพิจารณาดําเนินการ

ประเด็นสุดทายจะขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอสังเกต หรือ OB    ขอสังเกตสวนใหญจะเปนความ
คิดเห็นของผูตรวจประเมินหรือผูตรวจติดตาม    ถาเห็นดวยก็นําไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป  หรืออาจทําใหเกิด
ขอบกพรองไดในอนาคตก็ตองไปดําเนินการปฏิบัติการปองกัน     แตถาเปน OB ที่ไดจากการตรวจประเมินก็
แนะนําใหไปดําเนินการปรับปรุงทุกขอ    เพราะถาไมดําเนินการอาจจะเปน CAR ไดเมื่อมีการตรวจประเมินในครั้ง
ตอไป    ในสวนของ OB นั้น มีเรื่องเล็กๆที่อาจเกิดความสับสนหรือเขาใจคลาดเคลื่อนได    เนื่องจาก OB ยังไม
จัดเปนขอบกพรอง  ดังนั้นผูตรวจติดตามควรระวังกรณีที่พบขอบกพรองเล็กๆนอยๆ    จึงเกรงใจไมกลาใหเปน
CAR แตกลับใหเปน OB แทน    จึงทําใหเกิดความสับสนในการดําเนินการตอไป   ผูตรวจติดตามจึงควรมีความ
เด็ดขาดในการให CAR    ถาเปนขอบกพรองเล็กๆนอยๆที่ไมสําคัญอาจจะใหผูรับการตรวจติดตามแกไขไดเลย  
หรือแจงใหแกไขภายหลังโดยไมถือเปน OB ก็ได    

ขอคิดเห็นทั้ง 3 ประเด็น เปนความคิดเห็นที่ผูเขียนนํามาเลาสูกันฟง   ไมใชขอปฏิบัติที่ถูกตองเสมอไปแต
สามารถนําไปเปนขอมูลในการพิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมกับองคกรของทานได    หากผูอานทานใดมีแนวคิด
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อื่นๆที่นาจะเปนประโยชนก็ขอเชิญมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในโอกาสตอไป   เพื่อจะไดรวมมือกันพัฒนางานใน
ระบบ ISO / IEC 17025 : 2005 หรือระบบมาตรฐานอื่นๆในอนาคต   

--------------------------

วิลาวรรณ บุตรกูล

อาหารไมวาจะใหสัตวหรือคนบริโภคเขาไปลวนแลวแตตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก เพราะถา
อาหารที่ใหสัตวไมสะอาด ปลอดภัยอาจมีสิ่งที่ไมพึงประสงคตางๆ อาทิ จุลินทรีย  ยา สารเคมี  เปนตน ตกคางมาถึง
ผูที่บริโภคผลิตภัณฑอาหารจากสัตวนั้นๆ ได ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องนี้ไดให
ความสําคัญโดยมีการเฝาระวังและติดตามปญหาดังกลาวอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการวิเคราะหหาสารตกคางใน
อาหารสัตวและเนื้อสัตว  การใหความรูแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวแลวก็ตามแตเราในฐานะผูบริโภคควรรูจักเลือก
บริโภคอาหารอยางถูกตองและปลอดภัยจากสารตกคางตาง ๆ เพราะหลีกเลี่ยงไมไดเลยที่อาหารอาจมีสารตกคาง
หรือปนเปอนจุลินทรียซึ่งอาจโดยความตั้งใจหรือไมไดตั้งใจของผูประกอบการก็ตาม

การพบยาสัตวตกคางในเนื้อสัตวและอาหารสัตว
ยาสัตวตกคางตามนิยามของ CODEX หมายถึง สารประกอบตั้งตน(parent drug) สารที่เกิดจากกระบวน-

การสรางและสลาย(metabolites) สารเจือปนที่เกี่ยวของ(associated impurities) ซึ่งเกิดจากการใชยาที่ตกคางใน
อวัยวะหรือผลิตผลของสัตวที่บริโภคได

ยาสัตวตกคาง เชน คลอแรมเฟนิคอลในกุง  สารเรงเนื้อแดงในหมู เปนปญหาหนึ่งที่มีผลกระทบในวงกวาง
ทั้งดานการบริโภคภายประเทศและการสงออก เนื่องจากปจจุบันความหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทันสมัย
เปนอยางมาก  ทําใหมีสารหรือผลิตภัณฑใหมออกมามากมาย  ถามีการนํามาใชไมถูกวิธีหรือปริมาณที่ไมเหมาะสม
อาจทําใหเกิดอันตรายหรือการตกคางได  สาเหตุการมียาสัตวตกคางเกิดจากการผสมในอาหารสัตวใหสัตวกิน
เพื่อใหเกิดผลตามตองการ ไดแก เรงการเจริญเติบโต  ปองกันและรักษาโรคสัตว  ปรับปรุงคุณภาพตามความ
ตองการของตลาด เปนตน  ทําใหผูบริโภคที่บริโภคเนื้อสัตวที่มียาตกคางเขาอาจไดรับยานั้นและเกิดการสะสมใน
รางกายได  และเมื่อมีปริมาณที่มากพอจะแสดงความเปนพิษออกมาซึ่งแลวแตชนิดของสารที่ไดรับ 

 
ยาสัตวตกคางที่พบ
1. สารเรงเนื้อแดง (Beta-agonist)

เปนกลุมของสารเคมีภัณฑ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศหามใชเปนสวนผสมในการผลิตและ
นําเขาซึ่งอาหารสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

ยาสัตวตกคาง
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อาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ผูที่ไมปฏิบัติตาม จะมีความผิดตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2525 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งประกาศกระทรวงดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2542  สารเบตา–อะโกนิสต จัด
อยูในกลุมของ Adrenaline Drug เชนเดียวกับ Adrenaline, Amphetamine และ Ephedrine ซึ่งสารทั้งหมดมี
โครงสรางหลักทางเคมีที่เหมือนกัน แตตางกันในสวนที่เปน Side-Chain เนื่องจากสารในกลุมเบตา–อะโกนิสต เมื่อ
ผสมในอาหารสงผลใหสัตวมีประสิทธิภาพการใชอาหารดีขึ้น โดยมีผลเรงขบวนการสลายไขมันในรางกาย ทําให
ไขมันสันหลังบางลง และสงผลใหการสะสมเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลทําพื้นที่หนาตัดเนื้อสันเพิ่มขึ้น ทําใหสุกร
มีลักษณะเนื้อแดงตรงตามความตองการของ ผูบริโภค ซึ่งอันตรายตอผูบริโภค คือ อาการใจสั่น  หัวใจเตนเร็ว  
กลามเนื้อกระตก  ปวดกลามเนื้อ  ปวดศีรษะ โดยเฉพาะผูปวยโรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวานและ
ผูปวยเกี่ยวกับตอมไธรอยดจะแสดงอาการมากกวาคนที่อยูในภาวะปกติ สารเรงเนื้อแดงที่พบในเนื้อหมูที่พบไดแก

เคลนบูเทอรอล (Clenbuterol)
คุณสมบัติชวยขยายหลอดลม บรรเทาอาการหอบหืด  ประเทศไทยหามไมใหใชในอาหารสัตวทุกชนิด  

หามนําเขาอาหารสัตวและผลิตอาหารสัตวที่มีสวนผสมของยานี้   แตพบการลักลอบใสในอาหารหมูเพื่อเพิ่มปริมาณ
เนื้อแดงในกลามเนื้อและลดไขมัน  ถาหยุดใชยานี้สภาพโดยธรรมชาติจะกลับคืนมา คือ มีไขมันแทรก  ยานี้สามารถ
กระจายตัวในปริมาณมากที่  ตับ  มาม  ตับออน  และทางเดินอาหาร

 ซัลบูทามอล (Salbutamol)
มีคุณสมบัติชวยขยายหลอดลม รักษาโรคหอบหืดในคน เมื่อนํามาเลี้ยงสุกรจะสามารถเพิ่มเนื้อแดงได

เชนกัน ปญหาสําคัญคือ สารตัวนี้ไมมีประเทศใดรับขึ้นทะเบียนเปนยาสัตว  เพราะยังไมมีการศึกษาและประเมินถึง
ผลกระทบทั้งตอมนุษย  สัตวและสิ่งแวดลอม อยางเพียงพอตามหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนยา
2. คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)

เปนยาปฏิชีวนะที่ใชในการรักษาไขไทฟอยด   มีรายงานวาเปนสารที่มีแนวโนมใหเกิดมะเร็งในเม็ดเลือด
ขาว และโรคโลหิตจางในคน  พบการปนเปอนในกุง ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศหามนําเขา
อาหารสัตวที่มีคลอแรมเฟนิคอลผสม และหามใชคลอแรมเฟนิคอลในการผลิตอาหารสัตว เพื่อควบคุมการใชยานี้
ในอาหารสัตวทุกชนิด นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไดมีประกาศหามนํายาคลอแรมเฟนิคอลมาใชในสัตวที่
ใชบริโภคอีกดวย
3. ยากลุมไนโตรฟูแรนส (Nitrofurans)

เปนยาปฏิชีวนะที่ยังใชไดผลดีและราคาถูก  มีการศึกษาพบวายากลุมนี้อาจกอใหเกิดมะเร็งได  พบการ
ปนเปอนในเนื้อไกและกุง  ประเทศไทยจึงไดมีการเพิกถอนทะเบียนตํารับยาสําหรับสัตวที่มีสวนประกอบของตัวยา
ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone) และฟูราโซลิโดน (Furazolidone)  ซึ่งเปนตัวยาที่อยูในกลุมไนโตรฟูแรนสออก
จากตํารับยาสําหรับสัตว  รวมถึงหามนําเขาอาหารสัตวตลอดจนผลิตอาหารสัตวที่มีสวนผสมหรือมีการเติมไนโตร
ฟูรา-โซน (Nitrofurazone)และฟูราโซลิโดน (Furazolidone) ในอาหารสัตวทุกชนิดอีกดวย

การวิเคราะหยาสัตวตกคาง
1. การตรวจสอบเบื้องตน (Screening methods)
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เปนวิธีการตรวจสอบซึ่งไมตองใชเครื่องมือยุงยาก  ซับซอน สามารถดําเนินการไดกับตัวอยางจํานวนมาก
โดยใหผลการวิเคราะหที่รวดเร็ว  และอาจดําเนินการในภาคสนามได  ใชเพื่อคัดกรองตัวอยางจํานวนมาก  โดยควร
มีแนวโนมที่จะใหผลบวกมากกวาใหผลลบที่ผิดพลาด (false negative) สามารถใหขอมูลเบื้องตน(Qualitative) ของ
ชนิดสารหรือกลุมสารในตัวอยาง   การตรวจสอบเบื้องตน ไดแก  การตรวจสอบทางกายภาพ เชน การเกิดสีของ
สารเคมีในชุดทดสอบยาตกคางในอาหารสัตว  การตรวจสอบทางจุลชีววิทยา เชนการทดสอบยาตกคางในเนื้อสัตว  
ในน้ํานม เปนตน และการทดสอบปฏิกิริยาชีวเคมี  เชน การทดสอบสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะโดยวิธี ELISA 

2. การตรวจสอบยืนยัน (Confirmatory methods)
เปนการตรวจพิสูจนยืนยันชนิดของสาร(Identification)  เพื่อปองกันการใหผลบวกผิดพลาด (false 

positive) และควรมีโอกาสเกิดผลลบผิดพลาดนอยที่สุด มีความถูกตองและแมนยําสูง  ซึ่งมีความจําเปนหลายกรณี 
เชน การทดสอบเพื่อตรวจรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตยาสัตว  หรือการตรวจเพื่อยืนยันผลตามกฎหมายเพื่อ
ประกอบการดําเนินคดี  กรณีมีการปนเปอนยาหรือสารตกคางในผลิตภัณฑ  โดยเฉพาะยาที่หามใชหรือกําหนดคา 
MRL  สวนใหญเปนการทดสอบทางเคมีและฟสิกสเพื่อยืนยันโครงสรางทางเคมี   ปจจุบันการตรวจยืนยันยาที่หาม
ใชในสัตวเพื่อการบริโภคตองใชเครื่อง Mass  spectrometer (MS) ซึ่งอาศัยหลักการในการตรวจวัดการแตกตัวของ
ไอออน  โดยแยกโมเลกุลของสารออกเปนสวนๆ เปรียบเสมือนการดูลายนิ้วมือ (fingerprint) แสดงผลเปน
สเปกตรัมตามขนาดและน้ําหนักโมเลกุล  สามารถใหขอมูลที่จําเพาะในการยืนยันเอกลักษณและโครงสรางของสาร  
ประกอบดวยเทคนิคตางๆ ตามวิธีในการแยกสารกอนตรวจวัดดวยเครื่อง MS   ซึ่งใชในการวิเคราะหสารตกคางใน
ปริมาณนอยมากในระดับ ppb   เชน 

 Liquid Chromatography : LC เปนเทคนิคแยกสารที่อาศัยตัวพาเปนของเหลว  โดยใชปมแรงดันสูงทํา
ใหสารเขาสูคอลัมนที่ใชในการแยก  กอนวิเคราะหดวยเครื่องตรวจวัด ใชยืนยันการตรวจพบยาตกคางในเนื้อสัตว 
เชน ยาฆาเชื้อในกลุม Tetracyclin, Spiramycin, Diclazuril, Nicarbazin และ Sulfa Drug   ยืนยันผลของยา 
Antibacterial จํานวน 9 ชนิด รวมถึงกลุม Nitrofuran และ Chloramphenical

 Gas Chromatography : GC  เปนเทคนิคแยกสารที่อาศัยตัวพาเปนกาซ  โดยการทําใหสารกลายเปนไอ
และเคลื่อนที่ไปพรอมกับตัวพาเขาสูคอลัมนที่ใชในการแยก  กอนวิเคราะหดวยเครื่องตรวจวัด  ใชยืนยันการตรวจ
พบยาตกคางในเนื้อสัตว เชน  สารประเภท Clenbuterol ที่ทําใหเนื้อดูสด

GCMS LCMS

HPLC
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3. Reference methods
กรณี reference  methods  ตองเปนวิธีอางอิงที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มั่นใจไดในดานความถูกตอง  

แมนยํา  จําเพาะเจาะจง แลความสําคัญในการตรวจวัด  ใชในการพิสูจนชนิดของสารและ/หรือปริมาณสาร  เพื่อ
ยืนยันการใหผลบวกที่ถูกตอง  โดยตองใหขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของสารที่สงสัย

เอกสารอางอิง
ศศิ  เจริญพจน. (2545). ยาสัตวตกคาง ความปลอดภัยทางอาหารและการคุมครองผูบริโภค.  พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ 

: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.
ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ. (2549). ความปลอดภัยของอาหาร. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสัตวแพทย

สาธารณสุข คณะสัตวแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
http://www.barascientific.com/article/FoodSafety/foodsafety_3.php
http://www.dld.go.th/anamai/beta_content.html
http://www1.fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/c5fea1b96750d7b880256849004e9ab4/386acb22ac5
02b80c7256cc4000ef3f2?OpenDocument

--------------------------

สรางคุณคาองคกรดวยการบริหารจัดการคนเกง (Talent  Management)
ชัยนาท  แสนยศ

ทรัพยากรบุคคล  ถือเปนทรัพยสินที่มีคาสูงสุดตอองคกร  ในภาวะปจจุบันที่มีการแขงขันสูง มีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากปจจัยทั้งภายนอกและภายใน องคกรเริ่มใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ”คนเกง” 
ภายในองคกรมากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความสามารถขององคกรเปนผลมาจากความสามารถของบุคลากรภายใน
องคกรนั่นเอง  หากบุคลากรในองคกรขาดความสามารถในการทํางาน  ยอมสงผลตอประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององคกรตามมาเชนเดียวกัน  ซึ่งในองคกรนั้นจะมีกลุมบุคลากรจํานวนหนึ่งที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ยอดเยี่ยม  มีความโดดเดนในการคิดคน  สรางสรรคผลงานนวัตกรรมใหมๆ ไดอยางมีคุณภาพ  ถือไดวาเปน  Talent  

หรือคนเกงขององคกร  แตในอีกดานหนึ่งบุคลากรที่เกงที่เปนตัวขับเคลื่อนหากองคกรตองสูญเสียบุคลากรเหลานี้
ไป  ยอมสงผลใหองคกรสูญเสียโอกาสความกาวหนา  เพราะการที่องคกรจะมาเริ่มตนสรางงานจากบุคลากรกลุม
ใหมยอมตองใชเวลาและทรัพยากรตางๆ สนับสนุนมากมาย  การบริหารจัดการคนเกงซึ่งเปนกลุมบุคคลที่สามารถ
สรางคุณคาสูงใหกับองคกรทั้งในปจจุบันและอนาคตไดนั้น จึงเปนกลยุทธหนึ่งที่องคกรไดแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญกับบุคลากรที่มีศักยภาพ และการที่องคกรสามารถบริหารจัดการในการรักษากลุมคนเหลานี้ใหอยูตอไป
ดวยความสมัครใจและจงรักภัคดีตอองคกร ยอมสรางคุณคาใหแกองคกรไดอยางยั่งยืน
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คนเกง (Talent)  หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ เปนบุคคลที่มีผลการทํางานโดดเดนเหนือบุคคลอื่น 
ซึ่งอาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปในแตละองคกร โดยขึ้นอยูกับลักษณะงาน ธุรกิจ  นโยบาย  วัฒนธรรม  องคกร 
และกลยุทธขององคกร วาตองการไปสูจุดใด ซึ่งโดยทั่วไปคนเกงหรือบุคลากรที่มีศักยภาพนั้นคือบุคคลที่มี
ความสามารถและมีคุณสมบัติที่จะนําตนเองไปสูบทบาทที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น สามารถจัดการหรือแกปญหา  
รวมทั้งเรียนรูไดอยางรวดเร็ว  มีความกระตือรือรน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  มีความเปนผูนํา  และมีวิสัยทัศน 
และที่สําคัญตองสามารถทํางานรวมกันผูอื่นได

การบริหารคนเกง (Talent  Management)  หมายถึง  กระบวนการวางแผนบริหารจัดการคนเกง  โดยริเริ่ม
ตั้งแตการสรรหาคัดเลือกคนเกง การพัฒนา  การรักษา และการใชงานคนเกงใหเหมาะสมกับตําแหนงงานในองคกร  
มีงานวิจัยในตางประเทศชี้ใหเห็นวากลุมพนักงานที่เปนดาวเดนขององคกรประมาณ 20 เปอรเซ็นต จะสรางผลการ
ดําเนินงานใหกับองคกรถึง 80  เปอรเซ็นต ในขณะที่กลุมพนักงานทั่วไปประมาณ 80  เปอรเซ็นต จะมีสวน
สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรสบความสําเร็จเพียง 20 เปอรเซ็นต เทานั้น

กระบวนการของการบริหารคนเกง
1. การไดมาซึ่งคนเกง/พนักงานดาวเดนขององคกร

1.1 การคัดเลือกพนักงานดาวเดนจากภายนอกองคกร
- อาจใชวิธีการทํา  Roadshow  และเขาสูขั้นตอนกระบวนการสรรหาคัดเลือก
- คณะกรรมการสัมภาษณคนที่มีทัศนคติสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร และอาจใชเครื่องมือ 

        Competency

1.2  การคัดเลือกพนักงานดาวเดนจากภายในองคกร
- ผลการปฏิบัติงานดีเลิศ / มาตรฐาน / ปฏิบัติงานต่ํา

      - ศักยภาพ
      2. การระบุคนเกงและคนดี

 -  ระบุกลุมพนักงานที่เปนคนเกงหรือดาวเดน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน  Performance,                

        Potential, Competency เปนตน  
- แบงกลุมพนักงานขององคกรออกเปนกลุมตางๆ เชน  Star, High  Potential (HP), 

      Core Performance , Normal, Under Achieve

3. การพัฒนาพนักงานที่เปนดาวเดนขององคกร
- การมอบหมายงานที่ทาทายความสามารถ
- การใหคําปรึกษาและสอนงาน
- การใหประสบการณในการทํางานระยะสั้น
- การหมุนเวียนตําแหนงงาน
- แนวโนมการฝกอบรมยุคใหม TEDL ( Training, Education, Development, Learning)

4. ตัวชี้วัดและการใชประโยชนจากพนักงานดาวเดน
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- การดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัด และวัดผลเพื่อนําประโยชนจากพนักงานดาว   เดน
มายังองคกรหรือวัดผลการทํางานของพนักงานที่เปนดาวเดน วาสามารถทําใหเกิดผลทางธุรกิจ
มากนอยเพียงใดนั้น มีแนวทางปฏิบัติคือ

             4.1  การกําหนดตัวชี้วัด  กําหนดคา  KPI  ในเรื่องงาน และใหเชื่อมโยงใหเห็นถึง  
                   Business  Impact  อยางเปนรูปธรรม  Focus   Strategic  Job

           4.2   การวัดผลโดยสวนใหญ องคกรที่ไดมาตรฐานจะใชเครื่องมือเขามาชวย เชน Balance  
Score  Card , Performance  Management  System  โดยจะมีการวางแผน
ตัวชี้วัดในแตละดานอยางชัดเจน ไวตั้งแตตนปวาเปนกระบวนการบริหารเปาหมาย
ขององคกร

       5. การจูงใจและการรักษาพนักงานดาวเดน
-   การรักษาดาวเดนใหอยูกับองคกรตองพิจารณาเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้

                                    5.1  การบริหารผลตอบแทน โดยตองทําให Top  Performer  ตางจากกลุมอื่น โดย พิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานทั้งที่เปนเปาหมายทางธุรกิจ และเปาหมายสวนตน

                                5.2  การใหการยอมรับ โดยใหมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญๆ ขององคกร
                                   5.3  การวางแผนอาชีพ ดูแลใหมีการเติบโตในเสนทางอาชีพที่เหมาะสมแตละบุคคล โดยใช

นโยบาย  Promotion  From  within  และ ใหโอกาสเปน Replacement  candidate

--------------------------
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว 
มกราคม – มีนาคม   2552

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่พบ

โค 815 2,667 49 - Mastitis 5
กระบือ 3 3 - - - -

สุกร 6 198 - - Classical swine fever 1
แกะ - 291 - - Brucellosis 15
แพะ - 6,447 22 - Brucellosis 102
ไก 72 536 - 19,219 - -

เปด 10 190 - 27,308 Duck plague 5
นกธรรมชาติ 116 - - 257 - -

สัตวปกสวยงาม - - - 6 - -
นกกระจอกเทศ - - - 157 - -

มา - 2 4 - - -

สัตวปา - 1 1 - - -

สัตวเลี้ยง 10 4 - - Rabies 1
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542

ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….

ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ :  สพ.ญ.ธรรมรัฐ  หรพรอม    นางสาววิลาวรรณ  บุตรกูล
กองบรรณาธิการ : น.สพ.กิติภัทท  สุจิต น.สพ.ชัยนาท  แสนยศ นางนงลักษณ  แสงแกว

น.สพ.เสกสิทธ์ิ  สิงหแจม นายบรรเทา  คําสี นางสาวโยธกานต  สิงหวงศ
น.สพ.สุรพงษ  ชื่นจิต นายสุภัทศิริ  อภินันทน นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ
น.สพ.สืบชาติ  สัจจาวาทิต นายประสิทธิ์  สวัสดิ์วานิชวิชัย

กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน


