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การตรวจวิเคราะหเชื้อแบคทีเรีย E.coli และเชื้อ Coliform ใน
เนื้อสัตวเชิงเปรียบเทียบระหวางการชําแหละโดยใชระบบ
แขวนและการชําแหละบนโตะตะแกรง โดยการใช Test Kit
ชัยนาท แสนยศ1 สืบชาติ สัจจวาทิต1

บทคัดยอ
การสุมตรวจนับเชื้อ E.coli และเชื้อ coliform จากตัวอยาง
เนื้อสัตวของโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) ที่ชําแหละโดย
ระบบแขวนกับชําแหละบนโตะตะแกรงในจังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2552 แลวตรวจวิเคราะหโดยการแปลผล
จากแผนเพาะเชื้อสําเร็จรูป 3M PetrifilmTM E. coli / Coliform Count
Plate โดยแปะบริเวณดานนอกและดานในของขาซายซาก ผลการ
ตรวจวิเคราะห จํานวนโคโลนีของเชื้อ E. coli มากกวา 100 cfu/cm2
และเชื้อ coliform มากกวา 1,000 cfu/cm2 ถือวาเปนผลบวก(กรมปศุ
สัตว,2550) จากตัวอยางเนื้อสัตว 108 ตัวอยาง พบวา เชือ้ E. coli และ
เชื้อ coliform ใหผลเปนลบทั้งหมด โดยพบคาเฉลี่ยของเชื้อ E.coli
จากโรงฆาสัตวระบบแขวนและระบบตะแกรง ดังนี้ (ดานนอก 18.07
, ดานใน 26) cfu/cm2 และ (ดานนอก 16.48 , ดานใน 27.29) cfu/cm2
ตามลําดับสวนการตรวจนับเชื้อ coliform จากโรงฆาสัตวระบบแขวน

วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว
2.เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว
3.เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว
1

และระบบตะแกรง พบคาเฉลี่ยดังนี้ (ดานนอก 127.55 , ดานใน 131.63) cfu/cm2 และ(ดานนอก 127.40 , ดานใน
130.29) cfu/cm2 ตามลําดับ จากการตรวจวิเคราะหเชือ้ แบคทีเรีย E. coli และเชื้อ coliform ในเนื้อสัตวเชิง
เปรียบเทียบระหวางการชําแหละโดยใชระบบแขวนและการชําแหละบนโตะตะแกรง แปลผลจากแผนเพาะเชื้อ
สําเร็จรูป พบวา ปริมาณของเชื้อ E. coli และเชื้อ coliform ทั้ง สองระบบโรงฆาสัตว ไมมีความแตกตางกัน ดังนั้น
ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงฆาสัตวขนาดเล็กจึงควรแนะนําผูประกอบการใหใชระบบตะแกรง
เนื่องจากใช
งบประมาณนอยกวาโรงฆาสัตวระบบแขวน ซึ่งจะสงผลใหมีโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานจํานวนมากขึ้นและมีการ
ผลิตเนื้อสัตวที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยตอผูบริโภค

คําสําคัญ : เชื้อ E.coli เชื้อ Coliform โรงฆาสัตว Test Kit(Petrifilm)
ทะเบียนวิชาการเลขที่ 53(2)-0116(6)-073
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ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก

บทนํา
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายดานความปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารโดยกําหนดเปน
ยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร (Food Safety) มีการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแตการผลิตในฟารม การ
แปรรูปขั้นตน การแปรรูปขั้นสูง ผลผลิตและผลิตภัณฑจนถึงมือผูบริโภคหรือการสงออก (Form farm to table) ใน
การผลิตสินคาเกษตรประเภทเนื้อสัตวจะมีโรงฆาสัตวเขามาเกี่ยวของ ซึ่งสวนใหญไมมีใบอนุญาต จากการศึกษา
ของสมบัติและคณะ (2548) พบวาโรงฆาสัตวสวนใหญ รอยละ 90.2 เปนโรงฆาสัตวขนาดเล็ก ทําการฆาสัตว 1 - 50
ตัวตอวัน และรอยละ 63.6 ไมมีพนักงานตรวจโรคสัตวปฏิบัติงานในโรงฆาสัตวและไมถูกสุขลักษณะและไมได
มาตรฐานอยูเปนจํานวนมาก เนื่องจากการสรางโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานสากลนั้น จะตองใชเงินในการลงทุนที่สูง
กรมปศุสัตวจึงไดมีการจัดทําแผนพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศเพื่อยกระดับการผลิตเนื้อสัตวใหมีความสามารถ
ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย โดยเนนการปรับปรุงโรงฆาสัตวที่มีอยูเดิม เพื่อเปนการลดตนทุนของผูประกอบการ และ
ในขบวนการผลิ ต เนื้ อ สั ต ว นั้ น สามารถเกิ ด การปนเป อ นได ทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต โดยเฉพาะการปนเป อ นจาก
เชื้อจุลินทรียตาง ๆ
ดังนั้นในการผลิตอาหารจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการตรวจสอบจุลินทรียวามีอยูในปริมาณเทาใด
เกินมาตรฐานที่กําหนดหรือไม โดยปกติเชื้อจุลินทรียที่ตรวจคือ coliform และE. coli ซึ่งเปนดัชนีบงชี้สุขลักษณะ
ความสะอาด (Food sanitation index) (สถาบันอาหารและศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2545)
แบคทีเรีย coliform หมายถึง กลุมของแบคทีเรียในวงศ Enterobacteriaceae ที่มีรูปรางทอนสั้นติดสีแกรม
ลบ ไมสรางสปอร เปนพวกที่ไมตองการอากาศหรือ Facultative anaerobe สามารถหมักน้ําตาลแลคโตสใหกรดและ
แกส ภายใน 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส โดยปกติมักพบในทางเดินอาหารของสัตวเลือดอุนและคนจะ
พบมากในอุจจาระ แบคทีเรียจีนัส Enterobacter ยังสามารถพบไดในดินหรือผลิตภัณฑอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะใน
การผลิต แบคทีเรียในกลุมนี้ไดแก สกุล Escherichia, Enterobacter,Klebsiella และ Citrobacter โดยปกติคนสามารถ
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ตานทานจุลินทรียกลุมนี้ไดดี เวนแตที่มีการกระตุนใหเกิดการติดเชื้อในทางเดินอาหารเชน เชื้อไวรัส เปนตน (กอง
สุขาภิบาล, 2537)
เชื้อเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) หรือ E.coli เปนแบคทีเรียแกรมลบ ใน Family Enterobacteriaceae สามารถพบไดในลําไสของเด็ก ผูใหญ และสัตวเลือดอุนเกือบทุกชนิด ดังนั้นอาจจะถือไดวา E.coli
เปนจุลินทรียประจําถิ่น(Normal Flora) อยางไรก็ตาม E.coli บางกลุมอาจกอโรค (pathogenic) ไดถา E.coli เคลื่อน
ตัวไปอยูสวนตนของทางเดินอาหารหรือไดรับ E.coli ที่ไมคุนเคยหรือเปน E.coli ที่สรางสารพิษจนกอใหเกิดระบาด
ของโรคอาหารเปนพิษทั่วโลก จึงไดมีการแบงกลุม E.coli ที่กอโรค(diarrhoegenic strains) ออกเปน 4 กลุมตาม
ลักษณะและลําดับความรุนแรงในการกอโรค คือ กลุม Enterotoxigenic E.coli (ETEC) และกลุม Enteropathogenic
E.coli (EPEC) ทําใหเกิดอาการถายเหลวเปนน้ํา(Watery diarrhoea) กลุม Enteroinvasive E.coli (EIEC) และกลุม
Verocytoxigenic E.coli (VTEC) ซึ่งรวมเอา Enterohemolytic E.coli (EHEC) ดวยที่ทําใหเกิดอาการที่รุนแรงกวา คือ
อาการถายเหลวปนเลือด (bloody diarrhea) และกอโรคในระบบขับถายปสสาวะ (hemolytic uremic syndrome:
HUS) และระบบประสาทดวย นอกจากนี้ยังมี E.coli อุบัติใหม (newly emerging) อีก 2 กลุมซึ่งพบวากอโรคได
เชนกันแตยังไมสามารถระบุสารพิษที่กอใหเกิดโรคหรืออาหารที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน คือ กลุม Diffuse-adhering
E.coli (DAEC)และกลุม Enteroaggregative E.coli (EAEC) แมวา E.coli เพิ่งไดรับความสนใจวาเปนจุลินทรียกอ
โรคอาหารเปนพิษเมื่อไมนานมานี้เอง แตทวาไดมีการรายงานถึงอาการทองเสียในเด็กที่เปนสาเหตุจาก E.coli มา
ตั้งแตปทศวรรษ 1700 (ศุภชัย, 2549)
การแพรกระจายโรคที่สําคัญ คือ การปนเปอนของอาหารดวยสิ่งขับถายที่มี E.coli และ coliform จากทาง
เดินอาหารของผูปวยหรือสัตวที่เปนพาหะ (Fecal oral route) ดังนั้นอาหารที่เปนสาเหตุของโรคอาหารเปนพิษจาก
E.coli และ coliform มักจะเปนอาหารที่ไดจากสัตว เชน เนื้อสัตว น้ํานม ผลิตภัณฑนม เปนตน นอกจากนี้อาหารอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของ เชน น้ําผลไม น้ําดื่ม ผักสด วิธีการปองกันที่สําคัญ คือ การระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยของผูปวย การ
ปองกันการปนเปอน E.coli และ coliform เขาสูหวงโซอาหาร (Food chain) การทําอาหารใหสุกเพียงพอและทั่วถึง
เพื่อกําจัด E.coli และ coliform ที่อาจจะปนเปอนมาในอาหาร (อุษามาส, 2547) การศึกษาการตรวจวิเคราะหเชื้อ
แบคทีเรีย E. coli และเชื้อ coliform ในเนื้อสัตวชนิดเปรียบเทียบระหวางการดําเนินการโดยใชระบบแขวนและบน
โตะตะแกรงโดยการใช Test Kit มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงปริมาณเชื้อแบคทีเรีย E. coli และเชื้อ coliform ใน
เนื้อสัตวจากโรงฆาที่มีวิธีการแปรรูปที่แตกตางกัน และเปนแนวทางการปรับปรุงพัฒนาโรงฆาสัตวขนาดเล็กใหได
มาตรฐานมีการผลิตเนื้อสัตวที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย ตอผูบริโภคตามนโยบายของรัฐบาล

วัสดุและวิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง/วิธีดําเนินการ
คัดเลือกโรงฆาสัตวขนาดเล็ก (ขนาดกําลังการผลิต 1-15 ตัว/วัน) ที่มีใบอนุญาต (ฆจส.2) โดยไดคัดเลือก
โรงฆาสัตวที่ใชระบบแขวน (โรงฆาสัตวศรีพนมมาศ) และโรงฆาสัตวที่ใชระบบตะแกรง (โรงฆาสัตวพญาแมน)ซึง่
อยูในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ เพื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบโดยการหาเชื้อแบคทีเรีย E. coli และ coliform โดย
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางจากซากสัตว โดยใช Test Kit แปะบริเวณขาซายดานนอกและดานในของสุกรตัวที่ 1 , 5
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และ 10 จากทั้ง 2 โรงฆาสัตวๆ ละ 6 ตัวอยางตอสัปดาห ติดตอกันเปนเวลา 9 สัปดาห ตั้งแตกรกฎาคม - กันยายน
2552 ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 108 ตัวอยาง นําไปบมเพาะที่ 35 ± 1 องศาเซลเซียสเปนเวลา 48 ชั่วโมง และอานผล
วิธีการศึกษา
แปรผลการตรวจหาเชื้อ E. coli และ coliform โดยใชชุดตรวจสําเร็จรูปชื่อ PetrifilmTM E. coli/Coliform
Count Plate ของบริษัท 3M ซึ่งเปนระบบการเพาะเลี้ยงเชื้อพรอมใชประกอบดวยอาหารไวโอเล็ตเรดไบลชนิด
ดัดแปลง (Modified violet red bile-VRB) เจลที่ละลายไดในน้ําเย็น สียอมเพื่อบงชี้ปฏิกิริยาจากเอ็นไซมกลูคิวโรนิ
เดส E. coli สวนมากผลิตเอนไซมเบตากลูคิวโรนิเดส ซึ่งทําใหเกิดตะกอนสีน้ําเงินที่โคโลนี แผนฟลมแผนบนดัก
ฟองแกสที่ผลิตโดย coliform และ E. coli จากปฏิกิริยาการหมักน้ําตาลแลคโตส 95%ของ E. coli ผลิตฟองแกส ซึ่ง
บงชี้ไดจากโคโลนีสีน้ําเงินหรือน้ําเงินอมแดงที่มีฟองแกสอยู
ตามคําจํากัดความของ AOAC International และ U.S. FDA Bacteriological Analytical Manual (BAM)
coliform ไดแก แบคทีเรียรูปแทงแกรมลบซึ่งผลิตกรดและแกสจากปฏิกิริยาสันดาปหมักน้ําตาลแลคโตส โคโลนี
ของ coliform ที่เจริญอยูในแผน 3M PetrifilmTMEC ผลิตกรดซึ่งทําใหสีของเนื้อเจลเขมขึ้นฟองแกสจะถูกดักอยู
รอบ ๆ โคโลนีแสดงผลยืนยันวาเปนโคโลนีของ coliform การแปรผลกรณีที่มีจํานวนโคโลนีของE. coli มากกวา
100 cfu/cm2 และจํานวนของโคโลนีของ coliform มากกวา 1,000 cfu/cm2 ถือวาเปนผลบวก
การวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบปริมาณของเชื้อ E. coli และ Coliform ที่ตรวจนับไดจากทั้ง 2 โรงฆาสัตว ของจังหวัดอุตรดิตถ
วิเคราะหขอมูลและแปรผลโดยใชวิธีการเปรียบเทียบเชิงพรรณนา

ผล
ผลการตรวจวิเคราะหหาเชื้อแบคทีเรีย E. coli จํานวน 108 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวศรีพนมมาศ (ระบบ
แขวน) และโรงฆาสัตวพญาแมน (ระบบตะแกรง) พบเชื้อ E. coli ใน 108 ตัวอยาง แตทุกตัวอยางมีคาไมเกินคา
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีคาเฉลี่ยของปริมาณเชื้อ E. coli ที่ตรวจพบจากซากตัวที่ 1 , 5 และ10 เทากับ 18.07 ,26.00
และ16.46,27.29 ตามลําดับ (ดังตารางแสดงผลที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการตรวจนับเชื้อ E. coli จากซากจํานวน 108 ตัวอยาง
บริเวณที่แปะ
PetrifilmTM
โรงฆา
(ขาซาย)
ดานนอก
ศรีพนมมาศ
(ระบบแขวน)
ดานใน
ดานนอก
พญาแมน
(ระบบตะแกรง)
ดานใน

จํานวน
ตัวอยางที่
ตรวจ/พบ
27/27
27/27
27/27
27/27

คามาตรฐาน
(CFU/cm2)
≤100
≤100
≤100
≤100

คาเฉลี่ยตัวที่ คาเฉลี่ยตัวที่
1 (CFU/cm2) 5 (CFU/cm2)
8.44
24.77
7.77
13.44

20.22
25.11
20.06
24.22

คาเฉลี่ยตัวที่
10 (CFU/cm2)

คาเฉลี่ยรวม
(CFU/cm2)

25.55
28.11
21.55
44.22

18.07
26.00
16.46
27.29

4

ผลการตรวจวิเคราะหเชื้อแบคทีเรีย coliform จากจํานวน 108 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวศรีพนมมาศ (ระบบ
แขวน) และโรงฆาสัตวพญาแมน (ระบบตะแกรง) พบเชื้อ coliform ทั้ง 108 ตัวอยาง แตทุกตัวอยางมีคาไมเกินคา
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีคาเฉลี่ยของปริมาณเชื้อ coliform ที่ตรวจพบจากซากตัวที่ 1 , 5 และ10เทากับ
127.55,131.63 และ127.00,130.29 ตามลําดับ (ดังตารางแสดงผลที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบการตรวจนับเชื้อ Coliform จากซากจํานวน 108 ตัวอยาง
โรงฆา

ศรีพนมมาศ
(ระบบแขวน)
พญาแมน
(ระบบตะแกรง)

บริเวณที่แปะ จํานวน
คามาตรฐาน คาเฉลี่ยตัวที่ คาเฉลี่ยตัวที่
PetrifilmTM ตัวอยางที่
(CFU/cm2) 1 (CFU/cm2) 5 (CFU/cm2)
(ขาซาย) ตรวจ/พบ
124
126
ดานนอก
27/27
≤ 103
130.55
130.11
ดานใน
27/27
≤ 103
ดานนอก
27/27
112.44
129.44
≤ 103
116.88
134.33
ดานใน
27/27
≤ 103

คาเฉลี่ยตัวที่
10 (CFU/cm2)

คาเฉลี่ยรวม
(CFU/cm2)

132.66
134.22
139.11
139.66

127.55
131.63
127.00
130.29

วิจารณ
จากผลการตรวจวิเคราะหเชื้อแบคทีเรีย E. coli จํานวน 108 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวศรีพนมมาศ (ระบบ
แขวน) และโรงฆาสัตวพญาแมน (ระบบตะแกรง) พบวา จํานวนเชื้อ E. coli ของโรงฆาสัตวทั้ง 2 มีคาเฉลี่ยที่
แตกตางกัน แตไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณคาเฉลี่ยของเชื้อ E. coli ตรงตําแหนงที่แปะ
ดานนอกมีคานอยกวาตําแหนงที่แปะดานในอาจเปนเพราะวาบริเวณขาดานนอกมีโอกาสสัมผัสน้ําที่ใชลางซาก
มากกวาทําใหเชื้อ E. coli มีปริมาณนอยกวาบริเวณดานใน และจากลําดับซากที่ 1 , 5 และ 10 ของทั้ง 2 โรงฆา
พบวาคาเฉลี่ยของเชื้อ E. coli มีแนวโนมที่สูงขึ้นโดยผันแปรตามจํานวนสุกรที่มีการชําแหละเพิ่มขึ้น(ดังกราฟที่ 1
และ 2) และอาจมีสาเหตุมาจากระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น การปนเปอนเชื้อผานวัสดุอุปกรณ หรือ
เครื่องมือในขบวนการฆา รวมถึงสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน
กราฟที่ 1

2

คาเฉลี่ย (CFU/cm )

แสดงค าเฉลี่ ยของปริมาณเชื้อ E. coli
ของโรงฆาสัตวศรีพมนมาศ (ระบบแขวน)
30

24.77

20
10
0

25.11
20.22

28.11
25.55

ดานใน

8.44
ตัวที่ 1

ดานนอก

ตัวที่ 5

ตัวที่ 10

5

กราฟที่ 2

2

คาเฉลี่ ย (CFU/cm )

แสดงค าเฉลี่ ยของปริมาณเชื้อ E. coli
ของโรงฆาสัตวพญาแมน (ระบบตะแกรง)
60
40
20
0

44.22

24.22
13.44
7.77

20.06

ตัวที่ 1

ตัวที่ 5

21.55

ดานนอก
ดานใน

ตัวที่ 10

จากผลการตรวจวิเคราะหเชื้อแบคทีเรีย Coliform จํานวน 108 ตัวอยาง จากโรงฆาสัตวศรีพนมมาศ (ระบบ
แขวน) และโรงฆาสัตวพญาแมน (ระบบตะแกรง) พบวา จํานวนเชื้อ Coliform ของโรงฆาสัตวทั้ง 2 มีคาเฉลี่ยที่
แตกตางกัน แตไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้ยังพบวาปริมาณคาเฉลี่ยของเชื้อ Coliform ตรงตําแหนงที่
แปะดานนอกมีคานอยกวาคาเฉลี่ยของเชื้อ Coliform ตรงตําแหนงที่แปะดานในอาจเปนเพราะวาบริเวณดานนอกมี
โอกาสสัมผัสกับน้ําที่ใชลางซากมากกวาทําใหพบเชื้อไดนอยกวาบริเวณดานใน จากลําดับซากที่ 1 , 5 และ 10 ของ
ทั้ง 2 โรงฆาพบวาคาเฉลี่ยของเชื้อ Coliform มีแนวโนมที่สูงขึ้นโดยผันแปรตามจํานวนสุกรที่เพิ่มขึ้น อาจมีสาเหตุ
มาจากระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ปริมาณของสุกรที่เพิ่มขึ้น การปนเปอนเชื้อผานอุปกรณ หรือเครื่องมือในขบวนการฆา
รวมถึงสุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน(ดังกราฟที่ 3 และ4)
กราฟที่ 3

2

คาเฉลี่ ย (CFU/cm )

แสดงค าเฉลี่ ยของปริมาณเชื้อ Coliform
ของโรงฆาสัตวศรีพนมมาศ (ระบบแขวน)
135
130
125
120
115

130.55

130.11

124

126

ตัวที่ 1

ตัวที่ 5

134.22
132.66

ดานนอก
ดานใน

ตัวที่ 10
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กราฟที่ 4

ค าเฉลี่ ย (CFU/cm2)

แสดงค าเฉลี่ ยของปริมาณเชื้อ Coliform
ของโรงฆาสัตวพญาแมน (ระบบตะแกรง)
150
100

116.88
112.44

134.33
129.44

139.66
139.11

50

ดานนอก
ดานใน

0
ตัวที่ 1

ตัวที่ 5

ตัวที่ 10

สรุปและขอเสนอแนะ
การตรวจวิเคราะหเชื้อแบคทีเรีย E. coli และเชื้อ Coliform ในเนื้อสัตว เชิงเปรียบเทียบระหวางการชําแหละ
โดยใชระบบแขวน และการชําแหละบนโตะตะแกรง โดยการใช ชุดทดสอบสําเร็จรูป(test kit) พบวาปริมาณของ
เชื้อแบคทีเรีย E. coli และเชื้อ Coliform มีคาเฉลี่ยที่ไมเกินมาตรฐานที่กําหนด คือ E. coli ไมเกิน 100 cfu/g และ
Coliform ไมเกิน1,000 cfu/g และพบวาปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย E. coli และเชื้อ Coliform มีแนวโนมสูงขึ้น
สอดคลองกับการวิจัยของ จุฑารัตนและคณะ(2548) พบวาจํานวนแบคทีเรีย E. coli และเชื้อ Coliform เพิ่มขึ้นใน
ซากสุกรที่ออกจากหมอตมตามปริมาณของซากสุกร จึงควรจะมีการเปลี่ยนน้ําใหมหลังลวกซากสุกรทุกๆ 7-10 ตัว
และกลาวไดวาการชําแหละซากบนโตะตะแกรงสามารถลดการปนเปอนของเชื้อที่จะเปนอันตรายตอผูบริโภคไดดี
ทัดเทียมกับการชําแหละซากโดยใชระบบรอกซึ่งมีราคาในการกอสรางที่สูงกวา ดังนั้นการชําแหละบนโตะตะแกรง
จึงเหมาะสมที่จะใชเปนทางเลือกหนึ่งในการสงเสริมพัฒนาโรงฆาสัตวขนาดเล็ก และเหมาะกับผูประกอบการราย
ยอยที่มีงบประมาณจํากัดและวิธีการชําแหละบนโตะตะแกรงนี้ไมไดเปลี่ยนพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานในโรงฆา
สะดวกตอการทํางาน ทําใหเกิดการยอมรับไดงาย สงผลใหการพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศเกิดขึ้นอยางจริงจัง
และมีการยกระดับการผลิตเนื้อสัตวใหมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัยสูผูบริโภค เห็นควรดําเนินการดังตอไปนี้
1. ควรมีการรณรงคปลูกจิตสํานึกใหผูผลิตเนื้อสัตวมีความรับผิดชอบและตระหนักถึงอันตรายของเชื้อโรค
ที่มากับเนื้อสัตวจากขบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
2. ในการปรับปรุงโรงฆาสัตวที่มีอยูเดิมใหไดรับใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) ตามกฎหมายควรจะสงเสริมให
ผูประกอบการปรับปรุงระบบการชําแหละบนตะแกรงซึ่งใชงบประมาณนอยกวาระบบแขวน แตใหเนนเรื่อง
สุขลักษณะสวนบุคคล(Personal Hygiene)และรายละเอียดของขั้นตอนการผลิต
3. ควรจัดใหมีการอบรมผูประกอบการโรงฆาสัตว,พนักงานเจาหนาที่ตาม พรบ. ควบคุมการฆาสัตวและ
จํา หนา ยเนื้อ สั ต ว พ.ศ. 2535 อยู เ ป น ประจํ า เพื่ อ เปน การทบทวน และตรวจติ ด ตามโรงฆ าสั ต ว ใ ห ป ฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบขอบังคับของ พรบ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
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รายงานการตรวจพบสารกลุมเบตาอะโกนิสต จากตัวอยางปสสาวะสุกร
ในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6
ตั้งแต ตุลาคม 2548 ถึง กันยายน 2552
สืบชาติ สัจจวาทิต1 ชัยนาท แสนยศ1

บทคัดยอ
รายงานการตรวจพบสารเรงเนื้อแดงกลุมกลุมเบตาอะโกนิสต จากตัวอยางปสสาวะสุกร ในพื้นที่สํานักสุข
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2548 ถึง 30 กันยายน 2552 จากการเก็บตัวอยางที่ฟารมสุกร และ
โรงฆาสัตว แลวตรวจวิเคราะหโดยใชเทคนิค Competitive enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) ตัวอยาง
ที่ผลการตรวจวิเคราะหสารกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรเทากับหรือมากกวาระดับ 1 ppb ขึ้นไป ถือวาผล
เปนบวก จากตัวอยางปสสาวะสุกรจํานวน 25,935 ตัวอยาง พบผลบวกจํานวน 1,635 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 6.30
ซึ่งปงบประมาณที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในระดับที่สูงที่สุดคือ ป 2552 ในระดับรอยละ
11.99 และปงบประมาณที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในระดับที่ต่ําที่สุด คือ ป 2550 ในระดับ
รอยละ 2.13 โดยเดือนมีนาคม เปนเดือนที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในระดับที่สูงที่สุด คือ รอย
ละ 13.21 รองลงมา คือ เดือนตุลาคม ในระดับรอยละ 11.40 สวนเดือนที่พบปญหาโดยเฉลี่ยนอยที่สุดคือ เดือน
ธันวาคม ที่ระดับรอยละ 1.09 ทั้งนี้จังหวัดตาก เปนจังหวัดที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะ-โกนิสตสูงที่สุด
คือ รอยละ 10.38 สวนจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่พบปญหาต่ําที่สุด คือรอยละ 1.56 จากผลการเก็บตัวอยางเพื่อ
หาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในสุกรครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่
6 ยังคงมีปญหาการลักลอบใชการเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต อยูในปจจุบันซึ่งตองดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาตอไป

คําสําคัญ: สารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต ปสสาวะสุกร ELISA
ทะเบียนวิชาการเลขที่ 53(2)-0116(6)-074
1
ศูนยวจิ ัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง จังหวัดพิษณุโลก

บทนํา
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีนโยบายเนนความสําคัญในดานความปลอดภัยของผูบริโภคสินคา
เกษตรและอาหารโดยจะตองดําเนินการผลิตสินคาทางการเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานและมีความปลอดภัย
เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภค และเปนการสนับสนุนการสงออกเนื้อสุกร และผลิตภัณฑจากสุกรไปจําหนาย
ตางประเทศ กรมปศุสัตวจึงไดมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎระเบียบตางๆ ในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
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อาหารสั ต ว ขึ้ น ใหม ใ ห ทั น สมั ย โดยเน น ให มี ผ ลบั ง คั บ ใช ค รอบคลุ ม กว า งขึ้ น กว า ฉบั บ เดิ ม และได กํ า หนดใช
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2542 เปนตนมา โดยมีอํานาจ
บังคับครอบคลุมทั้งผูผลิต ผูขาย ผูนําเขาอาหารสัตว ตลอดจนถึงฟารมเลี้ยงสัตว (กรมปศุสัตว, 2552)
ปจจุบันคานิยมในการบริโภคเนื้อสุกรของคนไทยมีความเชื่อที่วาเนื้อสุกรที่สีแดงสดไขมันนอย เมื่อนําไป
ปรุงอาหารจะมีความอรอยนารับประทาน ทําใหรานขายเนื้อสุกรตองการสุกรขุนที่นํามาฆาชําแหละแลวเนื้อที่ได
ตองมีสีแดงและไขมันบาง สงผลใหผูเลี้ยงสุกรตองหาวิธีปรับปรุงคุณภาพซากใหไดตรงความตองการของผูซื้อ วิธี
ที่ใชเชน การปรับเปลี่ยนสูตรอาหารสุกรโดยการเพิ่มปริมาณกรดอะมิโนไลซีน การปรับปรุงสายพันธุสุกร และการ
ใสสารกลุมเบตาอะโกนิสต(สารเรงเนื้อแดง) ในอาหารสุกร (สุพล,2534) ซึ่งเปนวิธีที่นิยมในผูเลี้ยงสุกร เพราะ
ปฏิบัติไดงายและใหผลลัพธที่รวดเร็วกวาวิธีอื่น สารเรงเนื้อแดง หรือ สารในกลุมเบตาอะโกนิสตเปนสารในกลุม
Catecholamine ซึ่งมีสูตรโครงสรางคลาย Noradrenaline สามารถออกฤทธิ์เปนไดทั้งสารสื่อประสาทและฮอรโมน
โดยจะจับกับตัวรับโดยเฉพาะบนผิวเซลล (Beta receptor) สามารถแบงตัวรับบนผิวเซลลเปน 2 ชนิด คือ เบตาวัน
(B1) และเบตาทู (B2) ตัวรับเบตาวันจะพบที่ หัวใจและระบบประสาท สวนตัวรับเบตาทูจะพบที่หลอดเลือด ทอ
ทางเดินอาหาร เซลลไขมันและเซลลกลามเนื้อ (Blander et al,1993) ในประเทศไทยเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรรูจักและ
เริ่มใชสารเบตา-อะโกนิสต โดยเฉพาะเคลนบิวเตอรอลมาตั้งแตป พ.ศ. 2531 โดยใชชื่อทางการคาตางๆ กัน เชน
เลนดอล โดโซลบี แอมโปรฟด บีดอล2201 และแมคโตเอส เปนตน (สมบูรณ และคณะ,2539) เนื่องจากไมมีการ
ใชเคลนบิวเตอรอลในยาคน จึงมีความเขมงวดในการสั่งนําเขาประเทศ ดังนั้นสารเรงเนื้อแดงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใน
ปจจุบันคือ ซัลบูตามอล ซึ่งหาซื้อไดงายและเปนยาของคน
สําหรับสารซัลบูตามอลนั้นจากผลงานวิจัยและรายงานตางๆพบวาสารซัลบูตามอลมีผลทําใหสุกรกิน
อาหารลดลง ชวยปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักสุกร (สมโภชนและคณะ,2538) (Hansen et al.,1997)
และพบวาสารซัลบูตามอลมีผลทําใหเปอรเซ็นตไขมันรวมและกระดูกรวมในซากลดลง แตมีเปอรเซ็นตเนื้อแดงใน
ซากรวมในซากเพิ่มขึ้น (สมโภชนและคณะ,2538) ( Warriss et al.,1990) (Yen et al.,1990) แตมีขอเสียคือกอใหเกิด
ผลขางเคียงตอตัวสัตวทําใหสัตวเกิดอาการหัวใจเตนเร็วขึ้น ในสัตวบางชนิดอาจพบการตายของกลามเนื้อหัวใจ
นอกจากนี้การสรางความรอนในตัวสัตวที่เพิ่มขึ้น มีผลทําใหสัตวทนตอความรอนไดลดนอยลงและอาจเกิดภาวะ
เครียดจากความรอน(heat strees)ได (เรืองยุทธ,2536)
สําหรับในคนยังพบวายังมีการใชซัลบูตามอลเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดลม เชน โรคหอบหืด โดยชวยใน
การขยายหลอดลม แตผลขางเคียงคือ ทําใหกลามเนื้อโครงรางสั่นกระตุก ขนลุก หัวใจเตนเร็ว ปวดศีรษะ ถาหาก
ไดรับในปริมาณสูงจะมีอาการคลื่นไสอาเจียน(Renoid and Prasad,1992 อางโดยสมบูรณและคณะ 2539)
นอกจากนี้พบวาการไดรับซัลบูตามอลในการรักษาโดยการกินในขนาดประมาณ 0.2 – 8.8 มิลลิกรัมของน้ําหนักตัว
ในผูปวย 78 รายที่เปนเด็กอายุ 2 – 8 ป พบวาซัลบูตามอลที่กินเขาไปทําใหเกิดความเปนพิษได หัวใจเตนเร็วกวา
ปกติ มีน้ําตาลในโลหิตสูงกวาปกติ เกิดอาการกระวนกระวายใจ อาเจียนและคาของโปแตสเซียมในกระแสเลือดมี
ระดับต่ํา (Willey et al.,1994 อางโดยสมบูรณและคณะ 2539) และมีรายงานในป 2533 ในประเทศสเปน ประชาชน
จํานวน 135 คนที่บริโภคตับวัวมีสารเคลนบูเตอรอลตกคางอยูเขาไป เกิดอาการกลามเนื้อสั่นกระตุก หัวในเตนเร็ว
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และบางรายมีอาการเตนเร็ว และบางรายมีอาการเปนลม นอกจากนี้ยังพบอาการทางจิตประสาท อาการปวดหลัง
หลังจากการบริโภคตับวัวเขาไปและอาการยังคงอยูตอเนื่องเปนเวลา 2 – 3 วัน (ยุพดีและคณะ,2539)
จากความไมปลอดภัยของการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในสัตวที่จะนํามาบริโภค กรมปศุสัตว
ในฐานะที่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร
ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลางรวมกับทาง
สํานัก งานปศุสัตวจังหวัดในพื้น ที่ภาคเหนือตอนลาง 9 จังหวัดอันประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร ตาก
นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี จึงไดดําเนินการเก็บตัวอยางปสสาวะสุกร
เพื่อตรวจวิเคราะหหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต ตามกิจกรรมการแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงใน
สุกรของกรมปศุสัตว อันจะนํามาซึ่งการเฝาระวัง การหาแนวโนม การแกไข และการปองกันการใชสารเรงเนื้อแดง
กลุมเบตาอะโกนิสตตอไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง
เก็บตัวอยางปสสาวะสุกรจากฟารมสุกรและโรงฆา ตามกิจกรรมการแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงใน
สุกร จาก 9 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลางที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย
ภาคเหนือตอนลาง โดยเจาหนาที่ปศุสัตวจังหวัดแตละแหงเปนผูดําเนินการเก็บตัวอยางปสสาวะสุกรทุกรุน ทุก
ขนาดอายุ (สุกรเล็ก รุน ขุน และพันธุ) ฟารมละ 1-10 ตัวอยาง ตอเดือน และจากโรงฆาสัตว โรงละไมนอยกวา 5
ตัวอยางตอสัปดาห ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เปนจํานวนทั้งสิ้น 25,935 ตัวอยาง สง
ตรวจหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
วิธีการศึกษา
ทําการศึกษาและเฝาระวังตามกิจกรรมการแกไขปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต ในปสสาวะ
สุกร โดยการตรวจวิเคราะหที่ใชชุดน้ํายาสําเร็จรูปชื่อ ß-AGONIST-EIA FAST ของบริษัท EuroProxima ซึ่งใช
เทคนิค Competitive enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) อันมีหลักการทํางานคือ อาศัยความจําเพาะ
ระหวางสารที่เป นแอนติเจนกับแอนติบอดีเฉพาะตอสารชนิดนั้น ทั้งนี้ปริมาณสารเบตาอะโกนิสตในรูปของ
enzyme conjugate จะแยงกันจับกับแอนติบอดีเฉพาะ ที่ตรึงบนผิวของ microtitre plate จากนั้นตรวจหาปริมาณโดย
เติม substrate chromogen (tetramethylbenzidine, TMB) ทําใหสารละลายเกิดสีในลักษณะผกผันกับปริมาณของสาร
เบตาอะโกนิสตในตัวอยาง แลวคํานวณปริมาณโดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ทราบคาแนนอน สําหรับผล
การตรวจวิเคราะหสารกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรมากกวาระดับ 1 ppb ขึ้นไป ถือวาผลเปนบวก
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
จากตัวอยางทีส่ งตรวจหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตที่ศูนยวิจยั และพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ
ตอนลาง ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เปนจํานวนทั้งสิ้น 25,935 ตัวอยาง ขอมูลผลของ
การตรวจไดนาํ มาประมวลผลดวยโปรแกรม Microsoft Excel และวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic) เปนคารอยละของการตรวจพบ
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ผลการศึกษา
ผลการตรวจวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต ในปสสาวะสุกรจํานวน 25,935 ตัวอยาง จาก 9
จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนลาง ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย
อุตรดิตถ และอุทัยธานี เปนเวลา 4 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พบผลบวกจํานวน
1,635 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 6.30
จากผลการตรวจวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรเมื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบ
รอยละของการตรวจพบสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรระหวางปงบประมาณ 2549 ถึงปงบ
ประมาณ 2552 ในภาพรวมทั้งป จะพบวาในปงบประมาณ 2549 ปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตอ
ยูที่ระดับรอยละ 4.02 และลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ2.13 ในปงบประมาณ 2550 จากนั้นจะเห็นไดวาปญหาสารเรง
เนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตเพิ่มสูงขึ้นในปงบประมาณ 2551 ที่ระดับรอยละ 7.80 และเพิ่มสูงขึ้นอยางมากใน
ปงบประมาณ 2552 ที่ระดับรอยละ 11.99 ดังกราฟที่ 1
กราฟที่ 1

รอยละ

กราฟเปรียบเทียบรอยละของการตรวจพบสารเรงเนื้อแดงในแตละปงบประมาณ
ระหวางปงบประมาณ 49-52
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-

11.99
7.80
4.02
2.13
ปงบ49

ปงบ50

ปงบ51

ปงบ52

ปงบประมาณ
รอยละของการตรวจพบสารเรงเนื้อแดง

และจากผลการตรวจวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรเมือ่ นําขอมูลมาเปรียบ
เทียบโดยเฉลี่ยในแตละเดือนตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึงปงบประมาณ 2552 พบวาเดือนตุลาคม พบปญหาสารเรง
เนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในระดับรอยละ 11.40 จากนั้นลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 1.50 และลดลงต่ําสุดในเดือน
ธันวาคมที่ระดับรอยละ 1.09 หลังจากนั้นขึ้นมาที่ระดับรอยละ 5.02 ในเดือนมกราคม ระดับรอยละ 5.81 ในเดือน
กุมภาพันธ และอยูที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ระดับรอยละ 13.21 จากนั้นจึงลดลงและมีระดับการเปลี่ยนแปลง
ที่ไมมากโดยในเดือนเมษายนอยูที่ระดับรอยละ 6.05 เดือนพฤษภาคมที่ระดับรอยละ 4.96 เดือนมิถุนายนที่ระดับ
รอยละ 6.63 เดือนกรกฎาคมที่ระดับรอยละ 8.84 เดือนสิงหาคมที่ระดับรอยละ 5.95 และเดือนกันยายนที่ระดับรอย
ละ 6.90 ตามลําดับดังกราฟที่ 2
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กราฟที่ 2
กราฟเปรียบเทียบรอยละของการตรวจพบสารเรงเนื้ อแดงในแตละเดือน
ระหวางป งบประมาณ 49-52

รอยละ

14.00
12.00

13.21
11.40

10.00
8.00
6.00
4.00

8.84
5.02

2.00
0.00

1.50
ต.ค.

พ.ย.

6.05

5.81

6.63
4.96

5.95

6.90

1.09

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เดือน
รอยละของการตรวจพบสารเรงเนื้อแดง

ทั้งนี้จากผลการตรวจวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรโดยเฉลี่ยตั้งแตปง บ
ประมาณ 2549 ถึงปงบประมาณ 2552ในแตละจังหวัดในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนลาง เมื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบ พบวา
จังหวัดตาก เปนจังหวัดที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตสูงที่สุดในระดับรอยละ 10.38 รองลงมาคือ
จังหวัดพิจิตรที่ระดับรอยละ 9.02 ตามมาดวยจังหวัดอุทยั ธานีที่ระดับรอยละ 8.75 จังหวัดอุตรดิตถที่ระดับรอยละ
8.50 จังหวัดนครสวรรคที่ระดับรอยละ 7.08 จังหวัดสุโขทัยที่ระดับรอยละ 5.65 จังหวัดกําแพงเพชรที่ระดับรอยละ
3.73 จังหวัดเพชรบูรณที่ระดับรอยละ 3.30 และจังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตา
อะโกนิสตนอยที่สุดที่ระดับรอยละ 1.56 ตามลําดับดังกราฟที่ 3
กราฟที่ 3
กราฟแทงเปรียบเทียบรอยละของการตรวจพบสารเรงเนื้อแดงโดยเฉลี่ยระหวาง
ปงบประมาณ 49-52 ในแตละจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
10.38

12.00

9.02

รอยละ

10.00

8.50 8.75

7.08

8.00
6.00

5.65
3.73

4.00

3.30
1.56

2.00

ตาก
นคร
สวร
รค
พิจติ
ร
พิษณ
ุโลก
เพชร
บูรณ

สโุ ขท
ัย
อตุ ร
ดิตถ

อทุ ัย
ธาน
ี

กําแพ
งเพช
ร

0.00

จังหวั ด

วิจารณผลการศึกษา
ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเมื่อประมวลขอมูลผลการตรวจวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต
ในปสสาวะสุกร ในปงบประมาณ 2549 ซึ่งเปนปที่รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการรณรงคโครงการ Food Safety
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พบวาป ญหาการใช ส ารเร ง เนื้อ แดงกลุ มเบตา อะโกนิ สตใ นพื้ น ที่มีแ นวโนมที่จะลดลงอย างตอเนื่อ งจนถึ งสิ้ น
ปงบประมาณ 2550 จากระดับรอยละ 4.02 ลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 2.13 ซึ่งมีคาใกลเคียงกับผลการตรวจวิเคราะห
สารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรทั่วประเทศ ที่ลดลงมาจากระดับรอยละ 2.96 (สถาบันสุขภาพ
สั ต ว แ ห ง ชาติ ,2549) มาที่ ร ะดั บ ร อ ยละ 1.72
(สถาบั น สุ ข ภาพสั ต ว แ ห ง ชาติ ,2550) แสดงถึ ง การรณรงค
ประชาสัมพันธ และการกวดขันดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผล หลังจากนั้นจะเห็นไดวาโดยเฉลี่ย
ปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตเพิ่มสูงขึ้นในปงบประมาณ 2551 ที่ระดับรอยละ 7.80 และเพิ่ม
สูงขึ้นที่ระดับรอยละ 11.99 ในปงบประมาณ 2552 สอดคลองกับผลการตรวจวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะ
โกนิสตในปสสาวะสุกรทั่วประเทศ ที่เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2550 มาที่ระดับรอยละ 7.99 ในปงบประมาณ 2551
(สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ,2551) และใกลเคียงกับรายงานประจําปของพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย
ที่ 7 ที่ตรวจพบในระดับรอยละ 13.23 (ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก,2552) ซึ่งปญหาการใชสาร
เรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตที่เพิ่มขึ้นนาจะเกิดจากกระแส การรณรงค ประชาสัมพันธ การใหความสําคัญกับ
ปญหาการใชสารเรงเนื้อแดง และความเขมงวดของเจาหนาที่ที่ลดต่ําลง รวมถึงความตองการในการบริโภคเนื้อสุกร
ที่สูงขึ้น ทําใหจํานวนสุกรที่เขาสูตลาดมีไมเพียงพอ ประกอบกับคานิยมในบริโภคเนื้อแดงและกระแสการลดความ
อวน ทําใหผูเลี้ยงสุกรลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงดังกลาวเพื่อเรงปริมาณเนื้อแดงใหมากขึ้นและทําใหสุกรโตเร็วขึ้น
ในชวงระยะเวลาที่จํากัด นอกจากนี้กลุมผูเลี้ยงสุกรบางกลุมไดใชวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการผสมสารเรงเนื้อ
แดงกลุมเบตาอะโกนิสตในน้ํากินของสุกรทําใหไมสามารถลงโทษทางกฎหมายได จากสาเหตุทั้งหมดนี้จึงทําให
การตรวจพบสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตเพิ่มขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังกราฟที่ 1
นอกจากนี้เมื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยรอยละของแตละเดือนตั้งแตปงบประมาณ 2549 ถึง
ปงบประมาณ 2552 จะเห็นไดวาเดือนมีนาคม เปนเดือนที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในระดับที่
สูงที่สุด รองลงมา คือ เดื อนตุลาคม สวนเดื อนที่พบปญหาโดยเฉลี่ ยนอยที่สุด คือ เดือนธันวาคม ดังกราฟที่ 2
สอดคลองกับรายงานการเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในฟารมสุกรจังหวัดฉะเชิงเทราระหวางปงบประมาณ 2548
– 2549 (ประเทียบและคณะ,2550) ที่พบวาเดือนมีนาคม เปนเดือนที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต
ในระดับที่สูงที่สุด ซึ่งอาจจะมีปจจัยที่เกี่ยวของหลายอยาง เชน ความตองการของผูบริโภค จํานวนสุกร ภาวะโรค
ระบาด ภาวะตลาด และราคาขายสุกร เปนตน โดยมีรายงานวาในปงบประมาณ 2550 ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกร
ขายได ณ หนาฟารม เฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมารอยละ 4.80 โดยราคาปรับเพิ่ม
สูงขึ้นทุกภาค (สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี,2550)และในปงบประมาณ 2551 ราคาขายสุกรขุน
ตอตัวมีราคาสูงที่สุดในเดือนมีนาคมที่ราคาขายตัวละ 5,920 บาท (สํานักพัฒนาการปศุสัตวและถายทอดเทคโนโลยี
,2551) จากสาเหตุขางตนอาจจะเปนปจจัยโนมนําใหเกษตรกรลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มเนื้อ
แดงใหไดตามความตองการของตลาด ทําใหการตรวจพบสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตเพิ่มขึ้นในเดือน
มีนาคม
และเมื่อนําผลการตรวจวิเคราะหสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกรโดยเฉลี่ยตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 ถึงปงบประมาณ 2552ในแตละจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางมาเปรียบเทียบ พบวาจังหวัด
ตาก พิจิตร และอุทัยธานี เปนกลุมจังหวัดที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในระดับสูง สวนจังหวัด
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กําแพงเพชร เพชรบูรณ และพิษณุโลกเปนกลุมจังหวัดที่พบปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตต่ํา ซึ่งจาก
การประมวลขอมูลจํานวนสุกรในพื้นที่ระหวางปงบประมาณ 2549-2552 พบวาจังหวัด ตาก พิจิตร และอุทัยธานี
เปนกลุมจังหวัดที่มีสัดสวนรอยละของจํานวนสุกรตอจํานวนสุกรในพื้นที่ในสัดสวนที่ต่ํา สวนจังหวัดกําแพงเพชร
เพชรบูรณ และพิษณุโลก เปนกลุมจังหวัดที่มีสัดสวนรอยละของจํานวนสุกรตอจํานวนสุกรในพื้นที่ในสัดสวนที่สูง
(กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2549) (กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนย
สารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2550) (กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยสารสนเทศ กรมปศุสัตว, 2551)(สํานักสุข
ศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 6, 2552) จากขอมูลขางตนมีความเปนไปไดวาเกษตรกรในกลุมจังหวัดที่มีสัดสวนรอย
ละของจํานวนสุกรนอยไดลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงเพื่อใหไดผลตอบแทนที่มากขึ้นจากจํานวนการเลี้ยงที่เทาเดิม
เนื่องจากสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตมีผลตอคุณภาพซากสุกรขุนคือ มีผลทําใหสุกรกินอาหารลดลง ชวย
ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักและมีแนวโนมที่จะชวยลดตนทุนคาอาหารลงได รวมทั้งมีผลทําใหคา
ดั ช นี ค วามหนาไขมั น สั น หลั ง ต อ ความกว า งกล า มเนื้ อ สั น นอกและพื้ น ที่ ห น า ตั ด ไขมั น สั น หลั ง ลดลง แต มี
พื้นที่หนาตัดกลามเนื้อสันนอก และสัดสวนของพื้นที่หนาตัดกลามเนื้อสันนอกตอพื้นที่ไขมันสันหลังเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังทําใหเปอรเซ็นตไขมันและกระดูกรวมในซากลดลงขณะที่มีเปอรเซ็นตเนื้อแดงรวมในซากเพิ่มขึ้น จึง
อาจจะเปนปจจัยโนมนําใหเกษตรกรในพื้นที่ที่มีสัดสวนรอยละของจํานวนสุกรนอยมีการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดง
มากกวาในพื้นที่อื่น
ซึ่งจากผลการศึกษาในครั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของควรที่จะนําขอมูลไปใชเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ปองกัน เฝาระวัง และแกปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในสุกร นอกจากนี้ควรทําการศึกษาหา
สาเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ โนมนาว หรือชักจูง ใหเกษตรกรใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในสุกรในชวงเดือน
ที่พบปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตมาก เพื่อการแกปญหาตอไป

ขอเสนอแนะ
จากขอมูลผลการดําเนินงานขางตนจะเห็นไดวาการดําเนินกิจกรรมดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ดังนั้นควรมีมาตรการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสต ดังนี้
1. มีมาตรการรณรงคและประชาสัมพันธ ใหทุกฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดตระหนัก
ถึงปญหาและอันตราย อันเกิดจากการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในสุกรอยางตอเนื่อง
2. เสริมสรางจิตสํานึกใหแกผูประกอบการ ใหเห็นความสําคัญของผูบริโภคและยึดถือประโยชนสาธารณะ
เปนที่ตั้ง มากกวาผลประโยชนสวนตนซึ่งไดมาจากการใชสารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตเพื่อการปรับปรุง
คุณภาพซาก
3. สรางเครือขายความรวมมือระหวางกรมวิทยาศาสตรการแพทยกับกรมปศุสัตวในการแกไขปญหาการใช
สารเรงเนื้อแดงกลุมเบตาอะโกนิสตในสุกรอยางบูรณาการ เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาตั้งแตฟารมถึง
ผูบริโภคอยางครบวงจร
4. เสริมสรางคานิยมที่ถูกตองในการเลือกซื้อเนื้อสุกรเพื่อการบริโภค และ/หรือปรับเปลี่ยนคานิยมโดย
มุงเนนใหเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในการบริโภคมากกวาการบริโภคตามกระแสของคานิยมในชวงนั้นๆ
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5. แกไขชองวางของกฎหมายที่เกี่ยวของ ในเรื่องของนิยาม และขอกําหนดตางๆใหครอบคลุม พรอมทั้ง
ตองมีการนําใชและ/หรือบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดและเทาเทียม
6. หนวยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห ตองไดรับการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณและบุคลากรอยาง
เพียงพอ ใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และควรไดรับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ
ชั้นสูง เพื่อใหสามารถตรวจวิเคราะหยืนยันผลไดอยางเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถชวยประหยัดคาขนสงและ
ระยะเวลาในการตรวจยืนยันผลได
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542
ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของทีน่ ําจายผูรับไมได
0 จาหนาไมชัดเจน
0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
0 ไมยอมรับ
0 ไมมีผูรับตามจาหนา
0 ไมมารับภายในกําหนด
0 ตาย
0 เลิกกิจการ
0 ลาออก
0 ยาย ไมทราบทีอ่ ยูใหม
0 เลขทับมีไมถึง
0 บานรือ้ ถอน
0 เลขขาดหายไป
0 อื่นๆ …………………….
ลงชือ่ ……………………….
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