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ที่มา : อาจารยสมลักษณ วงศสมาโนดน 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

น้ําตอยและน้ําผึ้งคืออะไรและเกี่ยวของกันอยางไร
น้ําตอย (Nectar) เปนของเหลวรสหวาน ที่ผลิตโดยดอกไม

หรือสวนอื่นของตนไม จากน้ําและสารอาหารที่รากพืชดูดมาจากดิน 
หรือใบพืชดูดมาจากอากาศ โดยมีกระบวนการสังเคราะหดวยแสงใน
เซลลที่ใบของพืชเขามาเกี่ยวของ เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเหลานี้ให
กลายเปนสารละลายน้ําตาล ซึ่งจะปรากฏเปนน้ําตอยในดอกไม หรือที่
ปรากฏเปนน้ําหวานบริเวณตาใบพืชหรือตนไมอื่น  เชน ตาใบของตน
ยางพารา เปนตน

น้ําผึ้ง (Honey) เกิดจากความอุตสาหะของผึ้ง ที่ไปเก็บ
รวบรวมน้ําตอยของดอกไม หรือตอมน้ําหวานจากสวนอื่นของตนไม 
รวมทั้งน้ําหวานจากแหลงอื่น เชน น้ําหวานจากเพลี้ย (honeydew) 

เปนตน  เมื่อผึ้งงานพบน้ําตอยหรือน้ําหวาน จะดูดมาเก็บไวที่
กระเพาะพักน้ําผึ้ง (honey stomach)     ซึ่งมีเอนไซมจากตอมน้ําลาย 
คือ  เอนไซมอินเวอรเทส (invertase)  มาทําใหน้ําหวานมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี  โดยจะเปลี่ยนน้ําตาลในน้ําหวาน 
ใหกลายเปนน้ําตาลอินเวอรท (invert sugar)   ซึ่งเปนน้ําตาลที่ไมพบ
ตามธรรมชาติ   ผึ้งจะนําน้ําหวานนี้มาบรรจุไวในหลอดรวงน้ําผึ้ง ซึ่ง
มักจะอยูสวนบนของรวงรัง  
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การกระพือปกของผึ้งในระหวางการบิน รวมทั้งการระบายความรอนภายในรังผึ้ง  จะบมให
น้ําหวานเขมขนขึ้น จนไดน้ําหวานที่ขนเหนียวเรียกวา “น้ําผึ้งสุก”  ผึ้งจะทําการปดหลอดรวงน้ําผึ้งที่สุก
ไดที่แลวดวยไขผึ้ง (Beeswax) เพื่อเก็บไวใชในยามที่ขาดแคลนอาหารที่ใหพลังงาน    

น้ําผึ้งกับน้ําตาลทรายอยางไหนดีกวากัน
น้ําตาลทราย หรือ ซูโครส (Sucrose) เปนน้ําตาลที่ทําจากออย และใชในครัวเรือนทั่วไป เปน

น้ําตาลโมเลกุลคู (disaccharide) ที่ตกผลึกไดงาย  นิยมมาทําเปนขนมตาง ๆ  เมื่อเรารับประทานเขาไป
ในรางกาย จะตองผานการยอยใหเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวคือ กลูโคส และฟรุคโทส กอนที่รางกายจะดูด
ซึมเขาสูกระแสเลือด ไปใหเซลลในรางกายไปใชประโยชน 

น้ําผึ้ง ประกอบดวยน้ําตาลหลัก 2 ชนิด คือ กลูโคสและฟรุคโทส ซึ่งเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 
(monosaccharide) ซึ่งเมื่อเรารับประทานเขาไป สามารถดูดซึมเขากระแสเลือด นําไปใหเซลลในรางกาย
ใชไดเลยโดยไมตองผานการยอย 

ภาพที ่1  น้ําตาลซูโครสเปนน้ําตาล
             โมเลกุลคูประกอบดวย
              น้ําตาลเชิงเดี่ยว 2 โมเลกุล
              คือกลูโคสและฟรุคโทส

ในน้ําผึ้งยังประกอบดวยเอนไซม (Enzyme) ที่สําคัญคือ อินเวอรเทสและไดแอสเทส  โดย อิน
เวอรเทส หรือซูเครส (sucrase) เปนเอนไซมที่เปลี่ยนน้ําตาลซูโครส ใหเปนน้ําตาลเดกซโทสและลีวูโลส 
และยังคงอยูทําหนาที่ใหเสร็จสิ้นสมบูรณจนน้ําผึ้งถูกบมใหสุกไดที่และผึ้งปดฝาหลอดรวงแลว แต
เอนไซมนี้ยังคงอยูในน้ําผึ้ง และเปนสาเหตุที่ทําใหยังคงมีน้ําตาลซูโครสอยูในน้ําผึ้งเสมอประมาณ 0.5-1 
% โดยน้ําหนัก    ไดแอสเทส หรืออะไมเลส (amylase) เปนเอนไซมที่ใชในการยอยแปงใหเปนกลูโคส 
แมวาในน้ําตอยไมมีแปง  แตคาของเอนไซมนี้ตองตรวจวัดเพราะเปนคามาตรฐานตัวหนึ่งของน้ําผึ้งใน
ยุโรป เนื่องจากเอนไซมนี้จะสูญเสียไปเมื่อถูกความรอน ดังนั้นเมื่อน้ําผึ้งที่มีความชื้นสูงแลวนําไปอบหรือ
ไลความชื้นดวยความรอน คาเอนไซมนี้จะเปลี่ยนไป
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คุณสมบัติทางเคมีบางประการของน้ําตาลกลูโคสและฟรุคโทส
น้ําตาลกลูโคส เปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่สําคัญที่สุดในพวกคารโบไฮเดรต เปนแหลงพลังงานที่

สําคัญในพืชและสัตว เปนน้ําตาลที่หวานนอยกวาน้ําตาลซูโครส  ในธรรมชาติจะพบอยูในรูปของ D-
form (D-glucose)  มีอีกชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เดกซโทรส (dextrose)”  ซึ่งมักจะเปนชื่อที่ใชเรียก
แทนน้ําตาลกลูโคสในน้ําผึ้งและในอุตสาหกรรมอาหาร เปนน้ําตาลที่พบอยูในกระแสเลือดเสมอ และ
เกี่ยวของกับฮอรโมนอินซูลิน ซึ่งเปนฮอรโมนที่มีผลตอการลดระดับน้ําตาลกลูโคสในกระแสเลือด คน
ปรกติจะมีน้ําตาลกลูโคสในเลือด 70-110 มิลลิกรัม ตอ เลือด 100 มิลลิลิตร หากเกินกวานี้จะเปน
โรคเบาหวาน (diabetics)

ภาพที่ 5 แสดงสูตรโครงสรางทางเคมี
ของ กลูโคส 2 รูปแบบ ซึ่งเปรียมเสมือน
เงาในกระจกซึ่งกันและกัน ( เรียกว า 
Enantiomer = mirror- image isomer) 
ในธรรมชาติน้ําตาลกูลโคสจะอยูในรูป D-
form (สังเกตหมู OH ที่อะตอมของ
คารบอนตัวที่ 5 จะอยูทางขวามือ) และ
มักจะเรี ยกวา เดกซโทรส (Dextrose) 
โดยเฉพาะในน้ําผึ้งและในอุตสาหกรรม
อาหาร เนื่องจากมันมีคุณสมบัติที่จะบิด
ระนาบของแสงโพลาไรสใหไปทางขวา 
(dextrorotatory) 

น้ําตาลฟรุคโตส เปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว ที่รูจักกันในนาม “น้ําตาลผลไม” เปนน้ําตาลที่พบมาก
ในผลไม ผัก และน้ําผึ้ง  ฟรุคโตสเปนแหลงพลังงานในรางกาย สามารถเปลี่ยนเปนกลูโคสไดโดยตับและ
ลําไสเล็ก ละลายน้ําไดดีกวากลูโคส เปนน้ําตาลที่หวานที่สุด หวานกวาน้ําตาลกลูโคสประมาณ 2 เทา และ
หวานกวาน้ําตาลซูโครส แตใหพลังงานเพียงครึ่งเดียวของซูโครส จึงมักใชแทนน้ําตาลในผูปวย
โรคเบาหวาน ในธรรมชาติจะพบอยูในรูปของ D-form (D-fructose)  มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ลีวูโลส 
(Levulose) ซึ่งมักใชเรียกชื่อแทนน้ําตาลฟรุคโทสในอุตสากรรมอาหารและน้ําผึ้ง
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ภาพที่  6 สูตรโครงสรางทางเคมีของ ฟรุคโทสในธรรมชาติจะอยู
ใน รูปของ D-form ((สังเกตหมู OH ที่อะตอมของคารบอนตัวท่ี 5 
จะอยูทางซ ายมือ)  และมักจะเรี ยกว า  ลี วู โลส (Levulose)  
โดยเฉพาะในน้ําผึ้งและในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมันมี
คุณสมบัติที่จะบิดระนาบของแสงโพลาไรสใหไปทางซาย 
(levorotatory) 

 

เมื่อเทียบความหวานของน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด และน้ําผึ้ง โดยใหคาความหวานของซูโครสเทากับ 1 
แลว คาความหวานจะเรียงลําดับดังนี้ น้ําตาลฟรุคโทส : น้ําตาลซูโครส : น้ําผึ้ง : น้ําตาลกูลโคส จะมี
เทากับ 1.4 : 1 : 0.97 : 0.70  ตามลําดับ  (จาก http://food.oregonstate.edu/sugar/sweet.html)

ทําไมน้ําผึ้งจึงมีสี กลิ่น และรสชาติที่แตกตางกัน
         สี กลิ่น และรสชาติของน้ําผึ้งแตกตางกัน  ตามคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่แตกตางกันของ
แหลงน้ําหวาน หรือพูดงายๆ คือ แตกตางกันตามชนิดของพืชอาหารที่ผึ้งไปเก็บเอาน้ําหวานมาเปลี่ยนให
เปนน้ําผึ้ง ดังนั้น เราจึงสามารถแยกชนิดของผึ้งตามชนิดของพืชอาหาร เชน น้ําผึ้งจากดอกลําไย, น้ําผึ้ง
จากดอกสาบเสือ, น้ําผึ้งจากดอกลิ้นจี่, น้ําผึ้งจากดอกงิ้วหรืองาว (นุน), น้ําผึ้งจากดอกทานตะวัน, น้ําผึ้ง
จากยางพารา, น้ําผึ้งจากดอกเงาะ, น้ําผึ้งจากดอกงา และน้ําผึ้งจากขาวฟาง เปนตน

ปจจัยอะไรที่มีผลตอคุณภาพของน้ําผึ้ง
          ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพของน้ําผึ้ง มีหลายประการ เชน กลิ่นและรสชาติของน้ําผึ้ง, ความใสสะอาด
ปราศจากสารแขวนลอยหรือสิ่งเจือปนที่ไมพึงปรารถนาอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวของกับความพิถีพิถันในการเก็บ
เกี่ยวน้ําผึ้งของผูเลี้ยงผึ้ง, ปริมาณของความชื้นในน้ําผึ้งซึ่งไมควรเกิน 20 %,  น้ําผึ้งควรมีการแบงเกรด เชน 
น้ําผึ้งเกรด A เปนน้ําผึ้งจากธรรมชาติที่มีการผลิตอยางพิถีพิถัน และรสชาติเปนที่นิยม มีความชื้น
ประมาณ 17-18 % เปนตน  สวนน้ําผึ้งเกรด B เปนน้ําผึ้งที่มีรสชาติความชอบรองลงมาแตควรมีความชื้น 
ไมเกิน 18 % เปนตน  นอกจากนั้นการบรรจุใสภาชนะที่สะอาดมีความใส ปราศจากฟองอากาศ ก็เปน
ปจจัยที่มีผลตอการผลิตน้ําผึ้ง

D-fructose
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ตารางที่ 1  แสดงองคประกอบพื้นฐานของน้ําผึ้ง หนัก 453.6 กรัม (1 ปอนด)*
องคประกอบพื้นฐาน เปอรเซ็นต น้ําหนัก (กรัม)

น้ํา (ความชื้น)
น้ําตาล
- ลีวูโลส (levulose หรือ d-fructose)
- เดกซโทรส (dextrose หรือ d-glucose)
- ซูโครส (sucrose หรือน้ําตาลทราย)
- มัลโทส (maltose)
- น้ําตาลอื่นๆ
                                              รวมปริมาณน้ําตาล
กรด   กลูโคนิค (gluconic), ซิตริค (citric), มาลิค (malic),
        ซัคซินิค(succinic), ฟอรมิค (formic), อาซีติค (acetic)
        บิวทีริค (butyric),  แลคติค (lactic)
        ไพโรกลูตามิก (pyroglutamic) และกรดอะมิโน
โปรตีน
แอช (Ash) : ธาตุตางๆ (เชน โพแทสเซียม, โซเดียมและ       
                 แคลเซียมเปนตน)
องคประกอบอื่นๆ (เชน เอนไซม, วิตามิน เปนตน)

17.20

38.19
31.28
1.31
7.31
1.50

79.59

0.57
0.26

0.17
2.21

78.0

173.2
141.9

5.9
33.2
6.8

361.0

2.6
1.2

0.8
10.0

รวมทั้งหมด         100.00 454.6

       * ดัดแปลงจาก White, J.W. Jr., 1979  Honey: The Hive and the Honeybee 

น้ําผึ้งหนัก 100 กรัม        ใหพลังงาน =  303 แคลอรี่
น้ําผึ้งปริมาตร 100 มิลลิลิตร   ใหพลังงาน = 432 แคลอรี่
น้ําผึ้งหนัก 1 กิโลกรัม มีปริมาตรประมาณ 704 มิลลิลิตร

น้ําผึ้งบูดไดหรือไม
          น้ําผึ้งบูดหรือเสียได เนื่องจากจะมียีสตบางชนิดที่สามารถทนตอปริมาณน้ําตาลที่เขมขนในน้ําผึ้งได   
และจะเปลี่ยนน้ําตาลในน้ําผึ้งใหเปนแอลกอฮอล ที่เรียกวาเกิดการหมัก หรือ Fermentation น้ําผึ้งที่มี
ความชื้นมากกวา 19 % มีโอกาสที่จะเกิดการบูดหรือเสียได สวนน้ําผึ้งที่มีโอกาสบูดไดนอย (คือแทบจะ
ไมมีโอกาสบูดเลย) คือน้ําผึ้งที่มีความชื้นระหวาง 17-18 % ปริมาณความชื้นในน้ําผึ้งสามารถตรวจไดดวย
เครื่องมือวัดปริมาณน้ําตาล (Refractometer) 
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เปนที่นาสังเกตวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีอากาศรอนชื้น มาตรฐานการผลิตน้ําผึ้งบานเรา
กําหนดใหมีความชื้นต่ํากวา 21 %  ดังนั้นถาคนเลี้ยงผึ้งผลิตน้ําผึ้งตามมาตรฐานคือมีความชื้นอยูระหวาง 
20-21 % น้ําผึ้งเหลานี้ก็สามารถเกิดการบูดและเสียได จึงตองรีบขาย

ทําไมน้ําผึ้งเมื่อเก็บไวนานจึงมีสีเขมขึ้น
น้ําผึ้งที่เก็บไวนานมักจะมีสีเขมจนดํา ยิ่งเก็บไวในที่รอนยิ่งดําเร็วขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะในน้ําผึ้งมี

ปริมาณของสารเอชเอ็มเอฟ (HMF=HydroxyMethylFurfuraldehyde)  ซึ่งเปนสารเคมีชนิดหนึ่งที่พบใน
ผลิตภัณฑที่มีน้ําตาลเปนองคประกอบ เปนปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากการยอยสลายน้ําตาลฟรุคโทสใน
สภาวะที่มีความเปนกรดออนของน้ําผึ้ง น้ําผึ้งธรรมชาติที่เก็บเกี่ยวใหม ๆ จะมีคา HMF ไมเกิน 1 Mg/Kg 
น้ําผึ้ง  คาที่ยอมรับไดไมเกิน 40 Mg/Kg  ซึ่งคา HMF นี้จะใชเปนดัชนีชี้วัดวา น้ําผึ้งที่ไดมานั้นไดไปผาน
ความรอนจากการอบหรือไลความชื้นมาหรือไม น้ําผึ้งที่เก็บไวนาน คา HMF นี้จะสูงขึ้นตามระยะเวลา
ของการเก็บและขึ้นอยูกับอุณหภูมิของการเก็บดวย ดังนั้นการเก็บน้ําผึ้งควรเก็บในที่เย็นและไมโดนความ
รอนหรือแสงแดด น้ําผึ้งบางชนิดเปลี่ยนสีเร็วคือสีเขมเร็ว ไดแก น้ําผึ้งสาบเสือ  สวนน้ําผึ้งที่รักษา
คุณสมบัติและรสชาติไดดี มีสีเขมชา ไดแก น้ําผึ้งลําไย เปนตน

น้ําผึ้งแท น้ําผึ้งปลอม น้ําผึ้งเทียม
         น้ําผึ้งแท ตองเปนน้ําหวานจากดอกไมที่ผึ้งไปเก็บมาเพื่อเปลี่ยนเปนน้ําผึ้งในรัง  น้ําผึ้งปลอม คือ
การที่คนนําน้ําตาลชนิดอื่น เชน แบะแซ มาแตงสีและกลิ่นแลวหลอกลวงผูบริโภควาเปนน้ําผึ้งแท  น้ําผึ้ง
เทียม เปนน้ําหวานที่แตงสี กลิ่นและรสใหดูคลายน้ําผึ้ง เชน Honey syrup เปนตน

การเลือกซื้อน้ําผึ้ง
          การเลือกซื้อน้ําผึ้ง ควรเลือกซื้อน้ําผึ้งจากแหลงที่เชื่อถือได มีฉลากบอกสถานที่ผลิต และเพื่อความ
ปลอดภัยควรเลือกซื้อน้ําผึ้งที่มีเครื่องหมายของทางราชการรับรอง เชน มอก. ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือ อย.  ของกระทรวงสาธารณสุข  แตถาจําเปนตองซื้อน้ําผึ้งในตลาดและไมมีฉลาก ใหคว่ําขวดหรือ
ภาชนะ เพื่อดูสายของน้ําตาลวามีความไมเขากันของน้ําตาลหรือไม หากพบสายของน้ําตาลที่ไมเขากันให
วินิจฉัยวาเปนน้ําผึ้งปลอมไวกอน  การเลือกน้ําผึ้งที่ดีมีคุณภาพ นอกจากดูที่ฉลากแลว ควรเลือกน้ําผึ้งที่มี
กลิ่นหอมและมีรสหวานตามธรรมชาติ (หากสามารถดมหรือชิมได) มีความใสปราศจากสารแขวนลอย
เมื่อนําภาชนะบรรจุสองกับแสง  ปราศจากฟองอากาศ มีความขนเหนียวหรือมีปริมาณความชื้นต่ํา อยู
ในชวง 17-18 % เปนตน
วิธีทดสอบน้ําผึ้งปลอมดวยวิธีทางกายภาพ

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ระหวางออกหนวยบริการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัย พบวาคนไทยรูจัก
น้ําผึ้งปลอมวาเปนของแทมากกวาคนที่รูจักน้ําผึ้งแท และขณะนี้ประเทศไทยมีการผลิตและขายน้ําผึ้ง
ปลอมมากกวาน้ําผึ้งแทมากนัก แตยังไมเคยมีการสํารวจวา การผลิตน้ําผึ้งปลอมในประเทศไทยมีปริมาณ
ปละเทาไร ทั้งนี้ยังไมรวมน้ําผึ้งคุณภาพต่ําและไมไดมาตรฐาน
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ขอมูลการผลิตน้ําผึ้งในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทยมีประมาณ 9 ลานกิโลกรัมตอป (ขอมูล
จากกรมสงเสริมการเกษตร ป 2548) น้ําผึ้งปลอมนาจะมีการผลิตและขายไดไมต่ํากวาปละ 10 ลาน
กิโลกรัม หากตัวเลขนี้เปนจริงก็เปนตัวเลขที่นาตกใจ

ในตารางที่ 2 แสดงวิธีการทดสอบน้ําผึ้งแทและน้ําผึ้งปลอมโดยวิธีทางกายภาพแบบงาย ๆ โดย
ไมใชวิธีการทางเคมี  ซึ่งน้ําผึ้งแทควรผานการทดสอบทุกขอ และน้ําผึ้งปลอมคือน้ําผึ้งที่ตกขอใดขอหนึ่ง
หรือหลายขอ

ตารางที่ 2 แสดงวิธีทดสอบน้ําผึ้งดวยวิธีทางกายภาพอยางงาย

ผลการทดสอบ
                        วิธีการทดสอบ

น้ําผึ้งแท น้ําผึ้งปลอม
   เหตุผลในการทดสอบ

1. การชิมน้ําผึ้ง รสหอมหวานตามธรรมชาติ
ของดอกไม เมื่อดื่มน้ําตาม
ความหวานหายไปไมเปรี้ยว
ติดลิ้น

รสเหมือนน้ําตาล เมื่อดื่มน้ํา
ตาม ความหวานหายไปมี
รสเปรี้ยวติดลิ้น

ทดสอบน้ําตาลทรายหรือ
แบะแซ

2. คว่ําขวดดูฟองอากาศวิ่ง และสองดู
กับแสงสวางมองหาสายน้ําตาล

ไมเห็นสายของน้ําตาล มองเห็นสายของน้ําตาล ดู ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวและคู

3. เขยาขวดดูฟองอากาศและการแยก
ชั้น

ฟองอากาศใหญ ลอยตัวเร็ว 
ไมเห็นการแยกชั้น

ฟองอากาศมาก ลอยตัวชา 
มองเห็นการแยกชั้น

ทดสอบการไมเขากันของ
น้ําตาล

4. เอากานไมขีดไฟมาจุมน้ําผึ้ง แลว
นําไปจุดติดไฟที่ขางกลัก

จุดติดไฟ จุดติดไฟหรือจุดไมติดไฟ ทดสอบปริมาณน้ํา  ใน
น้ําผึ้ง

5. เอาน้ําผึ้งเทลงในแกวน้ํา (ภาชนะ
ใส)

น้ําผึ้งไหลเปนสายลงไปกอง
ตัวที่กนแกว น้ําผึ้งละลายตัว
ชา

น้ําผึ้งไหลแผกระจายในน้ํา  
และที่กนแกว น้ําผึ้งละลาย
ตัวเร็ว

ทดสอบการจับตัวกันของ
น้ําผึ้งและทดสอบความ
เขมขนของน้ําผึ้ง

6. หยดน้ําผึ้ง 1-2 หยด ลงบนกระดาษ
ชําระ

น้ําผึ้งซึมผานกระดาษชําระชา น้ําผึ้งซึมผานกระดาษชําระ
เร็ว

ท ดส อบ ค ว าม ชื้ น หรื อ
ปริมาณน้ําในน้ําผึ้ง

7. นําน้ําผึ้ง 1 ชอนชา มาคนละลายใน
น้ําอุน 1/2 แกว ดมกลิ่น ชิมรส แลว
สองดูกับแสง

มีกลิ่นหอมของดอกไม รส
ห ว า น ห อ ม  มี ค ว า ม ใ ส
ปราศจากสิ่งเจือปน

มี ก ลิ่ น เหม็ น เป รี้ ย วห รื อ
เหม็นไหม ไมมีความหอม 
น้ําในแกวดูขุน

ท ด ส อ บ ค ว า ม เ ป น
ธรรมชาติของน้ําผึ้งและ
ความใสสะอาด

8. แยกเอาไขแดงใสลงไปในแกว แลว
เทน้ําผึ้งตามลงไปพอประมาณทิ้ง
ไวสักครู

ไขแดงสุกไดเล็กนอย ไขแดงเหมือนเดิม ทดสอบค วามเปน กรด
ออนของน้ําผึ้ง
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โครงการเฝาระวังการใชยาและการดื้อยาในปศุสัตว
กลุมงานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

ปจจุบันมีการใชยาตานจุลชีพในปศุสัตวอยางกวางขวาง เพื่อรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย ซึ่งเกษตรกรหรือผูประกอบการบางราย ยังมีการใชยาตานจุลชีพอยางไมถูกตอง และนอกจาก
การใชยาตานจุลชีพเพื่อการรักษาโรคแลว ยังมีการใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชนการใชผสมอาหารเพื่อ
กระตุนการเจริญเติบโต  ซึ่งเปนการใชยาในขนาดต่ําและใชอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน การใชยาใน
สัตวลักษณะดังกลาว จึงถูกมองวาเปนสาเหตุที่ทําใหเชื้อแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ  โดยที่การดื้อยาตาน
จุลชีพในสัตว นอกจากจะเปนผลเสียในดานสุขภาพของสัตวและการเลี้ยงสัตวแลว ยังสงผลกระทบตอ
สุขภาพของคนดวย  เนื่องจากยาตานจุลชีพที่ใชในคนและสัตวเปนยาชนิดเดียวกัน เชนยาเพนนิซิลลิน 
ดังนั้นหากคนไดรับเชื้อที่ดื้อตอยาตานจุลชีพเขาสูรางกาย ก็สามารถทําใหเกิดการดื้อยาในคนได
               ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง)ไดดําเนินการโครงการเฝาระวังการใชยา
และการดื้อยาในปศุสัตว ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง ไดแก  กําแพงเพชร  นครสวรรค  ตาก 
พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ  สุโขทัย   อุทัยธานี และ อุตรดิตถ  โดยทําการเฝาระวังการดื้อยาตานจุลชีพ
ของเชื้อแบคทีเรีย  3 ชนิดไดแก Escherichia coli, Salmonella และ Enterococci (Vancomycin Resistance 
Enterococci,VRE) โดยการเพาะแยกเชื้อจากตัวอยางอุจจาระในฟารมไกเนื้อ ตัวอยางอุจจาระและน้ําเสีย
จากฟารม สุกร  จากนั้นนําเชื้อแบคทีเรียที่แยกไดมาทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ  ซึ่งผลการ
ดําเนินการในประจําป 2549 จากเดือนพฤศจิกายน 2548  ถึง มีนาคม 2549  ไดดําเนินการตรวจตัวอยาง
อุจจาระจากฟารมไกเนื้อ จํานวน  191 ตัวอยาง พบเชื้อ E.coli จํานวน 134 ตัวอยาง (70.15% ) พบ 
Salmonella จํานวน 25 ตัวอยาง (27.47% ) และพบ VREจํานวน 8 ตัวอยาง (4.19% )

ผลการทดสอบความไวของเชื้อ E. coli ตอยาตานจุลชีพ
ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อ E.coli ที่แยกไดจากอุจจาระ จํานวน 134 

ตัวอยาง พบวามีความไวตอยา Gentamicin มากที่สุด (81.34%) รองลงมาไดแก Cefotaxime(73.13% ) 
และเปอรเซ็นตการดื้อยา(Resistance) สูงสุดคือ Ampicillin (85.07%)  รองลงมาคือ Tetracyclin(89.75%) 
,Trimetroprim(74.63%) ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อ E.coli ที่แยกไดจากอุจจาระ

จํานวนเชื้อที่
ทดสอบ

Sensitivity Intermediate Resistance
ยาตานจุลชีพ

(ตัวอยาง) จํานวน % จํานวน % จํานวน %

Gentamicin 134 109 81.34 10 7.46 15 11.19

Cefotaxime 134 98 73.13 14 10.45 22 16.42

Neomycin 134 33 24.63 61 45.52 40 29.85

Nalidixic acid 134 31 23.13 17 12.69 86 64.18

Enrofloxacin 134 31 23.13 31 23.13 72 53.73

Trimethoprim 134 30 22.39 4 2.99 100 74.63

Kanamycin 134 23 17.16 81 60.45 30 22.39

Ampicillin 134 13 9.70 7 5.22 114 85.07

Tetracycline 134 8 5.97 19 14.18 107 79.85

Streptomycin 134 7 5.22 45 33.58 82 61.19

ผลการทดสอบความไวของเชื้อ Salmonella ตอยาตานจุลชีพ
ตารางที่ 2  ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อ Salmonella ที่แยกไดจากอุจจาระ

จํานวนเชื้อที่
ทดสอบ

Sensitivity Intermediate Resistance
ยาตานจุลชีพ

(ตัวอยาง) จํานวน % จํานวน % จํานวน %

Cefotaxime 25 22 88.00 3 12.00 0 0.00

Gentamicin 25 19 76.00 0 0.00 6 24.00

Nalidixic acid 25 13 52.00 1 4.00 11 44.00

Neomycin 25 12 48.00 9 36.00 4 16.00

Kanamycin 25 12 48.00 10 40.00 3 12.00

Enrofloxacin 25 9 36.00 7 28.00 9 36.00

Trimethoprim 25 8 32.00 0 0.00 17 68.00

Ampicillin 25 5 20.00 0 0.00 20 80.00

Tetracycline 25 1 4.00 7 28.00 17 68.00
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จากตารางที่ 2  พบวาเชื้อ Salmonella  มีความไวตอยา Cefotaxime มากที่สุด (88.00%) รองลงมา
ไดแก Gentamicin (76.100% ) และเปอรเซ็นตการดื้อยา(Resistance) สูงสุดคือ Ampicillin (80.00%)  
รองลงมาคือ Tetracyclin และ Trimetroprim(60.00%) 
ผลการทดสอบความไวของเชื้อ  VRE ตอยาตานจุลชีพ
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อ VRE ที่แยกไดจากอุจจาระ

จํานวนเชื้อที่
ทดสอบ

Sensitivity Intermediate Resistance
ยาตานจุลชีพ

(ตัวอยาง) จํานวน % จํานวน % จํานวน %

Ampicillin 8 7 87.50 0 0.00 1 12.50

Trimethoprim 8 7 87.50 0 0.00 1 12.50

Gentamicin 8 5 62.50 3 37.50 0 0.00

Tetracycline 8 0 0.00 1 12.50 7 87.50

Streptomycin 8 0 0.00 1 12.50 7 87.50

Bacitracin 8 0 0.00 1 12.50 7 87.50

Erythromycin 8 0 0.00 0 0.00 8 100.00

จากตารางที่ 3  พบวาเชื้อ VRE  มีความไวตอยา Ampicilin และ Trimetroprim มากที่สุด
(87.50%)  ) และเปอรเซ็นตการดื้อยา(Resistance) ตอ Erythromycin สูงถึง 100%  รองลงมาคือ 
Tetracyclin , Streptomycin และ Bacitracin(87.50%) 
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว (มกราคม-มีนาคม 2549)

ชนิดสัตว
จํานวนรายทั้งหมด

ที่ตรวจพบโรค
โรคที่ตรวจพบ

จํานวนราย
ที่พบโรค

Mastitis 1
โคนม 2

Theileriosis 1
Brucellosis 10
Coccidiosis 1

Paratuberculosis 2
โคเนื้อ 14

Tuberculosis 1
Swine fever 1

Colibacillosis 1สุกร 3
Streptococcus infection 1

Brucellosis 43
แพะ 44

Colibacillosis 1
แกะ 3 Brucellosis 3
สุนัข 3 Rabies 3
ไก 1 Colibacillosis 1
เปด 1 Duck  plague 1
นก 1 Aspergillosis 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 :  คณะกรรมการวิชาการ
กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน
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