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การศึกษาการใชสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสทในพื้นท่ี  
จังหวัดพิจิตร ป  2546 – 2547  

เทวัญ  รัตนะ 1                       บุญสง  แสงเสน 1

บทคัดยอ 
 

  การวิเคราะหหาสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโก
นิสท (β–agonists) ดวยวธีิอีไลซา (ELISA) โดยการสุมเก็บตัวอยาง
ปสสาวะสุกร ทุกรุน ทุกชวงอายุ จากฟารมเลี้ยงสุกรและโรงฆาสัตวใน
จังหวดัพิจิตร ป 2546 - 2547 จํานวน 1,486 ตัวอยาง พบผลบวก 32 
ตัวอยาง (2.15 %) แยกเปนในฟารมเลีย้งสุกรจํานวน 404 ตัวอยาง พบ
ผลบวก จํานวน 10 ตัวอยาง (2.57 %) และโรงฆาสัตว จํานวน 1,082 
ตัวอยาง พบผลบวก จํานวน 22 ตัวอยาง (2.03 %)  
 
 
 
 
 
คําสําคัญ : ปสสาวะ, สุกร, สารเรงเนื้อแดง, จังหวดัพิจิตร 
 
ทะเบียนผลงานวิชาการ เลขที่ 48(2)-0716(6)-135 
1  กลุมพัฒนาคุณภาพสนิคาปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร  
จังหวดัพิจิตร 
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บทนํา 
  สารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท เชน ซัลบูตามอล (Salbutamol) , เคลนบูเตอรอล 
(Clenbuterol) และ เรคโตปามีนสท (Ractopamine) เปนตน  เปนสารที่ผูเล้ียงสุกรโดยสวนใหญนยิมใชในการเลีย้ง
สุกร เพื่อปรับปรุงคุณภาพซาก หรือเพื่อชวยในการขุน  โดยจะชวยในการใชพลังงานจากไขมนั และสะสมโปรตีน
ในกลามเนื้อ (Ricks et al., 1984), (Vestergaard et al., 1994) จึงสงผลใหมีเนื้อแดงมาก ไขมันนอย เปนที่ตองการ
ของผูบริโภค ซ่ึงสวนมากจะใชผสมในอาหารสุกรขุนที่ระดับ 4 - 8 ppm (หนึ่งสวนในลานสวน) (ธวัชชัย, 2546) 
หรือหากใช ซัลบูตามอล (Salbutamol) ผสมในอาหารที่ระดับ 2 – 8 ppm  จะทําใหไขมันสนัหลังสุกรบางลง 
คุณภาพซากดขีึ้นและมีประสิทธิภาพที่ทําให อัตราแลกเนื้อดีขึ้นดวย (Cole et al., 1987) คาดกันวาในประเทศไทยมี
เกษตรกรผูเล้ียงสัตวบางรายเริ่มรูจักใชสารในกลุมฟเนททาโนลามีน (Phenethanolamines) หรือกลุมเบตาอะโก
นิสทนี้มาตั้งแต ป พ.ศ. 2531 – 2532 โดยการลักลอบนําเขามาจากประเทศเพื่อนบานทางภาคใต โดยใชช่ือการคา
หลากหลาย เชน เลนดอน, ไดโซล-บี, แอโปฟด, โลแฟต, บีดอล 2201 และแมคโต-เอส เปนตน (สุพล, 2534)  
  ทางการแพทยจะใชสารกลุมเบตาอะโกนิสท  เชน ซัลบูตามอล ( Salbutamol ), เรคโตปามีนสท 
(Ractopamine) เปนตน เปนยารักษาโรคหอบหืดในคน โดยยามีฤทธิ์ทําใหหลอดลมขยายตัว สามารถหายใจได
สะดวกขึ้น แตมีผลขางเคียง คือ หัวใจเตนเร็ว, ใจสั่น, กลามเนื้อมือส่ันพร้ิว ซ่ึงจะพบสูงถึง 42 % ของผูที่ไดรับยา 
นอกจากนี้ยังพบอาการกระวนกระวาย , หวาดกลัว, ชะลอการคลอด (ตัวยาทําใหมดลูกไมบีบตวั) และยังชวยลด
ความอวน เนือ่งจากยาไปลดการสะสมของไขมัน (ธวชัชัย, 2546) พบวามีการบริโภคตับโคที่มีสาร กลุมเบตาอะโก
นิสท ช่ือ เคลนบูเตอรอล ( Clenbuterol ) ที่ระดับปริมาณ 160 – 291 ppb (หนึ่งสวนในพนัลานสวน) ทําใหผูบริโภค
เกิดอาการปวย ภายใน 40 ช่ัวโมง (โดยประมาณ) มีอาการสั่นกระตุกของกลามเนื้อ (muscle tremor), หวัใจเตนเร็ว 
(cardiac palpitation), ตื่นเตน, จิตใจไมสงบ, (nervousness) ปวดศีรษะ, เจ็บตามกลามเนื้อ, เวียนศรีษะ (dizziness), 
คล่ืนเหียน, อาเจียน, มีไข และหนาวสั่น (Martinez-Navarro, 1990) ดงันั้นปจจุบนัประเทศตางๆ เชน อเมริกา และ
ยุโรปไดมีการหามไมใหใชสารเรงเนื้อแดงฯ ในการเลีย้งสัตว (Kuiper et al., 1998) รวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน 
โดยในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดหามใชสารเรงเนื้อแดงฯ เติมในอาหารเลี้ยงสัตว ผูใดฝาฝน
มีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 มาตรา   57 โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ (กรมปศุสัตว, 2545) 
  การศึกษาวิจยัครั้งนี้ เพื่อใหทราบสถานการณการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงฯ และเปนการเฝาระวงั
ไมใหมกีารใชตอไป เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการบริโภคเนื้อหรือผลิตภัณฑจากสุกรในพื้นทีจ่ังหวัด
พิจิตร ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศใหในป พ.ศ. 2547 เปนปแหงความปลอดภยัดานอาหาร (Food  
Safety)  

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณการเก็บตัวอยางปสสาวะสุกร 
 1. หลอดพลาสติก  ขนาด 50 ซี.ซี.                                           4. เทปใส 
 2. กระติกน้ํา ขนาด 5  ลิตร                                                      5. ถุงพลาสติก 
 3. ฉลาก  (Label)                                                                     6. หนังยาง 
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วิธีการเก็บตัวอยาง 
1. เก็บตัวอยางปสสาวะสุกรในฟารมและโรงฆาสัตว ระหวางเดือนมิถุนายน  2546 ถึง เดือนมิถุนายน  2547 
2. เจาหนาทีใ่ชหลอดพลาสติกขนาด 50 ซี.ซี. เกบ็ปสสาวะสุกร ตัวอยางละประมาณ 40 ซี.ซี.  

1 ตัวอยางตอ 1 หลอด โดยเก็บในสุกรทุกรุน ทุกชวงอายุ แตเนนในสกุรขุน ฟารมละ 1 – 10 ตัวอยาง และโรงฆา
สัตวแหงละ 1 – 10 ตัวอยาง 

3. ติดฉลาก ( Label ) ระบุรหัสแสดงหมายเลขตัวอยาง สถานที่เก็บตัวอยาง และวันที่เก็บตัวอยาง ไวขาง
หลอดพลาสติกแตละหลอด ปดฉลากดวยเทปใสเพื่อปองกันฉลากเปยกน้ําและหลุดลอก 

4. นําหลอดตัวอยางใสถุงพลาสติกใส รัดปากถุงใหแนนดวยหนังยาง 
5. เก็บตัวอยางในกระตกิน้ําทีม่ีน้ําแข็ง ที่ความเย็น 2 – 8 0C สามารถเก็บไวได 3 วัน 
6. รวบรวมตวัอยางนําสงศูนยวจิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ(ตอนลาง)  
7. ศูนยวจิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ(ตอนลาง) ดําเนินการตรวจตวัอยางปสสาวะสุกร ดวยวิธี

อีไลซา (ELISA)  
 

วิธีการตรวจทางหองปฏิบตักิาร 
 ตรวจหาสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกร ดวยวิธีอีไลซา (ELISA) โดยกําหนด
ปริมาณผลตรวจเปนบวก ทีร่ะดับตั้งแต 1.00  ppb.  ขึ้นไป  
 

การวิเคราะหผล 
ใชสถิติเชิงพรรณนา โดยใชสถิติแจกแจงแบบรอยละ (Percentage) ดวยโปรแกรมทางสถิติ Microsoft 

Excel 
 

ผลการศึกษา 
  ผลการตรวจหาสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนสิทในปสสาวะสุกร จากฟารมเลี้ยงสุกร
และโรงฆาสัตว จังหวัดพิจิตร ป 2546 – 2547 แสดงผลดังตารางและกราฟตอไปนี ้
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ตาราง แสดงผลการตรวจหาสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสกุร  จังหวัดพจิิตร   ป 2546 – 2547 

 จํานวน (ตัวอยาง) ผลการตรวจ (ตัวอยาง) 

ตัวอยาง ฟารม โรงฆาสัตว รวม ฟารม โรงฆาสัตว รวม 

       ผลบวก เปอรเซ็นต ผลบวก เปอรเซ็นต ผลบวก เปอรเซ็นต 

 มิ.ย. 46 3 68 71 0 0 6 8.82 6 8.5 
 ก.ค. 46 10 0 10 1 10.00 0 0 1 10 
 ส.ค. 46 2 114 116 0 0 4 3.50 4 3.4 
 ก.ย. 46 11 122 133 1 9.09 2 1.63 3 2.3 
  ต.ค. 46 21 119 140 1 4.76 1 0.84 2 1.4 
  พ.ย. 46 26 112 138 0 0 0 0 0 0 
  ธ.ค. 46 46 54 100 3 6.52 1 1.85 4 4 
 ม.ค. 47 29 70 99 0 0 0 0 0 0 
  ก.พ. 47 37 57 94 1 2.7 2 3.50 3 3.2 
  มี.ค. 47 75 53 128 0 0 0 0 0 0 
  เม.ย. 47 78 129 207 0 0 4 3.10 4 1.9 
  พ.ค. 47 44 110 154 0 0 0 0 0 0 
  มิ.ย. 47 22 74 96 3 13.63 2 2.70 5 5.2 

รวม 404 1082 1486 10 2.47 22 2.03 32 2.15 

 
กราฟ แสดงผลการตรวจหาสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสกุร  จังหวัดพจิิตร   ป 2546-2547 
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สรุปผลและวจิารณ 
  จากการศึกษาผลการตรวจหาสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนสิท ในปสสาวะสุกร ดวย
วิธีอีไลซา (ELISA) ในฟารมเลี้ยงสุกรและโรงฆาสัตว จังหวัดพิจิตร ไดดําเนินการสุมเก็บตัวอยางปสสาวะสกุร
ทั้งส้ิน จํานวน 1,486 ตัวอยาง พบผลบวก จํานวน  32  ตัวอยาง(2.15 %) เดือนที่ผลการตรวจเปนบวกมากที่สุดคือ 
มิถุนายน 2546 โดยมีการสงตัวอยางปสสาวะสุกรตรวจ จํานวน 71 ตวัอยาง พบผลบวก จํานวน 6 ตัวอยาง (8.45 %) 
และเดือนที่ไมพบผลบวกเลยมี 4 เดือน คือพฤศจิกายน 2546, มกราคม 2547, มีนาคม 2547 และพฤษภาคม 2547 
โดยมีการสงตวัอยางปสสาวะสุกรตรวจ จํานวน 138, 99, 128 และ 154 ตัวอยาง ตามลาํดับ 
  ผลการตรวจตวัอยางปสสาวะสุกรในฟารมเล้ียงสุกรที่มีการสงตรวจ จํานวน 404 ตัวอยาง พบ
ผลบวก จํานวน 10 ตัวอยาง (2.57 %) โดยเดือนธันวาคม 2546 และเดือนมิถุนายน 2547  พบผลบวกมากทีสุ่ด 
จาํนวน 3 ตวัอยาง (6.52 % และ 13.64%) จากตวัอยางที่สงตรวจจํานวน 46 ตัวอยางและ  22  ตวัอยาง ตามลําดับ 
และเดือนที่ไมพบผลบวกเลยมี จํานวน 7 เดือน คือ เดือนมิถุนายน 2546, สิงหาคม 2546, พฤศจิกายน 2546, 
มกราคม 2547, มีนาคม 2547, เมษายน  2547 และพฤษภาคม 2547 ซ่ึงมีการสงตัวอยาง จํานวน 3, 2, 26, 29, 75, 78 
และ 44 ตวัอยาง ตามลําดับ สวนผลการตรวจในโรงฆาสัตวที่มีการสงตวัอยางปสสาวะสุกร จํานวน 1,082 ตัวอยาง 
พบผลบวก จํานวน 22 ตัวอยาง (2.03 %) โดยเดือนมิถุนายน 2546 พบผลบวกมากที่สุดจํานวน 6 ตัวอยาง (8.82 %) 
จากตัวอยางทีส่งตรวจจํานวน 68 ตวัอยางและเดือนที่ไมพบผลบวกเลยมี 4 เดือน คือ พฤศจิกายน 2546, มกราคม 
2547, มีนาคม 2547 และพฤษภาคม 2547 จากตัวอยางทีส่งตรวจ จํานวน 112, 70, 53 และ 110 ตัวอยาง  
  จากการศึกษามีการตรวจพบผลบวกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงแรกเดือนมิถุนายน  2546 ถึง 
เดือนตุลาคม 2546 หลังจากนั้นมกีารตรวจพบในเดือนเวนเดือน ซ่ึงอาจเกิดจากการที่กรมปศุสัตวไดมีมาตรการ
กําจัดไมใหมกีารใชสารเรงเนื้อแดงฯ ในการเลี้ยงสุกรซ่ึงดําเนินมาตั้งแตเดือนเมษายน  2546 เจาหนาที่สํานักงานปศุ
สัตวจังหวัดพจิิตรไดมีเขมงวดดําเนินการกับผูที่ลักลอบใช และมกีารรณรงคประชาสัมพันธเร่ืองการทําความสะอาด
ฟารม รวมถึงอุปกรณ และภาชนะตางๆ เพือ่ปองกันการตกคาง และเดือนมิถุนายน  2547 มีการตรวจพบในระดับสูง 
แสดงวาในพืน้ที่จังหวัดพจิติรยังมีการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงฯ ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมอืกับทุก
หนวยงาน ทัง้ภาคราชการ ภาคเอกชนตลอดจนประชาชนผูบริโภค จึงจะทําใหการดําเนินงานแกไขปญหาสารเรง
เนื้อแดงฯ สําเร็จ 
 

ขอเสนอแนะ 
  การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนประโยชนตอประชาชนที่บริโภคเนื้อ หรือผลิตภัณฑจากสกุร อีกทั้ง ยัง
เปนการควบคมุและเฝาระวังการลักลอบใชสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท ในฟารมเล้ียงสุกร ใน
จังหวดัพิจิตร ซ่ึงการตรวจหาสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท ที่ดําเนนิการเก็บตวัอยางปสสาวะสกุร 
และสงไปตรวจ ณ ศูนยวจิยัและพฒันาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง) จังหวัดพษิณุโลก และรอการแจงผล
ตรวจ กลับมานั้น ตองใชเวลานาน (ประมาณ 2 – 3 วนั) ทําใหสุกรที่มีการตรวจพบสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุม
เบตาอะโกนิสท หรือตรวจเปนผลบวก ไดผานขบวนการฆาและชําแหละ หรืออาจจะถึงมือผูบริโภคแลวกไ็ด แต
หากมีการตรวจตัวอยางปสสาวะสุกร  

 5 



ณ โรงฆาสัตวภายในวันนัน้ และผลเปนบวก ก็สามารถใหพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ดําเนนิการสั่งกัก หรืองดการฆาสุกรดังกลาวได โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 23 
และ 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 (กรมปศสัุตว, 2546) 

   เนื่องจากมกีารตรวจพบสารเรงเนื้อแดงฯ อยูอยางตอเนื่อง ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธให
ความรูเร่ืองอันตรายจากสารเรงเนื้อแดงฯ เพื่อใหประชาชนมีความตืน่ตัวมากขึน้และเปนการกดดันผูเล้ียงสุกรที่ยังมี
การลักลอบใช  และควรมีการผลักดันใหฟารมสุกรเขาสูระบบมาตรฐานฟารมของกรมปศุสัตวใหมากยิ่งขึน้ (ครบ
ทุกฟารม) เพื่อทําใหการเลีย้งสุกรมีการตรวจสอบอยูอยางประจําและที่สําคัญมีการกํากบัดูแลโดยสัตวแพทยผู
ควบคุมฟารม ท่ีจะเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความผิดขึ้นภายในฟารมนั้นๆ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณเจาหนาที่ ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร ทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือในการเก็บตัวอยางปสสาวะสุกร และตวัอยางอาหารสัตว สงตรวจฯ , เจาหนาที่ของศูนยวจิัยและ
พัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ(ตอนลาง) ทุกทาน ที่ใหคําปรึกษาและชวยเหลือในการตรวจตวัอยางฯ  ตลอดทั้ง
เจาหนาที ่ประจําโรงฆาสัตว และผูประกอบการเลี้ยงสุกร ในจังหวัดพิจิตร   ทกุทาน ที่ใหความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน ทําใหผลงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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The study on using  β-agonists in Phichit province since 2003-2004 
Thawan   Rattana 1  Boonsong  Saengsan  1

 
 

Abstract 
 

  1,486 urine samples from swine of all ages, collected from farms and slaughter houses in Phichit 
province since 2003-2004, were detected for β - agonist by ELISA test. 32 samples (2.15%) were found positive. 
404 samples from farms were found 10 (2.57%) positive and 1,082 samples from slaughter houses were found 22 
(2.03%) positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : Urine, swine,  β-agonist, Phichit Province 
 
Research No. 48(2)-0716(6)-135 
1 Phichit Provincial Livestock Office, Phichit Province, 66000 
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 การศึกษาความไวตอยาตานจุลชีพของเชื้อ เอสเชอริเชีย  โคไล  ในไกเนื้อ 
ในพื้นท่ีจังหวดันครสวรรคและจังหวัดสุโขทัย 

พิเชษฐ  สุพิกลุพงศ 1   ไทยเสรี  จรูญภาค2  
 

บทคัดยอ 
ทําการสุมเก็บตัวอยางสิ่งรองนอนไกเนื้อที่เล้ียงอยูในพืน้ที่จังหวัดนครสวรรค จํานวน 82 ตัวอยาง และ

สุโขทัย  จํานวน 140 ตวัอยาง รวม 222 ตัวอยาง ระหวางเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2546 นําไปเพาะแยกเชื้อทาง
หองปฏิบัติการ พบเชื้อ E. coli จํานวน 41.89 % (93/222 ตัวอยาง) แยกเปนจังหวดันครสวรรค จํานวน 39.02 % 
(32/82) และสุโขทัย จํานวน 43.57% (61/140) เมื่อทําการทดสอบความไวของเชื้อ E.  coli  ตอยาตานจุลชีพ 12 ชนิด 
ดวยวิธี Paper Disc Diffusion พบวาเชื้อ  E.  coli  ที่พบในจังหวดันครสวรรคมีความไวตอยาตานจุลชีพ มากที่และ
นอยที่สุด คือ Colistin (82.35 %) และ Amoxycillin (12.05 %) สวนจังหวัดสุโขทัย เชื้อ E.  coli  มีความไวตอยาตาน
จุลชีพ มากที่และนอยที่สุดคอื Colistin (100 %) และ Streptomycin (1.64 %) การศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูล
สําหรับแนะนาํใหสัตวแพทยใชยาตานจุลชีพที่เหมาะสมได 

 
 

 
 

คําสําคัญ :ความไวตอยาตานจุลชีพ  เอสเชอริเชีย  โคไล  ไกเนื้อ  
  

ทะเบียนผลงานวิชาการ เลขที่ 48(2)-0616(6)-137 
1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000  
2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสโุขทัย  อําเภอเมือง จังหวดัสุโขทัย 64000 
 

 
บทนํา 

 
ปจจุบันมีการใชยาปฏิชีวนะหรือยาตานจุลชีพกันอยางกวางขวาง เพื่อการควบคุมและ ปองกันโรค ใน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว ทั้งนี้ เพื่อลดความสูญเสียจากโรคติดตอหรือโรคระบาด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการ
เล้ียงไก นอกเหนือจากการใชเพื่อควบคมุโรคแลว ยังมีการใชผสมในอาหารเพือ่กระตุนการเจริญเติบโตอีกดวย 
(McEwen and Cray, 2002) ซ่ึงเชื่อวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเชื้อจุลินทรยีทั้งชนิดทีก่อโรคและชนิดที่อาศัยอยูในระบบ
ทางเดินอาหารของสัตวเปนปกติ (normal microflora) เชน เชื้อ Escherichia coli (E. coli ) เกิดการดื้อตอยาตานจุล
ชีพ ซ่ึงการที่เชื้อมีการดื้อยาลักษณะนี้เปนสิ่งที่ทําใหมีการตระหนักถึงการดื้อยาที่ใชในคนดวย เนือ่งจากในปจจบุัน
มีการใชยาตานจุลชีพชนิดเดียวกันทั้งในคนและสัตว เชน Penicillin (Anderson and Datta, 1965)เพราะวาเชื้อที่เกิด
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การดื้อยาตานจุลชีพ จะปนเปอนอยูในระบบการผลิตอาหารที่มาจากสัตวตั้งแตฟารม โรงฆาสัตว จนกระทัง่ถึง
ผูบริโภค (Stobberingh et al., 1999) สําหรับเชื้อจุลินทรียที่มีการดื้อยานั้น พบวาเกดิจากการที่เชื้อมีสารพันธุกรรม
ชนิดหนึง่ เรียกวา R – Factor (Watanabe , 1963) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการตอตานยาตานจุลชีพและสามารถถายทอดไป
ยังเซลลอ่ืนหรือเซลลลูกหลานได (Falkow, 1965) นอกจาก R – Factor  จะสามารถไปยังเซลลอ่ืน ซ่ึงเปนชนิด
เดยีวกันแลวยงัสามารถถายทอดไปยังเซลลอ่ืน ซ่ึงเปนเชื้อคนละชนิดไดดวย ดังที่ Mitsuhashi (1965) ได
ทําการศึกษาการ ดื้อยาของเชื้อ Shigella  พบวาลักษณะการดื้อยาสามารถผานไปยังเชื้อ  E. coli ได และในทาง
กลับกันการดือ้ยาของเชื้อ E. coli ก็สามารถถายทอดไปยังเชื้อ Shigella ไดเชนเดียวกัน  ซ่ึงการดือ้ยาของเชื้อตอยา
ตานจุลชีพ ทีผ่านมามีผูทําการศึกษาในหลายประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน Mitsuhashi (1965) ไดทําการศึกษาการดื้อ
ยาของเชื้อ E. coli พบวาเชื้อดื้อตอยา streptomycin, chloramphenical, tetracycline และ sulfanilamide  นอกจากนี้ยัง
พบมีการรายงานการดื้อยาของเชื้อจุลินทรียในประเทศอืน่ ๆ อีก ไดแก สหราชอาณาจักร  เยอรมัน  ฮังการี  
อิสราเอล  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา บราซิล  แอฟริกาใต เปนตน ซ่ึงจากที่มีการศึกษาในหลายประเทศดังกลาว ทาํให
เปนที่นาเชื่อวา หากมีการศกึษาเพิ่มเติม จะไมมีประเทศใดในโลกที่ไมมีการดื้อยาของเชื้อจุลินทรีย (Watson , 1967) 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยาตานจุลชีพแตละชนิดวามีความไว
ตอเชื้อ E. coli  มากหรือนอยอยางไร เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับเจาหนาที่และสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเลี้ยงไก
เนื้อ ในการควบคุมโรคและปองกันการปนเปอนของเชือ้จุลินทรีย และการตกคางของยาสัตวจากผลิตภัณฑที่ไดจาก
ไกเนื้อไปสูผูบริโภค 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเก็บตัวอยาง 
ระหวางเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม  2546 ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางสิ่งรองนอนไกเนื้อท่ีเล้ียงอยูใน

พื้นที่จังหวัดนครสวรรค 38 ฟารม จํานวน 82 ตัวอยาง และสุโขทัย 2 ฟารม จํานวน 140  ตัวอยาง รวม 222 ตัวอยาง 
โดยสุมเก็บในหลายโรงเรือน หรือหลายกลุมอายุของไกเนื้อที่มีสุขภาพปกติ ใหไดน้ําหนักรวม 50 กรัม หรือขนาด
ประมาณผลสม ใสลงในถุงปดปากใหมิดชิด แชในน้ําแข็ง (อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส) แลวสงตรวจยัง
หองปฏิบัติการของศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ  (ตอนลาง) จังหวัดพิษณุโลก 

 
การตรวจทางหองปฏิบัติการ 

1. นําสิ่งรองนอน จํานวน 1 กรัม ใสใน lactose broth จํานวน 9 มิลลิลิตร เขยาใหเขากันและบมไว
ที่อุณหภูมิ  37 องศาเซลเซียส นาน 24 ช่ัวโมง แลวนําสารละลายที่ไดไป streak บน EMB agar นําไปบมที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียสนาน 24 ช่ัวโมง เลือกโคโลนีของเชื้อจากที่ขึ้นใน EMB agar ที่มีลักษณะสีปกแมงทับจํานวน 3 
โคโลนี นําไป subculture บน nutrient agar บมที่ 37 องศาเซลเซียสนาน 24 ช่ัวโมง 

2. นําเชื้อ E. coli  ที่เพาะไดจากตัวอยางมาทดสอบความไวตอยาปฏิชีวนะ (sensitivity test) จํานวน 
12 ชนิดโดยวิธี Paper Disc Diffusion ตามวิธีของ Nation Committee for Clinical Laboratory Standard (NCCLS) 
(1997)โดยนําเชื้อจาก nutrient agar มาละลายในหลอดที่บรรจุ 0.85 % NSS ใหไดความขุน 0.5 Mcfaran แลวใช 
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Cotton swab ปายเชื้อแลวนําไป streak บน Muller Hinton Agar วาง disc ของยาที่ทําการทดสอบจํานวน 12 ชนิด 
คือ Amoxycillin  Cephalothin Ciprofloxacin Colistin Enrofloxacin Gentamicin Nalidixic acid  Neomycin 
Streptomycin Sulfa Tetracycline Sulfa+Trimethoprim  บน Muller Hinton agar แลวนําไปบมที่ 37 องศาเซลเซียส 
นาน 24 ช่ัวโมง วัด clear zone รอบแผน disc ยาตานจุลชีพ แลวนําไปเทียบกับ clear zone ตามมาตรฐานของ 
NCCLS 
 
การวิเคราะหขอมูล  
  วิเคราะหผลการตรวจแยกเชือ้และความไวตอยาตานจุลชีพเปนเปอรเซน็ตโดยใชโปรแกรม 
Microsoft Excel 
 

ผล 
  จากการสุมเกบ็ตัวอยางสิ่งรองนอนไกเนื้อที่เล้ียงอยูในพืน้ที่จังหวัดนครสวรรค 38 ฟารม จํานวน 
82 ตัวอยาง และสุโขทัย 22 ฟารม จํานวน 140 ตัวอยาง รวม 222 ตัวอยาง ระหวางเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2546  
นําไปเพาะแยกเชื้อทางหองปฏิบัติการ พบเชื้อ  E. coli  จํานวน 41.89 % (93/222 ตัวอยาง) แยกเปนจังหวัด
นครสวรรค จํานวน 39.02 % (32/82 ตัวอยาง) และสุโขทัย จํานวน 43.57 % (61/140 ตัวอยาง) (ตารางที่ 1) เมื่อทํา
การทดสอบความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ 12 ชนิด ดวยวิธี Paper Disc Diffusion  พบวาเชื้อ E. coli ที่พบใน
จังหวดันครสวรรคมีความไวตอยาตานจุลชีพ เรียงลําดบัจากมากที่สุดไปนอยที่สุด คือ Colistin (82.35 %), 
Ciprofloxacin (66.18%),Neomycin (60.26 %), Gentamicin (58.75 %),  Nalidixic acid (55.42 %) , Enrofloxacin 
(38.00 %), Streptomycin (28.75 %), Sulfa (26.92 %), Tetracycline (25.00 %),  Cephalothin (23.53 %) 
Sulfa+Trimethoprim(15.79  %) และ Amoxycillin (12.05 %) (ตารางที่ 2)  สวนจังหวัดสุโขทัย เชือ้ E.  coli มีความ
ไวตอยาตานจลุชีพ เรียงลําดับจากมากทีสุ่ดไปนอยที่สุด คือ Colistin (100 %), Gentamicin (75.41 %), 
Ciprofloxacin (63.93 %), Neomycim (63.93 %), Nalidixic acid (44.26 %), Enrofloxacin (40.98 %), Cephalothin 
(19.67 %) Tetracycline (16.39 %), Sulfa+Trimethoprim (16.39 %), Sulfa (13.12 %) Amoxycillin (6.56 %) และ  
Streptomycin (1.64 %) (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 1:  ผลการตรวจแยกเชื้อ E.coli ในฟารมไกเนื้อในพื้นทีจ่ังหวดันครสวรรคและสุโขทัย 
 

จังหวัด 
จํานวนฟารม จํานวนที่สงตรวจ 

(ตัวอยาง) 
แยกเชื้อได 
(ตัวอยาง) 

% แยกเชื้อได 

นครสวรรค 38 82 32 39.02 
สุโขทัย 22 140 61 43.57 

รวม 60 222 93 41.89 
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ตารางที่ 2:   ความไวของเชื้อ E.coli  ตอยาตานจุลชีพในฟารมไกเนื้อในพื้นที ่
                จังหวัดนครสวรรคและสุโขทัย 

นครสวรรค สุโขทัย 
ชนิดยา 

จํานวน % จํานวน % 

Amoxycillin 10 12.05 4 6.56 

Cephalothin 10 23.53 12 19.67 

Ciprofloxacin 45 66.18 39 63.93 

Colistin 56 82.35 61 100 

Enrofloxacin,  19 38.00 25 40.98 

Gentamicin 47 58.75 46 75.41 

Nalidixic acid 46 55.42 27 44.26 

Neomycin 47 60.26 39 63.93 

Streptomycin 23 28.75 1 1.64 

Sulfa 21 26.92 8 13.11 

Tetracycline 20 25.00 10 16.39 

Sulfa+ Trimethoprim 9 15.79 10 16.39 

รวม 364 40.58 282 38.52 
 
กราฟที่ 1 แสดงความไวของเชื้อ E.coliตอยาตานจุลชีพในฟารมไกเนื้อในพื้นที ่
             จังหวดันครสวรรคและสุโขทัย 
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วิจารณผล 
 จากผลการศึกษาความไวของเชื้อ E .coli  ที่แยกไดจากตัวอยางสิ่งรองนอนของไกเนื้อในจังหวดั

นครสวรรคและสุโขทัย  พบวาเชื้อ E.coli  มีความไวตอยาตานจุลชีพ ประมาณ 60-100% คือ Colistin , Gentamycin, 
Ciprofloxacin และ  Neomycin ตามลําดับ  ซ่ึงการที่เชื้อมีความไวตอยา Colistin มากกวาชนิดอืน่นั้นอาจเนื่องมาจาก
ยา Colistin เปนยาที่ออกฤทธิ์ทําลายเชื้อแบคทีเรียแกรมลบโดยเฉพาะ และยาชนิดนีเ้ปนยาที่คอนขางใหม มีราคาสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับยาชนดิอืน่  เกษตรกรไมนิยมนํามาใชในการเลี้ยงสัตว ทําใหเชือ้ E.coli ที่มีอยูในตวัไกและ
ส่ิงแวดลอม สัมผัสกับยาชนดินี้นอยกวา ยาชนิดอื่นดังนัน้โอกาสที่เชื้อจะสราง R – Factor เพื่อตอตานยาชนดินีจ้ึงมี
นอยกวา ซ่ึง เกรียงศักดิ์ (2536) และจิโรจ (2543) ไดรายงานวา หากเชื้อมีโอกาสสัมผัสกับยาและสารเคมีสม่ําเสมอ 
จะทําใหเชื้อสราง R – Factor ซ่ึงเปนสารพันธุกรรมที่ตอตานยาตานจุลชีพและสารเคมี ที่สามารถถายทอดไปยัง
เซลลลูกหลานได สวน Gentamycin ออกฤทธิ์ทําลายเชื้อแบคทีเรียไดกวางขวางและใหผลดีตอแบคทีเรียแกรมลบ
เปนสวนใหญ และใหผลดีตอแบคทีเรียแกรมบวกดวย ราคาคอนขางแพง จะแนะนําใหใชในสัตวเล็กเชนสุนัขและ
แมวเปนสวนใหญ (มาลินี, 2541) สําหรับ Ciprofloxacin เปนยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์ทําลายแบคทีเรียไดอยาง
รวดเร็ว โดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบ  มีรายงานการใชยาในพื้นที่นอยมากและ Neomycin ออกฤทธิ์ทําลายเชื้อ
แบคทีเรียไดกวางขวางและมีราคาถูก แตมีความเปนพษิสูง  สําหรับยาตานจุลชีพที่มีความไวตอเชื้อ E.coli  ปาน
กลาง ประมาณ 40-50% คือ Nalidixic acid และ Enrofloxacin  ซ่ึงเปนยาในกลุมควิโนโลนเหมือนกันออกฤทธิ์
ทําลายแบคทีเรียไดดีโดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบ ซ่ึงจากการรายงานของ Winiarczyk และคณะ (2001) ได
ทําการศึกษาความไวของเชื้อที่เพาะแยกไดจากสุกรในประเทศโปแลนด ซ่ึงพบวาเชือ้มีความไวตอยาโดยเรยีงจาก
มากไปหานอย ไดแก Gentamycin , Excenel, Enrofloxacin  และ Amoxyicillin  ตามลําดับ แตจากผลการศึกษาครั้ง
นี้ยาที่มีความไวตอเชื้อ E.coli  นอยที่สุด ประมาณ 1-20 % คือ Streptomycin, Amoxycillin, Sulfa, Tetracycline, 
Sulfa+Trimethoprim และ Cephalothin  ซ่ึง Anderson (1965)  รายงานไววา ยาทีพ่บเชือ้ดื้อยามากไดแก  
Streptomycin , Chloramphenical, Tetracycline และ Sulfonamide  ตามลําดับ 

จะเห็นไดวา ยาที่มีความไวตอเชื้อ E. coli  นอย คือ  Streptomycin, Amoxycillin, Sulfa และ 
Tetracycline ซ่ึงยาดังกลาวเปนยาที่มีปญหาทําใหเชื้อเกิดการดื้อยาอยางรวดเร็วรวมทั้งมีการใชกนัอยางแพรหลาย
ในฟารมเลี้ยงไกเนื้อ โดยเฉพาะ Tetracycline ใชเปนสารเรงการเจริญเติบโต สอดคลองกับ Pathanasophon  และ
คณะ (1998)  ไดติดตามสถานการณการใชยาในเนื้อสัตวอาหาร ระหวางป  1994-1996 พบวา เชือ้ E. coli ที่เพาะ
แยกไดจากตัวอยางซากสัตวที่ใชเปนอาหารที่สงตรวจวิเคราะห จะดื้อตอยา  Tetracycline สูงสุด โดยดื้อยา 82 %  
แต Schroeder และคณะ (2002) ไดทําการศึกษาการดื้อยาของเชื้อตอยา Tetracycline พบวามีผลการดื้อยาเพียง 27 
เปอรเซ็นต เทานั้น  

อยางไรก็ตาม Mathew และคณะ (1998) กลาววา การทีเ่ชื้อจะมีความไวตอยาทีใ่ชมากหรือนอย ยงั
ขึ้นอยูกับพฤตกิรรมการใชยาในแตละพื้นที่ดวย ซ่ึงในปจจุบันอุตสาหกรรมการเลีย้งไกเนื้อในประเทศไทย การใช
ยาตานจุลชีพจะดําเนนิการโดยสัตวบาลหรือเจาของฟารมเปนสวนใหญ เนื่องจากไมมีการควบคมุการจําหนายยาที่
เขมงวด โดยเกษตรกรจะใชยาเพราะเปนยาที่เคยใชแลวไดผล เพื่อนแนะนําหรือบริษทันํามาให และเปนยาที่หางาย
ในทองตลาด โดยที่เกษตรกรไมมีการทดสอบหรือหาสาเหตุที่แทจริงของโรควาเกิดจากอะไร มีความไวตอยาอะไร 
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สาเหตุเหลานีก้็อาจจะทําใหเชื้อ E .coli  มีความไวตอยาบางตัวนอยมาก ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ จึงสามารถใชเปน
ขอพิจารณาสําหรับเจาหนาทีแ่ละสัตวแพทยผูควบคุมฟารม ในการเลือกใชยาตานจุลชีพสําหรบัการเลี้ยงสัตวใน
พื้นที่ตอ 

 
สรุป 

1. ยาตานจุลชีพที่มีความไวของเชื้อ E.coli  มาก ประมาณ  60-100%  คือ  Colistin,  Gentamycin,  
Ciprofloxacin และ  Neomycin  ตามลําดับ 

2. ยาตานจุลชีพที่มีความไวของเชื้อ E.coli  ปานกลาง ประมาณ  40-50% คือ  Enrofloxacin และ  
Nalidixic acid  

3. ยาตานจุลชีพที่มีความไวของเชื้อ E.coli  นอย ประมาณ  1-20% คือ  Streptomycin, 
Amoxycillin, Sulfa, Tetracycline, Sulfa+ Trimethoprim และ Cephalothin  ตามลําดบั 

 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบขอมูลสถานการณการใชยาตานจุลชีพในฟารมไกเนื้อภายใน
จังหวดัสุโขทัยและนครสวรรค เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาครั้งนี้ควรมีการเผยแพรและประชา สัมพันธใหกับ
เกษตรกรเจาของฟารม โดยเฉพาะสัตวแพทยผูควบคุมฟารม เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกใชยาตานจุลชีพ
ภายในฟารม ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดตนทุนการผลิตลง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณ น.สพ.พรชัย ชํานาญพูด ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ
(ตอนลาง)  และเจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ ศูนยวจิัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ  (ตอนลาง) ที่ใหความ
อนุเคราะหขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ และเจาหนาที่ปศสัุตวในพืน้ที่จงัหวัดนครสวรรคและสุโขทัยที่
ชวยในการเกบ็ตัวอยางสงตรวจ 
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Study sensitivity of Escherichia coli  in  Chicken in  
Nakonsawan province and Sukhothai province 

Pichet  Supikulpong1   Thaiseri Charoonpak2

 
Abstract 

 Study antimycobial sensitivity to Escherichia coli isolated from broiler,s bedding in Nakornsawan 
province and Sukhothai province between June-December 2004. A total of 222 sample were collected form 
Nakornsawan province 82 sample and Sukhothai province 140 sample. 41.89 % (93/222) E. coli were isolated 
from Nakornsawan province 39.02 % (32/82) and Sukhothai province 43.57 % (61/140). The Paper Disc 
Diffusion technique test  resistance to 12  antimicrobial  agent. The sensitivity of E. coli from broiler farms in 
Nakornsawan province was Colistin 82.35 % and Amoxycillin 12.05 %. E. coli isolated from Sukhothai province 
most sensitivity was Colistin 100 % and Amoxycillin. 6.56 %. The results from this study can be useful for 
choosing appropriate antibiotic for treatment or prophylaxis chickens in each area. 

 
Keywords :  Sensitivity  Escherichia coli  broiler 

     
Research No. 48(2)-0616(6)-137 
1 Nakornsawan Provincial Livestock office, Nakornsawan Province, 60000 

2 Sukhothai Provincial Livestock office, Sukhothai Province, 64000 
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การศึกษาการใชสารเรงเนื้อแดงในฟารมเล้ียงสุกร 
ในพื้นท่ีจังหวดัสุโขทัยและนครสวรรค 

ไทยเสรี  จรูญภาค1    พิเชษฐ สุพิกลุพงศ2

 
บทคัดยอ 

 
ทําการตรวจวิเคราะหหาสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสุกรน้ําหนกั 60 กิโลกรัมขึ้นไป จากฟารมสุกร

ในพื้นทีจ่ังหวดัสุโขทัยและนครสวรรค จํานวน 1,040 ฟารม ระหวางเดือนตุลาคม  2546 ถึงกันยายน 2547  โดยใช
เทคนิค ELISA จํานวนปสสาวะ 9,396 ตัวอยาง เปนจังหวัดสุโขทัย จาํนวน 4,421 ตัวอยาง และนครสวรรค จํานวน 
4,975 ตัวอยาง พบวาผลบวกในจังหวดัสุโขทัยและนครสวรรคมีคาเทากบั 0.63 % (28/4,421) และ 3.76 % 
(187/4,975) ตามลําดับ ผลการศึกษานี้สามารถใชเปนขอมูลในการปองกันการใชสารเรงเนื้อแดงตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสําคัญ :  สารเรงเนื้อแดง  ฟารมเลี้ยงสุกร  จังหวดัสุโขทัยและนครสวรรค 
     

ทะเบียนผลงานวิชาการ เลขที่ 48(2)-0716(6)-136 
1 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสโุขทัย 64000 
2 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมือง จังหวดันครสวรรค 60000 
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บทนํา 
 การเลี้ยงสุกรถือวาเปนอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวที่สําคัญสําหรับใชเปนอาหารแก ผูบริโภคโดย
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตางก็มีการเลี้ยงเพื่อใชบริโภคภายในประเทศของตน  หรือเพื่อการสงออกไปยังประเทศอื่น  
ซ่ึงนับวันการบริโภคเนื้อสุกรหรือผลิตภัณฑที่ไดจากสุกรจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น  ดังจะเห็นไดวาในป  1980  ความตองการ
บริโภคเนื้อสุกรทั่วโลกเปน 742  พันลานตัว  และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน  1,073  พันลานตัว ในป  1995  (Ellis, 
1997) สําหรับพื้นที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดคือทวีปเอเชีย ซ่ึงมีการเลี้ยงมากที่สุดในประเทศจีน (Adeola et al., 
1997) สําหรับในประเทศไทย อัตราการผลิตสุกรใน ป  2537  ถึง  2546 โดยเฉลี่ย 8,500 ลานตัวตอป ซ่ึงในปจจุบัน
การเลี้ยงสุกร ไดมีการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการผลิตสุกรในรูปแบบตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหได
จํานวนสุกรและปริมาณเนื้อสุกรเพียงพอตอการบริโภค  เชน  มีการปรับปรุงสายพันธุ ใหมีปริมาณลูกจํานวนมาก
และไดเนื้อคุณภาพดี (Marshall  et al., 1990)  ซ่ึงการปรับปรุงสายพันธใหเนื้อมีคุณภาพดีนั้นคือ สุกร สุกรจะตองมี
ลักษณะรูปรางที่เปนที่ตองการของตลาด อัตราการเจริญเติบโตเร็ว มีปริมาณเนื้อมากและคุณภาพซากมีลักษณะดี 
(Hazel, 1943)  อยางไรก็ตาม ถึงแมจะมีการปรับปรุงสายพันธุมากเพียงใด แตก็ยังไมสามารถผลิตสุกรไดทันตาม
ความตองการบริโภค ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคเปลี่ยนไป โดยนิยมบริโภคเนื้อสุกรที่มีสีสวย
และแดงสด  ไขมันนอยทําใหเกษตรกรผูเล้ียงสุกร มีการใชสารเคมีเขามาชวยคือสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุม
เบตาอะโกนิสต (β- agonist) ซ่ึงมีคุณสมบัติชวยกระตุนใหมีการสรางกลามเนื้อเพิ่มขึ้นไขมันนอย และเนื้อมีสีแดง
สด เปนที่นิยมของผูบริโภคและขายไดราคาดีกวาสุกรที่ไมใชสารเรงทําใหเจาของฟารมเลี้ยงสุกรที่ไมเคยใชกลับมา
ใชสารเรงเนื้อแดงกันมากขึ้นจนทําใหมีการใชอยางแพรหลาย  แต  Pulce และคณะ ( 1991)  รายงานวา มีผูบริโภค
เกิดอาการ  ใจสั่น หัวใจเตนเร็ว  กลามเนื้อส่ัน  เปนไข  วิงเวียน ปวดศีรษะ และอาเจียน หลังจากที่บริโภคตับโคที่มี
สาร clenbuterol ซ่ึงเปนสารใน กลุมเบตาอะโกนิสต  ดังนั้นปจจุบันประเทศตางๆ เชน อเมริกา และยุโรปไดมีการ
หามไมใหใชสารกลุมเบตาอะโกนิสตในการเลี้ยงสัตว (Kuiper  et al., 1998)  รวมทั้งประเทศไทยดวยเชนกัน
เนื่องจากทางรัฐบาลตองการใหประเทศไทยเปนครัวโลก โดยกําหนดใหป  2547  เปนปแหงอาหารปลอดภัย และ
กําหนดใหสินคาที่บริโภคภายในประเทศตองมีมาตรฐานเชนเดียวกับ   สินคาสงออก  ซ่ึงจะตองปลอดจากยา หรือ
สารเคมีที่เปนอันตราย รวมทั้งสารกลุมเบตาอะโกนิสตดวย ซ่ึงตั้งแตเดือนเมษายน  2546  เปนตนมา  ไดมีการ
สํารวจและสุมตัวอยางปสสาวะสุกรจากฟารมทั่วประเทศสงตรวจยังหองปฏิบัติการ  เปนประจํา 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหทราบแนวโนมของการใชสารเรงเนื้อแดงในฟารมเล้ียง
สุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและนครสวรรค  ซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลในการเฝาระวังไมใหมีการใชตอไป  เพื่อ
ความปลอดภัยของผูบริโภค 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การเก็บตัวอยาง 
 ระหวางเดือนตุลาคม  2546  ถึงกรกฎาคม  2547  เจาหนาที่ปศุสัตวทีป่ฏิบัติงานใน   พื้นที่จังหวัด

สุโขทัยและนครสวรรค ไดทําการเก็บตวัอยางปสสาวะสุกรที่มีน้ําหนักตั้งแต 60 กิโลกรัมขึ้นไป จากฟารมสุกร 
1,040 ฟารม (10 ตัวอยาง / ฟารม / เดือน) จํานวน 9,396 ตัวอยาง จากอําเภอเมือง, กงไกรลาศ, บานดานลานหอย, ศรี
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สําโรง, คีรีมาศ, ศรีสัชนาลัย และสวรรคโลก จังหวดัสุโขทัย จํานวน 4,421  ตัวอยาง และจากทกุอําเภอ/กิ่งอําเภอ 
จังหวดันครสวรรค  จํานวน 4,975 ตัวอยาง สงตรวจที่ศูนยวิจยัและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง) 
จังหวดัพิษณุโลก  เพื่อตรวจหาสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสต  โดยใชเทคนิค  ELISA 
 
วิธีการตรวจทางหองปฏิบตักิาร 

 ตรวจหาสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสตในปสสาวะสุกร โดยใชเทคนิค  ELISA  โดย
กําหนดผลบวกที่ระดับมากกวาหรือเทากับ 1.00 ppb. 
 
การวิเคราะหผล 
  ใชสถิติเชิงพรรณา โดยใชสถิติแจกแจงแบบรอยละ  (Percentage)  ดวยโปรแกรมทางสถิติ  
Microsoft Excel 
การควบคุม 
 เมื่อผลการตรวจปสสาวะสกุรใหผลเปนบวก จะดําเนินการสั่งกักสุกรทั้งหมด พรอมทัง้ส่ังอายัดอาหารสัตว
ที่ใชเล้ียงสุกร และเก็บตวัอยางอาหารสุกรเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารเรงเนื้อแดง ถาผลการตรวจใหผลบวกจะ
ดําเนินคดีผูประกอบการตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525  
 

ผล 
จากการตรวจวิเคราะหหาสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสกุร จากฟารมสุกรในพื้นที่จังหวดัสุโขทัย

และนครสวรรค โดยใชเทคนิค ELISA จํานวน 9,396 ตัวอยาง ระหวางเดือนตุลาคม  2546 ถึงกันยายน 2547 พบวา
จังหวดัสุโขทัย มีผลบวกเทากับ 2.60 % (7/269), 0.72 % (2/278), 0.00% (0/143), 0.00 % (0/107), 0.86 %(1/116), 
0.00 % (0/86), 0.00 % (0/80), 0.00 % (0/140), 15.38 % (18/117), 0.00 % (0/85), 0.00 % (0/1450) และ0.00 % 
(0/1,550) ตามลําดับ (ตารางที่ 2) สวนในจงัหวัดนครสวรรคมีผลบวกเทากับ 7.07 % (14/198), 1.80 % (6/334), 3.54 
% (4/113), 8.76 % (22/251), 5.56 % (6/108), 1.72 % (10581), 5.10 % (23/451), 2.60 % (10/385), 13.82 % 
(34/246), 3.04 % (7/230), 3.05 % (34/1,113) และ 1.76 % (17/965)  ตามลําดับ (ตารางที่ 2)  สรุปวาจังหวดัสุโขทัย
และนครสวรรค มีผลบวก  คิดเปน 0.63 % (28/4,421) และ 3.76 % (187/4,975) ตามลําดับ (ตารางที่ 1)   
 
ตารางที่ 1 : แสดงจํานวนฟารมและสุกรและผลการตรวจหาสารเรงเนือ้แดงในปสสาวะสุกรในพืน้ 
               ที่จังหวัดสุโขทัยและนครสวรรค 
 
 จํานวนฟารม จํานวนสุกร จํานวนตัวอยาง ผลบวก เปอรเซ็นต 
สุโขทัย 83 28,302 4,421 28 0.63 
นครสวรรค 957 123,879 4,975 187 3.76 

รวม 1,040 152,181 9,396 187 2.29 
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ตารางที่ 2: ผลการตรวจหาสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสกุรในพืน้ที่จังหวัดสุโขทัยและนครสวรรค 
 

สุโขทัย นครสวรรค 
 

จํานวนตัวอยาง ผลบวก เปอรเซ็นต จํานวนตัวอยาง ผลบวก เปอรเซ็นต 
ต.ค. 46  269 7 2.60 198 14 7.07 
พ.ย. 46 278 2 0.72 334 6 1.80 
ธ.ค. 46 143 0 0.00 113 4 3.54 
ม.ค. 47 107 0 0.00 251 22 8.76 
ก.พ. 47 116 1 0.86 108 6 5.56 
มี.ค. 47 86 0 0.00 581 10 1.72 
เม.ย. 47 80 0 0.00 451 23 5.10 
พ.ค. 47 140 0 0.00 385 10 2.60 
มิ.ย. 47 117 18 15.38 246 34 13.82 
ก.ค. 47 85 0 0.00 230 7 3.04 
ส.ค. 47 1,450 0 0.00 1,113 34 3.05 
ก.ย. 47 1,550 0 0.00 965 17 1.76 
รวม 4,421 28 0.63 4,975 187 3.76 

 
กราฟที่ 1: แสดงผลการตรวจหาสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสุกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
                   และนครสวรรค  
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วิจารณผล 
 จากการตรวจวิเคราะหหาสารเรงเนื้อแดงในปสสาวะสุกรที่มีน้ําหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไปจํานวน 9,396  
ตัวอยาง จากฟารมสุกรที่เล้ียงในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและนครสวรรคระหวางเดือนตุลาคม  2546 ถึง กันยายน  2547  
พบวาผลบวกในจังหวัดสุโขทัยและนครสวรรคมีคาเทากับ 0.63 % (28/4,421) และ 3.76 % (187/4,975) ตามลําดับ  
สวนในเดือนมิถุนายน มีการพบผลบวกมากทั้งสองจังหวัดนั้น  เนื่องมาจากฟารมสุกรมีการใชพรีมิกซ จากผูแทน
จําหนายบางราย ที่ลักลอบผสมสารเรงเนื้อแดงลงไป 
 ทั้งนี้จะเห็นไดวาหลังจากที่  กรมปศุสัตว ไดมีมาตรการกําจัดไมใหมีการใชสารเรงเนื้อแดง ในการเลี้ยง
สุกรซึ่งดําเนินมาตั้งแตเดือนเมษายน 2546 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัยและนครสวรรค ไดทําการ
ประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรผูเล้ียงสุกรในพื้นที่ไดรับทราบและเลิกใชสารเรงเนื้อแดง รวมทั้งมีการลาง
ทําความสะอาดรางน้ํา รางอาหาร รวมทั้งถังผสมอาหารเพื่อไมใหมีการตกคางของสารเรงเนื้อแดงอยู แตอยางไรก็
ตามในชวงแรกของการดําเนินการเกษตรกรบางราย ลางทําความสะอาดไมหมดทําใหมีการตกคางของสารนี้ใน
ระบบการผลิต ทําใหยังมีการตรวจพบไดอยูแตก็พบในปริมาณที่ไมสูง 
 ซ่ึงเมื่อพิจารณาผลบวกที่ตรวจพบ จะเห็นวาจังหวัดนครสวรรคพบผลบวกมากกวาจังหวัดสุโขทัย  
อาจจะเปนเพราะวาจังหวัดนครสวรรคมีการเลี้ยงสุกรจํานวนมากกวาจังหวัดสุโขทัย คือจังหวัดนครสวรรคมีฟารม
สุกร จํานวน 957 ฟารม และจํานวนสุกรทั้งหมด 123,879 ตัว สวนจังหวัดสุโขทัยมีฟารมสุกร 83 ฟารม และจํานวน
สุกร 28,302 ตัว ดังนั้นอาจจะเปนไปไดวาการควบคุมการใชสารเรงเนื้อแดงในจังหวัดนครสวรรคยังไมครอบคลุม
เพียงพอ   
 จากการศึกษาของ Smith (2000) ตรวจหาการตกคางของสาร clenbuterol  ในสุกร จํานวน 18 ตัว 
หลังจากกินอาหารที่ผสมสารนี้ในอัตราสวน 1 ppm. แลวทําการชําแหละสุกรในวันเดียวกัน พบวา มีการตรวจพบ
สารนี้ในอวัยวะตางๆ ไดแก ไต ตับ ปอด และกลามเนื้อ ในปริมาณเฉลี่ย 286, 143, 19 และ 19 ppb. ตามลําดับ  สวน
การตรวจในวันที่ 7 หลังจากการใชสารนี้ พบในตับ ไต ปอด และกลามเนื้อในปริมาณ 15,  5,  5 และ  1.15  ppb. 
ตามลําดับ ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบปริมาณที่พบในไตและกลามเนื้อแลว จะพบวา ปริมาณที่ตรวจพบในไตเปน 4 เทา 
ของในกลามเนื้อ ดังนั้นการที่กรมปศุสัตว กําหนดเกณฑมาตรฐานผลการตรวจในปสสาวะ เทากับ 1 ppb. จึงนาจะ
เปนเกณฑที่สรางความปลอดภัยใหแกผูบริโภคเพราะจะมีการตกคางในเนื้อเพียง 0.25 ppb.  อยางไรก็ตาม ยังไมมี
การรายงานที่แนชัดวาปริมาณสารเรงเนื้อแดงที่ตรวจพบในเนื้อสุกรเปนเทาใดที่จะทําใหผูบริโภคแสดงอาการปวย
โดยฉับพลัน  แตมีรายงานในประเทศสเปนวาระหวางป 1989 ถึง 1990 มีผูปวยจํานวน 135  ราย และในป 1992 
จํานวน 232 ราย ปวยดวยอาการใจสั่น หัวใจเตนเร็ว    กลามเนื้อส่ันและปวดศีรษะ หลังจากบริโภคตับวัว ที่มีสาร
เรงเนื้อแดง (clenbuterol) ปริมาณ 160 – 219 mg /kg เขาไป (Martinez – Navarro, 1990)  ซ่ึงผูบริโภคจะเริ่มแสดง
อาการปวยหลังจากบริโภคตับวัวเขาไปแลว 15 นาที ถึง 6 ช่ัวโมง โดยผูปวยจะมีอาการเปนระยะเวลาตั้งแต 90 นาที 
ถึง 6 วัน นอกจากนี้ยังมีรายงานวามีผูปวยจํานวน 22  ราย ในประเทศ ฝร่ังเศสที่แสดงอาการใจสั่นหลังจากบริโภค
ตับซ่ึงมี clenbuterol ปริมาณ 375 ถึง 500 mg/kg เขาไป ( Pulce et al., 1991)  
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สรุป 
 1. จังหวดัสุโขทัย จากการเก็บตัวอยางปสสาวะสุกรจากฟารมที่เล้ียงอยูในพื้นทีร่ะหวางเดือนตุลาคม 
2546 ถึงกันยายน 2547 จํานวน 4,421 ตัวอยาง พบผลบวก 0.63 % (28/4,421)  
 2. จังหวดันครสวรรค จากการเก็บตัวอยางปสสาวะสุกรจากฟารมที่เล้ียงอยูในพืน้ที่ระหวางเดอืน
ตุลาคม 2546 ถึงกันยายน 2547 จํานวน 4,975 ตัวอยาง พบวาผลบวก 3.76 % (187/4,975)  

 
ขอเสนอแนะ 

1. การดําเนินงานแกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง จะสําเรจ็ไดจะตองอาศัยความรวมมือทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนตลอดจนประชาชน ซ่ึงเปนผูบริโภค กลาวคือ การดําเนินงานจะตองอยูในรูปบูรณาการ โดยมผูีวา
ราชการจังหวดัเปนศูนยกลาง ซ่ึงจะบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ บุคลากร และวิชาการ  

2.  ใหความรูประชาชนผูบริโภค เกีย่วกับอนัตรายที่เกดิเมือ่บริโภคสารเรงเนื้อแดง  
3.  จะตองมีการบังคับใชกฎหมาย อยางเขมงวด โดยเฉพาะพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

2525 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 
2499  

4. ควรมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ในสวนที่
เกี่ยวของกับการออกใบอนญุาตเคลื่อนยายสัตว ซ่ึงจะตองมีการตรวจสารเรงเนื้อแดง ทุกครั้ง ที่มีการเคลื่อนยายสัตว  
นอกจากนั้น ควรจะมีมาตรการดานสงเสริมกลาวคือจะตองสงเสริมใหมีโครงการทางเลือกตางๆ เชน โครงการหมู
อนามัย เปนตน  

5. ภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีการปรบัปรุงสายพันธุสุกร ใหเนื้อมีคุณภาพดีขึ้น 
6. เพื่อใหปลอดจากการใชสารเรงเนื้อแดงในฟารมสุกร ควรมีการเก็บตวัอยางปสสาวะสุกร ทุกฟารม 

เดือนละ 2 คร้ัง เก็บตวัอยางโดยใชหลักทางสถิติ Simple Random ซ่ึงจะตองเก็บ 10 % ของประชากรสัตว ซ่ึงใชเปน
ตัวแทนประชากรสัตวทั้งหมดได 

7. ควรนําผลการศึกษาครั้งนี้ นําไปใชในการวางแผน เฝาระวัง และควบคุมการใชสารเรงเนื้อแดง ใน
ฟารมสุกรในพื้นที่ตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ นายสัตวแพทยพรชัย  ชํานาญพูด  ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาการสัตวแพทย
ภาคเหนือ (ตอนลาง)  และเจาหนาที่ศนูยวิจัยและพฒันาการสัตวแพทยภาคเหนือ (ตอนลาง) ที่ใหความอนุเคราะห
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเจาหนาทีป่ศุสัตวในพืน้ที่จังหวดัสุโขทัยและนครสวรรค ที่ชวยในการเก็บตัวอยาง
ปสสาวะสุกรสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
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The  study on  using   β -agonist  reaction in  pig  farms 
in  Sukhothai  and Nakornsawan  province 

Thaiseri Charoonpak1    Pichet  Supikolpong2 

  
Abstract 

 
Data  on  9396  urine  samples  tested  for  β -agonist  were  analysed. The  4,421  and  4,975  

samples, collected  from  pig  weighed  over  60  kg. 1,040 farms in Sukhothai  and  Nakornsawan  province  
during  October  2003 – September  2004, were  tested  by  ELISA  technique. The  positive  results  were  0.63 
% (28/4,421) and  3.76 % (187/4,975) in  Sukhothai  and  Nakornsawan  respectively, in  addition  the  trend  
decreased. The  further  prevention  measure  of  adding  β -agonist  as  feed  additve   can  be  based  on  this  
study.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Keywords :  β  – agonist,  pig farm,  Sukhothai province, Nakornsawan  province 
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รายงานการชนัสูตรโรคสตัว  (มกราคม – มีนาคม 2548) 

 

ชนิดสัตว โรคที่ตรวจพบ 

จํานวน 
Caseที่
พบโรค 

จํานวน
สัตวใน
ฝูง 

ปวย ตาย จํานวน
ตัวอยาง
สงตรวจ 

จํานวน
ตัวอยางที่
ตรวจพบ 

ไก AI 100   1034 1006 6138 447 

AI 7 11922 760 480 2724 83 

เปด duck plaque 1 4000 250 250 3 3 

สัตวปกอื่น AI 14 0 0 0 505 35 

โค Brucellosis 2       5 5 

  Colibacillosis 1  80     1 1 

  Anaplasmosis 2 21     7 2 

  Mastitis 1       4 4 

แพะ Brucellosis 3 253     207 9 

สุกร Swine Fever 4 181 29 29 8 8 

สุนัข Rabies 7 7 7 7 7 7 

 

********************************************* 
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542 

ไปรษณียวังทอง 

 
 

เหตุขัดของทีน่ําจายผูรับไมได 

0 จาหนาไมชัดเจน 

0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา 

0 ไมยอมรับ 

0 ไมมีผูรับตามจาหนา 

0 ไมมารับภายในกาํหนด 

0 ตาย 

0 เลิกกิจการ 

0 ลาออก 

0 ยาย ไมทราบทีอ่ยูใหม 

0 เลขทับมีไมถึง 

0 บานรือ้ถอน 

0 เลขขาดหายไป 

0 อื่นๆ ……………………. 

ลงชือ่………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง 
บรรณาธิการ :  คณะกรรมการวิชาการ 
กําหนดออก  :  ทุก  3 เดือน (ม.ค., เม.ย., ก.ค.,  ต.ค.) 
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