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สารตกคางในอาหาร
                                                                              น.สพ.สืบชาติ    สัจจวาทิต*

ความหมาย
สารตกคางในอาหาร คือ สิ่งที่ตกคางหรือปนเปอนในอาหาร

ที่มาจากผลผลิตปศุสัตว เชน เนื้อ นม ไข  ซึ่งสารปนเปอนหรือสาร
ตกคางอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และแปรผันตามสภาวะแวดลอม
ภูมิอากาศ และภูมิประเทศ เชน สารพิษจากเชื้อรา พืชมีพิษ แรธาตุ
หรือโลหะหนักที่เกิดตามธรรมชาติ เปนตน และสารตกคางในสวนที่
มนุษยทําขึ้น เชน ยาปราบศัตรูพืช ยารักษาโรค เครื่องสําอาง สารเคมี
ตางๆ ซึ่งสารเหลานี้เมื่อเขาสูรางกายจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี อาจไดสารเมทาโบไลทที่มีความเปนพิษเพิ่มขึ้นหรือลดลง
จากสารเดิม ขึ้นอยูกับสภาวะของสัตวแตละตัว ถาสารเหลานี้ขับออก
ไดไมหมด จะเกิดการตกคางหรือสะสมไดในปริมาณหนึ่งที่ไมกอเกิด
อันตราย แตถามีมากจนถึงปริมาณที่กอเกิดอันตรายในสัตวได ก็จะทํา
อันตรายตอผูบริโภคสัตวเหลานั้นเปนอาหารดวย

ยาและเภสัชเคมีสําหรับสัตว
ยาและเภสัชเคมีสําหรับสัตว เปนปจจัยหนึ่งที่นํามาใชในการ

พัฒนาการเลี้ยงสัตวในปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคการใช  3  ประการ 
คือ

1.  ใชเพื่อบําบัดรักษาโรค
2.  ใชเพื่อการปองกันโรค
3.  ใชเพื่อเรงการเจริญเติบโตของสัตว หรือปรับปรุงคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ ใหตรงตามความตองการของผูบริโภค
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อันตรายที่เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตวที่มีสารเรงเนื้อแดง

ซัลบูตามอล เปนสารในกลุม เบตาทู – อะโกนิสต ( ß2 – agonist ) มีลักษณะเปนผงสีขาว ไมมีกลิ่น มีรสขม
เล็กนอย สามารถทําใหเกิดการเรงการสรางเนื้อแดง สารตัวนี้จะไปลดการสังเคราะหไขมันเพิ่มการสลายไขมัน 
นอกจากนั้นสารซัลบูตามอล ทําใหอัตราการสรางโปรตีนสูงมากกวาอัตราการสลายโปรตีนมีผลใหเซลลของ
กลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้น มีการใชสารซัลบูตามอลเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดลม เชน โรคหืดหอบ ชวยในการ
ขยายหลอดลม ฤทธิ์ที่ไมพึงประสงค คือ ทําใหกลามเนื้อโครงรางสั่นกระตุก มือสั่น ขนลุก หัวใจเตนรัว ปวดศีรษะ 
หากไดรับในปริมาณสูงจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน 

เคยมีการศึกษาถึงผลของสารซัลบูตามอลที่มีตอสัตวทดลอง โดยพบวาในหนูแรท (rat) ที่ไดรับซัลบูตามอล 
เกิดความผิดปกติขึ้นหลายอยาง ความผิดปกติในการเจริญของตอมน้ําลาย ตอมฮาเดอเรี่ยน เกิดเนื้องอกที่กลามเนื้อ
เรียบของถุงหุมรังไข (mesovarium) หัวใจเกิดการอักเสบ (inflammation) พรอมกับมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น การขยายใหญ
ของเสนใยกลามเนื้อ (hypertrophy of muscle fiber) สําหรับผลซัลบูตามอลที่มีตอมนุษย มีรายงานการวิจัยทาง
แพทยที่ศึกษาถึงผลของการไดรับซัลบูตามอลในการรักษาโดยทางการกินในขนาดปริมาณ 0.2 – 8.8  มิลลิกรัมของ
น้ําหนักตัว ทําใหมีอาการ หัวใจเตนเร็วกวาปกติ อาการมีน้ําตาลในโลหิตสูงเกินปกติ (hyperglycemia) เกิดอาการ
กระวนกระวายใจ (agitation) อาเจียน (vomit) และอาการที่แสดงออกเหลานี้ยังพบไดงายในผูปวยที่เปน
โรคเบาหวานและผูปวยที่เปนสตรีมีครรภ

กฎระเบียบการควบคุมการใชยาสําหรับสัตวเพื่อปองกันปญหาการตกคาง

ยาเฮ็กโซเอสตรอล (Hexoestrol) เปนยาที่นํามาใชสําหรับตอนสัตวปก โดยการฝงที่หัวไกเพศผู เพื่อใหไก
นั้นอวนมีน้ําหนักมาก ซึ่งผลของการตกคางของยาในเนื้อสัตว เมื่อคนบริโภคจะทําใหเกิดการสะสมของฮอรโมน
กลุมนี้ในรางกาย จึงตองแกปญหา โดยการใชพระราชบัญญัติยา ยกเลิกการขึ้นทะเบียนยากลุมนี้ ที่ใชสําหรับยาสัตว

สารกลุมเบตาอะโกนีสต ( ß – agonist ) เชน เคลนบลูเทอรอล (Clenbuterol) และซัลบูตามอล (Salbutamol) 
เปนสารที่มีฤทธิ์ขยายหลอดลมและสามารถเพิ่มปริมาณเนื้อแดงและลดไขมัน มีการนําไปใชในการเลี้ยงสัตว โดย
ผสมในอาหารที่ใชเลี้ยงสุกร ปญหาคือเมื่อผูบริโภคเนื้อสัตวที่มีการตกคางของสารเหลานี้เปนเวลานานๆ  อาจสงผล
ขางเคียงได โดยจะมีอาการใจสั่น กลามเนื้อสั่น ปวดกลามเนื้อและปวดศีรษะตามมาได จึงแกปญหาโดยการออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการหามนําเอาสารกลุมเบตาอะโกนีสต ( ß – agonist )  มาเพื่อขายเปน
อาหารสัตวหรือผสมอาหารสัตวเพื่อขาย

คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenical)  ยานี้เปนยาปฏิชีวนะที่ใชรักษาโรคทั้งในคนและสัตวมานาน และ
ยังใชไดผลดี ราคาถูก ซึ่งผลขางเคียงของยาตัวนี้ คือ ทําใหเกิดโลหิตจางชนิดรายแรงที่เรียกวา อะพลาสติกอนีเมีย 
(Aplastic anemia) ถึงแมยาจะมีราคาถูกและใชไดผลดีมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค แตถาใชไมถูกตองและไมมี
การควบคุมการหยุดยากอนสงโรงฆาสัตว จะสงผลตอการตกคางของยานี้ในเนื้อสัตว  เมื่อมนุษยนําไปบริโภคอาจ



3

กอใหเกิดผลขางเคียงตามมา คือ การเกิดโลหิตจางชนิดรายแรง (Aplastic anemia) เนื่องจากยามีฤทธิ์กดการทํางาน
ของไขกระดูก 

การแกปญหา  คือ มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการหามนําคลอแรมเฟนิคอล 
(Chloramphenical) มาผสมหรือเติมในอาหารสัตว โดยใชพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 
และแกไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยใหยกเลิกทะเบียนยาคลอแรมเฟนิคอล 
(Chloramphenical) ที่นํามาใชรักษาสัตว แตตอมายังมีความจําเปนตองใชยาตัวนี้อยู จึงใหยานี้เปนยาควบคุมพิเศษ 
โดยการใชตองอยูในการควบคุมของสัตวแพทยเทานั้น ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

ยากลุมไนโตรฟูแรนส (Nitrofurans)  ไดแก ยาไนโตรฟูราโซน, ยาฟูราโซริโดน, ยาเมทไตรดาโซน และยา
โรนิดาโซนเปนตน เปนยาปฏิชีวนะที่ใชไดผลดีกับโรคทางเดินอาหารและมีราคาถูก มีการใชในคนและสัตว ผล
ของยานี้จากการศึกษาพบวาอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งได ปญหาไนโตรฟูแรนสในไทย คือ การตรวจพบสารไนโตรฟู
แรนสตกคางในไกและกุงที่สงออกจากประเทศไทย ทําใหไอรแลนดเหนือและเนเธอรแลนดรวมทั้งอเมริกาเขมงวด
สินคาไกและกุงจากประเทศไทยโดยมีการตรวจสารตกคางในสินคาทุกรายการที่นําเขา หากตรวจพบอีกจะระงับ
สินคาดังกลาว ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกของสินคา

การแกปญหา  คือ มีการออกประกาศกระทรวงพาณิชย ในการควบคุมการนําเขาของสารเหลานี้เขามาใน
ประเทศไทย และมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการยกเลิกทะเบียนยาสําหรับสัตวที่มีสวนประกอบของ
สารกลุมไนโตรฟูแรนส โดยการใชพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  และฉบับแกไขเพิ่มเติม

อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มียาปฏิชีวนะตกคาง

ถาผูบริโภคไดรับสารตกคางประเภทยาปฏิชีวนะไปเปนเวลานานๆ จะทําใหเชื้อแบคทีเรียบางสายพันธุเกิด
การดื้อตอตัวยาตัวนั้นๆ และเมื่อนํายาปฏิชีวนะตัวนั้นมาทําการรักษาในผูปวย ก็จะทําใหการรักษาไดผลที่ไมดี

ในกรณีผูปวยที่แพยาปฏิชีวนะบางตัว เชน เพนนิซิลิน อาจทําใหเกิดอาการแพยาไดเนื่องจากการตกคางของ
ยาที่มีอยูในน้ํานมหรือเนื้อสัตวที่นํามาบริโภค

ฮอรโมน(Hormone)

ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว มีการนําเอาฮอรโมนเพศมาใชในการเรงการเจริญเติบโตของสัตวที่จะนําเนื้อ
มาบริโภค เพื่อใหสามารถทําการสงขายตลาดไดรวดเร็วขึ้น
อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีฮอรโมนตกคาง

ในคนที่ไวตอฮอรโมนเพศที่นํามาใชในสัตว เมื่อไดรับฮอรโมนนี้โดยจากการบริโภคเนื้อสัตวที่มีการ
ตกคางของฮอรโมน ก็จะสงผลขางเคียงได เชน ทําใหหนาอกขยายใหญขึ้น หรือเกิดถุงน้ําที่รังไข (Ovary cyst) ได
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ยาฆาแมลง(Pesticide)

ผลิตภัณฑจากสัตว เชน เนื้อและนม สามารถเกิดการปนเปอนจากยาฆาแมลงและกลายเปนสารตกคางได 
โดยสัตวจะไดรับโดยตรงจากการใชยาฆาแมลง เชน การสเปรยหรือจุมยาฆาแมลงในการควบคุมแมลง หรือปรสิต
ภายนอกที่อยูบนตัวสัตว หรือการที่สัตวไดกินอาหารที่มีการปนเปอนของยาฆาแมลง

กลุมยาฆาแมลงที่ใชหลักๆ มีอยูดวยกัน 2 กลุม คือ Organochloride และ Organophosphorus ซึ่งสามารถพบ
ไดในเนื้อวัว, เนื้อและไขมันสุกร และผลิตภัณฑที่ไดจากนม เชน เนย
ตัวอยางยาฆาแมลงที่ใช เชน  Dieldrin, Lindane

สารตกคางอื่นๆ

สารตกคางอื่นๆ ที่ตรวจพบนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน เชน 
สารตกคางที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ  เชน  สารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) เชน  Alfatoxin ในผลิตภัณฑที่ไดจาก
น้ํานม, Ochratoxin ในเนื้อหมู
สารเคมีที่เกิดจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม และ โรงงานอุตสาหกรรม  เชน โลหะหนักพวกซิงค, ทองแดง, 
ซีลีเนียม และแคดเมียม  ซึ่งสามารถตรวจพบไดในน้ํานมและเนื้อสัตว เชน 

ไดออกซิน  สามารถพบไดในผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน เนื้อไก, ไข, เนื้อ, นม และผลิตภัณฑที่มีไขมัน
มากๆ 
สารเคมีตกคางที่เกิดขึ้นเนื่องจากขบวนการผลิตอาหาร  เชน

Nitrate/Nitrite, Polycyclic aromatic hydrocarbon

อันตรายที่เกิดจากสารเคมีอื่นๆ

สารเคมีอื่นๆ เชน Dioxin เปนสารกอมะเร็ง(Carcinogen) และมีผลตอระบบสืบพันธุ, PAHs เปนสารกอ
มะเร็ง, สวน Nitrate และ Nitrite มีผลตอการขนสงปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดและอาจมีผลทั้งทางตรงหรือ
ทางออมในการกอใหเกิดมะเร็ง
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  LEPTOSPIROSIS
( โรคฉี่หนู )

น.สพ. สุรพงษ   ชื่นจิต*

ชื่ออื่นๆ   โรคฉี่หนู  Weil's disease, Canicola fever, Canefield fever, Nanukayami fever, 7-day fever

สาเหตุ
จากการติดเชื้อแบคทีเรียใน Order Spirochaetales Family Leptospiraceae 

Genus Leptospira ซึ่งมีการจัดแบงกลุมทางซีรั่มวิทยามากกวา 250 ซีโรวาร (serovars) 
เชื้อมีขนาดความกวาง 0.1-0.2  micron ยาว 6-20 micron ลักษณะเปนเกลียวคลายเสน
เชือก มีปลายโคงงอ เชื้อไมสามารถมีชีวิตอยูไดในพื้นที่แหง สภาพเปนกรดหรือดาง

สูง และน้ํายาฆาเชื้อ เชน คลอรีนในอัตราสวน 6 ppm ไอโอดีน 5 ppm สามารถทําลายเชื้อไดในเวลา 1 นาที

อาการ
อาการของโรคขึ้นอยูกับปริมาณของเชื้อที่ไดรับเขาไป โดยจะพบระยะฟกตัวของโรคอยูที่ประมาณ 2-7 วัน อาการที่
จะพบ เชน มีไข ภาวะโลหิตเปนพิษจนทําใหแทงลูก มีจุดเลือดออกตามตัว ดีซาน เตานมอักเสบ เปนตน

การติดตอ
สามารถเขาสูรางกายสัตวไดดังนี้ ผานบาดแผล รอยขีดขวน  ผานเยื่อเมือก เชน เยื่อบุนัยนตา จมูก ปาก และผานทาง
ระบบสืบพันธุ โดยมีพาหะนําโรคที่สําคัญคือ หนู

การวินิจฉัย
1. ตรวจหาเชื้อกอโรคจากสิ่งสงตรวจโดยตรง โดยใชกลองจุลทรรศนแบบพื้นมืด
2. เพาะเชื้อจากสิ่งสงตรวจ วิธีนี้ใชเวลานาน และตองใชอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษ
3. ตรวจทางซีรัมวิทยา โดยการตรวจหาแอนติบอดีในซีรัม ตรวจโดยวิธี MAT เพื่อแยก sero groups ได 24 
    serogroups
4. ตรวจหาสารพันธุกรรม  โดยวิธี polymerase chain reaction (PCR) และวิธี Hybridization ตัวอยางที่ใชสง

ตรวจ  ไดแก ซีรัมที่เก็บจากเสนเลือดดํา  ปสสาวะและน้ํา
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การควบคุมปองกัน
โรคเลปโตสไปโรซิสแพรกระกายและเกิดขึ้นไดงายในชวงปลายฤดูฝน พบบอยในชวงเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน สามารถปองกันไดโดย
1. กําจัดพาหะนําโรค เชน การควบคุมกําจัดหนูและสัตวนําโรค
2. การทํารั้วปองกันไมใหสัตวนําโรคเขาในฝูงสัตว
3. แยกสัตวติดเชื้อหรือสงสัยออกจากฝูง
4. จัดการสุขาภิบาลที่ดี เชน การสรางรางน้ําดื่มในคอกสัตวใหยกสูง ทําการฆาเชื้อในน้ําดื่ม ปรับปรุงราง
ระบายน้ําในคอกสัตว
5. การประชาสัมพันธ และใหความรู
6. สรางระบบการเฝาระวังโรค
7. สรางภูมิคุมกันโรค เชนการทําวัคซีนในฝูงสัตว
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รายงานการชันสูตรโรคสัตว 

เมษายน -  มิถุนายน 2549
จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ

ชนิดสัตว
ซาก+มีชีวิต เลือด+ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี

โรคที่ตรวจพบ
จํานวน

ตัวอยางที่
พบ

Anaplasmosis 33
Brucellosis 66

Theileriosis 11
โค - 3,798 2 -

Tuberculosis 46
กระบือ - 6 3 - GI – nematode infestation 3

Classical swine fever 6
Colibacillosis 1
Streptococcosis 1
Edema disease 1
Enterobacter infections 1

สุกร 18 200 - -

Staphylococcosis 4
แกะ - 182 - - Brucellosis 45

Brucellosis 91
แพะ 2 3,837 - -

GI – nematode infestation 1
Colibacillosis 2

ไก 13 - - 10,829
Streptococcosis 1

เปด - - - 9,088 - -
Colibacillosis 1นก

ธรรมชาติ
64 - - 73

Pseudomonas infections 2
Ehrlichiosis 1

สุนัข 7 3 - -
Rabies 1

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
รายงานการชันสูตรโรคสัตว 

กรกฎาคม – กันยายน 2549.
จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ

ชนิดสัตว
ซาก+มีชีวิต เลือด+ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี

โรคที่ตรวจพบ
จํานวน

ตัวอยางที่
พบ

Anaplasmosis 5
Brucellosis 59

Theileriosis 26

Tuberculosis 14
Paratuberculosis 7
GI – nematode infestation 3

โค - 4,916 11 -

Babesiosis 2
กระบือ 1 - - - Streptococcosis 1

Classical swine fever 13
Colibacillosis 8
Streptococcosis 1
Melioidosis 1
Brucellosis 2

สุกร 27 235 - 1

Staphylococcosis 1
แกะ - 286 - - Brucellosis 43

Brucellosis 226
แพะ 5 3,843 - -

Colibacillosis 3
Colibacillosis 68
Aspergillosis 2
Avian Influenza 1
GI – nematode infestation 62
Cestodiasis 28
Pasteurellosis 8
Pseudomonas infections 5
Salmonellosis 2

ไก 514 40 15 14,799

Staphylococcosis 1
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จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก+มีชีวิต เลือด+ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่

พบ
Colibacillosis 18
GI – nematode infestation 1
Staphylococcosis 4
Streptococcosis 2

เปด 589 15,011 - 8,209

Salmonellosis 1
Colibacillosis 1นก

ธรรมชาติ
164 - - 188

Cestodiasis 1
สุนัข 5 1 - - Rabies 1

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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รายงานการชันสูตรโรคสัตว 

ตุลาคม - ธันวาคม 2549
จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ

ชนิดสัตว
ซาก+มีชีวิต เลือด+ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี

โรคที่ตรวจพบ
จํานวน

ตัวอยางที่
พบ

Anaplasmosis 67
Brucellosis 63

Theileriosis 12

GI – nematode infestation 6

Rumen fluke 3

Streptococcosis 10

โค 4 6,880 86 4

Colibacillosis 1
กระบือ 3 88 68 - Trypanosomiasis 2

Classical swine fever 3
Colibacillosis 12สุกร 27 115 - -
Pasteurellosis 1
Brucellosis 155

แกะ - 509 - -
GI – nematode infestation 2
Brucellosis 196
GI – nematode infestation 1แพะ 3 3,928 36 -
Anaplasmosis 3
Colibacillosis 8
GI – nematode infestation 24

Pasteurellosis 1
ไก 141 218 6 12,850

Cestodiasis 7
Colibacillosis 4
Fowl cholera 1
Staphylococcosis 1

เปด 495 14,640 - 9,158

Streptococcois 1
นก 106 6 - 112 GI – nematode infestation 2
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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


