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บทคัดยอ
การพบยาปฏิชวี นะในอาหารเปนปญหาสำคัญดานสาธารณสุข ยาปฏิชวี นะเหลานีอ้ าจสงผลใหเกิดการสะสม
และตกคางในอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเนื้อสุกรและเนื้อโคสด ซึ่งมีความเสี่ยงตอการบริโภคของมนุษย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสุกร และเนื้อโคสดที่จำหนายตามรานคา
ภายในบริเวณตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสัตว
(CM-TestTM) ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษารวบรวมจากแผงขายเนือ้ สุกรสด 37 แหงและแผงขายเนือ้ โคสด 14 แหง
จากตลาดทองถิ่น 12 แหงตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงตุลาคม 2563 คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการแบบ
เฉพาะเจาะจง
ผลการศึกษาพบวา การตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตวแตกตางกันตามชนิดของเนื้อสัตวโดยพบ
การตกคางของยาปฏิชีวนะจากตัวอยางเนื้อสัตวที่จำหนายเพื่อการบริโภคทั้งหมดจำนวน 2 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 3.9 จำแนกเปนการตกคางของยาปฏิชวี นะในเนือ้ สุกรและเนือ้ โคสดชนิดละ 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.7
และ 7.1 ตามลำดับ การตกคางของยาปฎิชวี นะมีความเปนไปไดหลายชนิด เชน เพนิซลิ ลิน เตตราซัยคลิน และ
ซัลโฟนามาย ซึ่งอาจมีระดับสูงกวาคาปริมาณยาสูงสุดที่ยอมรับใหมีการตกคาง ดังนั้นผูบริโภคอาจมีโอกาสที่จะ
รับสัมผัสยาปฏิชวี นะทีต่ กคางในอาหาร ในปริมาณทีอ่ าจสงผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจึงควร
ตรวจสอบและทดสอบการตกคางของยาปฏิชีวนะเพื่อความปลอดภัยในอาหารตอไป
คำสำคัญ: เนือ้ โคสด เนือ้ สุกรสด ยาปฏิชวี นะ
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The antibiotic residues in raw pork and beef sold at the fresh markets
in Muang District, Phitsanulok Province
Satitkoon Maitreejit1, * B.Sc., Sittinee Patomkamtorn1 B.Sc., Songsak Srisanga2 B.Sc.,
Pantip Hinhumpatch3 Ph.D.

ABSTRACT
The presence of antibiotic residues in foods has immense public health significance. These
antibiotics might result in the deposition of residues in foods, especially in raw pork and beef, which
poses a risk for human consumption. This research aimed to study the contamination of antibiotic residues
in fresh pork and beef sold at the fresh markets at Muang District, Phitsanulok Province, using a test kit
for antimicrobial residues detection in meats (CM-TestTM). The study samples were collected from 37
fresh pork and 14 fresh beef selling market stalls from 12 local markets from July 2019 to October 2020.
The samples were collected using the purposive sampling technique.
The result showed that the contamination of antibiotic residues differed between meat types.
Residues of antibiotics were found in 2 samples of meat sold for consumption, representing 3.9%,
classified as detectable antibiotic residues in 1 sample of fresh pork and beef, representing 2.7% and 7.1%,
respectively. There was possible that many types of antibiotics were contaminated, such as penicillin,
tetracycline, and sulphonamide, which might be presenting greater than maximum residue limits. Therefore,
consumers may be exposed to antibiotic residues in food at a level that may cause a negative impact on
health. Relevant agencies should further monitor and determine the contamination of antibiotic residues
to ensure the safety of foods.
Keywords: Fresh beef, Fresh pork, Antibiotic residues
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บทนำ
การตกคางของยาปฏิชวี นะในอาหาร เปนปญหาสำคัญ
ทีส่ ง ผลกระทบตอการแพทยและการสาธารณสุขทัว่ โลก
ซึ่ ง เป น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ อ าจส ง ผลให เ กิ ด ปรากฏการณ
การดือ้ ยาของเชือ้ โรค (Antimicrobial resistance: AMR)
(World Health Organization Regional Office for Europe,
2011) จากรายงานของศูนยควบคุม และปองกันโรค
แหงยุโรปเมือ่ ป ค.ศ. 2015 พบวา ภาระโรคจากประชากร
ทีต่ ดิ เชือ้ ดือ้ ยาของยุโรปมีอตั ราสูงขึน้ ตัง้ แตป ค.ศ. 2007
เปนตนมา และในป ค.ศ. 2015 มีประชากรในกลมุ ประเทศ
ยุโรปเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาสูงถึง 33,110 ราย
กลุ ม ที่ พ บอั ต ราเสี ย ชี วิ ต มากที่ สุ ด ได แ ก เด็ ก ทารก
อายุนอ ยกวา 1 ป และผสู งู อายุมากกวา 65 ป (Cassini,
Hogberg, Plachouras, Quattrocchi, Hoxha, Simonsen
et al., 2019) การตกคางของยาปฏิชีวนะในอาหาร
ยังสงผลกระทบสำคัญตอความมัน่ คงทางอาหาร (Food
security) จากรายงานขององคการอนามัยโลก พบความ
เชื่อมโยงอยางชัดเจนระหวางการใชยาปฏิชีวนะใน
อาหารสัตว และโรคติดตอโดยอาหารที่พบเชื้อดื้อยา
ในมนุษย เชน เชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) เชื้อ
แคมไพโลแบคเตอร (Campylobacter) (World Health
Organization Regional Office for Europe, 2011)
ซึ่ ง อาจนำไปสู ป ญ หาการรั ก ษาโรคในมนุ ษ ย และ
ส ง ผลกระทบโดยตรงต อ ป ญ หาด า นสาธารณสุ ข
การตกคางของยาปฏิชีวนะในอาหารสวนใหญมักเกิด
ในเนื้อสัตว สัตวเหลานี้นอกจากไดรับยาปฏิชีวนะที่
ถูกผสมกับอาหารแลว ผูเลี้ยงอาจมีการใชยาปฏิชีวนะ
อยางไมถูกตอง หรือเกิดการระบาดของการติดเชื้อ
ในสั ต ว จึ ง ทำให ใ ช ย าในปริ ม าณสู ง อี ก ทั้ ง ในหลาย
ประเทศรวมถึงประเทศไทย ผเู ลีย้ งสัตวยงั สามารถเขา
ถึงยาปฏิชวี นะไดงา ย เนือ่ งจากหาซือ้ ไดและมีราคาถูก
(Menkem, Ngangom, Tamunjoh, & Boyom, 2019;
Nhung, Vana, Cuonga, Duongb, Nhatb, Hang et al.,
2018) ดังนั้น การตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว
สามารถสงผลกระทบตอมนุษยผานหวงโซอาหารได
ซึ่งจากการศึกษาเมื่อนำเนื้อสัตวไปปรุงผานความรอน
ดวยวิธีตางๆ พบวาปริมาณยาปฏิชีวนะตกคางลดลง
แตยงั คงหลงเหลืออยู (Shaltout, Elshatter, & Fahim,
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2019) หากผบู ริโภคไดรบั ยาปฏิชวี นะตกคางในอาหาร
ทีร่ ะดับความเขมขนต่ำ อาจทำใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
โดยตรงตอรางกายของผบู ริโภค เชน ทำใหเกิดอาการ
แพ รบกวนการทำงานของระบบทางเดินอาหาร รวมถึง
การดื้อยาของเชื้อประจำถิ่นในทางเดินอาหาร ซึ่งเปน
สาเหตุของโรคอุจาระรวง และหากไดรบั ในระยะเวลานาน
อาจทำให เ กิ ด ผลกระทบต อ ระบบสื บ พั น ธุ และเกิ ด
ความผิดปกติในทารกได (Menkem et al., 2019)
จากการศึกษารายงานภายในประเทศไทย พบวา
เนือ้ สุกร และเนือ้ โค เปนหนึง่ ในอาหารประเภทเนือ้ สัตว
ที่มีโปรตีนคุณภาพสูง (Somboonpanyakun, 2012)
เปนเนื้อสัตวที่นิยมบริโภคเปนจำนวนมาก (Jaisue &
Angkititrakul, 2011) และมีแนวโนมความตองการบริโภค
ทีเ่ พิม่ ขึน้ (Office of Agricultural Economics, 2019)
แหลงจำหนายเนือ้ สุกรและเนือ้ โคเพือ่ การบริโภคในระดับ
ครัวเรือนสวนใหญ ไดแก ตลาดสดในจังหวัดตางๆ
ทัว่ ทัง้ ประเทศ จากการรวบรวมขอมูลพบวา ในประเทศไทย
ไดมกี ารเฝาระวังการตกคางของยาปฏิชวี นะในเนือ้ สัตว
ในพืน้ ทีต่ า งๆ และยังคงพบการตกคางของยาปฏิชวี นะ
ประเภทตางๆ เชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบเนื้อโคมีการตกคางยาปฏิชีวนะมากที่สุด
คิ ด เป น ร อ ยละ 8.2 (Dobphan, 2017) และพบ
การตกค า งของยาปฏิ ชี ว นะในเนื้ อ สุ ก รและเนื้ อ โค
ที่วางจำหนายอยูในทองตลาดในจังหวัดชัยภูมิ รอยละ
5.0 และ 2.5 ตามลำดับ (Nakarin & Chartsuphap,
2010) นอกจากนีก้ ารเฝาระวังการตกคางของยาปฏิชวี นะ
ในเนือ้ สัตวจากโรงฆาสัตว และสถานทีจ่ ำหนายเนือ้ สัตว
ในจังหวัดพิจติ ร พบยาปฏิชวี นะตกคางในเนือ้ สุกรและ
เนือ้ โครอยละ 2.0 และ 15.4 ตามลำดับ (Khaychaiyaphum
& Saccavadit, 2018) อยางไรก็ตาม การสำรวจดังกลาว
ยั ง ไม ค รอบคลุ ม ทุ ก จั ง หวั ด และพบว า เนื้ อ สุ ก รและ
เนื้อโคมีอัตราการตกคางของยาปฏิชีวนะในระดับที่
อาจเกิดอันตรายกับผูบริโภคได
จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยูในเขตภาคเหนือตอนลาง
เปนจังหวัดที่มีการปศุสัตวหลายชนิด ไดแก การเลี้ยง
โคเนือ้ กระบือ สุกร และสัตวปก โดยในป พ.ศ. 2558
มี ก ารผลิ ต เนื้ อ โค มี มู ล ค า สู ง ถึ ง 1,016 ล า นบาท
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(Phitsanulok Province Office, 2016) และยังเปน
หนึ่งในสามจังหวัดที่มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อมากที่สุด
ในเขตรั บ ผิ ด ชอบพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตวเขต 6
(Department of Livestock Development, 2018a) ในป
พ.ศ. 2562 พบวามีเกษตรกรผเู ลีย้ งโคเนือ้ เพิม่ ขึน้ เกือบ
300 ราย จากป 2561 (Department of Livestock
Development, 2018a; Department of Livestock
Development, 2019) และในป 2560 มีการสำรวจ
ฟาร ม สุ ก รทั่ ว จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกพบเป น จำนวนสู ง ถึ ง
74 แหง (Phitsanulok Provincial Livestock Office,
2017) ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมซึ่งพบวา
ยังไมมกี ารเฝาระวังการตกคางของยาปฏิชวี นะในเนือ้ สัตว
ประเภท เนือ้ สุกร และเนือ้ โคทีว่ างจำหนาย ณ ตลาดสด
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ดั ง นั้ น การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค
เพื่อศึกษาการตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสุกร และ
เนื้อโคที่จำหนายตามรานคาภายในบริเวณตลาดสด
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีการยับยั้งทาง
จุลชีววิทยา (Microbiological inhibition methods)
ซึ่งเปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายในการตรวจหาการ
ตกคางของยาปฏิชวี นะในเนือ้ สัตว (Wu, Gao, Shabbir,
Peng, Tao, Chen et. al., 2020) การเฝ า ระวั ง
การตกค า งของยาปฏิ ชี ว นะในเนื้ อ สุ ก ร และเนื้ อ โค
ไมเพียงแตเปนประโยชนแกการพิจารณาการควบคุม
ความปลอดภัยดานอาหาร (Food safety) เทานัน้ แตยงั
ทำให ผู บ ริ โ ภคทราบถึ ง สถานการณ ก ารตกค า งของ
ยาปฏิ ชี ว นะในอาหาร และสามารถเป น แนวทางให
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดตระหนักการคัดเลือกการจัดหา
การกระจายและการใชยาปฏิชวี นะในสัตวและยกระดั บ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ประกอบอาหารใน
ประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงคการวิจยั
เพื่อศึกษาการตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสุกร
และเนือ้ โคทีจ่ ำหนายตามรานคาภายในบริเวณตลาดสด
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยชุดทดสอบยาตานจุลชีพ
ในเนือ้ สัตว (CM-testTM)
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ระเบียบวิธวี จิ ยั
การศึ ก ษานี้ เ ป น การศึ ก ษาแบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional study) ได รั บ การรั บ รองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย มหาวิทยาลัย
นเรศวร หมายเลขโครงการ 0426/62 ดำเนินการสำรวจ
และเก็บตัวอยางเนือ้ สุกรและเนือ้ โคตามรานคาทีจ่ ำหนาย
ในตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทุกรานทีพ่ บ
ในการสำรวจ โดยศึกษาตัวอยางเนื้อสุกรชวงเดือน
กรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 และศึกษา
ตัวอยางเนื้อโคชวงเดือน กรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2563 พบตลาดสดที่มีรานจำหนายเนื้อสุกรและ
รานจำหนายเนือ้ โคจำนวน 12 แหง หลังจากนัน้ ทำการ
สมุ ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
ดวยการเก็บตัวอยางเนื้อสุกรที่เปนเนื้อสวนสันคอและ
เนื้อโคที่เปนเนื้อสวนสะโพกเนื่องจากเปนบริเวณใช
สำหรับฉีดยาปฏิชวี นะ (Khaychaiyaphum & Saccavadit,
2018) โดยเก็บตัวอยางแยกใสถงุ ซิปล็อค ขนสงตัวอยาง
จากตลาดมาสหู อ งปฏิบตั กิ าร โดยการใสไวในกลองโฟม
บรรจุน้ำแข็งที่ปดสนิท หลังจากนั้นดำเนินการเตรียม
ตัวอยางทันที
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การศึกษานี้ทำการสุมตัวอยางเนื้อสุกรและเนื้อโค
ตามรานคาทุกรานที่จำหนายในตลาดสด อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ทีไ่ ดลงพืน้ ทีส่ ำรวจ จำนวน 12 ราน
ดวยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ
ดังนี้ 1) เปนรานคาแผงลอยทีม่ กี ารจำหนายเนือ้ หมู และ/
หรือเนื้อโค 2) ที่ตั้งขายในตลาดประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 3) เปดดำเนินการทุกวัน 4) ตัง้ อยใู นเขต
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการเก็บ
ตั ว อย า งเนื้ อ สุ ก รและเนื้ อ โคตามร า นที่ จำหน า ยใน
ตลาดสด สุ ม ตั ว อย า งเนื้ อ สุ กรที่ เ ป น เนื้ อ ส ว นสั น คอ
สุ ม ตั ว อย า งเนื้ อ โคที่ เ ป น เนื้ อ สวนสะโพกเนื่องจาก
เปนบริเวณใชสำหรับฉีดยาปฏิชวี นะ (Khaychaiyaphum
& Saccavadit, 2018) ตัวอยางละ 200 กรัม รวมทัง้ สิน้
51 ตัวอยาง จำแนกเปนเนือ้ สุกร จำนวน 37 ตัวอยาง และ
เนือ้ โค 14 ตัวอยาง แสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 จำนวนราน และตัวอยางเนือ้ สุกรและเนือ้ โคทีล่ งพืน้ ทีส่ ำรวจ
ตลาดสด

จำนวนรานเนื้อสุกร (ราน)

ตลาดสดแหงที่ 1
ตลาดสดแหงที่ 2
ตลาดสดแหงที่ 3
ตลาดสดแหงที่ 4
ตลาดสดแหงที่ 5
ตลาดสดแหงที่ 6
ตลาดสดแหงที่ 7
ตลาดสดแหงที่ 8
ตลาดสดแหงที่ 9
ตลาดสดแหงที่ 10
ตลาดสดแหงที่ 11
ตลาดสดแหงที่ 12
รวม

5
1
2
5
3
17
2
1
1
37

จำนวนรานเนือ้ โค (ราน)
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
14

หมายเหตุ - หมายถึง ไมพบรานทีจ่ ำหนาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษานี้ใชชุดตรวจสอบยาตานจุลชีพตกคาง
ในเนือ้ สัตว ซีรมั่ ปสสาวะ อาหาร และน้ำดืม่ ของสัตว
(CM-testTM) ของศูนยติดตามการดื้อยาของเชื้อโรค
อาหารเปนพิษ (โดยความรวมมือกับองคการอนามัย
โลก) คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยสามารถตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางได 22 ชนิด
ไดแก Penicillin, Ampicillin, Amoxicillin, Cloxacillin,
Tetracycline, Furazolidone, Chloramphenicol,
Chlortetracycline, Enrofloxacin, Norfloxacin,
Gentamicin Kanamycin, Erythromycin, Sulfadiazine,
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Chlortetracycline, Oxytetracycline, Furaltadone, Nitrofurazone, Tylosin Sulfadiazine, Trimethoprim,
Sulfamethiazole และ Nitrofurantoin ซึ่งมีคาสำหรับ
คา Sensitivity และคา Specificity ของชุดตรวจสอบ
"CM-TestTM" ในการตรวจยาตานจุลชีพตกคางในตัวอยาง
สูงถึงรอยละ 93.0-100.0 และรอยละ 100.0 ตามลำดับ
(Chalermchaikit, Lertworapreecha, Poonsook,
Kantaprom, Lertworapreecha, Srisanga et al., 2005)
แสดงดังตาราง 2
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ตาราง 2 ความสามารถของชุดตรวจสอบสารตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตว CM-TestTM ในการตรวจสอบ
ยาตานจุลชีพในเนื้อสัตว
MRLs
ความเขมขนของยา (ppm)
(ppm)
ยาตานจุลชีพ
เนื้อไก
เนื้อสุกร
ในเนื้อสัตว
Penicillin
0.008
0.008
0.05
Ampicillin
0.01
0.01
0.05
Amoxicillin
0.01
0.01
0.05
Cloxacillin
0.025
0.015
0.3
Chloramphenicol
10
10
Enrofloxacin
8
7
0.1
Norfloxacin
8
10
Gentamicin
0.8
0.6
0.05
Kanamycin
2
1.5
0.1
Erythromycin
2
1
0.2
Chlortetracycline
1.5
0.8
0.1
Tetracycline
0.3
0.4
0.1
Oxytetracycline
0.8
0.5
0.1
Sulfamethazine
0.5
0.2
0.1
Sulfathiazole
0.2
0.15
0.1
sulfadiazine
0.2
0.5
0.1
Trimethoprim
0.3
0.5
0.05
Furazolidone
5
8
Furaltadone
12
12
Nitrofurazone
5
6
Nitrofurantoin
5
5
หมายเหตุ MRLs (Maximum Residue Limits) หมายถึง ปริมาณยาสูงสุดทีย่ อมรับใหมกี ารตกคางกำหนดโดย
CODEX Alimentarius international food standards
- หมายถึง ไมไดกำหนด
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1.ติดตอขอรับการสนับสนุนชุดตรวจสอบ CMTM
test ของศูนยติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหาร
เปนพิษ (โดยความรวมมือกับองคการอนามัยโลก)
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดในอำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก เพือ่ เก็บขอมูลจำนวนตลาดสดทีม่ รี า นจำหนาย
เนื้อสุกรและเนื้อโค
3.จดบันทึกการลงพื้นที่สำรวจตลาดสด
4.เก็บตัวอยางเนื้อสุกรและเนื้อโคสดใสถุงซิปล็อค
และใสในกลองโฟมที่มีน้ำแข็งเพื่อรักษาสภาพตัวอยาง
ระหวางขนสง
5.วิเคราะหตวั อยางทีห่ อ งปฏิบตั กิ ารสาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร ดวยวิธพี อสังเขป ดังนี้
5.1 นำเนื้อตัวอยางมาบดละเอียดดวยการสับ
แบงตัวอยางออกเปนสีส่ ว นเทาๆ กัน และคัดเลือก 1 สวน
มาชัง่ น้ำหนักจำนวน 15 กรัมตอตัวอยาง จำนวนซ้ำทัง้ สิน้
3 ซ้ำ
5.2 นำเนือ้ ทีส่ บั ละเอียดจำนวน 15 กรัม ไปคัน้
น้ำเนื้อโดยใชผาขาวบางสะอาดที่ผานการฆาเชื้อแลว
ใหไดน้ำเนือ้ ปริมาตร 0.1-0.2 มิลลิลติ ร
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5.3 ซั บ น้ำ ที่ คั้ น ได จ ากตั ว อย า งเนื้ อ สุ ก รและ
ตัวอยางเนือ้ โคดวยแผนกระดาษกรองเสนผานศูนยกลาง
0.6 เซนติเมตร (หรือนอยกวา 1 เซนติเมตร) ทีผ่ า นการ
ฆาเชื้อ แลวใหกระดาษกรองชุมดวยน้ำที่คั้นจากเนื้อ
วางกระดาษกรองดังกลาวลงในหลอดชุดตรวจสอบ
โดยใหสัมผัสผิวบนของอาหารเลี้ยงเชื้อ
5.4 ตั ว อย า งควบคุ ม ให ใ ช แ ผ น กระดาษกรอง
จุ ม สารสกั ด โปรตี น ปลอดยาต า นจุ ล ชี พ วางลงใน
หลอดทดสอบทีก่ ำหนดใหเปนหลอดควบคุม ปดฝาหลอด
ตรวจสอบดวยพาราฟลม เพือ่ ปองกันสารในหลอดระเหย
ในระหวางการอบเพาะหลอดทดสอบ
5.5 นำหลอดทดสอบไปอบเพาะในอุณหภูมิ 65 ± 1
องศาเซลเซียส ในตคู วบคุมอุณหภูมิ (Incubator) เปนเวลา
2 1 2 ถึง 3 ชัว่ โมง การอานผลของหลอดทดสอบโดยการ
สังเกตสีของหลอดทดสอบ (Chalermchaikit, Poonsook,
Dangprom, Lertworapreecha, & Jotisakulratana, 2002)
สามารถแปลผลไดดังนี้ ถาอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนเปน
สีเหลืองทัง้ หลอด หมายถึงใหผลเปนลบ (-) แปลผลวา
ไมพบยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสัตว และหากอาหาร
เลีย้ งเชือ้ มีสมี ว งเพียงบางสวน หมายถึงใหผลเปนบวก
(+) แปลผลวาพบยาปฏิชวี นะตกคางในเนือ้ สัตวทำการ
ศึกษา 3 ซ้ำตอ 1 ตัวอยางแสดงดังภาพ 1

ภาพ 1 หลอดควบคุมผล (Controlling tubes): ก. คือ หลอดควบคุมทีใ่ หผลเปนลบ (Negative),
ข. คือ หลอดควบคุมทีใ่ หผลเปนบวก (Positive)
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การวิเคราะหขอมูล
ใช ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics)
แสดงจำนวนและรอยละของตัวอยางที่พบการตกคาง
ของยาปฏิชีวนะในเนื้อสุกรและเนื้อโค

ผลการวิจยั
ผลการตรวจหาการตกค า งของยาปฏิ ชี ว นะใน
เนือ้ สุกรและเนือ้ โคสด จำนวนตัวอยางทัง้ หมด 51 ตัวอยาง
จำแนกเปนเนือ้ สุกร 37 ตัวอยาง และเนือ้ โค 14 ตัวอยาง
จากทุกรานทีจ่ ำหนายภายในบริเวณตลาดสด อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก พบวาลักษณะทางกายภาพของเนื้อ
สุกรทัง้ 37 ตัวอยาง มีความคลายคลึงกัน โดยเนือ้ มีสี
ชมพูแดงสด อมเทา ไขมันมีครีม (ไมมรี อยจุดเลือด หรือ
รอยซ้ำเลือดจากการบาดเจ็บ) โครงสรางกลามเนื้อ
เสนใยกลามเนือ้ แนนมีความคงตัว ยืดหยนุ ได ผิวหนา
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ชิ้ น เนื้ อ ไม มี เ มื อ ก ไม มี น้ำ ซึ ม ออกตามชิ้ น เนื้ อ
เมื่ อ ทำการตรวจสอบด ว ยชุ ด ตรวจสอบ CM-testTM
พบตัวอยางทีใ่ หผลเปนบวก 1 ตัวอยาง จากในเนือ้ สุกร
37 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.7 โดยตัวอยางที่พบมา
จากตลาดสดประเภทที่ 1 ทีม่ ขี นาดใหญ ซึง่ เปนตลาด
ทีมี่ ลกั ษณะทีผ่ ขู ายเปนแบบประจำไมเปลีย่ นผขู ายในพืน้ ที่
ทำใหผบู ริโภคมัน่ ใจในการเลือกซือ้ อาหาร และสามารถเขาถึง
ไดทกุ วัน ในสวนของเนือ้ โคจำนวน 14 ตัวอยางนัน้ พบวา
ลักษณะทางกายภาพสวนใหญเนือ้ มีสแี ดงเขม มีไขมัน
แทรกตามกอนเนือ้ ไมมาก โครงสรางกลามเนือ้ มีเสนใย
เปนริว้ ตามแนวยาว เมือ่ ทำการตรวจสอบยาตานจุลชีพ
ตกคางดวยชุดตรวจสอบชนิดเดียวกันนั้นพบเนื้อโค
ทีใ่ หผลเปนบวก 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 7.1 ซึง่ ตัวอยาง
ทีพ่ บมาจากตลาดสดประเภทที่ 1 เชนเดียวกัน แสดงดัง
ภาพ 2

ภาพ 2 จำนวนตัวอยางเนื้อสัตวทั้งหมด จำแนกเปนตัวอยางเนื้อสุกรและเนื้อโค ที่พบและไมพบการตกคาง
ของยาปฏิชีวนะ
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เมือ่ พิจารณาภาพรวมเนือ้ สุกร และเนือ้ โคสดทีจ่ ำหนาย
ในตลาดสด อำเภอเมือง พิษณุโลก พบวาในเนื้อสัตว
มี ก ารตกค า งของยาปฏิ ชี ว นะจำนวน 2 ตั ว อย า ง
คิดเปนรอยละ 3.9 ของตัวอยางทัง้ หมดทีท่ ำการทดสอบ
เมือ่ พิจารณาประสิทธิภาพของการตรวจวัดของชุดตรวจ
CM-testTM ที่มีคาความไว (Sensitivity) ในเนื้อสุกร
เทากับ 100% และคาความจำเพาะ (Specificity) เทากับ
รอยละ 93.3 รวมกับคาปริมาณยาปฏิชีวนะสูงสุดที่
ยอมรับใหมีการตกคาง (Maximum Residue Limits:
MRLs) พบวา มีความเปนไปไดทจี่ ะตรวจพบการปนเปอ น
ของยาในกลมุ เพนิซลิ ลินในระดับ 0.005-0.02 ppm (ต่ำกวา
คา MRLs) และยากลมุ เตตราซัยคลิน ในระดับ 0.15-2.00
ppm (ใกลเคียงกับคา MRLs) (Chalermchaikit et al.,
2002) เนือ่ งจากพบวายาปฏิชวี นะออกซีเ่ ตตราซัยคลิน
จัดอยูในกลุมเตตราซัยคลิน เปนยาที่มีการใชในการ
เลีย้ งสัตวมากทีส่ ดุ และยาทัง้ สองกลมุ นีถ้ กู ใชในการเลีย้ ง
ทั้ ง สุ ก รและโคอี ก ด ว ย (Sooksai, Ratbamroong,
Sawannaprom, & Chowwanapoonpohn, 2016)

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาการตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อ
สุกรและเนื้อโคสดที่จำหนายตามรานคาภายในบริเวณ
ตลาดสด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ทัง้ เนือ้
สุ ก รและเนื้ อ โคมี ร อ ยละการตกค า งของยาปฏิ ชี ว นะ
ในระดับต่ำ และเนื้อสัตวที่พบวามีการตกคางของยา
ปฏิ ชี ว นะนั้ น มาจากตลาดและร า นค า ที่ แ ตกต า งกั น
เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอมของการจำหนายเนื้อ
สัตวในจังหวัดพิษณุโลก พบวา รานจำหนายเนื้อสุกร
และเนื้อโคสดสวนใหญอาจอยูในชวงการเตรียมการ
เพื่อเขารวมโครงการปศุสัตว OK ซึ่งเปนโครงการที่
ใหการรับรองสถานทีจ่ ำหนายเนือ้ สัตวโดยเนือ้ สัตวทนี่ ำมา
จำหนายตองมาจากฟารมมาตรฐาน เชือดทีโ่ รงฆาสัตว
ที่ถูกกฎหมาย และขายในสถานที่จำหนายที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ ตองสามารถตรวจสอบยอนกลับ
ถึงแหลงทีม่ าของเนือ้ สัตวทนี่ ำมาขายได (Department
of Livestock Development, 2018b) การศึกษานี้
สอดคลองกับการศึกษา Khaychaiyaphum & Saccavadit
(2018) ที่รายงานวาพบการตกคางของยาปฏิชวี นะใน
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เนือ้ สุกร (รอยละ 2.0) และเนือ้ โค (รอยละ 15.4) ในจังหวัด
พิจติ ร (Khaychaiyaphum & Saccavadit, 2018) และ
การศึกษาของ Nakarin & Chartsuphap (2010) ที่ใช
ชุ ด ทดสอบเดี ย วกั น ได มี ก ารระบุ ก ารตกค า งของยา
ปฏิชวี นะตกคางในเนือ้ สุกร (รอยละ 5.0) เนือ้ โค (รอยละ
2.5) ในจังหวัดชัยภูมแิ ละสาเหตุของการตกคางของยา
ปฏิ ชี ว นะในเนื้ อ สุ ก รและเนื้ อ โคนั้ น อาจเนื่ อ งมาจาก
การใชยาปฏิชวี นะกับสัตวโดยเกษตรกรเองหรือบุคลากร
ทีไ่ มใชสตั วแพทย จึงอาจขาดความรคู วามเขาใจผิดเกีย่ วกับ
การใชยาปฏิชวี นะ และไมไดคำนึงถึงระยะเวลาหยุดยา
กอนสงเขาโรงฆาสัตว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
การใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตวในจังหวัดเชียงใหม
(Sooksai et al., 2016)
อยางไรก็ตามยังคงพบการตกคางของยาปฏิชีวนะ
ในสายโซของการผลิตเนื้อสัตวทั้งเนื้อสุกรและเนื้อโค
ปศุสัตวเปนแหลงรายไดสำคัญของประเทศไทย และมี
แนวโนมการเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ ทุกป การตรวจพบเชือ้
โรคดื้อยาในเนื้อสัตวสงออก เชน สัตวปกและเนื้อสุกร
ยังคงพบรายงานตอเนือ่ ง (Coordination and Integration
Committee of Antimicrobial Resistance section,
2015) ในขณะทีส่ ถานการณการตกคางของยาปฏิชวี นะ
ในเนื้ อ สั ต ว ที่ จำหน า ยในตลาดสดภายในประเทศ
ซึ่ ง เป น ศู น ย ก ลางการซื้ อ ขายอาหารของประชาชน
กลับพบวายังไมมีรายงานการศึกษาที่เพียงพอ ดังนั้น
ควรมี ก ารตรวจสอบการตกค า งของยาปฏิ ชี ว นะใน
เนื้อสัตวที่จำหนายตามตลาดสดภายในประเทศ ทั้งนี้
การตรวจสอบเบื้องตน (Screening test) เพื่อคนหา
ยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสัตว สามารถทำไดดวยวิธี
European Four Plate Test (EFPT) หรือวิธี Microbial
Inhibition Disk Assay (MIDA) หรือใชชุดทดสอบ
อืน่ ๆ แตเนือ่ งจากวิธกี ารทดลองเหลานีม้ คี วามซับซอน
ใชเวลานาน และใชคา ใชจา ยสูง จึงทำใหไมเปนทีน่ ยิ ม
ภายในประเทศ (Chalermchaikit et al., 2002) การใช
ชุดตรวจสอบ CM-testTM อาจนำมาใชเปนการทดสอบเบือ้ งตน
ทีส่ ำคัญ กอนนำตัวอยางทีต่ รวจพบไปศึกษาเชิงปริมาณ
เพือ่ ยืนยันปริมาณการตกคางของยาปฏิชวี นะในอาหาร
ตอไป นอกจากนีต้ ามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 303 พ.ศ. 2550 พบวาการใชยาปฏิชวี นะในสัตว
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จำเปนตองไดรับการควบคุมและตองมีคาตกคางต่ำสุด
ใหเปนไปตามคามาตรฐาน และเพือ่ ใหเปนไปตามมาตรา 25
(1) แหง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ทีห่ า มมิใหผใู ดจำหนาย
อาหารที่ไมบริสุทธิ์หรือมีสิ่งเจือปน (Food Act B.E.
2522, 1979) ซึ่งสอดคลองตามกฎกระทรวงฯ วาดวย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทีร่ ะบุในขอ 21 (1) วาผรู บั
ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง ตลาดสด จะต อ งควบคุ ม ดู แ ลมิ ใ ห
จำหนายอาหารทีไ่ มสะอาดหรือไมปลอดภัย (Ministerial
Regulation On Market Hygiene B.E. 2551, 2008)
ซึง่ ไมเพียงแตครอบคลุมในสวนของขอกำหนดทางดาน
กายภาพเท า นั้ น แต ร วมไปถึ ง ข อ กำหนดทางด า น
ชีวภาพ และเคมีดว ยเชนกัน โดยรวมไปถึงสายโซของ
การผลิตเนื้อสัตว ตั้งแตลักษณะการใหยาปฏิชีวนะ
การหยุดยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว ดังนั้นจากผล
การทดลองพบการตกคางของยาปฏิชีวนะ จึงมีความ
เปนไปไดทจี่ ะสงผลกระทบตอความปลอดภัยทางอาหาร
ของประชาชน
เมื่อพิจารณาถึงชนิด และความเปนไปไดของยา
ปฏิชีวนะที่ตกคางในเนื้อสุกร และเนื้อโคสด จากการ
ศึกษาการใชยาปฏิชวี นะในฟารมปศุสตั ว จังหวัดเชียงใหม
พบวา ยาปฏิชีวนะออกซี่เตตราซัยคลินจัดอยูในกลุม
เตตราซัยคลิน เปนยาที่มีการใชในการเลี้ยงสัตวมากที่
สุด และนอกจากนีย้ งั พบวา ยากลมุ เตตราซัยคลิน และ
กลมุ เพนิซลิ ลิน ถูกใชในการเลีย้ งทัง้ สุกรและโค (Sooksai
et al., 2016) รวมถึงยังมีการใชยาในกลมุ ซัลโฟนามาย
ในการเลี้ยงโคเนื้ออีกดวย (Military Development
Office, 2016) เนือ่ งจากการใชยามีวตั ถุประสงคเพือ่ การ
ปองกัน ควบคุม และรักษาโรค หรือผสมในอาหารสัตว
เพื่อเรงการเจริญเติบโต ดังนั้น หากไมมีการควบคุม
กำกับ ดูแลการใชใหเหมาะสม จะทำใหเกิดการตกคาง
ในเนื้อสัตวที่ใชบริโภคได หลังจากสัตวไดรับยาไมวา
จะใหโดยวิธกี ารใดก็ตาม ถาหากยาปฏิชวี นะทีส่ ตั วไดรบั
มีปริมาณสูงหรือสัตวไดรับยาอยูตลอดเปนเวลานานๆ
จะทำใหยานั้นสะสมอยูในสวนตางๆ ของรางกายสัตว
ซึ่ ง มากหรื อ น อ ยจะแตกต า งกั น ไปขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ยา
ชนิดของเนื้อเยื่อของรางกายสัตว บริเวณที่ไดรับ และ
บางสวนอาจถูกขับออกมากับน้ำนม (Khuuksukon &
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Jaroonpak, 1994; Okocha, Olatoye, & Adedeji,
2018) เมือ่ พิจารณาขนาดตัวของโคมีขนาดใหญกวาสุกร
จึงมีความเปนไปไดที่จะไดรับยาปฏิชีวนะในปริมาณที่
สูงกวาสุกรเมื่อเทียบในสัดสวนปริมาณยาที่ไดรับตอ
น้ำหนักตัวของสัตว จึงทำใหเกิดการสะสมและตรวจพบ
ปริมาณรอยละของการตกคางของยาปฏิชวี นะในเนือ้ โค
สูงกวาในเนือ้ สุกร นอกจากนีย้ งั พบวายาปฏิชวี นะบางกลมุ
นอกจากจะทำใหเกิดการดื้อยาของจุลชีพแลว ยังมี
ผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย เชน ยาปฏิชวี นะในกลมุ ซัล
โฟนามาย มีผลตอระบบภูมคิ มุ กันและอาจสงผลทำใหเกิด
โรคมะเร็งในมนุษย และยาปฏิชีวนะในกลุมเพนิซิลลิน
อาจกอใหเกิดการแพและระบบภูมคิ มุ กันได (European
commission, 2001) โดยผลจากการรับสัมผัสอาจทำให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(Menkem et al., 2019)
ดังนัน้ ผลการศึกษาตรวจพบยาปฏิชวี นะตกคางใน
เนื้อสุกรและเนื้อโคในครั้งนี้ แสดงความเปนไปไดของ
การตกคางของยาปฏิชีวนะอาจสงผลกระทบตอความ
มัน่ คงทางอาหารซึง่ ประกอบไปดวย 4 มิติ ไดแก ความ
พอเพียงของปริมาณอาหาร (Availability) การเขาถึงที่
พอเพียงของบุคคล เพือ่ ไดมาซึง่ อาหารทีเ่ หมาะสม และ
มีประโยชน (Access) การใชประโยชนอยางเพียงพอ
สะอาด และรักษาสุขอนามัยเพือ่ ทีจ่ ะเขาถึงภาวะความ
เป น อยู ที่ ดี ท างด า นโภชนาการ (Utilization) และ
เสถี ย รภาพทางอาหารของประชาชน (Stability)
(Prasertsak, 2012) การจัดการปศุสตั วทดี่ ี (Good animal
husbandry practices) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารและสิ น ค า การเกษตรที่ นำ
มาเปนอาหารบริโภคสำหรับมนุษยใหมีความปลอดภัย
เพื่อใหผูบริโภคปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหาร
(Khaychaiyaphum & Saccavadit, 2018) เปนปจจัย
ที่สำคัญในการลดโอกาสในการรับสัมผัสยาปฏิชีวนะที่
ตกคางในอาหารของผบู ริโภคไดเปนการปองกันผลกระทบ
เชิงลบตอสุขภาพ และการลดภาระงานบริการทางดาน
สาธารณสุข ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงจำเปนที่
จะรวมมือกันเฝาระวัง และตรวจสอบการตกคางของยา
ปฏิชีวนะตามสายโซของการผลิตเนื้อสัตวทั้งเนื้อสุกร
และเนือ้ โคอยางตอเนือ่ งเพือ่ ทำใหผบู ริโภคมัน่ ใจในการ
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เลือกซือ้ วัตถุดบิ ในตลาดสดและปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
ควรมีการยืนยันผลตรวจสอบการตกคางของยา
ปฏิชวี นะดวยการตรวจสอบในเชิงปริมาณเพือ่ ทราบถึง
ระดับที่เปนอันตราย ตอผูบริโภคอยางแนชัด รวมทั้ง
การใหความรแู กผจู ำหนาย และผบู ริโภคมีความจำเปน
เชนกัน เชน ระยะเวลาทีค่ วรรับซือ้ เนือ้ สัตวจากโรงฆาสัตว
การเลือกซือ้ บริเวณของชิน้ สวนเนือ้ สัตว สิง่ ตางๆ เหลานี้
ลวนมีความสำคัญในการสงเสริม และกระตนุ ใหทงั้ ผจู ำหนาย
และผูบริโภคตระหนักถึงการจำหนาย และการบริโภค
อาหารปลอดภัย ซึง่ จะเปนประโยชนแกประชาชนตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึ ก ษานี้ มี ข อ จำกั ด ในเรื่ อ งของค า ใช จ า ย
ความสะดวกในการเดินทางเพื่อการเก็บตัวอยางขอมูล
เกี่ยวกับรานจำหนายเนื้อสุกรและเนื้อโค และจำนวน
ของรานจำหนายเนือ้ โค และระยะเวลาทีจ่ ำกัด จึงทำให
มีผลตอขนาดตัวอยาง อยางไรก็ตาม การเฝาระวัง
การตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตวมีความจำเปน
อยางยิ่ง ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงสถานการณ ที่เกิดขึ้น
การศึกษาครัง้ ตอไปควรศึกษาในกลมุ ตัวอยางทีใ่ หญขนึ้
ไมวา จะเปนชนิดของเนือ้ สัตว และพืน้ ทีท่ ที่ ำการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากศู น ย ติ ด ตาม
การดือ้ ยาของเชือ้ โรคอาหารเปนพิษ (โดยความรวมมือ
กั บ องค ก ารอนามั ย โลก) คณะสั ต วแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดลอม
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานวิจยั
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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