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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวตัถุประสงค เพ่ือตรวจหายาตานจุลชพีตกคางในตัวอยางเนื้อสุกร เนื้อโค 
และเนื้อไกในพืน้ที่จังหวดัชัยภูมิ  โดยใชชดุตรวจสอบ  CMTest  ดําเนินการตรวจสอบตัวอยาง 
เนื้อสัตว  ในเดือน  สิงหาคม  ตุลาคม  และธันวาคม  2549  ผลการตรวจวิเคราะห  พบยาตาน 
จุลชีพตกคาง ในเนื้อสุกร  2  ตวัอยาง  จากการตรวจตัวอยางท้ังหมด  40  ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 5 
เนื้อโคพบยาตานจุลชีพตกคาง  1 ตัวอยาง  จากการตรวจตวัอยางท้ังหมด 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ2.5 
และเนื้อไกไมพบยาตานจุลชีพตกคางจากการตรวจทั้งหมด  20 ตัวอยาง  จากผลการศกึษานี้ เปนขอมูล 
เบ้ืองตนในการกํากับดูแลการใชยาและการหยุดยาตานจุลชีพในระยะเวลาที่เหมาะสมกอนนําสัตวเขา 
โรงฆาสัตว  ความพึงพอใจของเจาหนาทีต่อการใชชุดการตรวจสอบ  CMTest  สําหรับการตรวจ 
เบ้ืองตนในพืน้ที่ อยูในระดับ ดี  คิดเปนรอยละ 56.2 
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By CMTest in Chaiyaphum  Province 

Chumphon Nakarin  1  Adisorn  Chartsuphap 2 

Abstract 

The  samples  of  pork  ,beef  and  chicken  were  tested  for  antibiotic 
residues  by    test  kit    for  meat  “CMTest”  ,during  August  October 
andDecember 2006. Antibiotic  residues were detected  in 4  from   40 pork 
samples(10%). Beef were detected in 2 from 40 sample ( 5%) and chicken 
no detected antibiotic  residues. The  results  from  this  study suggested  that 
administration  and  withdrawal  of  antimicrobials  should    be  concerned  . 
Test kit for meat “CMTest”have suffiency for the detection in field  good 
grade (56.2%) 
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บทนํา 
การใชยาปฏิชีวนะรวมทั้งยาตานจุลชีพชนิดตางๆในวงการเล้ียงสัตว    โดยสวนใหญมี 

วัตถุประสงคใชเพื่อการปองกนั    ควบคุม    และรักษาโรค    หรือผสมในอาหารสัตวเพ่ือเรงการ 
เจริญเติบโต  (มาลินี,2540)  หากไมมีการควบคุม    กํากับ    ดูแลการใชยาปฏิชวีนะรวมทั้งยาตานจุลชีพ 
ชนิดตางๆ  ภายในฟารม  จะทําใหเกิดการตกคางของยาเหลานี้ในเนื้อสัตวทีใ่ชบริโภคได      เพราะวา 
หลังจากสัตวไดรับยาไมวาจะใหโดยวิธีการใดก็ตาม  ถายาที่สัตวไดรับมีปริมาณสูงหรือสัตวไดรับยา 
อยูตลอดเปนเวลานานๆ    จะทําใหยานั้นสะสมอยูในสวนตาง  ๆ  ของรางกายสัตว  ซ่ึงมากหรือนอย 
แตกตางกันไปแลวแตชนิดยาและชนิดของเนื้อเยื่อของรางกายสัตวและบางสวนอาจถูกขับออกมากับ 
น้ํานม  (  ขวัญชายและไทยเสรี  ,  2537  )ปญหาท่ีเกิดจากการใชยาตานจุลชีพทําใหเกิดผลตกคางใน 
เนื้อสัตว  ทําใหสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ  เนื่องจากไมสามารถสงออกเนื้อสัตวไป 
ตางประเทศได  นอกจานนี้สงผลตอความปลอดภยัทางดานอาหารตอผูบริโภค  เชน  การแพยา  การดื้อ 
ยา การกอมะเร็ง ฯลฯ ซ่ึงมีรายงานวาผูปวยที่รับการรกัษาดวยยาคลอแรมเฟนิคอล  จํานวน  20,000 – 
50,000  ราย  จะมีผูปวย 1 รายเกิดโรคโลหิตจาง ชนิดอพลาสติก  ( Aplastic   anemia )  ซ่ึงจะมีอัตรา 
การเสียชีวิตสูงถึง  70%  สําหรับผูรอดชีวติ  จะพบวามีโอกาสสูงในการเกิดมะเร็งของเม็ดโลหิตขาว 
ทั้งนี้ผลขางเคียงที่เกดิขึ้นจากการใชยาคลอแรมเฟนคิอล  พบวาไมขึ้นกับปริมาณของยาท่ีไดรับ  ( 
Sande    and    Mandell  ,  1985  )  นอกจากนี้ยังมีรายงานวามีคนบางกลุมอาจมีอาการแพยา  (  Allergic 
reaction )  เชน  ผูปวยบางราย ประมาณ  1 – 10 %  มีอาการแพยาเพนนิซิลินไดในปริมาณเพียง  1 – 
10 unites  ( 0.6 – 6 µg/g)  ( Wilson , 1994 )  แมแตการที่ไดรับยาตานจุลชีพในระดับต่ําทีต่กคางอยูใน 
อาหารที่ไดจากสัตว    อาจกอใหเกิดปญหาการดื้อยาของจุลินทรียเพิ่มขึ้นอกีทางหนึ่ง    เนื่องจาก 
จุลินทรียจะไมถูกทําลายเมื่อไดรับยาในปริมาณทีต่่ํากวาขนาดยาที่ใช   และยังสรางสารพันธุกรรมทีด่ื้อ 
ตอยาชนิดนัน้  ๆ  ที่เรียกวา    อาร–พลาสมิด  (R-plasmid)  ถายทอดไปยังจุลินทรียชนดิอื่นๆ  ตอไปดวย 
(Donoghue,  2003)  ปญหาเชื้อดื้อตอยาเปนปญหาที่สําคัญ  เพราะทําใหทางเลือกในการใชยาในคน 
และสัตวมีนอยลง 

สําหรับการตรวจหายาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตวนัน้    มีหลายวิธีไดแก  European 
Four    Plate    Test  (  EFPT  )  โดยการตัดชิ้นเนื้อตัวอยางวางลงบนจานเพาะเชื้อและทําการอานผล 
หลังจากการอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 37 ๐ C  นาน 18 – 24 ชั่วโมง  และวิธี  Microbial  Inhibition  Disk 
Assay  ( MIDA )  ซ่ึงตองมีการสกัดยาตานจุลชีพจากตัวอยางเนื้อดวย  Citrate  buffer  Solution  และ 
ใชแผนกระดาษกรองเสนผาศูนยกลาง  1  เซนติเมตร  จุมสารสกัดแลววางลงบนจานเพาะเชื้อ  4  ชนิด 
คลายกับวิธี  EFPT  คือ ตองใชเวลาในการอบเพาะเชนเดียวกับวิธี EFPT  จึงทําการอานผล  อยางไรก็ 
ตาม  การตรวจสอบทั้ง 2 วิธีมีขอจํากัดในดานอุปกรณและเครื่องมือ   และใชเวลานานในการตรวจจึง 
ไมเหมาะสมที่จะใชในการตรวจในพื้นที่  หรือแกไขขอจาํกัดดังกลาวในปจจุบัน  จึงมกีารพัฒนาชดุ 
ตรวจสอบยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตว  คือ  ชุดตรวจ  CM  –  test  เปนชุดตรวจสอบเบื้องตน



(Screening  test  kit)  สําหรับตรวจหายาตานจุลชีพตกคางในตวัอยางเนื้อสัตว  ซีรั่ม  และปสสาวะ 
โดยใชหลักการการยับยั้งการแบงตวัของแบคทีเรียในหลอดอาหารเล้ียงเชื้อที่เหมาะสมซ่ึง 
ประกอบดวยสปอรของแบคทีเรียBacillus stearothermophillus  ในอาหารเล้ียงเชื้อที่เหมาะสมและ 
อํานวยตอการซึมผานของสารตานจุลชีพและการเจริญเติบโตของสปอรโดยบรรจุอยูในหลอด 
พลาสติก  (Polypropylene)  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร  สูง 4 เซนติเมตร(ธงชัย เฉลิมชัยกจิ 
และคณะ  2545 )  และสํานักงานปศุสัตวจังหวดัชัยภูมิ ตระหนักถึงความสําคัญในความปลอดภัยทาง 
อาหารดานปศุสัตว    จึงไดดําเนินการตรวจหายาตานจุลชพีตกคางในเนื้อสุกร    เนื้อโค  และเนื้อไก 
ดวยชุดตรวจสอบ  CM-Test  ในพื้นทีจ่ังหวัดชัยภูมิ  เพ่ือขอมูลเบ้ืองตนแกเจาหนาที่ปศุสัตวในพื้นทีใ่ห 
ทราบถึงปญหายาตานจุลชีพตกคางในพืน้ที่ของตนเอง    เพ่ือรวมกนัหาแนวทางปองกนัและแกไข 
ปญหานี้    รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและความสะดวกในการใชชุดตรวจดังกลาวในพืน้ที่โดย 
พิจารณาจากความพึงพอใจในการใชงานของผูปฏิบัติงาน 

อุปกรณและวิธีการ 
(1) ) ตัวอยางเนือ้สุกร เนื้อโค และเนื้อไก 

สุมตัวอยางเนื้อสุกร จํานวน 40 ตัวอยาง  เนื้อโค จํานวน40 ตัวอยาง  จากตลาดสด(เทศบาล 
หรือองคการบริหารสวนตําบล)  ซ่ึงเปนตลาดที่ปริมาณการซ้ือ-ขายเนื้อสัตวตอวันจํานวนมากโดยมี 
สถานที่จํานวนเนื้อสัตว  สวนเนื้อไก  จํานวน  20  ตัวอยาง  จากฟารมมาตรฐานไกเนื้อ  GAP  โดย 
ดําเนินการสุมเก็บในพื้นที่  7  อําเภอคืออําเภอบานเขวา  เมืองชัยภูมิ  จัตุรัส  ภูเขยีว    คอนสวรรค 
หนองบัวแดงและแกงครอ   ในชวงเดือน สิงหาคม  ตุลาคม และ ธันวาคม  2549 

(2) ชุดตรวจสอบยาตานจุลชีพ “CMTest”  จํานวน  100  ชุด 
วิธีการตรวจสอบยาตานจุลชีพดวยชดุตรวจสอบยาตานจุลชีพ“CMTest”มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
(2.1)  เตรียมหลอดทดสอบเทาจํานวนตวัอยางท่ีจะทดสอบและเพ่ิมอีก  1  หลอดเพื่อใชเปนหลอด 
ควบคุมหรือหลอดสําหรับสารสกัดโปรตีนปลอดยาตานจุลชีพ  (Negative control) 
(2.2)  เขียนหมายเลขของตวัอยางบนหลอดทดสอบ 
(2.3)  ใชตัวอยางเนื้อสัตวที่ตองการทดสอบประมาณ  15  กรัม  และหอดวยผาขาวบาง  แลวทําการคั้น 
น้ําจากเนื้อโดยใชอุปกรณสําหรับบดกระเทียมใหไดน้ําที่คัน้จากเนื้อประมาณ 0.10.2 มิลลิลิตร 
(2.4)  ทําการซับน้ําทีค่ั้นไดจากตัวอยางเนื้อดวยแผนกระดาษกรองเสนผาศูนยกลาง  0.6  เซนติเมตร 
(หรือนอยกวา  1เซนติเมตร)  ใหกระดาษกรองชุมดวยน้ําที่คั้นจากเนื้อสัตวที่ตองการทดสอบ  หรือน้ํา 
ที่คั้นจากตัวอยางเนื้อเยื่อที่ตองการทดสอบ  หรือตัวอยางซีรั่ม  หรือตัวอยางปสสาวะ  แลววางกระดาษ 
กรองดังกลาวลงในหลอดชุดตรวจสอบโดยใหสัมผัสผิวบนของอาหารเล้ียงเชื้อทุกครั้งที่ทําการ 
ทดสอบใหใชแผนกระดาษกรองจุมสารสกัดโปรตีนปลอดสารตานจุลชีพวางลงในหลอดทดสอบท่ี



กําหนดใหเปนหลอดควบคุม  (สารสกัดโปรตนีปลอดสารตานจุลชีพจะเตรยีมไวใหในชุดตรวจสอบท่ี 
ผลิตในเชิงพาณิชย และถาใชไมหมดใหเก็บไวในชองทําน้าํแข็งหรือชองแชแข็งของตูเย็น) 
(2.5)  ทําการปดฝาหลอดชุดตรวจสอบดวยกระดาษกาวหรือเทปกาวเพื่อปองกันสารในหลอดทดสอบ 
ระเหยในระหวางการอบเพาะหลอดทดสอบ 
(2.6)  นําหลอดทดสอบไปอบเพาะในอุณหภูมิ  65  องศาเซลเซียส  โดยใชอางน้ํารอนที่สามารถ 
ควบคุมอุณหภูม(ิWater bath)  ตูอบเพาะเชื้อ  (Incubator)  หรือแทนใหความรอน  (Heater  block) 
ในการทดสอบครั้งนี้ไดใชการอบเพาะในอางน้ํารอนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ  หลังจากทําการอบ 
เพาะหลอดทดสอบเปนเวลา  2½  ชั่วโมงใหนําหลอดควบคุมมาดูผลกอน  ถาสีอาหารเล้ียงเชื้อของ 
หลอดควบคุมเปล่ียนเปนสีเหลือง  ใหอานผลการทดสอบตัวอยางที่ทดสอบท้ังหมดไดแตถาสีของ 
หลอดควบคุมยังไมเปล่ียนเปนสีเหลืองทั้งหมดใหทําการอบเพาะหลอดทดสอบตอ  และนํามาอานผล 
ทุก 1015 นาท ี
(3)  วิธีการวิเคราะหขอมลูและการเสนอขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ เชิงพรรณนา 
การนําเสนอขอมูล นําเสนอขอมูลในลักษณะตารางรอยละ  เพ่ือแสดงใหเห็นสภาวะยาตานจุล 

ชีพตกคางในเนื้อสุกร  เนื้อโค  และเนื้อไก  และความพึงพอใจตอการใช  CMTest  ในพื้นที่จังหวัด 
ชัยภูมิ 
(4) จัดทําแบบสอบถามผูปฏบิัติงาน 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในความสะดวกของการใชชดุตรวจ  CMTest  ในการตรวจสอบ 
ยาตกคางในเนื้อสัตวในพื้นที่โดยการสัมภาษณ  เจาหนาทีก่ลุมพัฒนาคณุภาพสินคาปศุสัตว  สํานักงาน 
ปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  จํานวน  8  ราย 

ผล 
ผลการตรวจสอบเนื้อสุกรและเนื้อโคซ่ึงสุมเก็บตัวอยาง  จากตลาดสดเทศบาลและองคการ 

บริหารสวนตําบล  และเนื้อไกสุมเก็บจากฟารมมาตราฐานไกเนื้อ  เม่ือพิจารณาในแตละอําเภอที่ 
ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางตรวจสอบจํานวน  7  อําเภอ  พบวามี 3 อําเภอที่พบยาตานจุลชีพตกคาง คือ 
อําเภอบานเขวา  พบมียาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร  1  ตวัอยาง  คิดเปนรอยละ  0.25  อําเภอเมือง 
ชัยภูมิ มียาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.25 และอําเภอภูเขียว มียาตานจุล 
ชีพตกคางในเนื้อโค 1 ตวัอยาง คิดเปนรอยละ 0.25  จากขอมูลตามตารางท่ี 1 จะเห็นวา จังหวัดชัยภูมิ 
พบยาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร  จํานวน 2  ตัวอยางจากตัวอยางท้ังหมด 40  ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
5  และพบยาตานจุลชีพ จํานวน 1 ตัวอยางจากตวัอยางเนือ้โค  40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ2.5  สวน 
ตัวอยางเนื้อไกจํานวน  20  ตวัอยาง  ไมพบยาตานจุลชีพตกคางอยู  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมการตรวจ 
พบยาตานจุลชีพในพื้นทีจ่ังหวัดชัยภูมิ  พบวามียาตกคางในเนื้อสุกรมากกวาเนื้อโค  และเนื้อไกไมพบ 
ยาตานจุลชีพตกคาง



ตารางที่ 1  ผลการตรวจหายาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร เนื้อโค และเนื้อไก ในพื้นที่ 7 อําเภอของ 
จังหวัดชัยภมูิ 

อําเภอ 
ชนิด/จํานวนตวัอยาง  หมาย 

เหตุ เนื้อสุกร  เนื้อโค  เนื้อไก 
ตรวจ  พบ(%)  ตรวจ  พบ(%)  ตรวจ  พบ(%) 

บานเขวา  6  1(0.25)  6  0  3  0 
เมืองชัยภูมิ  7  1(0.25)  7  0  3  0 
จัตุรัส  7  0  7  0  4  0 
ภูเขียว  5  0  5  1(0.25)  2  0 
คอนสวรรค  5  0  5  0  2  0 
หนองบัวแดง  5  0  5  0  2  0 
แกงครอ  5  0  5  0  4  0 
รวม  40  2(5.00)  40  1(2.5)  20  0 

สวนการประเมินความพึงพอใจในความสะดวกของการใชชุดตรวจ  CMTest  ในการ 
ตรวจสอบยาตกคางในเนื้อสัตวในพืน้ที่  ของเจาหนาที่กลุมพัฒนาคณุภาพสินคาปศุสัตว สํานกังานปศุ 
สัตวจังหวัดชัยภูมิ  จํานวน  8  ราย  รายละเอียดตามแบบสอบถามในภาคผนวกที่  1  พบวา  เจาหนาที่ 
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 6 คน (75%) เปนเพศชาย 2 คน (25%)  มีอายุในชวง 20-25 ป จํานวน 7 
ราย  (81.5%)  มีอายุในชวง  36-40  ป  จํานวน  1  ราย  (12.5%)  จบการศกึษาระดับปรญิญาตรีทกุคน 
(100%)  และประสบการณทํางานดานพัฒนามาตรฐานปศุสัตว  ระดับ  5-9  ป  จํานวน  6  คน  (75%) 
ระดับ4-5ป จํานวน 2 คน (25%)  มีความพึงพอใจตอการใชชุดตรวจ CMTest ตรวจสอบยาตกคาง 
ในเนื้อสัตวในพืน้ที่  ในดานตางๆ  รายละเอียดตามตารางที่  2  โดยภาพรวมเจาหนาทีก่ลุมพัฒนา 
คุณภาพสินคาปศุสัตว สํานกังานปศุสัตวจังหวดัชัยภูมิ มีความพึงพอใจในระดับ ด ีคดิเปนรอยละ 56.2 
นอกจากนี้เจาหนาท่ีทั้ง  8  รายมีขอคิดเห็นตรงกันวาหลอดพลาสติก  (Polypropylene)  ขนาด 
เสนผาศูนยกลางขนาด  1  เซนติเมตร  สูงขนาด  4  เซนติเมตร  ที่บรรจุอาหารเล้ียงเชื้อแบคทีเรีย 
Bacillus  stearothermophillus  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง  ขนาด  1  เซนติเมตร  แคบเกินไปไม 
สะดวกในการวางแผนกระดาษกรองที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.6  เซนติเมตร ในขณะปฏิบัติงานในพื้นที่



ตารางที่ 2  แสดงผลความพึงพอใจตอการใชงานชุดตรวจ CMTest ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจตอดานตางๆ 
ของชุดทดสอบ 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก(3)  ดี(2)  ปานกลา(1)  นอย(0)  รวม 

เครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน 
การทดสอบ  2  6  -  -  8 

การเตรียมตัวอยาง  -  5  3  -  8 
การเตรียมหลอดทดสอบ  -  -  8  -  8 
ขั้นตอนการทดสอบ  -  4  4  -  8 
การแปลผลการทดสอบ  -  6  2  -  8 
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ในทองที่ 

-  6  2  -  8 

รวม  2(4.2)  27(56.2)  19(39.6)  -  54 

บทวิจารณและสรุป 
จากผลการศกึษาครั้งนี้  ทําใหทราบถึงสถานการณการตกคางของยาตานจุลชีพตกคางใน 

เนื้อสัตวของจังหวัดชยัภูมิ ในป 2549 ไดในระดับหนึ่ง เนือ่งจากมีขอจํากัดของจํานวนชุดตรวจ ทําให 
ไมสามารถตรวจไดทัว่ถึงในทกุพื้นที่และทกุเวลา  จากการตรวจหายาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร 
เนื้อโค  และเนื้อไกดวยชุดตรวจสอบ  CMTest  ในพืน้ที่  7  อําเภอ  คืออําเภอบานเขวา  เมืองชัยภูมิ 
จัตุรัส ภูเขียว คอนสวรรค หนองบัวแดง และแกงครอ พบวา เนื้อสุกร จํานวน 40 ตัวอยาง พบยาตาน 
จุลชีพตกคาง จํานวน 2  ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 5 ในตัวอยางเนื้อโค จํานวน 40 ตัวอยาง พบยาตานจุล 
ชีพ จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ2.5 และในตัวอยางเนือ้ไกจํานวน 20 ตัวอยาง ไมพบยาตานจุลชีพ 
ตกคางอยู  มยีาตกคางในเนื้อสุกรมากกวาเนื้อโค  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของเพชรรัตนและเจษฎา  ป 
2548 ซ่ึงไดศึกษาการตรวจหายาตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกร เนื้อไก และเนื้อโค ในภาคตะวันตกของ 
ประเทศไทย พบวาจังหวดันครปฐมมากที่สุด และพบยาตกคางในเนื้อสุกร รอยละ 24.17  และเนื้อไก 
รอยละ20.47  รองลงมาคือ  จังหวัดสมุทรสงคราม  พบยาตกคางในเนื้อสุกร  รอยละ22.22  และเนื้อไก 
รอยละ  6.45  และสอดคลองกับรายงานของปราโมทย  และอภิชัย  ป2550  ซ่ึงไดศึกษาสภาวะสารตาน 
จุลชีพตกคางในเนื้อไกและเนื้อสุกร  โดยวิธีจุลินทรยีวิเคราะห  ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ 
ไทย  พบวาเนื้อสุกรมีสารตานจุลชีพมากกวาเนื้อไกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและสอดคลองกับรายงาน 
ของสมนึกและพรศิริ  ป  2545  ในอุบัติการณสารตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตวที่จําหนายในตลาดจาก 
17  จังหวัดภาคเหนือของไทย  ซ่ึงพบสารตานจุลชีพตกคางในเนื้อไก  0.38%  และในเนื้อสุกร  4.75%



แสดงใหเห็นวาแนวโนมสภาวะสารตานจุลชีพตกคางในเนือ้ไกเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอย  ในขณะเดียวกัน 
กลับพบสารตานจุลชีพตกคางในเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นสูงอยางมาก  สาเหตุการพบการตกคางของยาตานจุล 
ชีพใน  3  อําเภอ  คืออําเภอเมืองชัยภูมิ  ,  อําเภอภูเขียว  และอําเภอบานเขวา  อาจมีสาเหตุจากการใชยา 
ปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสมและไมถูกตองในการรกัษาสัตวหรือปองกันโรคสัตว  เชน  การใหยาขนาด 
สูงเกินขนาดที่ใชในการรกัษา  หรือการใหยาในขนาดต่ําเกนิไปเปนระยะเวลายาวนาน  หรือแมแตการ 
ใหยาเพ่ือเปนสารเสริมในอาหารสัตว  (Feed  additive)  รวมทั้งมีระยะเวลาหยุดยาที่ไมเพียงพอกอน 
นําสัตวเขาสูโรงฆาสัตว (ศศิและคณะ,2545) ซ่ึงปญหาเหลานี้เกิดจากไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง ในการ 
ควบคุมการใชยาอยางจริงจัง ดังจะเห็นไดจากกรณีเนื้อไก ซ่ึงไดเก็บตัวอยางจากฟารมมาตรฐาน พบวา 
ไมพบยาตานจุลชีพตกคางในทกุตวัอยาง  ซ่ึงอาจเปนผลมาจากฟารมไกเนื้อเปนฟารมมาตรฐาน  ซ่ึงมี 
นายสัตวแพทยปริญญา  ทําหนาที่กํากับดูแลการใชยารวมทั้งการหยุดยาภายในฟารม  ซ่ึงแตกตางจาก 
ฟารมสุกรและฟารมโคเนื้อท่ีมีการพัฒนาเขาระบบมาตรฐานจํานวนนอย  และเปนการเล้ียงเปนฟารม 
เกษตรกรรายยอยสวนใหญ  จึงไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง  นอกจากนี้โรงฆาสัตวขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใน  3  อําเภอ  ยังไมสามารถรองรับการฆาสัตวไดเพียงพอ  จนมกีารลักลอบฆาสัตวหลัง 
บาน  ดังนั้นจึงมิไดมีการตรวจสอบสัตวกอนหรือหลังฆาจากพนกังานตรวจโรคสัตวซ่ึงกลไกดังกลาว 
เปนขั้นตอนหนึ่งที่ชวยใหเกิดอาหารปลอดภัย  จากผลการศึกษาในครั้งนี้  นาจะเปนประโยชนในการ 
กระตุนเตือนใหผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผูบริโภคใหความสําคัญกับปญหาการยา 
ตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตว 

สวนการประเมินความพึงพอใจในความสะดวกของการใชชุดตรวจ  CMTest  ในการ 
ตรวจสอบยาตกคางในเนื้อสัตวในพืน้ที่  ของเจาหนาที่กลุมพัฒนาคณุภาพสินคาปศุสัตว จํานวน 8 ราย 
พบวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  มคีวามพึงพอใจในความสะดวกตอตรวจสอบยาตกคางในเนื้อสัตวโดยใช 
ชุดตรวจ  CMTest  ในระดับดีหรือระดับ  2  คิดเปนรอยละ  56.2  เม่ือเปรียบกับวิธีการตรวจหายา 
ตกคางในเนื้อสัตวในปจจุบนั ชุดตรวจCMTestมีความเหมาะสมที่จะใชตรวจในพืน้ที่ไดดี  เนื่องจาก 
วิธีการไมซับซอน  อุปกรณทีใ่ชไมมาก  แตเจาหนาที่ทุกคนลงความเห็นวา  ชดุตรวจ  CMTest  มี 
ขอจํากดัในหลอดพลาสติก  (Polypropylene)  ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด  1  เซนติเมตร  ที่บรรจุ 
อาหารเล้ียงเชื้อแบคทีเรีย  Bacillus  stearothermophillus  มีขนาดแคบเกนิไปไมสะดวกในการวาง 
แผนกระดาษกรองที่มีเสนผาศูนยกลาง 0.6  เซนติเมตร ในขณะปฏิบัติงานในพืน้ที



ขอเสนอแนะ 
การจะดําเนินการอาหารปลอดภัยใหสําเร็จนั้นจะตองอาศัยความรวมมือจาก  3  ภาคสวนคือ 

ภาครัฐบาล , ภาคเอกชนหรือผูประกอบการและภาคประชาชนหรือผูบริโภค ซ่ึงแตละภาคสวนจะตอง 
มีจิตสํานึกตอกันและกันในผลกระทบท่ีจะเกดิขึ้นในการกระทําหรืองดเวนการกระทําที่ควรทํา เชนใน 
สวนภาค  นโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนในการแกปญหาดังกลาว  ขอกฎหมายจะตองทันสมัยทนัเหตุการณ 
และสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง เชน การใชยาในสัตวจะตองใหสัตวแพทยเปนผูดูแลหรือควบคุม 
เจาหนาที่รัฐจะตองปฏิบัติงานเพ่ิมความเขมงวดในการตรวจติดตาม  เฝาระวังอยางตอเนื่องตอเนื่อง 
ตั้งแตปจจัยการผลิตสัตว  (ยาสัตวหรืออาหารสัตว)  ,  ฟารมเล้ียงสัตว  ,โรงฆาสัตวและโรงงานแปรรูป 
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวจนถึงสถานที่จําหนายและมีระบบการตรวจสอบยอนกลับ(Traceability System) 
เพ่ือใหทราบถึงแหลงที่มา  และมีการบังคับใชกฎหมายกบัผูประกอบการผูท่ีกระทําความผดิอยางถึง 
ที่สุด  รวมทั้งแจงการกระทําความผิดของผูประกอบการใหผูบริโภคไดทราบถึงความไมปลอดภัยทาง 
อาหารเพ่ือไมใหผูบริโภคไมเลือกซ้ือบริโภคจะเปนการสรางสภาพบังคับทางสังคมตอไป  ในสวน 
ภาคเอกชนหรือผูประกอบการ  ไดแก  ผูประกอบการผลิตและจําหนายยาสัตวจะตองไมผลิตหรือ 
จําหนายยาหรือสารตองหามเพื่อนําไปใชในการเล้ียงสัตว  ผูประกอบการฟารมเล้ียงสัตวหรือเกษตรกร 
ผูเล้ียงสัตวตองมีจิตสํานึกทีด่ีในการผลิตเนื้อสัตวที่มคีุณภาพและปลอดภัยตอผูบริโภค  เพ่ือความยั่งยืน 
ของอาชีพการเล้ียงสัตว  ผูประกอบการโรงฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวไมนําสัตวที่ปวยหรือไมทราบ 
แหลงที่มาเขาฆาในโรงฆาสัตวหรือไมลักลอบฆาสัตวหลังบาน  พรอมทั้งพัฒนาสถานทีจ่ําหนายใหถูก 
สุขลักษณะ  ไมใชสารยอมแตงสีเนื้อ  เชนการยอมสีเหลืองในซากไก  และภาคประชาชนหรือผูบริโภค 
จะตองเลือกซ้ือเนื้อสัตวที่ปลอดภัยไมใชเลือกจากปจจยัราคาเปนหลัก  หรือเลือกซ้ือเนื้อสัตวที่มีการ 
รับรองจากหนวยงานรัฐและมีระบบตรวจสอบยอนกลับ(Traceability  System)  เม่ือทุกภาคสวน 
ตางมีจิตสํานกึในหนาที่และรวมกันปองกนัปญหาที่อาจจะเกิดขึน้เชื่อวาปญหายาตกคางในเนื้อสัตว 
ดังกลาวก็จะไมใชปญหาตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ นายประภากร    สมิติ   ผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่สนับสนุนงบประมาณในการ 

จัดทําโครงการกํากับ  ตรวจสอบเฝาระวังหวงโซความปลอดภัยทางอาหารดานปศุสัตว  ทําใหสามารถ 
จัดซ้ือชุดตรวจหายาตานจุลชีพCMTest  ได 

ขอขอบคุณ  สัตวแพทยหญิง  ศรีสมัย    โชตวินิช  ปศุสัตวจงัหวัดชัยภูมิ  ทีใ่หการสนับสนุนใน 
การเสนอผลงาน  เจาหนาที่กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชยัภูมิที่เก็บ 
ตัวอยางและตรวจวิเคราะหหายาตานจุลชีพจนไดรับผลสําเร็จดวยดี  และขอขอบคุณ น.สพ. บุญญกฤช 
ปนประสงค  ที่ชวยตรวจสอบ ใหคําแนะนําปรับปรุงแกไขตนฉบับ


