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การตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 
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บทคัดย่อ 

                  การตรวจหาสารเร่งเน้ือแดงในสุกรจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปีงบประมาณ2555-2559โดยการสุ่ม
ตรวจปัสสาวะสุกร จํานวน 3,338 ตัวอย่าง จากฟาร์มสุกรจํานวน 3,135 ตัวอย่าง และจากโรงฆ่าสัตว์จํานวน 
203 ตัวอย่าง ส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเน้ือแดงที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) พบว่าตัวอย่าง
ที่ให้ผลบวกในฟาร์มสุกรจํานวน 94  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.99  และพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกในโรงฆ่าสัตว์ 
จํานวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็น  ร้อยละ 4.33   ปีงบประมาณ 2556 พบตัวอย่างให้ผลบวกทั้งในส่วนของฟาร์มสุกร
และโรงฆ่าสัตว์สูงสุดคือ ในฟาร์มสุกรพบตัวอย่างให้ผลบวกจํานวน 47 ตัวอย่างจาก 717 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 6.55 และในโรงฆ่าสัตว์ พบตัวอย่างให้ผลบวกจํานวน 6 ตัวอย่างจาก 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.14    
สรุปว่าผลบวกตัวอย่างจากฟาร์มสุกรพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ 2555-2556 ร้อยละ 4.64., 6.55 
ตามลําดับ จากน้ันพบว่าในปีงบประมาณ2557-2559 พบตัวอย่างให้ผลบวกจากฟาร์มสุกรมีแนวโน้มลดลง 
ร้อยละ  2.06 ,0.00 , 0.76  ตามลําดับ   

             เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความเข็มข้นของสารเร่งเน้ือแดงทั้งปัสสาวะสุกรในฟาร์มสุกรและโรงฆ่า

สัตว์ที่ผลตรวจวิเคราะห์เป็นบวกพบระดับความเข็มข้น 2-3 ppb.,>3-4 ppb.,   และ › 4 ppb.,  ร้อยละ 

53.40,24.91,22.33 ตามลําดับ  

   จากผลการศึกษาการตรวจหาสารเร่งเน้ือแดงในสุกรที่ดําเนินการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์พบว่า
ฟาร์มสุกรให้ผลบวกต่อการตรวจสารเร่งเน้ือแดงในระดับที่น่าพอใจแต่ต้องดําเนินการเฝ้าระวังการใช้สารเร่ง
เน้ือแดงอย่างเคร่งครัดต่อไปเพ่ือให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเร่งเน้ือแดง 

คําสําคัญ: สารเร่งเน้ือแดง  ปัสสาวะสุกร จังหวัดบุรีรัมย์  ELISA 

เลขทะเบียนวิชาการ 62(2)0116(3)-047 
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Detection of beta-agonists on pork in Buriram province from 2012 – 2016 

Mr. Wichien Piwkham1   Mr. Patinya Teerawiwattanakit2 

Abstract 

 This study is about detection beta-agonists n pork in Buriram province from 2012 – 
2016. 3,338 random samples were taken from 3,135 pig farms and 203 slaughterhouses. The 
samples were detected for beta-agonists at the laboratory of Veterinary Research and 
Development Center Lower Northeastern Region with the technique of Enzyme Linked 
Immunosorbent Assay (ELISA). The findings showed that there were 94 positive samples from 
pig farms (2.99%)  while there were 9 positive samples from the slaughterhouses, (4.33%) . In 
the fiscal year 2013 the positive samples were presented most both from the pig farms and 
the slaughterhouses – 47 out of 717 from the pig farms (6.55%) and 6 out of 35 from the 
slaughterhouses (17.14%). For the fiscal year during 2012 – 2013, the positive samples from 
pig farms were found more – 4.64% and 6.55%  respectively. Then in the fiscal year during 
2014 – 2016, the positive samples from pig farms were found less – 2.06%, 0.00%, 0.76%  
respectively. 

 When comparing the beta-agonists concentration level in pig urine both in pig farms 
and the slaughterhouses, which showed positive results, it showed that the concentration 
ranges were 2-3 ppb.,  > 3-4 ppb , and  > 4 ppb , overall 53.40% and 24.91% and 22.33% 
respectively.  

 The findings of the study of detection of beta-agonists on pork in accordance with 
the policy of Department of Livestock Development showed that there were satisfactory 
positive results against beta-agonists in pig farms ;however, beta-agonists must be used with 
caution for consumer safety.  
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บทนํา 
สารเร่งเน้ือแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (beta – agonist, β – agonist) เป็นสารเคมีที่มี

โครงสร้างคล้ายสารสื่อประสาท  (Neurotransmitter) ซึ่ งจัดอยู่ในกลุ่มของ  adrenaline drug หรือ 
sympathomimetic amine เ ช่นเ ดียวกับ  adrenaline amphetamine และ  Ephredine ออกฤท ธ์ิ ต่อ
adrenergic nerves หรือpostganglionic sympathetic กระตุ้นการทํางานของหัวใจและระบบประสาท
ส่วนกลาง (central nervous system) โดยการจับกับตัวรับ beta – adrenergic และทําปฏิกิริยาโดยการเร่ง 
adenylcyclase กระตุ้นการเพ่ิมขึ้นของ cAMP ภายในเซลล์และลดแคลเซยีมในเซลล ์กระตุ้นการเกิดปฏิกิริยา
ของ Phosphokinase A และปฏิกิริยา Phosphorylation ผลคือทําให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเน้ือเรียบที่
หลอดลม (Kasahara et al., 2005) ได้แก่ Salbutamol  Clenbuterol และ Ractopamine เป็นต้น สาร
กลุ่มน้ีจะกระตุ้นการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง และมีผลทําให้หลอดลม
ขยายตัว ในทางการแพทย์ได้นํามาใช้ประโยชน์มานานแล้ว เพ่ือรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดในคน แต่มี
ผลข้างเคียงคือ หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น กล้ามเน้ือมือสั่นพลิ้ว ซึ่งจะพบสูงถึงร้อยละ 42 ของผู้ที่ได้รับยา นอกจากน้ี
ยังพบอาการกระวนกระวาย หวาดกลัว ชะลอการคลอด และยังช่วยลดความอ้วน เน่ืองจากยาไปลดภาวการณ์
สะสมของไขมัน (ธวัชชัย, 2546) ซึ่งเป็นเคมีภัณฑ์ที่ผู้เลี้ยงสุกร ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการเลี้ยงสุกรเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพซากและช่วยในการขุน เพราะทําให้อัตราแลกเน้ือมีประสิทธิภาพดีขึ้นด้วย โดยจะช่วยในการใช้
พลังงานจากไขมัน ลดการสะสมของไขมันแต่เพ่ิมการสะสมโปรตีนในกล้ามเน้ือในซากสุกร เป็นผลให้มีเน้ือแดง
เพ่ิมขึ้นไขมันน้อย (ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสารเร่งเน้ือแดง (ซาลบูทามอล), 2550 และ Vestergaard et al, 
1994) จึงเป็นสาเหตุสําคัญที่จูงใจให้เกษตรกรใช้สารเร่งเน้ือแดงในการเลี้ยงสุกร เน่ืองจากทําให้หน้าตัดเน้ือสัน
ใหญ่ขึ้นและเนื้อแดงมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ไขมันสะสมน้อยลงคุณภาพซากดีขึ้นเหมาะต่อการนําไปจําหน่ายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค (ถนอม และสุทธิพงศ์, 2547) ส่วนมากจะใช้ผสมอาหารที่ระดับ 4-8 
ppm (ธวัชชัย, 2546) 

หรือหากใช้ Salbutamol ที่ระดับ 2-8 ppm จะทําให้ไขมันสันหลังสุกรบางลง คุณภาพซากดีขึ้น 
(Cole et al., 1987) แต่ก็มีข้อเสียคือก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อตัวสัตว์ ทําให้สัตว์เกิดอาการหัวใจเต้นเร็วขึ้น ใน
สัตว์บางชนิดอาจพบการตายของกล้ามเน้ือหัวใจ  นอกจากนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหากได้รับสารเร่ง
เน้ือแดงที่ตกค้างในเน้ือสุกร (กนกวรรณ, 2546)  เน่ืองจากสารกลุ่มน้ีจะจับอย่างจําเพาะกับเบต้ารีเซ็พเตอร์ ที่มีอยู่
ตามอวัยวะต่างๆในร่างกายทําให้การทํางานของอวัยวะผิดปกติ (Willey et al., 1994) เช่น กล้ามเน้ือสั่น หัวใจเต้น
เร็วกว่าปกติ กระวนกระวาย วิงเวียน ปวดศีรษะ บางรายมีอาการเป็นลม คลื่นไส้อาเจียน มีอาการทางจิตประสาท 
และเป็นอันตรายมากสําหรับหญิงมีครรภ์  ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ (สุ
บัณฑิต, 2548) ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงประกาศห้ามใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์เป็นวัตถุที่เติมใน
อาหารสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ . 2525 และ
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 เพ่ือป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดจากการ
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บริโภคเน้ือสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์ที่มีสารเบต้าอะโกนิสต์ ตกค้างในเน้ือสัตว์ และตอบสนองต่อนโยบาย
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food  safety) กรมปศุสัตว์จึงได้ทําโครงการแก้ปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง
ในสุกร เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเน้ือสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารดังกล่าว กรม
ปศุสัตว์จึงออกมาตรการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเน้ือแดงในฟาร์มสุกรในปี พ.ศ.2546 โดยการเก็บตัวอย่าง
ปัสสาวะสุกร อาหารสุกร นํ้าที่ใช้ในฟาร์มสุกร ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และดําเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ใช้
สารเร่งเน้ือแดง ถือเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ให้มีความปลอดภัยในการบริโภคเน้ือ
สุกร (กรมปศุสัตว์, 2546) จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดําเนินโครงการดังกล่าว โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรในโรง
ฆ่าสัตว์และฟาร์มเลี้ยงสุกรส่งตรวจหาสารเร่งเน้ือแดง เพ่ือเฝ้าระวังและติดตามปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดง  
ดังน้ันจึงได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สารเร่งเน้ือในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือเป็นแนวทางและวาง
แผนการดําเนินงานในแก้ปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดงในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

กลุ่มศึกษา 
                    เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรขนุที่มีนํ้าหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ 
ของจังหวัดบุรีรัมย์  โดยสุ่มเก็บรวบรวมตัวอย่างเป็นเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี 2555 – 2559 จากฟาร์มสุกรขนาดใหญ ่
ขนาดกลางและขนาดเล็ก จํานวน 3,135 ตัวอย่าง และจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ชนิดสุกร จํานวน 203 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,338 ตัวอย่าง  
 
การเก็บตัวอย่าง 
 1. สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มสุกรขุน และสุกรพันธ์ุ จากสุกรที่มีนํ้าหนักมากกว่า 60 
กิโลกรัมขึ้นไป พร้อมทําหมายเลขตัวอย่าง และเก็บรักษาในห้องแช่แข็งของตู้เย็น 
 2. สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างจากกระเพาะปัสสาวะสุกรที่เข้าฆ่า 
พร้อมทําหมายเลขตัวอย่าง และเก็บรักษาไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น 
 3. ส่ งตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจหาสารเร่ งเน้ือแดงที่ ศูนย์ วิจั ยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์ ตามแบบฟอร์มส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์  
 4. ตัวอย่างที่ให้ผลบวกจะถูกส่งไปยืนยันปริมาณอีกคร้ังที่สํานักตรวจสอบคุณภาพสนิค้าปศุสัตว์ ด้วย
วิธี Liquid Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry (LC-MS/MS)  
 
วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

ส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจวิเคราะห์สารซัลบูทามอล (Salbutamol) เคลนบูเทอรอล  (Clenbuterol) และ แรค
โตพามีน (Ractopamine) ตกค้าง ที่ห้องปฏิบัติการงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ด้วยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) โดยใช้ชุด
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ตรวจสําเร็จรูป (Randox®) การตัดสินผลเป็นบวกเมื่อพบค่าวิเคราะห์เกิน 2 ppb ในส่วนของ Salbutamol  
Clenbuterol  และ 4 ppb ในส่วนของ Ractopamine   และในฟาร์มใดที่พบผลตรวจปัสสาวะสุกรเป็นบวก
ด้วยวิธี ELISA  ทําการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และน้ําด่ืมสุกรจากฟาร์มสุกรดังกล่าวส่งตรวจหาสารเร่งเน้ือแดง
ในอาหารสุกรส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี LC-MS/MS ที่ห้องปฏิบัติการสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
จังหวัดปทุมธานี  

 
 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
นําผลการตรวจสารเร่งเน้ือแดงมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สัดส่วนและร้อยละ  เพ่ือเปรียบเทียบผล

การตรวจพบสารเร่งเน้ือแดง ดังน้ี วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตรวจพบสารเร่งเน้ือแดงระหว่างตัวอย่างจากฟาร์ม
สุกรและโรงฆ่าสัตว์ ปีงบประมาณ 2555-2559 และวิเคราะห์เปรียบเทียบความเข้มข้นของสารเร่งเน้ือแดงใน
ตัวอย่างปัสสาวะสุกรที่ผลตรวจวิเคราะห์เป็นบวกด้วยวิธี ELISA ปีงบประมาณ 2555-2559   

 
 
 

 ผลการศึกษา  

ผลการสุ่มตรวจปัสสาวะสุกร ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555 - 2559  จํานวน 3,338 ตัวอย่าง โดยเป็น
ตัวอย่างจากฟาร์มสุกรจํานวน 3,135 ตัวอย่าง และจากโรงฆ่าสัตว์จํานวน 203 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่ให้ผล
บวกต่อสารเร่งเน้ือแดงจากฟาร์มสุกรจํานวน 94  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.99  และจากโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 9 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.33 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณจะเห็นว่าปีงบประมาณ 2556 พบตัวอย่าง
ให้ผลบวกทั้งในส่วนของฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์สูงสุดคือ ในฟาร์มสุกรพบ 47 ตัวอย่างจาก 717 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 6.55 และในโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 6 ตัวอย่างจาก 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 17.14 ในส่วนของ
ฟาร์มสุกรต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกในปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ 4.64 
ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 6.55 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.91) ปีงบประมาณ 2557 ร้อยละ 2.06 (ลดลงร้อยละ
4.49) ปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 0.00 (ลดลงร้อยละ 2.06) และในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 0.76 
(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.76) ตามลําดับ ในส่วนโรงฆ่าสัตว์ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกใน
ปีงบประมาณ 2556 ร้อยละ 17.14 และปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 6.38 (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจหาสารเร่งเน้ือแดงในตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ ปีงบประมาณ 
2555-2559 
 

ปีงบ ตัวอย่าง จํานวน ฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์ 
ประมาณ ทั้งหมด ผลบวก (%) ตัวอย่าง ผลบวก (%) ตัวอย่าง ผลบวก (%) 

2555 660 29 (4.39) 625 29 (4.64) 35 0 (0.00)
2556 752 53 (7.05) 717 47 (6.55) 35 6 (17.14)
2557 717 14 (1.95) 681 14 (2.06) 36 0 (0.00)
2558 635 0 (0.00) 585 0 (0.00) 50 0 (0.00)
2559 574 7 (1.22) 527 4 (0.76) 47 3 (6.38) 
รวม 3,338  103 (3.09) 3,135 94 (2.99) 203 9 (4.43) 

 
 
แผนภูมิที ่1 แสดงการพบสารเร่งเน้ือแดงในระดับฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2559 
 

 
 

  ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของสารเร่งเน้ือแดงในปัสสาวะสุกรในฟาร์มสุกรและโรง
ฆ่าสัตว์ที่ผลตรวจวิเคราะห์เป็นบวกด้วยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ปีงบประมาณ 

2555-2559 ช่วงระดับความเข็มข้น 2-3 ppb, >3-4 ppb และ › 4 ppb พบรวม ร้อยละ 53.40, 24.91, 

22.33 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2  
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      ตารางที่ 2    ระดับความเข้มข้นของสารเร่งเน้ือแดงในปัสสาวะสุกรในฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ที่ผลตรวจ
วิเคราะห์เป็นบวกด้วยวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ระหว่างปีงบประมาณ 2555-
2559 
 

ปีงบประมาณ ตัวอย่างที่ ระดับความเข็มข้น 
 ผลตรวจวิเคราะห์เป็นบวก 2-3 ppb >3.0-4.0 ppb >4.0 ppb

 ตัวอย่าง % ตัวอย่าง % ตัวอย่าง % 

2555 29 16   55.17 11   37.93 2     6.90
2556 53 26   49.07 13   24.53 14   26.42 
2557 14 9     64.29 1      7.14 4     28.57
2558 0 0      0.00 0      0.00 0     0.00
2559 7 4     57.14 0      0.00 3     42.86

รวม 103 55    53.40 25    24.27 23   22.33
 

 
 

 
สรุปและวิจารณ์ 

จากการศึกษา ผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อหาสารเร่งเน้ือแดงของจังหวัดบุรีรัมย์  ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2555 - 2559 ในส่วนกลุ่มฟาร์มสุกร (ตารางที่1) จะเห็นว่า ผลการตรวจหาสารเร่งเน้ือแดงใน
ปัสสาวะสุกรให้ผลบวกมีแนวโน้มลดลง คือ ร้อยละ 4.64, 6.55, 2.06, 0.00 และ 0.76 ตามลําดับ โดยมี
รูปแบบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงคล้ายการศึกษาการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเน้ือแดงในสุกรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ปีงบประมาณ 2555-2557 เท่ากับร้อยละ 11.60, 5.80 และ 3.78 ตามลําดับ (สุทินและมนต์วจี 2558) 
พิจารณาจากค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.80 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับการรายงานการเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเน้ือแดงของฟาร์ม
สุกรจากฟาร์มเกษตรกรในพ้ืนที่สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 จํานวน 12 จังหวัด ร้อยละ 2.22 (บัญชาและกุลนรี 
2560) ลักษณะการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของร้อยละการตรวจพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกในปัสสาวะสลับกันน้ันอาจ
เกิดจากในบางช่วงเวลาฟาร์มสุกรมีการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์อยู่ จึงตรวจสอบพบการปนเป้ือนหรือพบ
ตัวอย่างที่ให้ผลบวก เมื่อมีการตรวจพบผลบวกในตัวอย่างปัสสาวะสุกรก็จะมีมาตรการเข้มงวดที่ฟาร์มเพ่ิมมาก
ขึ้น ทั้งการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร ตัวอย่างอาหารและนํ้ากินจากฟาร์มสุกร กรณีที่ฟาร์มใดมีผลการตรวจเป็น
บวกก็จะมีการกักสุกรที่ฟาร์มไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายหรือจับขายจนกว่าจะมีการตรวจซ้ําและให้ผลตรวจเป็นลบ 
ซึ่งการดําเนินการน้ันก็ส่งผลให้ในระยะต่อมาผู้ประกอบการฟาร์มมีการใช้น้อยลง ตรงกันข้ามหากผลทดสอบ
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ทางห้องปฏิบัติการพบการปนเป้ือนน้อย มาตรการต่าง ๆก็จะน้อยลงไปด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ตัวอย่าง
บวกมากขึ้นมาอีก  แต่ก็พบว่าในปี 2558 พบตัวอย่างบวกลดลงจากปี 2557 อย่างชัดเจนเน่ืองจากมีการจัดต้ัง
ชุดเฉพาะกิจเพ่ือเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเน้ือแดงโดยดําเนินการสุ่มเก็บตัวอย่าง ทําให้ผู้ประกอบการผู้เลี้ยงสุกร
ขุนเกรงกลัวที่จะกระทําผิด แต่เน่ืองจากการตรวจไม่พบการผสมสารเร่งเน้ือแดงในอาหารสัตว์จึงไม่ได้
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2535 ส่วนการพบสารเร่งเน้ือแดงในปัสสาวะ
ไม่มีข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดตามกฎหมายทางอาญาจึงไม่สามารถดําเนินคดีทางอาญาได้ กรม
ปศุสัตว์จึงได้ให้แนวทางในการดําเนินการกรณีพบสุกรมีปัสสาวะเป็นบวกต่อสารเร่งเน้ือแดง คือขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการดําเนินการกักสุกรก่อนแล้วเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจจนกว่าจะให้ผลลบจึงจะอนุญาต
ให้นําสุกรเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ ในปี 2559 พบว่าตรวจพบบวกเพ่ิมมากขึ้น อาจเกิดจากผู้ประกอบการที่เป็น
เกษตรกรรายย่อย ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการซื้ออาหารสัตว์ โดยเน้นราคาถูก ซื้อจากแหล่งอาหารใน
พ้ืนที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจมีการลักลอบผสมสารเร่งเน้ือแดงต้ังแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์ สาเหตุ
ดังกล่าวทําให้ตรวจผลบวกมาเพ่ิมขึ้นหรือลดลงสลับกัน 

  ในส่วนกลุ่มโรงฆ่าสัตว์ ผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพ่ือหาสารเร่งเน้ือแดงต้ังแต่ปีงบประมาณ 
2555 ถึง 2559  พบตัวอย่างให้ผลบวก ร้อยละ 17.14  ในปี 2556 และร้อยละ 6.38 ในปี 2559 พบว่า
ลักษณะการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของร้อยละการตรวจพบตัวอย่างที่ให้ผลบวกในปัสสาวะสลับกันน้ัน อาจเกิดจาก
ในบางช่วงเวลาฟาร์มสุกรมีการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ อยู่เมื่อมีการนําสุกรเข้าโรงฆ่าแล้วเก็บตัวอย่าง
ตรวจสอบพบการปนเป้ือนหรือพบตัวอย่างที่ให้ผลบวก เมื่อมีการตรวจพบผลบวกในตัวอย่างปัสสาวะสุกรก็จะ
มีมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบฟาร์มสุกร 

 ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความเข้มข้นของสารเร่งเน้ือแดงในปัสสาวะสุกรในฟาร์มสุกรและ
โรงฆ่ าสั ต ว์ที่ ผลตรวจ วิ เคราะห์ เ ป็นบวกด้วย วิ ธี  Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
ปีงบประมาณ 2555-2559 พบปริมาณความเข้มข้น 2-3 ppb มากที่สุด ร้อยละ 53.40 รองลงมาปริมาณความ
เข้มข้น >3-4 ppb ร้อยละ 24.27 และปริมาณความเข้มข้น >4 ppb ร้อยละ 22.33 ตามลําดับ  

 ผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงมีการใช้สารเร่งเน้ือแดงลักษณะการ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในแต่ละปีงบประมาณ ดังน้ันเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามนโยบายกรมปศุ
สัตว์   สํานักงานปศุสัตว์บุรีรัมย์ จะตรวจสอบและให้คําแนะนําแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ห้ามใช้สารเร่งเน้ือแดง
ในการเลี้ยงสุกร รวมทั้งการที่สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดําเนินงานโครงการอาหารศึกษาตามนโยบาย
กรมปศุสัตว์ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อเน้ือสัตว์ที่ปลอดภัยรวมทั้งช้ีให้เห็นโทษและอันตรายของ
การบริโภคเน้ือสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกที่ดีต่อผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการใช้สารเร่งเน้ือแดงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงสลับกันใน
ฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 จึงต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดงหรือ
สารเบต้าอะโกนิสต์ต่อไป ซึ่งหากจะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องน้ัน จะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา คือ ต้องสร้าง
จิตสํานึกของเจ้าของฟาร์มให้รับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยการไม่ใช้สารเร่งเน้ือแดงผสมในอาหารสัตว์ หรือด้วย
วิธีการอ่ืนๆ โดยเฉพาะฟาร์มขนาดเล็กหรือขนาดย่อยซึ่งยังไม่เข้าใจในการเลือกซื้ออาหารสุกรที่ถูกต้อง  พร้อม
ทั้งการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองด้วยสื่อสาธารณะในการ
เลือกซื้อเน้ือสุกรที่เป็นสีธรรมชาติ และช้ีให้เห็นอันตรายและโทษของการบริโภคเน้ือสุกรที่ปนเป้ือนสารเร่งเน้ือ
แดง เพราะหากผู้บริโภคไม่เลือกซื้อเน้ือที่ใส่สารเร่งเน้ือแดง จะเป็นการสร้างสภาพบังคับทางสังคมตามหลักอุป
สงค์และอุปทานเพ่ือให้ฟาร์มสุกรเลิกใช้สารเร่งเน้ือแดง อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการใน
การป้องปรามและการดําเนินคดีกับผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ค้าสัตว์ ซากสัตว์ที่ฝ่าฝืน
กฎหมายยังคงเป็นมาตรการที่ทําให้การใช้สารต้องห้ามในกลุ่มน้ีลดลง รวมท้ังดําเนินการเฝ้าระวังและติดตาม
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือไม่ให้มีการลักลอบใช้สารเร่งเน้ือแดงในฟาร์มสุกรในอนาคต ดังน้ันโครงการการแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเร่งเน้ือแดงก็จะต้องดําเนินการต่อไป ร่วมกับนโยบายอาหารศึกษา เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน นักเรียน และผู้บริโภค เพ่ือช่วยสร้างสภาพบังคับทางสังคมและช่วยสอดส่องดูแลระบบการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย  นอกจากน้ีการพัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
ของฟาร์มสุกรยังเป็นมาตรฐานความสมัครใจ ประกอบกับไม่มีความแตกต่างในส่วนราคาหรือส่งเสริมปริมาณ
การขายเพ่ิมขึ้น ทําให้ฟาร์มสุกรในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่พัฒนาฟาร์มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ควรพิจารณา
ปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานบังคับ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตให้ประสิทธิภาพและสามารถทวนสอบ
การผลิตเน้ือสุกรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป   
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การเขียนผลงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สํานักงานปศุ
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ที่ให้ความอนุเคราะห์ ข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวอย่างในปัสสาวะสุกรและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆทุก
ท่านที่ทําให้เอกสารเล่มน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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