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_______________________

บทคัดยอ
การสํารวจการใชยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินซึ่งไดแก คลอเตตราไซคลินและออกซี่เตตราไซคลิน
ในอาหารสัตวในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4 ระหวางเดือน ตุลาคม 2546 – กันยายน
2549 รวม 1,311 ตัวอยาง แยกเปนอาหารสุกร 471 ตัวอยาง อาหารไก 570 ตัวอยาง อาหารโค 241
ตัวอยาง และอาหารเปด 29 ตัวอยาง โดยใชการทดสอบเบื้องตน (screening test ) ดวยชุดตรวจสอบชนิด
ยาในอาหารสัตว กลุมเตตราไซคลิน Screen EZ Tetra Test ® และตัวอยางอาหารสัตวที่ใหผลบวกจะ
ทําการตรวจยืนยันผลเชิงปริมาณ ดวยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) พบ
ยากลุ ม เตตราไซคลิ น ในอาหารสั ต ว ทั้ ง หมด 12.20%(160/1,311) แบ ง เป น คลอเตตราไซคลิ น
11.52%(151/1,311) และออกซี่เตตราไซคลิน 0.69%(9/1,311) โดยเปนอาหารสุกรและอาหารไกที่ให
ผลบวกตอยาคลอเตตราไซคลิน 29.30%(138/471) และ 2.28%(13/570) ตามลําดับ แตไมพบการใชยา
ชนิ ดนี้ในอาหารโคและอาหารเป ด ส วนอาหารไก และอาหารเปดให ผลบวกต อยาออกซี่ เ ตตราไซคลิน
0.18%(1/570) และ 27.59% (8/29) ตามลําดับ แตไมพบในอาหารสุกรและอาหารโค จากการตรวจเชิง
ปริมาณพบวายาคลอเตตราไซคลินในอาหารสุกรมีปริมาณระหวาง 1.02- 551.45 พีพีเอ็ม อาหารไกมี
ปริมาณระหวาง 1.39-8.88 พีพีเอ็ม สวนยาออกซี่เตตราไซคลินที่ผสมในอาหารเปดมีปริมาณระหวาง
0.90-5.42 พีพีเอ็ม อาหารไกมีปริมาณ 3.552 พีพีเอ็ม จากการสํารวจในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการใชยา
กลุมเตตราไซคลินผสมในอาหารสัตวมีอยูอยางแพรหลายโดยเฉพาะในอาหารสุกร และพบในอาหาร
สําเร็จรูปและอาหารชนิดผสมเอง 11.71%(131/1,119) และ 15.10%(29/192) ตามลําดับ โดยเปนฟารม
ขอรับ รองฟาร ม มาตรฐานและฟาร ม ตอ อายุ 12.93%(133/1,029) และ 9.57%(27/282) ตามลํา ดั บ
_______________________
คําสําคัญ : ยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลิน, อาหารสัตว, พื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 4,
High Performance Liquid Chromatography
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บทนํา
ยาปฏิชีวนะรวมทั้งยาตานจุลชีพชนิดตาง ๆ มีความจําเปนในวงการเลี้ยงสัตว โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อการปองกัน ควบคุ และรักษาโรคหรือผสมในอาหารสัตวเพื่อเรงการเจริญเติบโตซึ่งยากลุมเตตราไซคลิน
ที่ นิ ย มนํ า มาใช ผ สมในอาหารสั ต ว มี ส องชนิ ด คื อ ยาคลอเตตราไซคลิ น และยาออกซี่ เ ตตราไซคลิ น
(มาลินี,2540)สงผลใหมีการสะสมและตกคางในอวัยวะและเนื้อ เชน สุกร ไก รวมทั้งผลิตภัณฑจากสัตวเชน
น้ํานม (ดานิศ และคณะ, 2540; อนงค และดานิศ, 2545) และสัตวน้ําเชน ปลา (อนงค และดานิศ, 2546)
ยากลุมนี้เดิมประเทศไทยอนุญาตใหผสมในอาหารสัตวไดไมเกิน 50 พีพีเอ็ม สําหรับยาคลอเตตราไซคลิน
และ 55 พีพีเอ็ม สําหรับยาออกซี่เตตราไซคลิน (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 1, 2539) ซึ่ง
ทํ า ให สั ต วไ ด รับ ยาเหล า นี้ ใ นปริม าณนอ ย ๆ ติ ด ต อกั น เป น เวลานานมี ผ ลทํา ใหเ กิ ดการดื้ อ ยาของเชื้ อ
แบคทีเรีย นอกจากนี้การนําไปใชที่ไมถูกตอง เชน ใชในปริมาณที่เกินกําหนดหรือไมหยุดยาตามระยะเวลา
ที่กําหนดกอนสงโรงฆา เปนสาเหตุทําใหเกิดสารตกคางในเนื้อสัตวในระดับที่สูงกวาคาที่ยอมรับใหมีได ใน
ป พ.ศ. 2546 EU ไดประกาศหามใชยาปฏิชีวนะเกือบทุกชนิดรวมทั้ง ยาคลอเตตราไซคลินและออกซี่เตตรา
ไซคลิน โดยหามผสมอาหารสัตวเพื่อเปนสารเรงการเจริญเติบโต สําหรับประเทศไทยป พ.ศ. 2546 ประกาศ
หามใชยา chlortetracycline, oxytetracycline, Lincomycin และSpiramycin ผสมในอาหารสัตวเพื่อเรง
การเจริญเติบโต (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 8, 2546 )
ความปลอดภัยดานอาหารของประชาชนเปนนโยบายที่รัฐบาลใหความสําคัญ ทั้งนี้เพื่อคุมครอง
ผู บ ริ โ ภคภายในประเทศและเพื่ อ สนั บ สนุ น การส ง ออกสิ น ค า เกษตรและอาหาร จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก าร
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินคาปศุสัตวในระดับฟารม ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว การจัดการ
ฟารม จนไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษ ยา เคมีภัณฑ และเชื้อจุลินทรียที่เปนอันตรายและ
อาจปนเปอนหรือตกคางอยูในกระบวนการเลี้ยงสัตว ซึ่งอาหารสัตวเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญใน
กระบวนการเลี้ยงสัตวใหไดคุณภาพดีและปลอดภัย ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวจึงมีความ
จําเปนดวยเหตุผลดังกลาว
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการใชยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินในอาหารสัตวใน
พื้นที่ปศุสัตวเขต 4 เพื่อเปนขอมูลและนําไปเปนแนวทางในการติดตาม ควบคุม ดูแล คุณภาพอาหารสัตว
และเพื่อจะไดรวมกันหาแนวทางปองกันและแกปญหาตอไปและเปนขอมูลเบื้องตนใหเจาหนาที่ปศุสัตวใน
พื้นที่ ไดรับทราบถึงปญหาการใชยาปฏิชีวนะในพื้นที่ของตนเอง
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. ชุดทดสอบชนิดยาในอาหารสัตว Screen EZ Tetra Test® บริษัทสยามอินเตอรควอลิตี้ จํากัด
2. กลองจุลทรรศนชนิด สเตอริโอ (Stereomicroscope) กําลังขยาย 10-20 เทา
3. เครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) รุน AgiLent 1100 detector
ชนิด Diode Array Detector (DAD) ความยาวคลื่นแสง 365 nm โดยใชคอลัมนชนิด ODS3
ขนาด 4.6 mm x 150 mm (5 µm particle size)
วิธีการ
การเก็บตัวอยาง
เจาหนาที่จากสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี
สกลนคร มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลําภู เลย มหาสารคาม และนครพนม รวมทั้งสํานักสุขศาสตร
สัตวและสุขอนามัยที่ 4 ทําการสุมเก็บตัวอยางอาหารสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 4 ระหวางเดือนตุลาคม
2546–กันยายน 2549 รวมจํานวน 1,311 ตัวอยาง ในฟารมที่ขอรับรองฟารมมาตรฐานและฟารมตออายุ
แบงเปนอาหารสุกร 471 ตัวอยาง อาหารไก 570 ตัวอยาง อาหารโค 241 ตัวอยาง และอาหารเปด 29
ตัวอยาง ตามตารางที่ 1
การตรวจวิเคราะห
นําตัวอยางอาหารสัตวมาบดใหละเอีย ดดวยเครื่องบดไฟฟา จากนั้นนําหลุมพลาสติกของชุด
ทดสอบ Screen EZ Tetra Test® มาหยดน้ํายา Tetra Test ใหเกือบเต็มหลุม ใชชอนตักตัวอยางที่
บดละเอียดแลวลงไป ครั้งละนอยๆใหตัวอยางกระจายบางๆ จนเต็มหลุม โดยขณะที่โรยตัวอยางตองสังเกต
ผลจากการดูสีที่เกิดขึ้นทันทีภายใตกลอง Stereomicroscope ยี่หอ OLYMPUS (ประเทศญี่ปุน)
กําลังขยาย 10-20 เทา
เกณฑการตัดสินของยาของยาคลอเตตราไซคลิน ผลบวกจะเห็นเปนจุดสีมวง สวนยาออกซี่เตตรา
ไซคลิน จะเห็นเปนจุดสีชมพูสด-สีแดง แตถาเปนผลลบจะไมมีสีดังกลาว (เอกสารประกอบชุดทดสอบ
อาหารสัตว Screen EZ Tetra Test® (บริษัทสยามอินเตอรควอลิตี้ จํากัด) ถาตัวอยางอาหารสัตวที่ใหผล
บวกจากการทดสอบเบื้องตนสงไปตรวจยืนยันผลเชิงปริมาณดวยวิธี HPLC ที่สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตว
การวิเคราะหขอมูล
คํานวณหาคารอยละของตัวอยางที่ใหผลบวกตอจํานวนตัวอยางทั้งหมด
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ผล
จากการตรวจหายาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินในอาหารสัตวในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัย ที่ 4 จํ านวน 1,311 ตั วอยาง เปนอาหารสุกรจํานวน 471 ตัวอย าง อาหารไกจํานวน 570
ตัวอยาง อาหารโคจํานวน 241 ตัวอยาง และอาหารเปดจํานวน 29 ตัวอยาง พบยากลุมเตตราไซคลินใน
อาหารสัตวทั้งหมด 12.20%(160/1,311) แบงเปน คลอเตตราไซคลิน
11.52%(151/1,311) และ
ออกซี่เตตราไซคลิน 0.69%(9/1,311) จากผลการตรวจอาหารสุกรใหผลบวกตอยาคลอเตตราไซคลิน
29.30% (138/471) แตตรวจไมพบออกซี่เตตราไซคลิน อาหารไกใหผลบวกตอยาคลอเตตราไซคลิน และ
ออกซี่เตตราไซคลิน 2.28%(13/570) และ 0.18%(1/570) ตามลําดับ อาหารโคตรวจไมพบทั้งคลอเตตรา
ไซคลิน และออกซี่เตตราไซคลิน อาหารเปดตรวจพบยา ออกซี่เตตราไซคลิน 27.59%(8/29) แตตรวจไมพบ
ยาคลอเตตราไซคลิน เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัดพบวาในกลุมอาหารสุกรผลการตรวจที่ใหผลบวกตอยา
คลอเตตราไซคลิ น มากที่ สุ ด คื อ จั ง หวั ด ขอนแก น 45.00%(27/60) รองลงมาคื อ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
44.44%(8/18) ส ว นจั ง หวั ด เลย นครพนม และสกลนคร มี จํ า นวนของการตรวจพบใกลเ คี ย งกั น คื อ
33.93%(19/56), 32.56%(28/86) และ 32.00%(8/25) ตามลําดับ ในอาหารไกผลการตรวจใหผลบวกตอ
ยาคลอเตตราไซคลิ น จาก 2 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด ขอนแก น 6.03%(12/199) และจั ง หวั ด อุ ด รธานี
1.12%(1/89) จังหวัดที่ใหผลบวกตอยา ออกซี่เตตราไซคลิน คือ จังหวัด เลย 1.85%(1/54) ในกลุมอาหาร
โคผลการตรวจใหผลลบตอยาคลอเตตราไซคลิน และออกซี่เตตราไซคลิน ในกลุมอาหารเปดไดเก็บ
ตั ว อย า งเพี ย งจั ง หวั ด เดี ย วคื อ จั ง หวั ด ขอนแก น ผลการตรวจให ผ ลบวกต อ ยา ออกซี่ เ ตตราไซคลิ น
27.59%(8/29) (ตารางที่ 1)
เมื่อนําอาหารสัตวที่ไหผลบวกตอยาคลอเตตราไซคลิน และออกซี่เตตราไซคลิน ไปตรวจหาปริมาณ
โดยเครื่อง HPLC ใหผลการวิเคราะหเชิงปริมาณดังนี้ ในอาหารสุกรตรวจพบ ระหวาง 1.02-551.45 พีพเี อ็ม
อาหารไกตรวจพบปริมาณคลอเตตราไซคลิน ระหวาง 1.39-8.88 พีพีเอ็ม อาหารเปดตรวจพบปริมาณยา
ออกซี่เตตราไซคลิน ระหวาง 0.90-5.42 พีพีเอ็ม อาหารไกพบ 3.552 พีพีเอ็ม (ตารางที่ 2)
พบยากลุมเตตราไซคลิน ในอาหารสัตวจากฟารมขอรับรองฟารมมาตรฐาน 12.93%(133/1,029)
และฟารมตออายุ 9.57%(27/282) ในอาหารสําเร็จรูป 11.71%(131/1,119) และอาหารผสมเอง 15.10%
(29/192)
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ตารางที่ 1

แสดงผลการตรวจพบยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินในอาหารสัตว แยกรายจังหวัด
จํานวนอาหาร

จังหวัด

อาหารสุกร

อาหารไก

อาหารโค

อาหารเปด

%ที่พบ ( พบ / ตรวจ )

%ที่พบ ( พบ / ตรวจ )

%ที่พบ ( พบ / ตรวจ )

%ที่พบ ( พบ / ตรวจ )

CTC

OTC

CTC

OTC

CTC

OTC

CTC

OTC

ขอนแกน

45.00(27/60)

0(0/60)

6.03(12/199)

0(0/199)

0(0/76)

0(0/76)

0(0/29)

27.59(8/29)

กาฬสินธุ

0(0/7)

0(0/7)

0(0/5)

0(0/5)

-

-

-

-

อุดรธานี

17.43(19/109)

0(0/109)

1.12(1/89)

0(0/89)

0(0/94)

0(0/94)

-

-

สกลนคร

32.00(8/25)

0(0/25)

0(0/68)

0(0/68)

0(0/12)

0(0/12)

-

-

มุกดาหาร

44.44(8/18)

0(0/18)

0(0/32)

0(0/32)

-

-

-

-

หนองคาย

27.38(23/84)

0(0/84)

0(0/4)

0(0/4)

-

-

-

-

หนองบัวลําภู

-

-

0(0/21)

0(0/21)

0(0/26)

0(0/26)

-

-

เลย

33.93(19/56)

0(0/56)

0(0/54)

1.85(1/54)

0(0/32)

0(0/32)

-

-

มหาสารคาม

23.08(6/26)

0(0/26)

0(0/70)

0(0/70)

-

-

-

-

นครพนม

32.56(28/86)

0(0/86)

0(0/28)

0(0/28)

0(0/1)

0(0/1)

-

-

รวม

29.30(138/471)

0(0/471)

0(0/241)

0(0/241)

0(0/29)

27.59(8/29)

ตารางที่ 2
จังหวัด

2.28(13/570) 0.18(1/570)

แสดงผลการตรวจยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินเชิงปริมาณ
ปริมาณยาปฏิชีวนะ (ppm)
อาหารสุกร

อาหารไก

อาหารโค

อาหารเปด

CTC

OTC

CTC

OTC

CTC

OTC

CTC

OTC

ขอนแกน

28.98-478.90

-

1.39-8.88

-

-

-

-

0.90-5.42

อุดรธานี

20.52-216.15

-

2.02

-

-

-

-

-

สกลนคร

30.12-312.00

-

-

-

-

-

-

-

มุกดาหาร

20.02-428.12

-

-

-

-

-

-

-

หนองคาย

5.25-551.45

-

-

-

-

-

-

-

เลย

71.90-531.00

-

-

3.552

-

-

-

-

มหาสารคาม

1.02-36.59

-

-

-

-

-

-

-

นครพนม

33.33-148.12

-

-

-

-

-

-

-

Thai-NIAH eJournal : ISSN 1905-5048, http://www.dld.go.th/niah, V2 N2 (September – December 2007)
88
__________________________________________________________________________________________

วิจารณ
ผลการตรวจสอบยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินในอาหารสัตวในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัยที่ 4 โดยแยกเปนอาหารสุกร อาหารไก อาหารโคและอาหารเปดนั้น พบวาในตัวยางอาหารสุกร
จากเกือบทุกจังหวัดมีการใหยาปฏิชีวนะชนิด คลอเตตราไซคลินผสมในอาหารสัตว (29.30%) ยกเวน
จังหวัดกาฬสินธุตรวจไมพบ อาจเนื่องมาจากมีการสุมเก็บตัวอยางอาหารสุกรจํานวนนอย (7 ตัวอยาง)
และจังหวัดหนองบัวลําภูไมมีการสุมเก็บตัวอยางอาหารสุกร โดยปริมาณยาคลอเตตราไซคลินที่ผสมใน
อาหารสุกรมีอยูระหวาง 1.02-551.45 พีพีเอ็ม (คาเฉลี่ย 182.50) ถือวาเปนปริมาณที่คอนขางสูงอาจทําให
เกิดการตกคางในอวัยวะและเนื้อไดถาไดรับยาดังกลาวอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน ดังเชนการทดลอง
ของ Stoner (1962) ใชยาคลอเตตราไซคลิน ปริมาณ 110 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (พีพีเอ็ม) ผสมอาหารเลี้ยง
สุกรติดตอกันนาน 31 วัน หลังหยุดใชยา 3 วัน ตรวจพบยาคลอเตตราไซคลิน ในตับ 0.09 พีพีเอ็ม ในไต
0.15 พีพีเอ็ม หลังหยุดใชยา 7 วัน ตรวจพบยาคลอเตตราไซคลิน ในตับ 0.08 พีพีเอ็ม ในไต 0.14 พีพีเอ็ม
และ Gingher (1990) ผสมยาคลอเตตราไซคลิน ในอาหารเลี้ยงสุกร ในปริมาณ 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัมใน
กลุมที่ 1 และ 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในกลุมที่ 2 ติดตอกันนาน 7 วัน หลังหยุดใชยา 15 วัน ตรวจพบยา
ตกคางในตับและไต 0.036 และ 0.038 พีพีเอ็ม ตามลําดับในกลุมแรก ตรวจพบยาตกคางในตับและไต
0.046 และ 0.048 พีพีเอ็ม ตามลําดับในกลุมที่ 2
ผลการตรวจยาปฏิชีวนะในอาหารไก พบวามีการตรวจพบยาปฏิชีวนะชนิดคลอเตตราไซคลิน
เพียง 2 จังหวัดเทานั้นคือ จังหวัดขอนแกน (6.03%) และจังหวัดอุดรธานี (1.12%) ปริมาณยาคลอเตตรา
ไซคลินที่ตรวจพบในอาหารไกมีอยูระหวาง 1.39-8.88 พีพีเอ็ม (คาเฉลี่ย 4.13 พีพีเอ็ม) ถือวาเปนปริมาณที่
ไมสูงมาก อาจเนื่องมาจากการเลี้ยงไกในประเทศไทยเปนการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรม ไดมาตรฐาน และไก
เปนสินคาสงออกที่สําคัญในประเทศไทย จึงมีการควบคุมคุณภาพอาหารอยางเครงครัด
จากการตรวจในครั้งนี้ไมพบยาคลอเตตราไซคลิน และยาออกซี่เตตราไซคลินในอาหารโค
เนื่องมาจากอาหารที่เก็บมาบางสวนเปนอาหารโคนม ซึ่งการใสยาในอาหารจะมีผลใหมีการขับยาออกมา
ในน้ํานม (อนงคและดานิศ, 2545) ทําใหเกษตรกรไมสามารถสงนมไดถามีการใชยาชนิดนี้เพื่อปองกัน
รักษาโรค จะตองงดสงนมเปนเวลา 5 วัน สําหรับอาหารเปดนั้นมีการสงตรวจเพียงจังหวัดเดียวคือ จังหวัด
ขอนแกน ผลการตรวจไมพบการใชยาชนิดคลอเตตราไซคลิน แตมีอัตราการพบยาออกซี่เตตราไซคลินคอน
ขางสูง ปริมาณที่พบอยูระหวาง 0.90-5.42 พีพีเอ็ม (คาเฉลี่ย 3.65 พีพีเอ็ม)
ขอมูลเหลานี้ประเมินไดวาในกระบวนการเลี้ยงสุกรมีการใชยาปฏิชีวนะชนิด คลอเตตราไซคลิน
กันอยางแพรหลายในปจจุบันและในปริมาณที่สูง อาจเนื่องจากสุกรมีปญหาเรื่องโรคทางแบคทีเรีย หรือ
เปนการใชยาเพื่อควบคุมปองกันโรค โดยเฉพาะในปจจุบันโรค Porcine reproductive and respiratory
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syndrome (PRRS), โรคอหิวาตสุกร ซึ่งเปนโรคจากเชื้อไวรัสที่ทําใหระบบภูมิคุมกันลดลงเปนเหตุใหเชื้อ
แบคทีเรียแทรกซอนไดงาย จึงมีความจําเปนในการใชยาเพื่อการปองกันหรือรักษาโรค เพราะสุกรถือวาเปน
สัตวเ ศรษฐกิจที่ มั ก ขาดตลาด โดยเฉพาะจัง หวัด ขอนแก น และจัง หวัดมุก ดาหารมีก ารใช ย ามากที่สุ ด
(45.00%, 44.44%) ตามลําดับ สําหรับการใชยาในอาหารสัตวปกโดยเฉพาะไก มีการใชทั้งยาคลอเตตรา
ไซคลินและออกซี่เตตราไซคลินนอย อาจเนื่องมาจากมีการใชยาอยางเหมาะสมและถูกตองจึงมีอัตราการ
พบยาต่ําและปริมาณไมสูงมาก เมื่อพิจารณาจากขอมูลฟารมที่สงตรวจแลวทั้งฟารมที่ขอรับรองฟารม
มาตรฐานและฟารมตออายุ ยังมีการใชยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินอยูมาก การตรวจติดตามจึงมีความ
จํ า เป น และควรมี ม าตรการสํ า หรั บ ผู ฝ า ฝ น สํ า หรั บ อาหารสั ต ว ที่ เ ป น อาหารสํ า เร็ จ รู ป ที่ ผ ลิ ต มาจาก
โรงงานผลิตอาหารสัตว เกษตรกรอาจจะไมทราบวามียาปฏิชีวนะที่หามใชผสมในอาหาร เจาหนาที่ของรัฐ
มีหนาที่ในการควบคุมอาหารสําเร็จรูปใหปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะหรือใหคําแนะนําในการตรวจสอบ
เบื้องตนกอนที่จะนําอาหารสัตวไปเลี้ยงสัตว แนวทางหนึ่งที่เกษตรกรสามารถนําไปใชในการเลี้ยงสัตวก็คือ
การใชสมุนไพรเพื่อทดแทนสารปฏิชีวนะ เพื่อเปนการกระตุนใหสัตวสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้น ปองกันโรค
ระบาดสัตว และยังชวยลดความเครียด ทําใหสัตวกินอาหารไดมากขึ้น มีการเจริญเติบโตดีขึ้น อีกทั้งยังไมมี
ผลตอการดื้อยา สมุนไพรที่มีการทดลองใชในการเลี้ยงสัตวไดแก ฟาทะลายโจร ขมิ้นชัน พริก ฝรัง่ ไพล และ
หญาหวาน ซึ่งหลักการเลือกสมุนไพรเพื่อนํามาใชในการเลี้ยงสัตว ควรเปนสมุนไพรที่จัดอยูในสาธารณสุข
มูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพราะมีการทดลองแลววาปลอดภัยกับมนุษย และมีความปลอดภัยใน
การบริโภคเนื้อสัตว สมุนไพรที่ควรพิจารณาเลือกใชควรเปนสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่น เพื่อลดคาใชจายใน
การขนสงและไดวัตถุดิบที่ใหมเสมอ ( สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547 )
ในปจจุบันจะเห็นไดวารัฐบาลใหความสําคัญและรณรงคเปนอยางมากในเรื่องอาหารปลอดภัย
(Food safety ) กรมปศุสัตวจึงมีโครงการมาตรฐานฟารมเพื่อเปนระบบที่รองรับนโยบาย เพื่อใหฟารมที่จะ
เขารวมการรับรองในโครงการนี้จะตองสงตัวอยางอาหารสัตวเพื่อตรวจหายาตองหามในอาหารสัตวตามที่
กําหนดไว ถาตรวจพบยาก็ไมสามารถเขาสูระบบโครงการมาตรฐานฟารมได
การรายงานขอมูลการตรวจสอบยาปฏิชีวนะกลุมเตตราไซคลินในครั้งนี้นาจะเปนประโยชนในการ
กระตุนเตือนใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและสงเสริมใหความรูที่
ถูกตองแกเกษตรกรผูประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว เพื่อที่จะไดผลิตภัณฑเนื้อสัตวที่มีคุณภาพ ปราศจากสารที่
เปนอันตรายตอผูบริโภคตอไป
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จังหวัดทุกจังหวัดที่ใหความรวมมือในการเก็บตัวอยางสงตรวจ และเจาหนาที่ในกลุมตรวจสอบคุณภาพ
สินคาปศุสัตวทุกคนที่รวมปฏิบัติงานจนไดรับผลสําเร็จที่ดี
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Abstract
A survey on the use of tetracyclines (chlortetracycline, CTC and oxytetracycline, OTC)
in the 4th Regional Bureau of Animal Health and Sanitary was carried out during October 2003 to
September 2006. A total of 1,311 animal feed samples for pigs, chicken, cattle and duck (471,
570, 241 and 29 samples, respectively) were tested for tetracycline contamination by a
commercial test kit (Screen EZ Tetra Test). The positive samples were subjected to quantitative
identification using High Performance liquid Chromatography (HPLC). The results revealed that
12.20% of the animal feed samples (160/1,311) contained tetracycline which 11.52%(151/1,311)
and 0.69%(9/1,311) of them had CTC and OTC respectively. Pig feeds (29.30%,138/471) had
the highest concentration of CTC (1.02-551.45 ppm), while chicken feeds (2.28%,13/570) had a
low concentration of CTC (1.39-8.88 ppm). Cattle or duck feeds were found negative for CTC.
OTC were found positive in duck feed (27.59%;8/29) and chicken feed (0.18%,1/570), ranging
from 0.90-5.42 and 3.552 ppm, respectively. Pig or cattle feeds were found negative for OTC.
The tetracycline contamination was found in both commercial feeds (11.71%,131/1,119) and
feed prepared in farms (15.10%,29/192). The results of this study also implied that tetracyclines,
are widely used in animal feeds,espectially pig feeds collected from both registered farms
(12.93%,133/1,029) and newly proposed farm for registration (9.57%,27/282).
_______________________
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