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Chlortetracycline ในอาหารสุกรและอาหารไก่จากฟาร์ม
ในภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2552
ประภัสสร อนันต์*

ประสบพร ทองนุ่น

ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552 ทําการตรวจหา chlortetracycline (CTC) ในอาหารสัตว์จาก
ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐานฟาร์มใน 14 จังหวัดภาคใต้ จํานวน 2,483 ตัวอย่าง จําแนกเป็นอาหาร
สุกร 665 ตัวอย่าง และอาหารไก่ 1,818 ตัวอย่าง โดยใช้ชุดตรวจสอบ Screen EZ Tetra Test ® สําหรับ
การทดสอบเบื้องต้น และตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ให้ผลบวกจะทําการตรวจยืนยันผลเชิงปริมาณด้วยเครื่อง
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ผลการตรวจพบว่า CTC ในอาหารสัตว์ลดลง
ทั้งอาหารสุกรและอาหารไก่ โดยในอาหารสุกรพบ 28.21%, 6.97% และ 2.27% และในอาหารไก่พบ
3.95%, 0.35% และ 0.45% ตามลําดับในช่วงปีที่ศึกษา นอกจากนี้จํานวนจังหวัดที่มีการตรวจพบในแต่
ละปีมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก ปริมาณที่พบในอาหารสุกรพบอยู่ในช่วง 1.24-1,127.02 ppm ในปี
2550, 1.69-186.92 ppm ในปี 2551 และ 2.77-260.71 ppm ในปี 2552 ในขณะที่ในอาหารไก่พบอยู่
ในช่วง 0.57-227.90 ppm ในปี 2550, 1.04-5.46 ppm ในปี 2551 และ 1.55-6.18 ppm ในปี 2552
จังหวัดที่มีอัตราการตรวจพบ CTC ในอาหารสุกรสูงได้แก่ ในปี 2550 พบมากที่จังหวัดพังงา (71.43%)
นครศรีธรรมราช (56.67%) และ ตรัง (33.33%) ในปี 2551 พบมากที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (25.00%
) และสงขลา (23.53%) ส่วนในปี 2552 พบมากที่จังหวัดตรัง (16.67%) และพัทลุง (10.34%) ส่วน
จังหวัดที่มีการตรวจพบ CTC ในอาหารไก่สูงได้แก่ ในปี 2550 พบมากที่จังหวัดภูเก็ต (25.00%) และ
สตูล (10.00% ) และ ในปี 2551 พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (1.59%) เพียงแห่งเดียว ส่วนในปี 2552
พบที่จังหวัดพังงา (1.33%) และนครศรีธรรมราช (1.25%) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ CTC ใน
อาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยพบ 10/14 และ 12/14 ของจังหวัดที่ปลอดจาก CTC ใน
อาหารสุกรและอาหารไก่ ตามลําดับ อย่างไรก็ดี ควรมีการเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรและติดตามตรวจสอบ
โดยต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกจังหวัดปลอดการใช้ยา CTC สําหรับวัตถุประสงค์เพื่อการเร่งการเจริญเติบโตใน
อาหารสัตว์
คําสําคัญ : chlortetracycline อาหารสุกร อาหารไก่ โครงการมาตรฐานฟาร์ม

_____________________________________________________________________________

บทนํา
chlortetracycline (CTC) เป็นยาปฏิชีวนะตัวแรก
ในกลุ่ ม tetracycline ถู กค้ นพบในปี ค.ศ. 1948 ผลิ ตจาก
เชื้อ Streptomyces aureofaciens ออกฤทธิ์ต่อเชื้อแบคทีเรีย
แกรมบวกและแกรมลบ ริกเกตเซีย และเชื้อไวรัสบางชนิด จึง
จัดอยู่ในพวกที่มีขอบเขตในการออกฤทธิ์กว้าง (มาลินี, 2540)
เป็นหนึ่งในห้าของกลุ่มยาปฏิชีวนะที่ใช้กันมากในอาหารสัตว์
(Mitchell et al., 1998) เพื่อเร่งการเจริญเติบโต โดยใช้
ผสมในอาหารสัตว์กันอย่างแพร่หลาย และเป็นสารที่

_____________________
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ กรมปศุสัตว์
ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
*ผู้รับผิดชอบ : โทรศัพท์ (075) 770008-9
โทรสาร (075) 770008-9 ต่อ 102 e-mail: keaw61@gmail.com

Codex ขึ้นทะเบีย นให้ใ ช้ในการผลิต สัตว์น้ํ าและสัตว์บ ก
เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ (ลิลา, 2548) Longlosis et al.
(1978) รายงานว่า สหรัฐอเมริกาได้นํามาเติมในอาหารสัตว์
สําหรับป้องกันและรักษาโรค เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มอัตรา
การแลกเนื้ อ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของอาหารให้ ดี ขึ้ น
ตั้งแต่ปี 1950 ต่อมา Swann (1969) เสนอว่า สารดังกล่าว
เป็นยาปฏิชี วนะที่ ใช้รัก ษาโรคในคน ไม่ ควรนํ ามาผสมใน
อาหารสัตว์ต่ํากว่าขนาดรักษา สําหรับประเทศไทยกรมปศุสัตว์
ได้ เ คยยอมให้ ใ ช้ ผ สมในอาหารสั ต ว์ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 50 ppm
(ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2539) ต่ อ มา
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ประกาศห้ามใช้ยา
ปฏิชีวนะเกือบทุกชนิด รวมทั้ง CTC ผสมในอาหารสัตว์เพื่อ
ใช้ เ ป็ น สารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โต ปั จ จุ บั น ประเทศไทยจึ ง
ประกาศห้ามใช้ CTC ผสมในอาหารสัตว์ สําหรับวัตถุประสงค์
เพื่ อ เร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตด้ ว ยเช่ น กั น (ประกาศกระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ , 2546) เนื่ อ งจากอาจทํ า ให้ เ ชื้ อ
แบคทีเรียเกิดการดื้อยาและถ่ายทอดการดื้อยาไปยังคน เมื่อ
ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
การที่จะบริโภคอาหารและสินค้าจากการปศุสัตว์
ที่ ป ลอดภั ย ได้ นั้ น ต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ ตั้ ง แต่ ใ นฟาร์ ม ซึ่ ง
โครงการมาตรฐานฟาร์มนั้นเป็นโครงการหนึ่งที่มุ่งเน้นให้มี
การจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อให้ได้อาหารและสินค้าปศุสัตว์ที่มี
คุณภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
และผู้ค้า ฟาร์มที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานต้องใช้อาหาร
ที่ดี มีคุณภาพและไม่มียาที่อาจจะไปตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งอาหารสัตว์นั้นถือได้ว่าเป็นที่มา
ของความปลอดภั ย ในการบริ โ ภคสิ น ค้ า จากการปศุ สั ต ว์
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจการใช้
CTC ในอาหารสัตว์จากฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการมาตรฐาน
ฟาร์ม โดยการศึกษาจํานวนและปริมาณที่ตรวจพบ CTC ใน
อาหารสุ ก รและอาหารไก่ ใ นระหว่ า งปี พ.ศ. 2550-2552
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ส ามารถไปเป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง งาน
มาตรฐานฟาร์ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาระบบการเลี้ ยงสั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน และป้ อ งกั น ควบคุ ม การใช้ CTC ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของกรมปศุ สั ต ว์
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ที่ มี คุ ณ ภาพ และปลอดภั ย ต่ อ
ผู้บริโภคตลอดจนสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

อุปกรณ์และวิธีการ
ตัวอย่าง
ตัวอย่างอาหารสัตว์จากโครงการมาตรฐานฟาร์ม
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2550-2552 จํานวน 2,483
ตัวอย่าง จําแนกเป็นอาหารสุกร 665 ตัวอย่าง อาหารไก่
1,818 ตัวอย่าง
อุปกรณ์และสารเคมี
กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตริโอ (Stereomicroscope)
กําลังขยาย 10-20 เท่า เครื่องบดไฟฟ้า ชุดทดสอบชนิดยา
ในอาหารสัตว์ (Screen EZ Tetra Test ®)
วิธีทดสอบ
ทํา การทดสอบเบื้ องต้ น โดยนํ า ตัว อย่า งอาหาร
สัตว์ มาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดไฟฟ้า จากนั้นหยดน้าํ ยา
Tetra test ลงในหลุมพลาสติกของชุดทดสอบให้เกือบเต็ม
หลุม ค่อยๆ โรยตัวอย่างอาหารที่บดละเอียดแล้วให้กระจาย
บางๆ ทั่วหลุม โดยขณะที่โรยตัวอย่างต้องสังเกตผลจากการ
ดูสีที่เ กิดขึ้น ทันที ด้วย stereomicroscope กําลัง ขยาย

10-20 เท่า ตัวอย่างที่ให้ผลบวกของ CTC จะเกิดจุดสีม่วง
ถ้าให้ผลลบจะไม่มีสีดังกล่าว ตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ให้ผลบวก
จะทํ า การตรวจยื น ยั น ผลเชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยเครื่ อ ง High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) ที่
สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
คํานวณหาค่าร้อยละของตัวอย่างที่ตรวจพบ CTC
วิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ปริมาณ CTC ในอาหารสัตว์
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แสดงค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย (descriptive analysis)

ผล
ผลการตรวจ CTC ในอาหารสัต ว์จากฟาร์ม 14
จังหวัดภาคใต้ ปี พ.ศ. 2550-2552 จํานวน 2,483 ตัวอย่าง
เมื่อแยกเป็นปี พบว่า ปี พ.ศ. 2550, 2551, 2552 พบ CTC
ในอาหารสุกร 28.21%, 6.97% และ 2.27% ตามลําดับ
และในอาหารไก่ พ บ 3.95%, 0.35% และ 0.45%
ตามลําดับ การตรวจพบในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่าง
มาก โดยพบการใช้ CTC ในอาหารสุกรใน 8/9 (88.89%),
4/12 (33.33%) และ 4/11 (36.36%) ของจังหวัดที่ส่ง
ตรวจในช่ ว งปี ดั ง กล่า ว โดยในปี 2550 พบมากที่ จั ง หวั ด
พัง งา (71.43%) นครศรี ธ รรมราช (56.67%) และ ตรั ง
(33.33%) ในปี 2551 พบมากที่ จังหวั ดนครศรีธรรมราช
(25.00%) และสงขลา (23.53%) ส่วนในปี 2552 พบมากที่
จังหวัดตรัง (16.67%) และพัทลุง (10.34%) ตามตารางที่ 1
และพบการใช้ CTC ในอาหารไก่ใน 7/12 (58.33%), 1/14
(7.14%) และ 2/12 (16.67%) ของจังหวัดที่ส่งตรวจในช่วง
ปี ดั ง กล่ า ว โดยในปี 2550 พบมากที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
(25.00%) และ สตูล (10.00%) ในปี 2551 พบที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชเพียงแห่งเดียว (1.59%) ส่วนในปี 2552
พบที่จังหวัดพังงา (1.33%) และนครศรีธรรมราช (1.25%)
ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจ Chlortetracycline ในอาหารสุกรในภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552
ปี พ.ศ. 2550
จังหวัด

ผลบวก/
ตย. ที่ตรวจ (%)

นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

17/30 (56.67)
3/17 (17.65)
10/14 (71.43)
5/21 (23.81)
0/3 (0.00)
1/14 (7.14)
3/33 (9.09)
3/9 (33.33)
2/15 (13.33)
44/156 (28.21)

ปี พ.ศ. 2552
ค่าต่ําสุด ผลบวก/
ผลบวก/
ค่าต่ําสุด -ค่าสูงสุด
ค่าต่ําสุด -ค่าสูงสุด
ค่าสูงสุด
ตย. ที่ตรวจ (%)
ตย. ที่ตรวจ (%)
(ppm)
(ppm)
(ppm)
1.24-328.25
132.18-189.41
3.23-352.98
30.33-272.72
39.63
17.07-318.29
292.29-1127.02
17.95-452.55
1.24-1127.02

ปี พ.ศ. 2551

8/32 (25.00)
0/14 (0.00)
0/36 (0.00)
0/2 (0.00)
0/21 (0.00)
0/16 (0.00)
1/27 (3.70)
4/17 (23.53)
1/7 (14.29)
0/23 (0.00)
0/3 (0.00)
0/3 (0.00)
14/201 (6.97)

1.69-186.92
88.26
16.88-167.29
26.53
1.69-186.92

0/20 (0.00)
0/9 (0.00)
0/52 (0.00)
0/1 (0.00)
0/82 (0.00)
0/7 (0.00)
1/69 (1.45)
2/29 (6.90)
1/6 (16.67)
3/29 (10.34)
0/4 (0.00)
7/308 (2.27)

2.77
183.62-239.82
84.04
213.06-260.71
2.77-260.71
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจ Chlortetracycline ในอาหารไก่ในภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552

จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
ชุมพร
สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม

ปี พ.ศ. 2550
ค่าต่ําสุด ผลบวก/
ค่าสูงสุด
ตย. ที่ตรวจ (%)
(ppm)
2/79 (2.53)
1/53 (1.89)
1/49 (2.04)
1/4 (25.00)
9/105 (8.57)
0/34 (0.00)
0/57 (0.00)
0/31 (0.00)
2/20 (10.00)
7/89 (7.87)
0/59 (0.00)
0/2 (0.00)
23/582 (3.95)

ปี พ.ศ. 2551
ค่าต่ําสุด ผลบวก/
ค่าสูงสุด
ตย. ที่ตรวจ (%)
(ppm)

0.91-1.62
39.25
1.71
0.57
0.81-6.22
1.86-10.90
201.74-227.90
0.57-227.90

สรุปและวิจารณ์
ผลการตรวจ CTC ในอาหารสัตว์จากฟาร์มที่เข้า
ร่วมโครงการมาตรฐานฟาร์มใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี พ.ศ.
2550-2552 จํานวน 2,483 ตัวอย่าง เมื่อแยกเป็นรายปี
พบว่า ปี พ.ศ. 2550, 2551, 2552 พบ CTC ในอาหารสุกร
28.21%, 6.97% และ 2.27% ตามลําดับ ในอาหารไก่
3.95%, 0.35% และ 0.45% ตามลําดับ การตรวจพบในแต่
ละปีมีแนวโน้มลดลงเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
มีความเข้าใจและกระตือรือร้นที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง
สัตว์และการใช้อาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมาก
ขึ้ น ทั้ ง นี้ จํ า นวนตั ว อย่ า งขึ้ น อยู่ กั บ ความสมั ค รใจเข้ า ร่ ว ม
โครงการมาตรฐานฟาร์ ม ของเจ้ า ของฟาร์ ม ด้ ว ย เมื่ อ
เปรียบเทียบการตรวจพบ CTC ในอาหารสุกรและอาหารไก่
พบว่ามีการตรวจพบ CTC ในอาหารสุกรมากกว่าอาหารไก่
ทุก ปี ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาของเพชรรั ต น์ แ ละคณะ
(2549) ที่ตรวจพบ CTC ในอาหารสุกรใน 4 จังหวัดภาค

2/126 (1.59)
0/16 (0.00)
0/12 (0.00)
0/6 (0.00)
0/91 (0.00)
0/7 (0.00)
0/46 (0.00)
0/85 (0.00)
0/16 (0.00)
0/94 (0.00)
0/48 (0.00)
0/2 (0.00)
0/12 (0.00)
0/3 (0.00)
2/564 (0.35)

1.04-5.46
1.04-5.46

ปี พ.ศ. 2552
ค่าต่ําสุด ผลบวก/
ค่าสูงสุด
ตย. ที่ตรวจ (%)
(ppm)
2/160 (1.25)
0/5 (0.00)
1/75 (1.33)
0/5 (0.00)
0/109 (0.00)
0/39 (0.00)
0/68 (0.00)
0/38 (0.00)
0/9 (0.00)
0/82 (0.00)
0/70 (0.00)
0/12 (0.00)
2/672 (0.45)

1.55 - 2.45
6.18
1.55 – 6.18

ตะวั นตก ระหว่า งเดื อนมี นาคม 2547 – มกราคม 2549
เท่ า กั บ 40.49% (200/494) และในอาหารไก่ 2.81%
(19/675) สุกัญญาและคณะ (2550) พบ CTC ในอาหาร
สุกรในพื้นที่สํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ระหว่าง
เดื อ นตุล าคม 2546 – กั น ยายน 2549 เท่า กั บ 29.30%
(138/471) และอาหารไก่ 2.28% (13/570) และจํารัสและ
คณะ (2552) พบ CTC
ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน
ปีงบประมาณ 2549-2551ในอาหารสุกร 4.57% (42/920)
และอาหารไก่ 0.53% (7/1,315)
สําหรับผลการตรวจพบและปริมาณ CTC ของแต่
ละจั ง หวั ด ที่ ส่ ง ตรวจในแต่ ล ะปี ในอาหารสุ ก ร พบ 8/9
(88.89%), 4/12 (33.33%) และ 4/11 (36.36%) ของ
จํานวนจังหวัดที่ส่งตรวจตามลําดับ ปริมาณที่พบในแต่ละปี
อยู่ ใ นช่ ว ง 1.24-1,127.02 ppm , 1.69-186.92 ppm
และ 2.77-260.71 ppm ตามลําดับ และพบการใช้ CTC
ในอาหารไก่ใน 7/12 (58.33%), 1/14 (7.14%) และ 2/12
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(16.67%) ของจํานวนจังหวัดที่ส่งตรวจตามลําดับ ปริมาณ
ที่พบในแต่ละปีอยู่ในช่วง 0.57-227.90 ppm, 1.04-5.46
ppm และ 1.55-6.18 ppm ตามลํ า ดั บ จากข้ อ มู ล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีการใช้ CTC ในอาหารสุกรและ
อาหารไก่ในภาคใต้เกือบทุกจังหวัดในปี 2550 แต่ต่อมาในปี
2551 และ ปี 2552 การตรวจพบก็มี แนวโน้ม ที่ดีขึ้ นโดย
จํานวนจังหวัดที่ตรวจพบ CTC มีจํานวนลดลงกว่า 50 %
แสดงถึงการประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งของโครงการ
มาตรฐานฟาร์มที่สามารถลดการใช้ยาลงได้ เพราะอาหารที่
ใช้เลี้ยงสัตว์ต้องไม่มี CTC ผสม หากตรวจพบก็ไม่สามารถ
เข้าสู่ระบบโครงการมาตรฐานฟาร์มได้ อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาปริมาณ CTC ที่ตรวจพบ มีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะที่ จั ง หวั ด ตรั ง ในปี 2550
น่ า จะมาจาก
วัตถุประสงค์การใช้ยาที่ต่างกัน เช่น เพื่อการรักษาโรค เพื่อ
การป้องกันและควบคุมโรค หรือเพื่อเร่งการเจริญเติบโต ซึ่ง
หากใช้เป็นเวลานานและมีระยะหยุดยาไม่เหมาะสม อาจทํา
ให้เกิดการตกค้างในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ของสัตว์ได้
ดังเช่น Wells (1996) รายงานว่า สุกรที่ได้รับ CTC ปริมาณ
110 มก./กก. ในอาหารโดยให้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 31
วันก่อนเข้าโรงฆ่าโดยไม่หยุดใช้ยา พบระดับของ CTC
ตกค้างในตับ ไต และไขมัน เท่ากับ 0.85, 1.01 และ 0.05
ppm ตามลําดับ ส่วนการหยุดยา 3 วัน ก่อนส่งสุกรเข้าโรง
ฆ่าจะพบระดับของ CTC ตกค้างในตับ ไต และไขมันลดลง
คือ 0.09, 0.15 และ 0.01 ppm ตามลําดับ และการหยุดใช้
ยา 10 วัน ก่อนส่งสุกรเข้าโรงฆ่าไม่พบการตกค้างของ CTC
ในตับ ไต และไขมัน เช่นเดียวกับ McEvoy (1994) ได้
ศึกษาพบว่าการให้ CTC ผสมอาหารสุกรในระดับ 300 มก./
กก. เพื่ อการรั กษาเป็ นเวลา 7 วัน แล้วส่งโรงฆ่า ยังมีการ
ตกค้างของ CTC ในตับ กล้ามเนื้อ ไต ทั้งส่วน cortex และ
medulla การหยุดยา 2 วันก่อนส่งโรงฆ่า จะพบการตกค้าง
ของ CTC ในตั บ กล้ า มเนื้ อ ไต ทั้ ง ส่ ว น cortex และ
medulla น้อยกว่าค่า MRL (0.2 ppm) ส่วนการใช้ CTC
ผสมอาหารที่ 40 ppm นาน 4 วัน แล้วส่งโรงฆ่า ไม่พบการ
ตกค้างของ CTC ดังนั้นปริมาณการใช้ยา ระยะเวลาการให้
ยา และระยะเวลาการหยุ ด ยา นั บ เป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ ที่
ผู้ ป ระกอบการ และสั ต วแพทย์ ป ระจํ า ฟาร์ ม จะต้ อ ง
ระมัดระวังให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันการตกค้าง
ของ CTC ในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ ของสัตว์ได้ ซึ่งส่งผล
ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคโดยตรง ดั ง นั้ น จึ งได้ มี ก ารออกประกาศของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2546 ห้ามใช้ CTC
ผสมในอาหารสั ต ว์ สํ า หรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เร่ ง การ
เจริญ เติ บ โต เพราะหากสั ตว์ ไ ด้ รั บยาติ ด ต่อ กัน เป็น ระยะ
เวลานานมีผลทําให้เชื้อเกิดการดื้อยา แต่มิได้ห้ามการใช้ยา
CTC สําหรับการรักษาสัตว์ป่วย Booth and McDonald

(1982) รายงานว่า การผสม CTC ในอาหารสัตว์ขนาด 5-20
ppm อาจเป็นสาเหตุโน้มนําให้เชื้อแบคทีเรียในลําไส้เกิด
การดื้อยาขึ้นได้ รวมทั้งมีก ารศึกษาของพรเพ็ญและคณะ
(2541) ที่พบการดื้อยา CTC ของเชื้อ Salmonella spp.
และ E. coli ในสุกรและสัตว์ปีกที่แยกได้จากซากสัตว์ที่ส่ง
ตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติระหว่างเดือนมกราคม
2537 ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2539 เช่ น เดี ย วกั บ อุ ไ มและคณะ
(2550) รายงาน เชื้อ Salmonella ที่แยกได้จากเนื้อสุกร
และเนื้อไก่ในภาคใต้ ดื้อต่อยากลุ่ม tetracycline 61.58%
และ 36.08% ตามลําดับ ส่วน Delsol et al. (2003)
ทําการศึกษาผลของการใช้ยา CTC ในการรักษา เพื่อศึกษา
การดื้ อ ยาของเชื้ อ Salmonella enterica serovar
Typhimurium DT104 และ commensal Escherichia
coli ในสุ ก ร พบว่ า การใช้ CTC ในการรั ก ษาทํ า ให้
อัตราส่วนระหว่างการดื้อยาของเชื้อกับระยะหยุดยาเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้อาหารสัตว์ที่เก็บมาตรวจเป็นอาหารสําเร็จรูปที่ผลิตมา
จากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเกษตรกรอาจจะไม่ทราบว่ามี
ยาปฏิ ชี ว นะที่ ห้ า มใช้ ผ สมอาหารสั ต ว์ ผ สมอยู่ ดั ง นั้ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุม
คุณภาพอาหารสัต ว์ให้ไ ด้มาตรฐาน กระตุ้นจิ ตสํานึ กของ
ผู้ป ระกอบการผลิต อาหารสั ตว์ แ ละเกษตรกรผู้ เ ลี้ ยงสั ต ว์
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมในด้ า นอาหารปลอดภั ย โดยการ
ตรวจสอบการเติมยาปฏิชีวนะจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ผู้ประกอบการค้าอาหารสัตว์และฟาร์มเกษตรกรให้เข้มงวด
ยิ่งขึ้น ควรมีชุดทดสอบยาในอาหารสัตว์อย่างง่ายและราคา
ถูกให้เกษตรกรนําไปใช้ ส่ง เสริมให้มี การปรับเปลี่ยนการ
เลี้ย งสัต ว์มาเป็น การเลี้ย งสัต ว์แบบปศุ สัตว์ อินทรีย์ป ลอด
สารพิษ มาตรการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการทางเลือก
ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มศักยภาพโครงการมาตรฐานฟาร์ม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สัตวแพทย์หญิง ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก ที่ให้คําปรึกษาการปรับแก้
ผลงานวิ ช าการ เจ้ า หน้ า ที่ ป ศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ที่ ใ ห้
ความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ ตั ว อย่ า งส่ ง ตรวจเจ้ า หน้ า ที่
ห้อ งปฏิ บัติ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ อาหารสั ตว์ ศู น ย์วิ จั ย และ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สํานักตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ ที่ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไป
ด้ ว ยดี และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลงาน
วิ ช าการ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการสั ต วแพทย์ ภ าคใต้ แ ละ
สถาบันสุขภาพสัตว์ ที่ให้คําแนะนําและตรวจแก้ไขเอกสาร
ให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น
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During 2007-2009, A total of 2,483 feed samples including 665 pig and
1,818 chicken feed samples were collected from Standard Farm Project of 14
provinces in Southern Thailand for chlortetracycline (CTC) detection by Screen EZ
Tetra test.® The CTC positive samples were further confirmed by high
performance liquid chromatography (HPLC). The results revealed that CTC positive
samples decreased both in pig (28.21%, 6.97% and 2.27%), and chicken feeds
(3.95%, 0.35% and 0.45%), during the years studied, respectively. In addition the
number provinces in which CTC positive samples were found decreased each year
both in pig feed samples and in chicken feed samples. Quantitative study revealed
that the concentrations in pig feed samples were 1.24-1,127.02 ppm in 2007, 1.69186.92 ppm in 2008 and 2.77-260.71 ppm in 2009, while in chicken feed samples
were 0.57-227.90 ppm in 2007, 1.04-5.46 ppm in 2008 and 1.55-6.18 ppm in 2009.
The highest CTC positive results in pig feed samples in each year were as follows;
in 2007: Phangnga (71.43%), Nakhon Si Thammarat (56.67%) and Trang (33.33%); in
2008: Nakhon Si Thammarat (25.00%) and Songkhla (23.53%); and in 2009: Trang
(16.67%) and Phatthalung (10.34%). The highest CTC positive results in chicken
feed samples in each year were as follows; in 2007: Phuket (25.00%) and Satun
(10.00%); 2008: Nakhon Si Thammarat (1.59%); and in 2009 : Phangnga (1.33%)
and Nakhon si thammarat (1.25%). In conclusion this study showed that the CTC in
animal feeds in Southern Thailand decreased in terms of its quantities and
distribution of usage. At least 10/14 and 12/14 of the provinces studied were
negative for CTC in pig and chicken feed samples, respectively. However, it is
necessary to continue educating farmers not to use CTC as a growth promotor in
order to help promoting the CTC free farm campaign as launched by Department
of Livestock Development.
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