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                                                                             บทคดัย่อ    
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตสตัว์ขยายตัวอย่างรวดเร็วผลกัดันให้เกิดการใช้สารเคมีหลากหลายชนิดในการ 

เพิ่มผลผลิต เพื่อให้ทราบสถานการณ์ยาสตัว์ตกค้างในเนือ้สตัว์ในประเทศ ในปี 2559 ด าเนินการส ารวจ ศึกษาปริมาณยา
ต้านจุลชีพ 39 ชนิด ได้แก่ กลุ่มเบต้า-แลคแตม 7 ชนิด  แมคโครไลด์ 7 ชนิด ควิโนโลน 10 ชนิด ซัลโฟนาไมด์  15 ชนิด 
และสารเร่งเนือ้แดง กลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์ 4 ชนิด โดยวิธีลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมทรีในเนือ้ไก่ เนือ้
หมู และเนือ้ววั จ านวน 39, 42 และ 24 ตัวอย่าง ตามล าดบั ตวัอย่างทัง้หมด 105 ตัวอย่าง ถูกเก็บจากตลาดค้าส่งหรือ
ตลาดขนาดใหญ่ในพืน้ที่จ านวน 2 ตลาด ใน 2 จังหวัดที่เป็นตัวแทนจาก 5 ภาคของประเทศไทย จ านวน 60 ตัวอย่าง 
กิจการค้าปลีกสมยัใหม่ จ านวน  27 ตวัอย่าง และร้านค้าที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองหรือสามารถระบุแหล่งผลิตได้
จ านวน 18 ตวัอย่าง ในตวัอย่างทัง้หมดพบยาต้านจุลชีพ sulfadimidine 401 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 2.4)ในเนือ้
หมจูากตลาดในจังหวดัระยอง พบสารกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์ ซาลบูทามอล 2.7-7.6  ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 9.5) 
ในเนือ้หมจูาก 4 ตลาด และยงัพบ salbutamol 1.5-13.3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (ร้อยละ 20.8) ในเนือ้ววัจาก 5 ตลาด ใน
ภาพรวมของการส ารวจในครัง้นีแ้สดงว่าปัญหาของสารกลุ่มเบต้า-อะโกนิสต์ตกค้างยงัไม่ได้รับการแก้ไข ยิ่งไปกว่านัน้การ
พบยาต้านจุลชีพแสดงให้เห็นว่ายงัคงมีการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องในประเทศไทย จึงควรมีการเฝ้าระวงัต่อไปเพื่อคุ้มครอง
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                                                                                Abstract  
Nowadays, Industrial animal production are growing rapidly, which strives using various kinds of chemical 

substances to maximize output. To realize the current situation of veterinary drug residues in domestic meat, Bureau 
of Quality and Safety of Food conducted a surveillance program in 2016. Determination of 39 antimicrobial drugs;            
7 Beta-lactams, 7 Macrolides, 10 Quinolones, 15 Sulfonamides and 4 β-agonists as growth promotors were analyzed 
by LC-MS-MS in 39 chicken, 42 pork and 24 beef samples. The total of 105 samples were collected from 2 wholesale 
markets or large local markets in the 2 provinces which representative of 5 regions of Thailand (n = 60), modern trade 
(n = 27) and grocery stores that sell their own products or can be identified the producer (n = 18). In all samples, 
antimicrobial drugs; sulfadimidine was detected 401 g/Kg (2.4%) in pork from market in Rayong province.β-agonists; 
salbutamol was detected ranging from 2.7 to 7.6 g/Kg (9.5%) in pork from 4 markets and salbutamol was also 
detected ranging from 1.5 to 13.3 g/Kg (20.8%) in beef from 5 markets. An overviewed of this surveillance 
demonstrates that problem of β –agonists residues remains unsolved. Moreover, antimicrobial drug was detected, this 
indicate that antibiotic is still misuse in Thailand. Consequently, monitoring plan should be further carried out to protect 
Thai consumer’s health.  
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