ยาต้ านจุลชีพตกค้ างในเนือ้ สั ตว์
(Antimicrobial Drug Residues in Meat)
สำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
ข้ อมูลทัว่ ไป

เชียงใหม่

ยำต้ ำ นจุ ล ชี พ หรื อ ยำปฏิ ชี ว นะ หมำยถึ ง ยาที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ การ
เจริ ญเติบโต และมีฤทธิ์ ต้านการเพิ่มจานวนหรื อการมีชีวิตของจุ ลชี พที่
จะทาให้เกิดโรคขึ้นในร่ างกายมนุษย์และสัตว์
ยำต้ ำนจุลชีพตกค้ ำงในเนื้อสั ตว์ กล่าวถึงนี้ มี 4 กลุ่ม 39 ชนิด ได้แก่
เบต้า-แลคแตม (Beta-lactams) 7 ชนิ ด, แมคโครไลด์ (Macrolides)
7 ชนิ ด , ควิ โนโลน (Quinolones) 10 ชนิ ด และซัลโฟนาไมด์
(Sulfonamides) 15 ชนิด

ผลกระทบต่ อสุ ขภำพ
ยาบางชนิ ด เกิดอาการข้างเคียงของการ เป็ นสารก่อมะเร็ งและสารก่อการ
กลายพันธุ ์ ที่จะเหนี่ ยวนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุ กรรมของเซลล์
และมี ความเป็ นพิษ ต่อทารกในครรภ์ บางชนิ ดอาจมี ผ ลต่อเชื้ อขนาดเล็ก
(Microflora) ในลาไส้ข องคนทาให้ส่ง ผลเสี ย ต่ อสุ ข ภาพ นอกจากนี้ ย า
ตกค้างอาจมีผลต่อระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ทาให้เกิดอาการแพ้ยาและ
การดื้อยาได้

พิษณุโลก
ขอนแก่น
นครราชสี มา
ปทุมธานี
ราชบุรี

ชลบุรี

นครปฐม

ระยอง

กรุ งเทพ

ข้ อกำหนดทำงกฎหมำยในประเทศไทย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 303 (พ.ศ. 2550)
เรื่ อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง

ตรัง
สงขลา

สถำนกำรณ์ ยำต้ ำนจุลชีพตกค้ ำงในเนือ้ สัตว์ ทวั่ ประเทศ ปี 2559
สถำนทีเ่ ก็บตัวอย่ ำง 5 ภำค 12 จังหวัด 105 ตัวอย่ ำง
• ตลาดค้า ส่ ง และสดขนาดใหญ่ ข อง 12 จั ง หวัด คื อ จั ง หวัด
เชี ย งใหม่ พิ ษ ณุ โ ลก ขอนแก่ น นครราชสี ม า ชลบุ รี ระยอง
สงขลา ตรั ง นครปฐม ราชบุ รี ปทุ ม ธานี และกรุ งเทพฯ
จานวน 60 ตัวอย่ ำง
• ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต หรื อแหล่ ง จ าหน่ า ยโดยตรงของผู ้ ผ ลิ ต
จานวน 45 ตัวอย่ ำง

เนือ้ ไก่
เนือ้ หมู
39 ตัวอย่าง 42 ตัวอย่าง

เนือ้ วัว
24 ตัวอย่าง

42
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ ยำต้ ำนจุลชีพตกค้ ำงในเนือ้ สัตว์ ทวั่ ประเทศ ปี 2559
ตัวอย่ ำง
 จากผลการสารวจเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว รวม 105 ตัวอย่าง พบสำรต้ ำนจุลชี พตกค้ ำงในเนือ้ หมู 2 ตัวอย่ ำง และเกินค่ ำ

MRL 1ตัวอย่ำง ( 1 %)
 สำรต้ ำนจุลชี พ ทีต่ รวจพบสำรกลุ่มซัลโฟนำไมด์ ได้ แก่ Sulfadimidine 401 ไมโครกรัมต่ อกิโลกรัม และ สำร
กลุ่มแมคโครไลด์ Tilmicosin น้ อยกว่ำ 50 ไมโครกรัมต่ อกิโลกรัม
**ประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข ฉบับที่ 303 พ.ศ. 2550 เรื่อง อำหำรที่มียำสัตว์ตกค้ำง กำหนดให้สำรทั้ง 2 ชนิดมีปริมำณตกค้ำงสู งสุ ด
(Maximum Residue Limit, MRL) ไม่ เกิน 100 ไมโครกรัมต่ อกิโลกรัม

คำแนะนำ
จากผลการตรวจ แนวโน้มการตกค้างของยาต้านจุลชี พในเนื้อสัตว์ที่วางจาหน่ ายในท้องตลาด ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าตัวอย่างที่ไม่ทราบแหล่งผลิ ต ตรวจพบการ
ตกค้างของยาต้านจุลชี พเกิ นเกณฑ์กฎหมายกาหนด ในขณะที่ ตวั อย่างที่ ทราบแหล่ งผลิ ต ตรวจพบการตกค้างแต่ไม่เกิ นเกณฑ์กาหนด แสดงให้เห็ นว่า
เนื้อสัตว์ที่มีแหล่งผลิตที่ตรวจสอบได้มีระบบการควบคุมความปลอดภัยที่ดีกว่าปั จจุบนั เชื้ อดื้ อยาเป็ นปั ญหาระดับโลก และการบริ โภคเป็ นช่ องทางหนึ่ ง
ของการได้รับเชื้อดื้อยาภาครัฐจึงออกมาตรการมาตรการและระบบรับรองหลากหลายรู ปแบบทั้งมาตรฐานเขียงสะอาด หรื อเนื้ อสัตว์อนามัยของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค ฉะนั้นผูบ้ ริ โภค ควรเลื อกซื้ อเนื้ อสัตว์ที่ทราบแหล่งผลิ ตชัดเจนหรื อได้รับป้ ายสัญลักษณ์รับรองจาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้

