
การดูแลความปลอดภยัในการบริโภคเนือ้สัตว์ 

การให้ยาเพ่ือควบคุมและรักษาโรคในสัตวเ์ศรษฐกิจ 

ไดแ้ก่ กุง้ ไก่ หม ูววั ปลา เป็นตน้ อาหารเหล่าน้ี

จ  าเป็นส าหรับผูบ้ริโภคในการเจริญเติบโตและ

เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินคา้

อาหาร โดยเฉพาะกุง้  และไก่ โดยแต่ละปี สินคา้

เหล่าน้ี น ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก แต่มกั

พบว่ามีปัญหาในเร่ืองยาตกคา้งในอาหารดงักล่าว 

ทั้งท่ีจ  าหน่ายในประเทศ และส่งออก ส่งผลกบั

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก เพ่ือแกปั้ญหา

ดงักล่าวในระดบัหน่ึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

โดยกองอาหาร จึงไดศึ้กษาและพฒันาชุดทดสอบยา

ตกคา้งในนม และผลิตภณัฑน์ม เพ่ือน ามาตรวจสอบ

ยาตกคา้งในอาหารประเภทเน้ือสัตว ์ทั้งน้ีผูผ้ลิต

สามารถน าไปตรวจสอบไดเ้อง ไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ

พิเศษและประสิทธิผลในการตรวจสอบดีเป็นท่ี

เช่ือถือได ้

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

การบริโภคเน้ือและเคร่ืองในสัตวท่ี์มียาตกคา้งเป็น

ประจ าก่อให้เกิดการด้ือยาและการแพย้าในผูบ้ริโภค 

ตวัอย่างเป้าหมาย 

 เน้ือสัตว ์ไดแ้ก่ กุง้ ไก่ หม ูววั ปลา 

 เคร่ืองในของไก่ หม ูและววั เป็นตน้ 

 

จ านวนชุดทดสอบ/กล่อง 

50 หลอด 

อุปกรณ์ชุดทดสอบ 

 หลอดทดสอบส าเร็จรูป 50 หลอด 

 หลอดหยดพลาสติก 10 หลอด 

 อุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการตรวจ 

อ่างน ้ าร้อน / ตูบ่้มเพาะเช้ือ 

(ควบคุมอุณหภูมิ 64 ± 2˚C) 

 น ้ายาสกดั A, B และ C (เลือกใชน้ ้ ายาสกดัตาม

ชนิดของยาตกคา้งท่ีจะตรวจสอบ) 

การเกบ็และเตรียมตวัอย่างเนือ้สัตว์ 

1. สุ่มตวัอยา่งเน้ือสัตวห์รือเคร่ืองในท่ีบดละเอียด

แลว้ 5 กรัม ใส่ใน centrifuge tube ขนาด 30 

มิลลิลิตร(มล.) 1 หลอด หรือมากกว่า ข้ึนอยูก่บั

ชนิดของยาตกคา้งท่ีจะตรวจสอบ 

2. เติมน ้ ายาสกดั A (กลุ่ม tetracycline) ส าหรับกุง้ 

และปลา ส่วนไก่ หม ูววั  เคร่ืองในของเน้ือสัตว์

ดงักล่าว เติมทั้งน ้ ายาสกดั A (กลุ่ม tetracycline), 

น ้ ายาสกดั B (กลุ่ม macrolide, aminoglycoside 

และกลุ่ม sulfonamide) และน ้ายาสกดั C (กลุ่ม 

penicillin) อยา่งละ 5 มล. 

3. เขยา่อยา่งแรงดว้ยมือหรือเคร่ืองเขยา่ 10 นาที 

แลว้น าไปให้ความร้อนใน water bath ท่ีอุณหภูมิ 

60˚C จบัเวลา 5 นาที และท าให้ตวัอยา่งเยน็ลง

โดยเร็ว 

4. Centrifuge ท่ี 3,000 – 4,000 รอบ นาน 15 นาที 

ไดส่้วนใสของตวัอยา่ง 

5. ปรับ pH ของส่วนใส (ไก่ หม ูววั และปลา 

ยกเวน้กุง้) ส าหรับน าไปทดสอบ 

5.1 การตรวจสอบยาตกค้างกลุ่ม  tetracycline : 

ปรับ pH ส่วนใสให้ได ้6.5 ดงัน้ี 

- ไก่ ปลา : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลง

ในส่วนใส ซ่ึงมี pH ~ 6.1 ปริมาตร 3.75 มล. 

- หม ูววั : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลง

ในส่วนใสซ่ึงมี pH ~ 5.8 ปริมาตร 2.0 มล. 

แต่ถา้ pH เร่ิมตน้ 5.5 หยด 1 N NaOH 1 

หยด (33µl) ลงในส่วนใส ปริมาตร 1.5 มล. 

5.2 การตรวจสอบยาตกค้างกลุ่ม peniciline : 

ปรับ pH ส่วนใสให้ได ้6.5 ดงัน้ี 

- ไก่ ปลา : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลง

ในส่วนใส ซ่ึงมี pH ~ 6.1 ปริมาตร 5.0 มล. 

- หม ูววั : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลง

ในส่วนใสซ่ึงมี pH ~ 5.8 ปริมาตร 2.0 มล. 

5.3 การตรวจสอบยาตกค้างกลุ่ม macrolide, 

aminoglycoside และกลุ่ม sulfonamide : 

ปรับ pH ส่วนใสให้ได ้7.0 ดงัน้ี 

- ไก่ ปลา : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลง

ในส่วนใสซ่ึงมี pH ~ 6.5 ปริมาตร 3.75 มล. 

- หม ูววั : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลง

ในส่วนใสซ่ึงมี pH ~ 6.1 ปริมาตร 1.5 มล. 

6. ปรับ pH ตวัอยา่งควบคุมท่ีไม่มียาตกคา้ง 

(negative control sample) ตามขั้นตอนขอ้ท่ี  

5.1 – 5.3 เพ่ือทดสอบเปรียบเทียบกบัตวัอยา่ง 

 

7. กรณีท่ี pH ตั้งตน้ของตวัอยา่งมี pH  ตามท่ี

ระบุในขอ้ 5.1, 5.2 และ 5.3 ไม่ตอ้งปรับ 

pH 

วธิีการตรวจสอบ 

1. หยดตวัอยา่งเน้ือสัตวท่ี์สกดัแลว้ตามกลุ่มยาท่ี

ตอ้งการตรวจสอบดว้ย dropper 4 หยด (ไม่ให้มี

ฟองอากาศ) ลงในแต่ละชุดทดสอบ ในกรณีท่ี

ตอ้งการตรวจหายากลุ่ม sulfonamide ให้ใชชุ้ด

ทดสอบท่ีมีสาร trimetoprim 

 

2. หยด 4 หยด ของ negative control sample ลงใน

หลอดทดสอบ 1 หลอด 

 

 



3. น าชุดทดสอบตามขอ้ 1 และ 2 ไปบ่มเพาะเช้ือ

ใน water bath / incubator ท่ีอุณหภูมิ 64 ± 2˚C 

และ ≥ 2 ชม. 30 นาที ส าหรับกุง้และปลา 

ส่วนไก่ หมแูละววั ใชเ้วลา ≥ 2 ชม. 45 นาที 

หรืออ่านผลตามท่ีระบุบนภาชนะบรรจุ โดย

ให้อาหารเล้ียงเช้ือในหลอดอยูใ่ตร้ะดบัน ้ า 

จนกระทัง่หลอด negative control sample 

เปล่ียนสีจากสีม่วงเป็นสีเหลืองทั้งหลอด จึง

สังเกตสีของหลอดตวัอยา่ง ดงันั้นเวลาในการ

อ่านผลตวัอยา่งทดสอบจะข้ึนกบั negative 

control sample 

 

การอ่านและแปลผล 

1. ชุดทดสอบเปล่ียนเป็นสีเหลืองทั้งหลอด บ่งช้ีว่า

ไม่พบยาตกคา้ง 

 

2. ชุดทดสอบเปล่ียนเป็นสีม่วง สีม่วง–เหลือง หรือ 

สีม่วงทั้งหลอด โดยแถบสีข้ึนกบัปริมาณของยา

ตกคา้ง 

 

 

ประสิทธิภาพของชุดทดสอบ 

ชุดทดสอบน้ีมีความถูกตอ้ง 93% ความไว 78.9% 

ความจ าเพาะ 96.7% และสามารถตรวจสอบยา

ตกคา้งไดอ้ยา่งนอ้ย 12 ชนิด โดยสามารถ

ตรวจสอบปริมาณค่าต ่าสุดของยาตกคา้งในระดบัท่ี

ยอมรับไดต้ามมาตรฐานสากลไดแ้ก่ เพนนิซิลิน 

อะมอ็กซีซิลิน เตตร้าซยัคลิน ออ็กซ่ีเตตร้าซยัคลิน 

คลอเตตร้าซยัคลิน เจนตา้ไมซิน นีโอมยัซิน สเตร็ป

โตมยัซิน ซลัฟาไดเมททอ็กซิน ไทโรซิน อิริโธมยั

ซิน และบาซิตราซิน 

 

การเกบ็ตวัอย่าง / อายุการใช้งาน 

เก็บชุดทดสอบท่ีอุณหภูมิแช่เยน็ ประมาณ 4-8˚C 

นาน 3 เดือน ยกเวน้ ชุดทดสอบส าหรับตรวจสอบ

สารตา้นจุลชีพกลุ่ม ซลัโฟนาไมด ์เก็บไม่เกิน 20 

วนั 

การปฏบิัตเิมือ่ทดสอบแล้ว 

เทน ้ายาฆ่าเช้ือลงในหลอดให้ท่วมอาหารเล้ียงเช้ือ 

ท้ิงไว ้30 นาที หรือตม้หลอดทดสอบท่ีปิดฝาในน ้า

เดือด นาน 15 นาที หรือฆ่าเช้ือโดยใช ้autoclave 

แลว้ท้ิงหลอด 

สถานทีส่ั่งซื้อชุดทดสอบ 

 

บริษัท จี9 จ ากดั 

60/3 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

Tel: 02-6918348,090-8985188 Fax: 02-6918388 

E-mail : foodtest@asianmedic.com  

Website : www.gccthai.com, 

www.asianmedic.com 

 

 

 

คู่มอื 

ชุดทดสอบยาตกค้างในเนือ้สัตว์ 

(Determination of Drug Residue in Meat Test 

Kit) 
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