
 

 

 
การใหย้าเพือ่ควบคมุและรักษาโรคในสตัวเ์ศรษฐกจิ

ประเภท วัว ควาย กอ่ใหเ้กดิปัญหาการตกคา้งของยาใน

เนื้อเยือ่และน ้านมของสตัวโ์ดยเฉพาะในน ้านม ซึง่เป็น
อาหารทีจ่ าเป็นส าหรับผูบ้รโิภคทกุเพศ ทกุวัย การตกคา้ง
ของยาในน ้านมจะมผีลกระทบตอ่ผูบ้รโิภคและอุตสาหกรรม

การผลตินมเปรีย้วและเนยแข็ง ดงันัน้การตรวจสอบยา
ตกคา้งในนมและผลติภณัฑน์ม โดยเฉพาะการใชช้ดุ

ทดสอบทีง่่าย  และใหผ้ลรวดเร็ว  จงึเป็นส ิง่จ าเป็นตอ้ง
ด าเนนิการ เพือ่ควบคมุคณุภาพนมใหม้คีวามปลอดภยัตอ่
ผูบ้รโิภค 

 
การบรโิภคนมทีม่ยีาตกคา้งเป็นประจ า กอ่ใหเ้กดิการ

ดือ้ยาและการแพย้าในผูบ้รโิภค 

 
นมดบิ  นมพรอ้มดืม่  นมผง และผลติภณัฑน์ม 

 
50 ตวัอย่าง 

 
 หลอดทดสอบส าเร็จรปู 50 หลอด 
 หลอดหยดพลาสตกิ 10 หลอด 

 อุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการตรวจ: Water Bath / 

Incubator / Heat Block 

 
 นมดบิ สุม่ตวัอย่างน ้านมดบิแตล่ะตวัอย่างทีผ่สมเขา้กนั 
จากรถบรรทกุ ถงัสง่นม หรอืน ้านมรวมกอ่นการผลติ 

น ามาทดสอบทนัท ี ถา้ไม่สามารถท าได ้ ใหเ้กบ็รักษาใน
อุณหภมูแิชแ่ข็งไม่เกนิ 7 วัน และกอ่นน ามาวเิคราะห ์ให ้
ความรอ้นในอา่งน ้ารอ้นทีอุ่ณหภมู ิ82±2 ºC เป็นเวลา 2 

นาท ี  เพือ่ท าลายเชือ้ซ ึง่ไม่ทนความรอ้นทีป่นเป้ือนใน

ตวัอย่าง และท าลายสารยับยัง้การเจรญิของแบคทเีรยี   

ซ ึง่เกดิตามธรรมชาตแิละไม่ทนความรอ้น 
 นมพาสเจอรไ์รสห์รอืผลติภณัฑน์ม ทีเ่ป็นของเหลว 

น ามาวเิคราะหไ์ดท้นัทโีดยไม่ตอ้งใหค้วามรอ้น ถา้ไม่
สามารถวเิคราะหไ์ด ้ ใหเ้ก็บรักษาไวเ้ชน่เดยีวกบันมดบิ 

 นมผงและผลติภณัฑน์ม ใหล้ะลายดว้ยน ้ากลัน่ที่

ปราศจากเชือ้ในอัตราสว่น 1:3 (น ้าหนักตอ่ปรมิาตร) 
แลว้น ามาทดสอบไดเ้ชน่เดยีวกบันมดบิ 

 
แบง่เป็น 3 ระดบั ตามวตัถปุระสงคข์องผูใ้ช ้
ก. การตรวจพบ – ไมพ่บยาตกคา้ง 

1. หยดตวัอยา่งนม 3 หยด (~0.1 มลิลลิติร) ลงใน
หลอดทดสอบ 

 
2. เตรยีมหลอดทดสอบควบคมุทีใ่หผ้ลลบ (Negative 

control) ซึง่ตอ้งท าทกุครัง้ในการตรวจสอบ โดย
หยดนมจดืขาดมนัเนยหรอืพร่องมนัเนย ย ู เอช ท ี 3 

หยด ลงในหลอดทดสอบอกีหลอดหนึง่ 
3. บ่มเพาะเชือ้หลอดทดสอบ (ก.1 และ ก.2) ในอ่างน ้า

รอ้นควบคมุอุณหภมู ิ 64±2 ºC โดยใหอ้าหารเลีย้ง

เชือ้ในหลอดอยู่ใตร้ะดบัน ้าและจับเวลาเมือ่อุณหภมูิ
ได ้64±2 ºC จนกระทัง่หลอดทดสอบควบคมุเปลีย่น

สจีากม่วงเป็นเหลอืงทัง้หลอด (2 ชัว่โมง 45 นาท ี
ถงึ 3 ชัว่โมง หรอืตามทีร่ะบุบนภาชนะบรรจุ) อ่านผล
การเปลีย่นสขีองตวัอย่าง 

 
ข. การตรวจยนืยนัผลวา่เป็นยาตกคา้งในกลุม่เพนนิ

ซลินิ 

ตวัอย่างนมทีต่รวจพบยาตกคา้ง 2-3 มลิลลิติร เตมิ
เอนไซมเ์พนนซิลินิเนส  2 หยด  (~0.05 มลิลลิติร) ผสม
ใหเ้ขา้กนั หยดสว่นผสม 3 หยด ลงในหลอดทดสอบอกี

หลอดหนึง่ แลว้ท าเชน่เดยีวกบัขอ้ ก.2 และ ก.3 
ค. การตรวจหาปรมิาณยาตกคา้งในกลุม่เพนนซิลินิ 

ตวัอย่างทีต่รวจพบยาตกคา้งกลุม่เพนนซิลินิ (เบตา้
แลกเตม) ตามขอ้ ข. จะปรากฎแถบสมี่วงในหลอดทดสอบ 
(ตัง้แตข่อบบนหลอดถงึกน้หลอด) โดยแถบสมี่วงจะขึน้กบั

ปรมิาณยาตกคา้ง ใหว้ัดความสงูของแถบสมี่วงในหลอด
ทดสอบ เปรยีบเทยีบกบัความสงูของแถบสมี่วงมาตรฐาน 

ซึง่ไดพ้ัฒนาไวโ้ดยใชห้ลกัสถติ ิ และสามารถระบุปรมิาณยา
ตกคา้งเป็นชว่งๆ ได ้โดยไม่ตอ้งเตรยีมยามาตรฐาน เชน่ 1-
2, 2-4, 4-8, 8-16, ………..128-256 ไมโครกรัม/ลติร 

(ppb) เป็นตน้ 

 
สงัเกตการเปลีย่นสขีองหลอดทดสอบและประเมนิผลดงันี ้
ก. ตรวจวา่พบหรอืไมพ่บยาตกคา้ง 

 
ความสงูของแถบสมี่วงจะเพิม่ข ึน้ตามปรมิาณยาตกคา้ง 



 

 

ข. การตรวจยนืยนัยากลุม่เพนนซิลินิ 

 ผลของตวัอย่างนมกอ่นเตมิเพนนซิลินิเนส 

 
 ผลของตวัอย่างนมหลงัเตมิเพนนซิลินิเนส (ผลม ี 3 

กรณี) 

 
หลอดทดสอบเปลีย่นสจีากม่วงเป็นเหลอืงทัง้หลอด 

 
การเปลีย่นสขีองหลอดทดสอบเชน่เดยีวกบัผลกอ่นเตมิเพน

นซิลินิเนส 

 
ความสงูของแถบสมี่วงลดลงกวา่ผลกอ่นเตมิเพนนซิลินิเนส 

ค. ตรวจหาปรมิาณยากลุม่เพนซิลินิ 
แถบสมีาตรฐานส าหรบัปรมิาณยากลุม่เพนนซิลินิในนม 

 
ตวัอย่างทีใ่หผ้ลบวก วัดความสงูของแถบสมี่วงใน

หลอดทดสอบได ้   3.2   มลิลเิมตร    ซึง่เมือ่เทยีบกบั
ขนาดของแถบสมีาตรฐานส าหรบัระบุปรมิาณยากลุม่เพนนซิ ิ

ลนิในนมทีไ่ดพ้ัฒนาขึน้  รายงานว่า  พบยา กลุม่เพนนซิลินิ 

1-2 ไมโครกรัม/ลติร (ppb) 

 
 ชดุทดสอบนี้มคีวามถกูตอ้ง 91.7% ความไว 
100% และความจ าเพาะ 90.5% และสามารถตรวจสอบยา

ปฏชิวีนะไดอ้ยา่งนอ้ย   12   ชนดิ    ไดแ้ก ่   เพนนซิลินิ 
เอมพซิลินิ  อะม็อกซซีลินิ  ไรแฟมพซินิ เตตรา้ซยัคลนิ อ็
อกซีเ่ตตรา้ซยัคลนิ     คลอเตตรา้ซยัคลนิ   บาซติราซนิ อี

รโิธรมัยซนิ  ไทโลซนิ  กานามัยซนิ  และซลัฟาไดเมทท็อก
ซนิ 

 
เก็บหลอดทดสอบทีอุ่ณหภมูแิชเ่ย็นประมาณ 4-8 ºC 

นาน 3 เดอืน 

 
 เทน ้ายาฆา่เชือ้ลงในหลอดทดสอบใหท้ว่มอาหาร

เลีย้งเชือ้   ทิง้ไว ้ 30 นาท ีหรอืตม้หลอดทดสอบทีเ่ปิดฝา
ในน ้าเดอืดนาน 15 นาท ีแลว้ทิง้หลอด 

 

 

ASIANMEDIC CO.,LTD. 
Tel: 02-691-8348, 089-185-8999 
E-mail: sales@asianmedic.com 

Website: www.asianmedic.com 

 

 

 
 

คูม่อืชุดทดสอบยาปฏชิวีนะและยา
ตา้นจลุชพีในนมและผลติภณัฑน์ม 

(Determination of Drug 
Residue in Milk Test Kit) 

 

 
 

http://www.asianmedic.com/

