
 

 

 
การใหย้าเพือ่ควบคมุและรักษาโรคในสตัวเ์ศรษฐกจิ 

ไดแ้ก ่ กุง้ ไก ่ หมู ววั ปลา เป็นตน้ อาหารเหลา่นี้จ าเป็น
ส าหรับผูบ้รโิภคในการเจรญิเตบิโตและเนื่องจากประเทศ

ไทยเป็นประเทศสง่ออกสนิคา้อาหาร โดยเฉพาะกุง้  และ
ไก ่ โดยแตล่ะปี สนิคา้เหลา่นี้ น ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็น

จ านวนมาก แตม่ักพบว่ามปัีญหาในเรือ่งยาตกคา้งในอาหาร
ดงักลา่ว ทัง้ทีจ่ าหน่ายในประเทศ และสง่ออก สง่ผลกบั
เศรษฐกจิของประเทศเป็นอยา่งมาก เพื่อแกปั้ญหาดงักลา่ว

ในระดบัหนึง่ 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ โดยกองอาหาร จงึได ้

ศกึษาและพัฒนาชดุทดสอบยาตกคา้งในนม และ
ผลติภณัฑน์ม เพือ่น ามาตรวจสอบยาตกคา้งในอาหาร
ประเภทเนื้อสตัว ์ ทัง้นี้ผูผ้ลติสามารถน าไปตรวจสอบไดเ้อง 

ไม่ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษและประสทิธผิลในการตรวจสอบ
ดเีป็นทีเ่ชือ่ถอืได ้

 
การบรโิภคเนื้อและเครือ่งในสตัวท์ีม่ยีาตกคา้งเป็น

ประจ ากอ่ใหเ้กดิการดือ้ยาและการแพย้าในผูบ้รโิภค 

 
 เนื้อสตัว ์ไดแ้ก ่กุง้ ไก ่หมู วัว ปลา 
 เครือ่งในของไก ่หมู และววั เป็นตน้ 

 
50 หลอด 

 
 หลอดทดสอบส าเร็จรปู 50 หลอด 
 หลอดหยดพลาสตกิ 10 หลอด 

 อุปกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบการตรวจ 

อ่างน ้ารอ้น / ตูบ้่มเพาะเชือ้ 
(ควบคมุอุณหภมู ิ64 ± 2˚C) 

 น ้ายาสกดั A, B และ C (เลอืกใชน้ ้ายาสกดัตามชนดิ

ของยาตกคา้งทีจ่ะตรวจสอบ) 

 
1. สุม่ตวัอย่างเนื้อสตัวห์รอืเครือ่งในทีบ่ดละเอยีดแลว้ 5 

กรัม ใสใ่น centrifuge tube ขนาด 30 มลิลลิติร(มล.) 
1 หลอด หรอืมากกวา่ ข ึน้อยู่กบัชนดิของยาตกคา้งทีจ่ะ
ตรวจสอบ 

2. เตมิน ้ายาสกดั A (กลุม่ tetracycline) ส าหรบักุง้ และ
ปลา สว่นไก ่ หมู วัว  เครือ่งในของเนื้อสตัวด์งักลา่ว 
เตมิทัง้น ้ายาสกดั A (กลุม่ tetracycline), น ้ายาสกดั B 

(กลุม่ macrolide, aminoglycoside และกลุม่ 
sulfonamide) และน ้ายาสกดั C (กลุม่ penicillin) 

อย่างละ 5 มล. 
3. เขย่าอย่างแรงดว้ยมอืหรอืเครือ่งเขยา่ 10 นาท ี แลว้
น าไปใหค้วามรอ้นใน water bath ทีอุ่ณหภมู ิ60˚C จับ

เวลา 5 นาท ีและท าใหต้วัอย่างเย็นลงโดยเร็ว 
4. Centrifuge ที ่3,000 – 4,000 รอบ นาน 15 นาท ีได ้

สว่นใสของตวัอย่าง 
5. ปรับ pH ของสว่นใส (ไก ่ หมู วัว และปลา ยกเวน้กุง้) 
ส าหรับน าไปทดสอบ 

5.1 การตรวจสอบยาตกคา้งกลุม่  tetracycline : 
ปรับ pH สว่นใสใหไ้ด ้6.5 ดงันี้ 
- ไก ่ปลา : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลงใน

สว่นใส ซึง่ม ีpH ~ 6.1 ปรมิาตร 3.75 มล. 
- หมู วัว : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลงในสว่น

ใสซึง่ม ี pH ~ 5.8 ปรมิาตร 2.0 มล. แตถ่า้ pH 
เร ิม่ตน้ 5.5 หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลงใน
สว่นใส ปรมิาตร 1.5 มล. 

5.2 การตรวจสอบยาตกคา้งกลุม่ peniciline : 
ปรับ pH สว่นใสใหไ้ด ้6.5 ดงันี้ 

- ไก ่ปลา : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลงใน
สว่นใส ซึง่ม ีpH ~ 6.1 ปรมิาตร 5.0 มล. 
- หมู วัว : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลงในสว่น

ใสซึง่ม ีpH ~ 5.8 ปรมิาตร 2.0 มล. 
5.3 การตรวจสอบยาตกคา้งกลุม่ macrolide, 

aminoglycoside และกลุม่ sulfonamide : 
ปรับ pH สว่นใสใหไ้ด ้7.0 ดงันี้ 

- ไก ่ปลา : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลงใน

สว่นใสซึง่ม ีpH ~ 6.5 ปรมิาตร 3.75 มล. 
- หมู วัว : หยด 1 N NaOH 1 หยด (33µl) ลงในสว่น
ใสซึง่ม ีpH ~ 6.1 ปรมิาตร 1.5 มล. 

6. ปรับ pH ตวัอย่างควบคมุทีไ่ม่มยีาตกคา้ง (negative 
control sample) ตามขัน้ตอนขอ้ที ่ 
5.1 – 5.3 เพือ่ทดสอบเปรยีบเทยีบกบัตวัอยา่ง 

7. กรณีที ่ pH ตัง้ตน้ของตวัอย่างม ี pH  ตามทีร่ะบุในขอ้ 
5.1, 5.2 และ 5.3 ไม่ตอ้งปรบั pH 

 
1. หยดตวัอยา่งเนื้อสตัวท์ีส่กดัแลว้ตามกลุม่ยาทีต่อ้งการ
ตรวจสอบดว้ย dropper 4 หยด (ไม่ใหม้ฟีองอากาศ) 

ลงในแตล่ะชดุทดสอบ ในกรณีทีต่อ้งการตรวจหายา
กลุม่ sulfonamide ใหใ้ชช้ดุทดสอบทีม่สีาร 
trimetoprim 

 
2. หยด 4 หยด ของ negative control sample ลงใน
หลอดทดสอบ 1 หลอด 

3. น าชดุทดสอบตามขอ้ 1 และ 2 ไปบ่มเพาะเชือ้ใน 

water bath / incubator ทีอุ่ณหภมู ิ64 ± 2˚C และ ≥ 
2 ชม. 30 นาท ี ส าหรับกุง้และปลา สว่นไก ่ หมูและววั 
ใชเ้วลา ≥ 2 ชม. 45 นาท ี หรอือ่านผลตามทีร่ะบุบน

ภาชนะบรรจุ โดยใหอ้าหารเลีย้งเชือ้ในหลอดอยู่ใต ้
ระดบัน ้า จนกระทัง่หลอด negative control sample 

เปลีย่นสจีากสมี่วงเป็นสเีหลอืงทัง้หลอด จงึสงัเกตสี

ของหลอดตวัอย่าง ดงันัน้เวลาในการอา่นผลตวัอย่าง
ทดสอบจะขึน้กบั negative control sample 



 

 

 

 
1. ชดุทดสอบเปลีย่นเป็นสเีหลอืงทัง้หลอด บ่งชีว้่าไม่พบ

ยาตกคา้ง 

   
2. ชดุทดสอบเปลีย่นเป็นสมี่วง สมี่วง–เหลอืง หรอื สมี่วง

ทัง้หลอด โดยแถบสขี ึน้กบัปรมิาณของยาตกคา้ง 

 

 

 
 ชดุทดสอบนี้มคีวามถกูตอ้ง 93% ความไว 78.9% 
ความจ าเพาะ 96.7% และสามารถตรวจสอบยาตกคา้งได ้
อย่างนอ้ย 12 ชนดิ โดยสามารถตรวจสอบปรมิาณคา่ต า่สดุ

ของยาตกคา้งในระดบัทีย่อมรับไดต้ามมาตรฐานสากล
ไดแ้ก ่เพนนซิลินิ อะม็อกซซีลินิ เตตรา้ซยัคลนิ อ็อกซีเ่ตต

รา้ซยัคลนิ คลอเตตรา้ซยัคลนิ เจนตา้ไมซนิ นีโอมัยซนิ 
สเตร็ปโตมัยซนิ ซลัฟาไดเมทท็อกซนิ ไทโลซนิ อริโิธรมัย
ซนิ และบาซติราซนิ 

 
 เก็บชดุทดสอบทีอุ่ณหภมูแิชเ่ย็น ประมาณ 4-8˚C 
นาน 3 เดอืน ยกเวน้ ชดุทดสอบส าหรับตรวจสอบสารตา้น

จุลชพีกลุม่ ซลัโฟนาไมด ์เก็บไม่เกนิ 20 วนั 

 
 เทน ้ายาฆา่เชือ้ลงในหลอดใหท้ว่มอาหารเลีย้งเชือ้ 
ทิง้ไว ้ 30 นาท ี หรอืตม้หลอดทดสอบทีปิ่ดฝาในน ้าเดอืด 
นาน 15 นาท ี หรอืฆา่เชือ้โดยใช ้ autoclave แลว้ทิง้

หลอด 
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คูม่อื 
ชุดทดสอบยาตกคา้งในเนือ้สตัว ์

(Determination of Drug 
Residue in Meat Test Kit) 
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