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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลของการใช้ในกลุ่ม Macrolide ขนาดของการรักษา ในสุกรขุนต่อผลการตรวจวิเคราะห์
สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกรด้วยวิธีอีไลซา (Enzyme - Linked Immunosorbent Assay หรือ ELISA) 
โดยใช้สุกรขุนลูกผสมสามสายพันธุ์ น้้าหนักประมาณ 100 กิโลกรัม จ้านวน 40 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว 
โดยทั้ง 4 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ได้รับยา Lincomycin, Tiamulin และ Tylosin ตามล้าดับ โดย
ท้าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อเป็นเวลา 3 วัน จากนั้นท้าการเก็บตัวอย่างน้้า อาหารสุกรตลอดระยะการทดลอง จ้านวน 
10 วัน และเก็บตัวอย่างปัสสาวะของสุกร ทั้ง 4 กลุ่มทดลองก่อนวันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ(วันที่ 1, 2, 3 และ 4) และ
หลังวันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ (วันที่ 8, 9 และ 10) เพื่อน้ามาตรวจหาปริมาณสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ด้วยวิธีอีไลซา 
พบว่าสุกรกลุ่มที่ได้รับยา Lincomycin และ Tylosin ให้ผลเป็นลบต่อการตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ใน
ปัสสาวะ(<2 พีพีบี) แต่สุกรในกลุ่มที่ได้รับยา Tiamulin ให้ผลเป็นบวกต่อการตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ 
(>2 พีพีบี) โดยค่าเฉลี่ยที่ตรวจพบในวันที่ 9 และ 10 ของการทดลองมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่นอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ (P<0.05)  และในกลุ่มตัวอย่างของยา Tiamulin เมื่อน้ามา dilution ที่อัตราส่วน 1:50 จะตรวจพบสาร
เบต้าอะโกนิสท์ในปริมาณสูงเกินที่โปรแกรมจะค้านวณอ่านค่าไ ด้ ดังนั้นจากการทดลองนี้สรุปได้ว่า การใช้ยา 
Tiamulin ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม Macrolide ในขนาดของการรักษาฉีดให้กับสุกร สามารถก่อให้เกิดผลบวกลวง (false 
positive) เมื่อตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ในปัสสาวะสุกรด้วยวิธีอีไลซา ส่วนปัจจัยอื่นๆที่อาจท้าให้เกิดผลบวก
ลวง (false positive) ต่อการตรวจ สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ด้วยวิธีอีไลซา ควรจะได้รับการศึกษาในรายละเอียด
และหาแนวทางในการด้าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ที่เหมาะสม
ต่อไป 
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Macrolide drug test in a false positive with a beta-agonist  
substances deposited in pigs. 

 
Chainat  sanyos1  Seubchat  saccavadit2 

 
Abstract 

 
The research about effect of the size of the Macrolide therapy. The pigs in the 

analysis of beta agonist compounds deposited in the urine of pigs by ELISA (Enzyme - Linked 
Immunosorbent Assay or ELISA) By using the compound pigs species, three hybrid species. 
Weighing about 100 kg and seperated 40 pigs into four groups group of 10 pigs. The fourth 
group consists of the control group that receiving Lincomycin, Tiamulin and Tylosin by 
intramuscular injection for 3 days. After that keep the water samples and foods all of 
experiment period amount 10 days and then keep pig’s urine samples from all of experiment 
group. Before the day then received antibiotics in (1, 2, 3 and 4) and after receiving antibiotic 
treatment (days 8, 9 and 10) in order to check a level of beta-agonist  by ELISA. This research 
found the group of pigs who receiving Lincomycin, and Tylosin gave negative results for the 
detection of beta-agonist in urine (<2 ppb) but the groups of pigs receiving Tiamulin had 
positive to result detect beta-agonist (> 2 ppb). Mean of detection that we found was in 
average 9 and 10 which different from the other groups with significant (P <0.05) and in a 
sample of Tiamulin drug, Dilution it in ratio 1:50. was found beta agonist exceed the amount 
deposited in the program was incalculable/invaluable. So it can be concluded that when we 
use Tiamulin that is drugs in group Macrolide in the size for administered treatment to the 
pigs is able to cause a false positive when test beta-agonist in ripen urine ELISA. Method 
then, the other factors can cause false positive with the beta-agonist by ELISA, method 
therefore, we should be studied in detail, and find ways to problem solving about 
catalyst/accelerator some substance or beta-agonist substance group for hasten red neat in 
the future. 
 
 
 
Keyword:  Beta – agonist, ELISA, False positive, Pig urine 
 

  1 Division of Animal Health Development, Phitsanulok Provincial Livestock Office. 
   2 Veterinary research and development center northern region, Phitsanulok  



 3 

บทน า 

 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายเน้นความส้าคัญในด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค
สินค้าเกษตร และอาหารโดยจะต้องด้าเนินการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนการส่งออกเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์จากสุกรไปจ้าหน่ายต่างประเทศ 
กรมปศุสัตว์จึงได้มีปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ขึ้นใหม่ และได้
ก้าหนดใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 เพื่อบังคับทั้งผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้น้าเข้า
อาหารสัตว์ ตลอดจนถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว ์มิให้มีการใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์เลี้ยงสุกร 

สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (Beta-adrenergic agonists) เป็นชื่อสารเคมีของกลุ่ม
สารกระตุ้นเช่นเดียวกับยาบ้า (Amphetamine) ยาอี (Ephedine) เช่น เคลนบูทารอล (Clenbuterol) ซัลบู
ทามอล (Salbutamol) และ แร็กโตพามีน (Rectopamine) เป็นต้น ส่วนอันตรายจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่มี
ความไวต่อสารเคมีที่ต่างกัน ในอดีตนั้นนิยมใช้สาร Clenbuterol แต่ในปัจจุบันเกษตรกรหันมานิยมใช้ 
Salbutamol, Ractopamine และ Zilpaterol (ถาวร, 2553) สารจ้าพวกนี้จะกระตุ้นการท้างานของหัวใจ
และหลอดเลือด ประสาทส่วนกลาง ในทางการแพทย์ใช้รักษาผู้ป่วยโรคหอบหืด แต่จะมีผลข้างเคียง คือ ท้าให้
หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น กล้ามเนื้อสั่น พบสูงถึง 42 % และยังพบอาการกระวนกระวาย หวาดกลัว ชะลอการคลอด 
อีกทั้งยังสามารถลดความอ้วน เนื่องจากสารเคมีจ้าพวกนี้จะไปลดการสะสมของไขมัน (ธวัชชัย, 2546)  

   แต่ในปัจจุบันค่านิยมในการบริโภคเนื้อสุกรของคนไทยความเชื่อที่ว่าเนื้อสุกรที่มีสีแดงสดใสมีความน่า
รับประทาน ท้าให้ร้านขายเนื้อสุกรต้องการสุกรขุนที่น้ามาฆ่าช้าแหละแล้วเนื้อที่ได้ต้องมีสีแดงและไขมันบาง  
ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรต้องหาวิธีปรับปรุงคุณภาพซากให้ได้ตรงความต้องการของผู้ซื้อ โดยผู้เลี้ยงสุกรมีการน้าสาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ มาใช้ในการเลี้ยงสุกร ในขนาด 5 – 10 พีพีเอ็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดไขมันและเพิ่ม
เนื้อแดงให้สัตว์เลี้ยง เพราะสามารถปฏิบัติได้ง่าย และได้ผลเร็ว (สุพล, 2534)  สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ท้าให้
เกิดการเร่งการสร้างเนื้อแดง โดยมีผลต่อตัวรับเบต้าทู ที่อยู่บนผิวเซลล์ของกล้ามเนื้อโครงร่างและเซลล์ไขมัน 
โดยจะลดการสังเคราะห์ของไขมัน ท้าให้มีการสร้างโปรตีนมากกว่า มีผลท้าให้เซลล์กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น        
(Mill and Liu, 1990) จากความไม่ปลอดภัย ที่กล่าวมาของการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสัตว์ที่มีผลท้าให้เกิด
อันตรายต่อผู้บริโภค  กรมปศุสัตว์จึงก้าหนดมาตรการ การควบคุมสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ โดยมีการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างปัสสาวะสุกร ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้าย และก่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ เมื่อมีการตรวจพบสารเบต้าอะโกนิสต์
ที่เกินก้าหนด จะด้าเนินการขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการสั่งกักสุกรเพื่อด้าเนินการตรวจซ้้าจนกว่าผล
การตรวจจะเป็นลบ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการที่จะต้องเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงดูสุกร และสร้าง
ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์
ในอนาคต และจากการตรวจสอบการใช้สารซัลบูทามอลที่อยู่ในกลุ่ม เบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกรจาก 
โรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธี ELISA (สมบูรณ์และ คณะ, 2540) ของสุกร จ้านวน 100 ตัวจาก 20 ฟาร์มพบสาร 
ซัลบูทามอลระดับต่้าที่สุดที่ 11,520 พีพีบี หรือมีการทดลองใช้สารซัลบูทามอลขนาด 5 พีพีเอ็มให้สุกรกิน
ติดต่อกัน 15 วันแล้วตรวจปัสสาวะโดยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) (สุพลและ 
ธงชัย, 2538) พบสารซัลบูทามอล ระดับต่้าสุดที่ 201 พีพีบี ถ้าใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในการเลี้ยงสุกรขนาด
ที่ใช้โดยทั่วไปหรือ 5 - 10 พีพีเอ็ม ควรจะตรวจพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ที่ตกค้างในปัสสาวะสุกรที่ระดับ 
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201 – 625 พีพีบี แต่ในขณะเดียวกันหากพบสารตกค้างกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกรที่ระดับต่้าๆ เช่น  
1 – 10 พีพีบี จึงเป็นไปได้ว่าอาจมีปัจจัยบางอย่างโดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาปฏิชีวนะกลุ่ม 
Macrolide ซึ่งใช้กันมากในการรักษาสุกร เพื่อรักษาสัตว์ที่มีอาการป่วย และอาจส่งผลกระทบต่อการตรวจสาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกรด้วยวิธี ELISA และท้าให้เกิดผลบวกลวง (false positive) ขึ้นทั้งที่
ผู้ประกอบการไม่ได้ใช้สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในการเลี้ยงสุกร  

การศึกษาและทดลองในครั้งนี้จึงท้าขึ้นเพื่อหาผลกระทบของการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่ม Macrolide ใน
สุกร ต่อการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกร ด้วยวิธี ELISA เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขใน
การปฏิบัตงิานต่อไป 

 

อุปกรณ์และวธิีการ 

1. กลุ่มศึกษา 

เลือกสุกรขุนที่มีน้้าหนัก ตังแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป ที่ผ่านการตรวจรับรองปลอดการใช้สารเร่งเนื้อ
แดง จ้านวนทั้งหมด 40 ตัว วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มๆ ละ 10 ตัว ท้าการแยกเลี้ยงในกรงขังเดี่ยว เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บ
ตัวอย่างปัสสาวะ โดยสุกรแต่ละกลุ่มได้รับน้้า และอาหารตามสูตรปกติซึ่งผู้ประกอบการได้ประกอบสูตรอาหาร
ใช้เองในฟาร์ม และสุกรแต่ละกลุ่มจะได้รับยาปฏิชีวนะ ดังนี้ 

กลุ่มที ่1 หรือกลุ่มควบคุม สุกรไม่ได้รับยาปฏิชีวนะใดๆ 
กลุ่มที่ 2 สุกรได้รับยา Lincomycin ของบริษัท โนวาเมดิซีน จ้ากัด มีชื่อทางการค้า LINCOSPECS ยา

ปริมาณ 1 มิลลิลิตรประกอบด้วย Lincomycin HCL 50 มิลลิกรัม และ Spectomycin 2HCl. 5H2O 100 
มิลลิกรัม โดยท้าการฉีดเข้ากล้ามเน้ือในปริมาณขนาดรักษา (15 มิลลิกรัมต่อน้้าหนักสุกร 1 กิโลกรัม) 

กลุ่มที่ 3 สุกรได้รับยา Tiamulin ของบริษัท โนวาเมดิซีน จ้ากัด มีชื่อทางการค้า MUTALIN 20% ยา
ปริมาณ 1 มิลลิลิตรประกอบด้วย Tiamulin hydrogen fumarate 200 มิลลิกรัม โดยท้าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
ในปริมาณขนาดรักษา (10 มิลลิกรัมต่อน้้าหนักสุกร 1 กิโลกรัม) 

กลุ่มที่ 4 สุกรได้รับยา Tylosin ของบริษัท V.M.D.N.V. Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk – 
Belgium น้าเข้าโดย บริษัท นิวทริเมด จ้ากัด ชื่อทางการค้า TYLOVETo-20 ยาปริมาณ 1 มิลลิลิตร
ประกอบด้วย Tylosin Tartrate (As Tartrate) 200 มิลลิกรัม โดยท้าการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในปริมาณขนาด
รักษา (15 มิลลิกรัมต่อน้้าหนักสุกร 1 กิโลกรัม)  
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2. วิธีการ 
2.1 เก็บตัวอย่างน้้า และอาหารที่ให้สุกรกินทุกวันที่อยู่ในระยะด้าเนินการทดลอง โดยมีระยะเวลา 10

วัน เพื่อตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ด้วยวิธ ีEnzyme - Linked Immunosorbant Assay (ELISA) 
2.2 เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรทุกตัวในแต่ละกลุ่มทดลอง ประมาณตัวอย่างละ 40 มิลลิลิตร ในวันก่อน

ให้ยาปฏิชีวนะ คือวันที่ 1, 2, 3 และ 4 ของการทดลอง และวันหลังจากให้ยาปฏิชีวนะ คือ วันที่ 8, 9 และ 10  
เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ ด้วยวิธี Enzyme - Linked Immunosorbant Assay (ELISA) 
โดยสุกรแต่ละตัวในแต่ละกลุ่มทดลองจะได้รับยาปฏิชีวนะในปริมาณขนาดการรักษาติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน  
ดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1  แสดงกิจกรรมที่ด้าเนินการ และระยะเวลาในการทดลอง 
 

กิจกรรม 
วันที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

เก็บตัวอย่างน้้าและอาหาร           

ท้าการฉีดยาปฏิชีวนะ           
เก็บตัวอย่างปัสสาวะ           

 
ตารางที่ 2 แสดงชนิด และปริมาณยาที่ใช้ในการทดลองและน้้าหนักของสุกร 
 

ชนิดยา 
   ตัวที่ 

น้ าหนักตัวสุกร(กิโลกรัม)/ปริมาณยา (มิลลิลิตร) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

กลุ่มที่ 1 
 

105 
(0) 

108 
(0) 

110 
(0) 

102 
(0) 

105 
(0) 

107 
(0) 

100 
(0) 

110 
(0) 

108 
(0) 

109 
(0) 

กลุ่มที่ 2  106 
(10.6) 

104 
(10.4) 

100 
(10) 

107 
(10.7) 

105 
(10.5) 

105 
(10.5) 

110 
(11) 

108 
(10.8) 

101 
(10) 

100 
(10) 

กลุ่มที่ 3 
Tiamulin 

120 
(6) 

121 
(6) 

108 
(5.4) 

107 
(5.4) 

103 
(5.2) 

102 
(5.0) 

100 
(5) 

114 
(5.7) 

105 
(5.3) 

112 
(5.5) 

กลุ่มที่ 4 
Tylosin 

108 
(8) 

114 
(8.5) 

105 
(7.8) 

107 
(8) 

105 
(7.8) 

105 
(7.8) 

106 
(7.8) 

107 
(7.8) 

110 
(8.2) 

115 
(8.6) 

 
2.3 น้าตัวอย่างน้้า อาหาร และปัสสาวะสุกรส่งตรวจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อท้าการตรวจวิเคราะห์หาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ด้วยวิธี Enzyme - Linked 
Immunosorbant Assay (ELISA) จากนั้นท้าการรวบรวมข้อมูล เพื่อน้ามาสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ 
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3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ด้าเนินการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ในตัวอย่างน้้า อาหาร และปัสสาวะสุกร โดยใช้

วิธี ELISA เป็นตัวตัดสิน คือ หากพบสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์มากกว่าหรือเท่ากับ 2 พีพีบี หรือ 2 นาโนกรัมต่อ
มิลลิลิตร ให้ถือว่าเป็นผลบวกต่อการตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ โดยการตรวจวิเคราะห์ใช้ชุดน้้ายาส้าเร็จรูป
ชื่อ ß-AGONIST-EIA FAST ของบริษัท EuroProxima ซึ่งใช้เทคนิค Competitive enzyme linked 
immunosorbent assay (ELISA) อันมีหลักการท้างานคือ อาศัยความจ้าเพาะระหว่างสารที่เป็นแอนติเจนกับ
แอนติบอดีเฉพาะต่อสารชนิดนั้น ทั้งนี้ปริมาณสารเบต้าอะโกนิสท์ในรูปของ enzyme conjugate จะแย่งกัน
จับกับแอนติบอดีเฉพาะ ที่ตรึงบนผิวของ microtitre plate จากนั้นตรวจหาปริมาณโดยเติม substrate 
chromogen (tetramethylbenzidine, TMB) ท้าให้สารละลายเกิดสีในลักษณะผกผันกับปริมาณของสาร
เบต้าอะโกนิสท์ในตัวอย่าง แล้วค้านวณปริมาณโดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานที่ทราบค่าแน่นอน ส้าหรับ
ผลการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกรมากกว่าระดับ 2 ppb ขึ้นไป ถือว่าผลเป็นบวก 
(กรมปศุสัตว,์ 2553)   
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการทดลองโดยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
variance) ตามแผนการทดลอง และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple 
range Test (Steel and Torrie, 1980) 

 
ผลและวิจารณ์ 

จากผลการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ ในปัสสาวะสุกร จาก 4 กลุ่มการทดลอง 
จ้านวนทั้งหมด 120 ตัวอย่าง ได้ผลดังนี ้

1. ช่วงก่อนการได้รับยาปฏิชีวนะ หรือวันที่ 1, 2, 3 และ 4 ของการเก็บตัวอย่าง มีปริมาณของสารกลุ่ม
เบต้าอะโกนิสต์ ในปัสสาวะสุกรแต่ละกลุ่มทดลองเฉลี่ย เท่ากับ 0.471, 0.358, 0.498 และ 0.392 พีพีบี ตามล้าดับ 
(ตารางที่ 5) ซึ่งค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้ยาปฏิชีวนะทั้ง 3 กลุ่มให้ผลเป็นลบต่อการตรวจหาสารกลุ่ม
เบต้าอะโกนิสต์ (< 2 พีพีบี) และค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 กลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  

2. ช่วงหลังการได้รับยาปฏิชีวนะหรือวันที่ 8, 9 และ 10 ของการทดลอง พบว่ามีปริมาณสารกลุ่ม
เบต้าอะโกนิสต์ในปัสสาวะสุกรของกลุ่มที่ได้รับยา Lincomycin เฉลี่ย เท่ากับ 0.548 ± 0.193, 0.554 ± 0.173 
และ 0.384 ± 0.232 พีพีบี ตามล้าดับ ส่วนสุกรกลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่ได้รับยา Tiamulin เท่ากับ 1.989 ± 1.046, 
3.774 ± 0.940 และ 3.467 ± 0.870 พีพีบี ตามล้าดับ และสุกรกลุ่มที่ 4 หรือได้รับยา Tylosin เท่ากับ 0.681 ± 
0.527, 0.737 ± 0.504 และ 0.157 ± 0.295 พีพีบี ตามล้าดับดังแสดงในตารางที่ 4 จะเห็นว่า สุกรกลุ่มควบคุม 
และกลุ่มที่ได้รับยา Lincomycin และ Tylosin ให้ผลเป็นลบต่อการตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในปัสสาวะ 
แต่สุกรในกลุ่มที่ได้รับยา Tiamulin ให้ผลเป็นบวกต่อการตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ โดยค่าเฉลี่ยที่ตรวจพบ
ในวันที่ 9 และ 10 ของการทดลองมีความแตกต่างกับกลุ่มอื่นอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05)  
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3. ผลการตรวจหาปริมาณสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในน้้าที่ให้สุกรกิน จ้านวน 10 วัน ของการทดลองมี
ค่าเท่ากับ 1.117, 1.082, 1.115, 1.095, 1.072, 1.153, 1.175, 1.177, 1.207 และ 1.119 ตามล้าดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.02 พีพีบี โดยให้ผลเป็นลบต่อการตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ทั้งหมด (< 2 พีพีบี) ดังแสดง
ในตารางที่ 5  

4. ผลการตรวจหาปริมาณสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในอาหารที่ให้สุกรกิน จ้านวน 10 วัน ของการ
ทดลองมีค่าเท่ากับ 1.000, 1.000, 1.030, 0.860, 1.070, 1.260, 0.890, 1.000, 0.920 และ 1.000 
ตามล้าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.003 พีพีบี โดยให้ผลเป็นลบต่อการตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ทั้งหมด  
(< 2 พีพีบี) ดังแสดงในตารางที่ 5 
 จากผลตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเนื้อแดง และยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Macrolide แสดงดังภาพที่ 1 และ
ตารางที่ 6 พบว่าปริมาณสารเบต้าอะโกนิสท์ที่ตรวจพบในปัสสาวะของสุกรควบคุม และกลุ่มที่ได้รับยา  
Lincomycin และ Tylosin ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่สุกรกลุ่มที่ได้รับยา Tiamulin มี
ปริมาณสารเบต้าอะโกนิสท์ที่ตรวจพบในปัสสาวะของสุกร ในวันที่ 9 และ 10 เท่ากับ 3.774 และ 3.468 
ตามล้าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) และพบมากที่สุดในกลุ่มที่มีการฉีดยากลุ่ม
อื่น ส่วนปริมาณผลการตรวจวิเคราะห์หาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ของยาปฏิชีวนะ Lincomycin, Tiamulin 
และ Tylosin ที่ได้ dilution ที่อัตราส่วน 1:50 พบว่า ยาปฏิชีวนะ Lincomycin และ Tylosin มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.56 และ 3.70 พีพีบี ตามล้าดับ แต่ผลการตรวจหาสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ของยา Tiamulin ไม่
สามารถตรวจหาค่าได้ เนื่องจากมีปริมาณสูงเกินกว่าที่โปรแกรมจะสามารถอ่านค่าได ้

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในตัวอยา่งปัสสาวะสุกร ทั้ง 4 กลุ่ม   
 

ตัวที่ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 

8d 9d 10d 8d 9d 10d 8d 9d 10d 8d 9d 10d 
1 0.766 0.622 0.670 0.795 0.712 0.459 1.633 3.602 3.632 0.876 0.719 0.948 
2 0.528 0.334 0.657 0.601 0.565 0.130 1.173 3.662 2.417 0.200 0.218 0.234 
3 0.334 0.542 0.295 0.227 0.351 0.513 1.967 2.427 2.407 0.799 0.383 0.204 
4 0.690 0.384 0.356 0.817 0.850 0.549 1.455 5.365 4.559 0.640 0.323 0.366 
5 0.405 0.560 0.292 0.376 0.499 0.198 1.062 3.602 2.813 0.123 0.485 0.662 
6 0.606 0.221 0.224 0.567 0.382 0.158 2.195 3.419 3.505 0.129 0.793 0.077 
7 0.847 0.108 0.744 0.639 0.614 0.637 2.987 3.693 3.527 0.516 0.364 0.867 
8 0.124 0.178 0.120 0.350 0.357 0.061 1.708 2.972 3.416 0.193 1.994 0.739 
9 0.402 0.086 0.734 0.654 0.731 0.413 1.234 3.574 3.235 0.913 0.953 0.468 
10 0.027 0.120 0.113 0.456 0.498 0.725 4.485 5.427 5.166 0.704 0.683 0.614 
Min 0.027 0.086 0.113 0.227 0.335 0.061 1.062 2.427 2.407 0.123 0.218 0.077 
Max 0.847 0.622 0.744 0.817 0.850 0.725 4.485 5.427 5.166 1.913 1.994 0.948 

Mean 0.472 0.315 0.420 0.548 0.554 0.384 1.989 3.774 3.467 0.681 0.737 0.517 
SD 0.267 0.203 0.254 0.193 0.173 0.232 1.046 0.940 0.870 0.527 0.504 0.295 



 8 

ตารางที่ 4 แสดงปริมาณสารเบต้าอะโกนิสท์ที่ตรวจพบในปัสสาวะของสุกร 
 

ชนิดยา 
ปริมาณที่พบสารเบต้าอะโกนิสท ์

SEM 
P-

value วันที่ 8 วันที่ 9 วันที่ 10 
กลุ่ม 1 ควบคุม(ไม่ได้ฉีดยา) 0.472±0.267 0.315±0.203 0.420±0.254 0.352 0.076 
กลุ่ม 2 Lincomycin 0.548±0.193 0.554±0.173 0.384±0.232 0.120 0.063 
กลุ่ม 3 Tiamulin 1.989b±1.046 3.774a±0.940 3.467a±0.870 0.001 0.322 
กลุ่ม 4 Tylosin 0.681±0.527 0.737±0.504 0.517±0.295 0.541 0.419 

  a ,b  ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยผลการตรวจวิเคราะห์หาสารเบต้าอะโกนิสทใ์นน้้า, อาหารที่ให้สุกรกิน และ    
ปัสสาวะ โดยวิธี ELISA  
 

วันที่เก็บตัวอย่าง น้ า อาหาร ปัสสาวะ 
1 1.117 1.000 0.471 
2 1.082 1.000 0.358 
3 1.115 1.030 0.498 
4 1.095 0.860 0.392 
5 1.072 1.070 - 
6 1.153 1.260 - 
7 1.175 0.890 - 
8 1.177 1.000 ? 
9 1.207 0.920 ? 
10 1.119 1.000 ? 

เฉลี่ย 1.02 1.003 0.4297 
หมายเหตุ    -  หมายถึง ไม่ได้เก็บปัสสาวะสุกรเพราะอยู่ในช่วงการทดลองฉีดยาปฏิชีวนะ 

                        ?  หมายถึง เก็บตัวอย่างแยกวิเคราะห์ค่าตามชนิดของยาปฏิชีวนะ 
 

ตารางที่ 6  แสดงผลการตรวจวิเคราะห์หาสารเบต้าอะโกนิสท์ ของยาปฏิชีวนะ Dilution 1:50 โดยวิธี ELISA test 
 

ชนิดของยาปฏิชีวนะ 
ครั้งที่ 

ค่าเฉลี่ย 
1 2 

Lincomycin 
Tiamulin 
Tylosin 

3.273 
XXXX 
3.306 

3.847 
XXXX 
4.097 

3.56 
XXXX 
3.70 

หมายเหต ุ XXXX  หมายถงึ พบสารเบต้าอะโกนิสท์ปริมาณสูงเกินที่โปรแกรมจะค้านวณอ่านค่าได้ 
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ตารางภาพที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (ค่าเฉลี่ย) ของกลุ่มทดลองเปรียบเทียบกับ       
กลุ่มควบคุม 
 

 
 
 

สรุป 
   

 การศึกษาครั้งนี้พบว่ายาปฏิชีวนะในกลุ่ม Macrolide ในสุกร ต่อการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะ
โกนิสท์ในปัสสาวะสุกร ด้วยวิธี ELISA  หรือสารเคมีซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของยา (metabolites) ที่ถูก
ขับออกมากับปัสสาวะสุกรก่อให้เกิดผลบวกลวง (false positive) ต่อการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโก
นิสท์ด้วยวิธี ELISA เนื่องจากผลการตรวจปัสสาวะสุกรในกลุ่มทดลองที่ให้ยา Tiamulin เข้ากล้ามเนื้อใน
ปริมาณขนาดรักษา ขนาด 10 มิลลิกรัมต่อน้้าหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน จากการเก็บ
ตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง (หลังจากการให้ยา 3 วัน) ให้ผลเป็นบวก 23 ตัวอย่าง คิดเป็น 76.67% ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ของยาปฏิชีวนะ Dilution 1:50 โดยวิธี ELISA ที่
ให้ผลเป็นบวก (มากกว่า 2 พีพีบี) ทั้ง 6 ตัวอย่างคือ Lincomycin (3.273 และ 3.847), Tiamulin (XXXX 
และ XXXX) และ Tylosin (3.306 และ 4.097) พบว่าในกลุ่มตัวอย่างของยา Tiamulin พบสารเบต้าอะโกนิสท์
ในปริมาณสูงเกินที่โปรแกรมจะค้านวณอ่านค่าได้ ในการตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์และยาสัตว์ตกค้างด้วยวิธี ELISA 
ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ให้เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น (Screening test) 
ควรจะต้องมีวิธีอื่นตรวจสอบยืนยันการให้ผลบวกซ้้าอีกครั้ง เนื่องจากการตรวจด้วยวิธีนี้สามารถท้าให้เกิดผล
บวกลวง (false positive) ได้ (ศศิและวิมล, 2545) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความไว 
(sensitive) ของชุดทดสอบ, การสุ่มตัวอย่าง (sampling) การเตรียมตัวอย่างและการท้าให้เกิดความเป็นเนื้อ
เดียวกันของสาร (matrix) ที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งความ ไม่บริสุทธิ์ของสารเคมีชุดต่างๆที่ใช้สกัด และท้าตัวอย่าง
ให้สะอาด (สุนันท์, 2545) 
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ข้อเสนอแนะ  
 

 จากการศึกษาและทดลองในครั้งนี ้ถึงแม้ไม่สามารถหาสาเหตุหรือปัจจัยที่ท้าให้เกิดผล บวกลวง (false 
positive) เมื่อตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกรด้วยวิธี ELISA ได้อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อปฏิบัติงาน  เนื่องจากมีความ
เป็นไปได้ว่าผู้ประกอบการฟาร์มสุกรมีทั้งเจตนาใช้สารเร่งเนื้อแดง หรือไม่มีเจตนาที่จะใช้สารดังกล่าวในการ
เลี้ยงสุกร ดังนั้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงต้องท้าด้วยความละเอียด รอบคอบ และรัดกุมทุกขั้นตอน 
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อทั้งผู้ประกอบการและไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนภายหลังต่อผู้ปฏิบัติงานใน
อนาคตต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง กรมปศุสัตว์ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจวิเคราะห์หาสารเบต้าอโกนิสท์ , ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ให้ความอนุเคราะห์สัตว์ในการ
ทดลองครั้งนี้  รวมถึง น.สพ.ธรรมนูญ ทองสุข ผู้อ้านวยการส่วนป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์
เขต 6 ส้าหรับค้าแนะน้าในการศึกษาครั้งนี ้ 
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