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การสารวจการใช้สารเร่งเนือ้ แดงในสุกรของจังหวัด
ในพืน้ ที่ปศุสัตว์เขต 8
คมชาย ศรีชาลี1 เกียรติศักดิ์ หัวหมื่น2
บทคัดย่อ
ที่มาของการศึกษา : ศึกษาแนวโน้มการใช้สารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรและความ
เหมาะสมของวิธกี ารสุ่มเก็บตัวอย่าง
วิธีการ : วิเคราะห์ข้อมูลฟาร์มสุกรและข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงในตัวอย่าง
ปัสสาวะสุกรจากฟาร์มในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ในปีงบประมาณ 2558–2560 ด้วยค่าร้อยละและช่วงความ
เชื่อมั่น 95% และเปรียบเทียบค่าร้อยละฟาร์มที่พบผลบวกระหว่างฟาร์มทั่วไปกับฟาร์มมาตรฐานโดยความ
แตกต่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อพบค่าช่วงความเชื่อมั่นไม่ซ้อนทับกัน
ผล : ในพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ เ ขต 8 มี ฟ าร์ ม ทั่ ว ไป13.41 - 16.08 เท่ า ของฟาร์ ม มาตรฐาน ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ 2558 - 2560 ร้อยละของตัวอย่างที่ให้ผลบวกลดลงจาก 1.54 (1.20-1.96), 1.13 (0.85-1.50)
และ 0.33 (0.20-0.55) ตามลาดับ และต่าสุดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ในปี 2560 แต่ร้อยละของฟาร์มที่ให้
ผลบวกเท่ า กั บ 1.64 (1.04-2.56), 2.17 (1.46-3.20) และ 0.84 (0.45-1.53) ตามล าดั บ ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น
ทางสถิติประเภทฟาร์มทั่วไปให้ผลบวกเท่ากับ 13/540 (2.41; 1.37-4.12), 21/513 (4.09; 2.66-6.21) และ
9/653 (1.38; 0.68-2.14) ตามล าดั บ ส่ ว นฟาร์ ม มาตรฐานให้ ผ ลบวกเท่ า กั บ 6/619 (0.97; 0.39-2.15),
4/640 (0.62; 0.18-1.66) และ 2/649 (0.31; 0.01-1.19) ตามล าดั บ ซึ่ ง อั ต ราร้ อ ยละของฟาร์ ม สุ ก ร
ที่มีตัวอย่างให้ผลบวกในฟาร์มทั่วไปสูงกว่าฟาร์มมาตรฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในปีงบประมาณ 2559
สรุป : ตัวอย่างปัสสาวะสุกรที่ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดง มีจานวนลดลง แต่ฟาร์มสุกรที่ตรวจพบ
สารเร่งเนื้อแดง ยังไม่ลดลงในทางสถิติ ฟาร์มสุกรทั่วไปมี จานวนและผลการตรวจสอบปัสสาวะ เป็นบวก
มากกว่าฟาร์มมาตรฐาน แต่จานวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจสอบทั้งสองประเภทมีจานวนใกล้เคียงกัน จึงควร
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเข้มงวดในการตรวจสอบฟาร์มให้
ทั่วถึง ร่วมกับให้ความรูแ้ ก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

คาสาคัญ: สารเร่งเนื้อแดง,ฟาร์มมาตรฐาน
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Survey of ß-Agonist Uses in Pig Farms in the Provinces under the 8th Regional Livestock
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Abstract
Background: We studied trend of ß-agonist used in pig farms and determined urine
sample selection for ß-agonist screening.
Method: Pig farms data and laboratory surveillance data of ß-Agonist screening on
pig urine samples collected from pig farms in the provinces under the 8th Regional Livestock
Office administration during fiscal year were analyzed. Percentages with 95% CI were
calculated by year. Percentages positive by farm types were compared and the difference
were considered if their 95%CI were not overlapped.
Results: There were 13.41:1-16.08 general farms to 1 standard farm in the study
areas. During fiscal year B.E.2558-2560, the percentages of positive samples decreased from
1.54 (1.20-1.96), 1.13 (0.85-1.50) to 0.33 (0.20-0.55) and significantly lower in B.E.2560. The
percentages of positive farms were 1.64 (1.04-2.56), 2.17 (1.46-3.20) and 0.84 (0.20-0.55),
respectively, and were not significantly difference. The frequency of positive among general
farms were 13/540 (2.41; 1.37-4.12), 21/513 (4.09; 2.66-6.21) and 9/653 (1.38; 0.68-2.14),
respectively, the frequency of positive among standard farms were 6/619 (0.97; 0.39-2.15),
4/640 (0.62; 0.18-1.66) and 2/649 (0.31; 0.01-1.19), respectively. The percentage of positive in
general farms was significantly higher than in standard farms in B.E.2559.
Conclusion: There was a decreasing trend in ß-agonist positive samples but not
the positive farms. General farms were higher in number of farms and percentages of ß-agonist
positive than standard farms but their equivalent numbers of farms were screened. Therefore,
the activities to end ß-agonist used in pig farms should be strengthened and continued by
improving screening coverage and educating the farmers and consumers.
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บทนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่ง เนื้อ
แดงหรือกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในสุกรตามนโยบายอาหารปลอดภัย โดยแก้ไขปัญหาในระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ เนื่องจากสารเร่งเนื้อแดงเป็นสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ทาให้เกิดการสั่นของกล้ามเนื้อลายทั้งร่างกาย ปวดศีรษะ วิงเวียน กล้ามเนื้อเกร็งเป็นตะคริว กระวนกระวาย
การเต้นของหัวใจผิดปกติจนอาจถึงขั้นหัวใจวายได้ (สุพัตรา และ คณะ, 2548) โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีความ
เสี่ยงสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (สมบูรณ์ และ คณะ, 2539) ประเทศไทยได้ประกาศเป็นกฎหมายที่ห้ามใช้ สารเร่งเนื้อ
แดงผสมในอาหารสัตว์ (กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2545)
จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และ พัทลุง ฟาร์มสุกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป็นฟาร์มขนาดเล็กถึงกลางเลี้ยงสุกรขุน
จ านวน 400 –1200 ตั ว เป็ น ฟาร์ ม รั บ จ้ า งเลี้ ย งให้ กั บ บริ ษั ท ต่ า งๆ โดยใช้ อ าหารส าเร็ จ รู ป จากบริ ษั ท ที่
ผู้ประกอบการทาธุรกิจร่วม และเลี้ยงอิสระโดยผสมอาหารใช้เอง การเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรขุน วิเคราะห์
สารเร่งเนื้อแดงพบปัสสาวะสุกรให้ผลบวก (จุลชาติ และ ตรองรัก, 2554) แสดงว่าอาจยังมีการลักลอบใช้สาร
เร่งเนื้อแดงจะด้วยความตั้งใจเพื่อปรับสภาพซากสุกรให้เปอร์เซ็นต์ไขมันลดลงแต่มีเปอร์ เซ็นต์เนื้อแดงที่ซาก
เพิ่มขึ้น( Warriss et al,1990)(Yen et al,1990) หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม แม้สานักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้
ด าเนิ น การตามนโยบายของกรมปศุ สั ต ว์ แ ละปฏิ บั ติ ต ามคู่ มื อ และแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน (กรมปศุ สั ต ว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552) เพื่อแก้ไขปัญหาแต่ยังพบว่าผลการวิเคราะห์ปัสสาวะสุกรยังพบสารเร่ง
เนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง ทาให้เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาหาปัจจัยหรือแนวโน้มรวมถึงวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างในการ
ตรวจวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแนวโน้มสถานการณ์การใช้
สารเร่งเนื้อแดงในสุกร และความเหมาะสมของการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ข้อมูล

อุปกรณ์และวิธีการ
การเก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ดาเนินการวางแผน และสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะ
สุกรตามคู่มือการเก็บตัวอย่าง (สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์, 2548) โดยเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรขุน
ที่มีน้าหนัก 60 กิโลกรัมขึ้นไปจากจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 โดยกระจายฟาร์มเป้าหมายในพื้นที่แต่ละ
อาเภอจานวนตามเป้าหมายต่อปีที่กาหนดโดยกรมปศุสัตว์ ประมาณ 2-10 ตัวอย่างต่อฟาร์มจานวน 5-20
ฟาร์มต่อเดือน และรวบรวมส่งตรวจที่ห้องปฏิบั ติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน
ท าการตรวจวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี Enzyme Linked lmmunosorbent Assay (ELISA) ใช้ ชุ ด น้ ายาส าเร็ จ รู ป
วิเคราะห์ปริมาณของสารกลุ่มเบต้ าอะโกนิสต์ 2 ชนิด คือ ซัลบูตามอล และเคลนบูเทรอล (Euro Proxima)
ค่าความเข้มข้นตั้งแต่ 2 ppb ขึ้นไปถือว่าให้ผลบวก
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การวิเคราะห์ข้อมูล

รวบรวมข้อมูลฟาร์มสุกรในพื้นที่ และผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต 8 ระหว่ า ง ปี ง บประมาณ 2558–2560 ค านวณค่ า ร้ อ ยละและช่ ว งความเชื่ อ มั่ น 95% แยกตาม
ปีงบประมาณ ด้วยวิธี modified Wald method ( Agresti and Coull, 1998 ) ใช้โปรแกรม Quickcals
(Graphpad Software Inc, 2012 ) และเปรียบเทียบค่าร้อยละฟาร์มที่พบผลบวก ระหว่างฟาร์มทั่วไปกับ
ฟาร์มมาตรฐาน ความแตกต่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อ ค่าช่วงความเชื่อมั่นไม่ซ้อนทับกัน
ผลและวิจารณ์
ข้อมูลจานวนฟาร์มสุกรขุนในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มทั่วไป และฟาร์ม
มาตรฐาน (ตารางที่ 1) พบว่ามีสัดส่วนต่างกันมาก ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีฟาร์มทั่วไป 11,414 ฟาร์ม
ฟาร์มมาตรฐาน 710 ฟาร์ม ปีงบประมาณ 2559 มีฟาร์มทั่วไป 10,041 ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐาน 658 ฟาร์ม
และในปีงบประมาณ 2560 มีฟาร์มทั่วไป 8,773 ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐาน 654 ฟาร์ม สัดส่วนฟาร์มทั่วไปต่อ
มาตรฐานเท่ากับ 13.41-16.08:1
ตารางที่ 1 ข้อมูลจานวนสุกรขุนและจานวนฟาร์มในพื้นที่ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 พ.ศ.2558-2560
จังหวัด

พ.ศ. 2558
สุกรขุน
(ตัว)
พัทลุง
169,649
นครศรีธรรมราช 112,133
สุราษฎร์ธานี
61,730
ชุมพร
48,817
ตรัง
25,825
พังงา
25,704
กระบี่
15,908
ภูเก็ต
11,211
ระนอง
4,488
รวม
475,465
สั ด ส่ ว น ฟ า ร์ ม ทั่ ว ไ ป :ฟาร์ ม
มาตรฐานมาตรฐาน

พ.ศ. 2559
จานวนฟาร์ม
สุกรขุน
ทั่วไป มาตรฐาน (ตัว)
2,532 159
220,543
4,556 177
125,589
2,142 150
56,791
1,236 31
51,722
507
20
29,836
135
90
22,559
118
60
14,787
22
5
9,529
166
18
5,385
11,414 710
536,741
16.08:1

พ.ศ. 2560
จานวนฟาร์ม
สุกรขุน
(ตัว)
ทั่วไป มาตรฐาน
2,869 155
276,590
3,991 174
137,221
1,292 144
58,388
1,071 21
53,298
461
22
31,083
97
69
17,289
74
47
13,779
16
6
7,283
170
20
7,877
10,041 658
602,808
15.26:1

แหล่งที่มา : ข้อมูลจานวนปศุสัตว์ (กลุ่มสารสนเทศ และข้อมูลสถิติศูนย์สารสนเทศ , 2558-2560)

จานวนฟาร์ม
ทั่วไป มาตรฐาน
3,061
148
3,046
157
1,073
151
920
39
415
23
12
67
55
44
16
3
175
22
8,773 654
13.41:1
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ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างปัสสาวะสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ระหว่างปีงบประมาณ 25582560 จานวนทั้งสิ้น 12,989 ตัวอย่าง มีตัวอย่างให้ผลเป็นบวกทั้งสิ้น 128 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.99
(128/12,989) จานวนตัวอย่างแบ่งเป็นรายปีงบประมาณ 2558, 2559 และ 2560 จานวน 4,230, 4,253
และ 4,506 ตัวอย่าง ตามลาดับ (ตารางที่ 2) ในปีงบประมาณ 2558 มีตัวอย่างที่ให้ผลบวก จานวน 65
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.54 (65/4,230) ปีงบประมาณ 2559 มีตัวอย่างที่ให้ผลบวก จานวน 48 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 1.13 (48/4,253) ปีงบประมาณ 2560 มีตัวอย่างที่ให้ผลบวกจานวน 15 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 0.33 (15/4,506) ร้อยละของตัวอย่าง ที่ให้ผลบวกลดลงในแต่ละปี โดยในปีงบประมาณ 2560
มีตัวอย่างให้ผลบวกลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีแนวโน้มลดลงคล้ายกับการศึกษาการเฝ้าระวังการใช้
สารเร่ ง เนื้ อ แดงในสุ ก รในจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ปี ง บประมาณ 2554-2557 ซึ่ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ป ศุ สั ต ว์ เ ขต 6
(มนต์ ว จี และ พรหมภั ส สร, 2558) โดยพบว่ า ผลตรวจปั ส สาวะจากฟาร์ ม สุ ก ร ที่ ใ ห้ ผ ลบวกในปี
2554,2555,2556และ2557 เท่ากับร้อยละ 1.27,1.09,5.18และ0 ตามลาดับ
จานวนฟาร์มที่ส่งตรวจทั้งสิ้น 3,614 ฟาร์ม มีฟาร์มให้ผลบวกทั้งสิ้น 55 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ
1.52 (55/3,614) จานวนฟาร์มที่เข้าเก็บตัวอย่างแบ่งเป็นรายปีงบประมาณ 2558, 2559 และ 2560 จานวน
1,159, 1,153 และ 1,302 ฟาร์ม ตามลาดับ ในปีงบประมาณ 2558 มีฟาร์มที่ให้ผลบวก จานวน 19 ฟาร์ม
คิดเป็นร้อยละ 1.64 (19/1,159) ปีงบประมาณ 2559 มีฟาร์มที่ให้ผลบวกจานวน 25 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ
2.17 (25/1,153) ปีงบประมาณ 2560 มีฟาร์มที่ให้ผลบวกจานวน 11 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.84 (11/1,302)
ร้อยละของฟาร์มที่ให้ผลบวก ในแต่ละปีงบประมาณไม่ลดลงในทางสถิติ ค่าช่วงความเชื่อมั่น 95% ซ้อนทับ
กัน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดงจากตัวอย่างปัสสาวะสุกรในพื้นทีป่ ศุสัตว์เขต 8 ปีงบประมาณ 2558-2560

ปีงบประมาณ

2558
2559
2560

ตัวอย่าง
ทั้งหมด ผลบวก
ร้อยละ
(ความเชื่อมั่น 95%)
4,230 65
1.54 (1.20-1.96)
4,253 48
1.13 (0.85-1.50)
4,506 15
0.33 (0.20-0.55)

ฟาร์ม
ทั้งหมด ผลบวก
ร้อยละ
(ความเชื่อมั่น 95%)
1,159 19
1.64 (1.04-2.56)
1,153 25
2.17 (1.46-3.20)
1,302 11
0.84 (0.45-1.53)

เมื่อจาแนกจานวนตัวอย่างที่ให้ผลบวกในแต่ละปีงบประมาณว่าเป็นตัวอย่างที่มาจากฟาร์ม
ประเภท ฟาร์มทั่วไป หรือ ฟาร์มมาตรฐาน (ตารางที่ 3) พบว่าในปีงบประมาณ 2558 พบตัวอย่างที่ให้ผล
บวก 65 ตั ว อย่ า ง มาจากฟาร์ ม สุ ก ร 19 ฟาร์ ม เป็ น ฟาร์ ม ทั่ ว ไป 13 ฟาร์ ม ฟาร์ ม มาตรฐาน 6 ฟาร์ ม
ในปีงบประมาณ 2559 พบตัวอย่างที่ให้ผลบวก 48 ตัวอย่าง มาจากฟาร์มสุกร 25 ฟาร์ม เป็นฟาร์มทั่วไป 21
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ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐาน 4 ฟาร์ม ในปีงบประมาณ 2560 พบตัวอย่างที่ให้ผลบวก 15 ตัวอย่าง มาจากฟาร์มสุกร
11 ฟาร์ม เป็นฟาร์มทั่วไป 9 ฟาร์ม ฟาร์มมาตรฐาน 2 ฟาร์ม
จากข้อมูลจานวนฟาร์มสุกรขุนในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 เปรียบเทียบระหว่างฟาร์มทั่วไปและฟาร์ม
มาตรฐาน (ตารางที่ 1) ซึ่งมีสัดส่วนต่างกันมากกว่าสิบเท่า แต่จานวนฟาร์มที่สุ่มตรวจมีจานวนใกล้เคียงกัน
ผลวิเคราะห์ตัวอย่างจากฟาร์ม ทั่ วไปที่ ให้ผลบวก มีจานวนมากกว่าตัวอย่ างที่ให้ผลบวกที่เก็ บจากฟาร์ ม
มาตรฐาน โดยที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของร้อยละการตรวจพบผลบวก มีช่วงค่าที่ซ้อนทับกันระหว่างฟาร์ม
ทั่วไปและฟาร์ม มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2558 และ 2560 และไม่ซ้ อนทับกันในปีงบประมาณ 2559
(ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ความถี่เป็นค่าร้อยละและช่วงความเชื่อมั่น 95% ของผลบวกจากการตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อแดง

ในตัวอย่างปัสสาวะสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ปีงบประมาณ 2558-2560 แยกตามประเภทฟาร์ม
ปีงบประมาณ

ประเภทฟาร์ม

2558

ทั่วไป
มาตรฐาน
ทั่วไป
มาตรฐาน
ทั่วไป
มาตรฐาน

2559
2560

จานวนฟาร์ม
ที่ให้ผลบวก
13
6
21
4
9
2

จานวนฟาร์ม
ที่เก็บตัวอย่าง
540
619
513
640
653
649

ร้อยละของฟาร์มที่พบผลบวก
(ความเชื่อมั่น 95%)
2.41 (1.37-4.12)
0.97 (0.39-2.15)
4.09 (2.66-6.21)
0.62 (0.18-1.66)
1.38 (0.68-2.14)
0.31 (0.01-1.19)

อนึ่งกรมปศุสัตว์มีโครงการที่สนับสนุนฟาร์มสุกรปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง ได้แก่โครงการ
รับรองฟาร์มสุกรมาตรฐาน และโครงการฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง การลดลงของจานวนฟาร์มที่ให้
ผลบวกจากผลการศึกษานี้อาจเป็นผลมาจากการเข้าร่วมโครงการรับรองฟาร์มมาตรฐาน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ใน
การรับรองข้อหนึ่งที่จะต้องมีผลการตรวจปัสสาวะสุกรในฟาร์มและอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ต้องให้ผลลบต่อการ
ตรวจสารเร่งเนื้อแดง และหรือการเข้าร่วมโครงการ การรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งฟาร์มสุกร
ที่ขอรับการรับรองจะต้องมีการส่งตัวอย่างปัสสาวะสุกรตรวจสอบและให้ผลลบ 2 ครั้งติดต่อกันจึงจะได้รับการ
รับรอง ปัจจุบันมีฟาร์มสุกรทั้งฟาร์มทั่วไปและฟาร์มมาตรฐานที่ผ่านการรับรองเป็นฟาร์มสุกรที่ปลอดสารเร่ง
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เนื้อแดงในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์ เขต 8 รวมทั้งสิ้น 784 ฟาร์ม ประมาณร้อยละ 80 ของฟาร์มที่เข้าร่วม
โครงการฟาร์มปลอดสารเร่ง เป็นฟาร์มมาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องของผลการศึกษาที่พบสารเร่งเนื้อ
แดงจากฟาร์มมาตรฐานน้อยกว่าฟาร์มทั่วไป

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาแสดงว่า ความถี่ของการพบฟาร์มสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2560 ยังไม่ลดลง สัดส่วนของฟาร์มสุกรประเภทฟาร์มทั่วไปมีจานวนมากกว่า
ฟาร์มมาตรฐาน อีกทั้งยังพบอัตราร้อยละของฟาร์ม ทั่วไปที่ให้ผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวกสูงกว่าด้วย จึง
ควรตรวจสอบและควบคุมในฟาร์มทั่วไปให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการปนเปื้อนสารเร่ง
เนื้อแดงในเนื้อสุกรจากฟาร์มทั้งสองประเภทต่อผู้บริโภคนั้นได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน จึงต้องจัดการควบคุมการ
ใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรทั้งหมด ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการเฝ้าระวัง การใช้สารเร่งเนื้อแดงใน
ฟาร์มสุกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ควรเป็นดังนี้
1. ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งจากฟาร์ ม ประเภทต่ า งๆในสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสมกับจานวนฟาร์มแต่ละประเภทในพื้นที่ตน
2. มีแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดย
การให้ความรู้ รวมถึงโทษทางกฎหมาย ของการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ แก่ผู้ประกอบการ การ
เข้มงวดในการตรวจสอบฟาร์ม ไม่เฉพาะฟาร์มที่ได้รับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน ฟาร์มทั่วไปก็ควรจะเข้าทาการ
ตรวจสอบให้มากที่สุด ตลอดถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ และอันตรายจากสารเร่ง
เนื้อแดง
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