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ท ำไมไมค่วรน ำเขำ้เนื้อ หรอืผลติภณัฑอ์ืน่ๆ เชน่ เครื่องในสกุรมำจำกต่ำงประเทศ โดยนอกจำกเหตุผลทีจ่ะกระทบต่อ
อตุสำหกรรม และเกษตรกรรมกำรเลีย้งสกุรของไทยแลว้ ยงัมอีกีสำเหตุส ำคญัคอื สำรเรง่เนื้อแดงอำจมกีำรใชก้นัอยำ่งถกูตอ้ง
ตำมกฎหมำยในหลำยประเทศ แต่ประเทศไทยนัน้ไดป้ระกำศควบคมุกำรน ำเขำ้สำรกลุ่มนี้ นัน่กค็อื เบตำ้-อะโกนิสต ์หำ้มใชเ้ป็น
วตัถุเตมิลงในอำหำรสตัวโ์ดยเดด็ขำด และอำหำรทกุชนิดตอ้งตรวจไมพ่บกำรปนเป้ือนของสำร เกลอืของสำร และเมตำโบไลท์
ของสำรในกลุ่มนี้อกีดว้ย 

สำรกลุ่มเบตำ้-อะโกนิสต ์หรอื -Adrenergic agonist ไดแ้ก ่เคลนบเูทอรอล, Clenbuterol) ซลับทูำมอล (Salbutamol) 
แรคโตพำมนี (Ractopamine) โบรโมบเูทอรอล (Bromobuterol) ไซมำเทอรอล (Cimaterol) ซมิบเูทอรอล (Cimbuterol) เคลน
เพนเทอรอล (Clenpenterol) คำบเูทอรอล (Cabuterol) โดบทูำมนี (Dobutamine) ฟีโนเทอรอล (Fenoterol) มำเพนเทอรอล 
(Mapenterol) มำบลิเทอรอล (Mabuterol) ทโูลบเูทอรอล (Tulobuterol) เทอบตูำลนี (Terbutaline) เป็นตน้ โดยสว่นใหญ่นิยมใช้
เป็นยำเฉพำะในคน เพือ่รกัษำอำกำรทำงคลนิิกต่ำงๆ เชน่ ภำวะชอ็ก ควำมดนัโลหติสงู หวัใจลม้เหลว หวัใจเตน้ไมเ่ป็นจงัหวะ 
ขยำยหลอดลม ขยำยหลอดเลอืดในผูป้ว่ยโรคหอบหดื ปอดอดุกัน้เรือ้รงั คลำยกลำ้มเนื้อเพือ่บรรเทำกำรเบ่งคลอดกอ่นก ำหนด 
รปูแบบของยำมทีัง้แบบฉีด กนิ หรอืสดูดม 

ผลของกำรใชก้ลุ่มนี้ในสกุรนัน้ มุง่หวงัไปทีค่ณุภำพซำก และคณุภำพเนื้อเป็นส ำคญั และเกอืบทกุกำรศกึษำทดลอง
นัน้ จะใหผ้ลสอดคลอ้งไปในทศิทำงเดยีวกนัเกอืบทัง้หมดคอื สกุรทีไ่ดร้บัสำรกลุ่มนี้จะมคีวำมหนำไขมนัสนัหลงัลดลง 6-21% 
พืน้ทีห่น้ำตดัไขมนัสนัหลงัลดลง 12-16% เปอรเ์ซน็ต ์ไขมนัรวมลดลง 6-17% และคำ่ LSQ ทีล่ดลง  ในขณะทีเ่ปอรเ์ซน็ตซ์ำก
ตดัแต่งเพิม่ขึน้ 2-4% เปอรเ์ซน็ตเ์นื้อแดงเพิม่ขึน้ 2-8% พืน้ทีห่น้ำตดักลำ้มเนื้อสนันอกเพิม่ขึน้ 4-25% แต่ในขณะเดยีวกนัก็
อำจสง่ผลเสยีต่อคณุภำพเนื้อไดด้ว้ยคอื เนื้อจะมไีขมนัแทรกน้อยลง ควำมหยำบของเสน้ใยกลำ้มเนื้อเพิม่ขึน้ ท ำใหม้คีวำมนุ่ม
ลดลง และเหนียวขึน้ แต่ขณะเดยีวกนัคำ่ pH จะสงูขึน้ พรอ้มกบัควำมสำมำรถในกำรอุม้น ้ำของโปรตนีเพิม่ขึน้ คำ่ Drip loss 
ลดน้อยลง ท ำใหม้โีอกำสเกดิเนื้อซดีฉ ่ำน ้ำ (PSE) น้อยลง เนื้อจงึมสีแีดงคล ้ำขึน้ และคอ่นขำ้งแหง้ 

อยำ่งทีก่ล่ำวไปขำ้งตน้ สำรกลุ่มนี้ถอืเป็นยำทีใ่ชส้ ำหรบัสรรีวทิยำทีผ่ดิปกตไิป ส ำหรบัรกัษำโรค หรอืบรรเทำอำกำร
ปว่ย  ดงันัน้กำรน ำมำใชเ้สรมิ  หรอืเตมิลงในอำหำรสกุรทีม่รีะบบกำรท ำงำนทำงสรรีวทิยำเป็นปกตอิยูแ่ลว้   ยอ่มสง่ผลใหเ้กดิ 



 

 

 
ควำมผดิปกตขิึน้ทำงพยำธวิทิยำ ในแงก่ลไกกำรท ำงำนของอวยัวะต่ำงๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งถกูกระตุน้มำกเกนิไป จนกลำยเป็น
ผลรำ้ย อนัตรำย และทรมำนสกุรเป็นอยำ่งยิง่ สกุรทีไ่ดร้บัสำรกลุ่มเบตำ้-อะโกนิสตน์ี้ จะมอีำกำรทำงประสำท เชน่ มอีำกำรตวั
สัน่เป็นพกัๆ จนถงึตลอดเวลำ ตื่นตกใจงำ่ย กระวนกระวำย ทีส่ ำคญัคอื มอีำกำรหวัใจเตน้เรว็ผดิปกต ิ รวมถงึรำ่งกำยสกุรจะ
สรำ้งควำมรอ้นเพิม่มำกขึน้ ท ำใหท้นต่อควำมรอ้นไดน้้อยลง เกดิเป็นภำวะเครยีดจำกควำมรอ้น (Heat stress) ไดง้ำ่ยขึน้ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เมือ่มคีวำมเครยีดจำกกำรจดักำรอืน่ๆ เขำ้รว่มดว้ย เชน่ ชว่งจบั ชัง่น ้ำหนกั และขนสง่เขำ้โรงฆำ่ดว้ยแลว้ 
จะท ำใหส้กุรชอ็กตำยในชว่งนี้ไดม้ำกขึน้ กรณีไดร้บัเกนิ หรอืสะสมมำกไปอำจพบกำรตำยของกลำ้มเนื้อหวัใจ สกุรอำจชอ็ก 
และตำยเฉียบพลนั 

ผลจำกกำรใชส้ำรกลุ่มเรง่เนื้อแดง ทีส่ำมำรถสงัเกตไดจ้ำกลกัษณะภำยนอกของสกุรทีม่ชีวีติคอื จะมลีกัษณะก ำย ำล ่ำ
สนัผดิปกต ิคลำ้ยนกัเพำะกำย มดักลำ้มเนื้อต่ำงๆ จะใหญนู่นเด่นกว่ำปกต ิโดยเฉพำะบรเิวณสะโพก  หวัไหล่ สนัหลงั สว่นซำก
และเนื้อสกุรภำยหลงักำรฆำ่นัน้จะเหน็วำ่เนื้อคอ่นขำ้งแหง้ แทบไมม่นี ้ำซมึออกมำบรเิวณผวิเลย และมสีแีดงคล ้ำกว่ำปกต ิและที่
ส ำคญัสว่นของเนื้อสำมชัน้จะมเีนื้อแดงมำกกว่ำไขมนั คอื เนื้อสกุรปกตจิะมคีวำมหนำชัน้ไขมนั 1 สว่น (33%) ต่อเนื้อแดง 2 
สว่น หรอืสกุรทีเ่ลีย้งตำมธรรมชำต ิอำจมไีขมนัทีห่นำไดถ้งึ 60% : เนื้อแดง 40%  แต่เนื้อสกุรทีใ่ชส้ำรเรง่เนื้อแดงมกัมชีัน้ไขมนั
ทีห่นำน้อยกว่ำ 30-40% : เนื้อแดงทีม่ำกกว่ำ 60-70% โดยสว่นใหญ่มกัมคีวำมหนำชัน้ไขมนัเหลอืเพยีงแค ่1 สว่น (25%) ต่อ
เนื้อแดง 3 สว่นเทำ่นัน้  

สำรกลุ่มเรง่เนื้อแดงนี้นอกจำกจะท ำรำ้ย กอ่อนัตรำยต่อสขุภำพสกุรแลว้ ยงัมกัเหลอืตกคำ้งในเนื้อ และอวยัวะภำยใน
มำสูผู่บ้รโิภคดว้ย ไมว่่ำจะเป็นกลำ้มเนื้อ ไขมนั เครือ่งใน ตบั ไต และถกูขบัทิง้มำกทำงปสัสำวะ ยกตวัอยำ่งเคลนบเูทอรอล ทีม่ ี
กำรใชก้นัมำนำนตัง้แต่ระยะแรกๆ นัน้พบว่ำหำกมกีำรใชท้ีร่ะดบั 1 ppm ในอำหำรสกุรขนุ กนิเป็นเวลำ 20 วนั และหยดุยำเป็น
เวลำ 7 วนักอ่นสง่โรงฆำ่ ถงึจะตรวจไมพ่บกำรตกคำ้งของสำรนี้ทัง้ในเนื้อ และไขมนั หรอืจะใหป้ลอดภยัจรงิกค็วรตอ้งงดใช ้   
เคลนบเูทอรอลกอ่นสง่โรงฆำ่เป็นเวลำอยำ่งน้อย 14 วนั ในสว่นของซลับทูำมอลนัน้มคีวำมน่ำสนใจเป็นอยำ่งยิง่ เนื่องจำกมกีำร
ลกัลอบใชก้นัคอ่นขำ้งมำกในปจัจบุนันี้ สกุรทีไ่ดร้บัซลับทูำมอล จะท ำกำรขบัสำรนี้ออกมำทำงปสัสำวะเขม้ขน้สงูทีส่ดุ หลงัหยดุ
ใหไ้ปแลว้ 18 ชม. และทีส่ ำคญัคอื จะยงัคงสำมำรถตรวจพบในปสัสำวะไดอ้กี หลงัจำกหยดุใหผ้ำ่นไป 30 วนัแลว้กต็ำม พบกำร
ตกคำ้งของซลับทูำมอลปรมิำณเขม้ขน้สงูทีส่ดุใน ตบั และพบไดย้ำวนำนอกีถงึ 4 วนัหลงัหยดุยำ รองลงมำคอื ล ำไสเ้ลก็ ไต 
ปอด ล ำไสใ้หญ่ กระเพำะอำหำร กระเพำะปสัสำวะ มำ้ม หวัใจ มดลกู สมอง และกลำ้มเนื้อทีพ่บปรมิำณควำมเขม้ขน้ตกคำ้งต ่ำ
ทีส่ดุ อวยัวะสว่นใหญ่จะพบซลับทูำมอลตกคำ้งนำนเพยีงแค่ 2 วนั ยกเวน้ตบั ปอด สมองทีพ่บไดน้ำน 4 วนั ในขณะทีก่ระเพำะ
อำหำร และล ำไสใ้หญ่จะพบตกคำ้งนำนถงึ 11 วนั ทัง้นี้สำรกลุ่มเรง่เนื้อแดงจะถกูเมตำบอไลทเ์ปลีย่นรปูทีต่บั และขบัออกทำงไต
เป็นสว่นใหญ่ โดยมรีำยงำนกำรก ำจดัออกจำกรำ่งกำยไดร้อ้ยละ 72 ของปรมิำณทีไ่ดร้บัภำยใน 24 ชม. ทำงปสัสำวะ 

ผลตกคำ้งจำกกำรใชใ้นสตัวน์ัน้ จะมำสูผู่บ้รโิภคจนเกดิผลเสยีต่อสขุภำพอยำ่งรำ้ยแรง เนื่องจำกสำรกลุ่มนี้มผีลออก
ฤทธิต่์อระบบประสำทอตัโนมตั ิทีค่วบคมุกำรท ำงำนของกลำ้มเนื้อหวัใจ กลำ้มเนื้อเรยีบหลอดเลอืด หลอดลม กระเพำะปสัสำวะ 
ไต ไขมนั และอืน่ๆ อกีมำกมำย คนทีไ่ดร้บัสำรเรง่เนื้อแดง ผำ่นกำรบรโิภคตกคำ้งมำนัน้ อำจแสดงอำกำรกระวนกระวำย มอืสัน่ 
กลำ้มเนื้อกระตุก เคลื่อนไหวถี ่ปวดกลำ้มเนื้อ เกรง็ เป็นตะครวิ ปวดศรีษะ วงิเวยีน ชพีจรและหวัใจเตน้เรว็ผดิปกต ิปสัสำวะคัง่ 
รำยทีห่นกัอำจเป็นลม คลื่นไส ้ อำเจยีน นอนไม่หลบั มอีำกำรทำงจติประสำท ประสำทหลอน ถอืเป็นอนัตรำยอยำ่งยิง่ส ำหรบั
ผูป้ว่ยโรคหวัใจ ควำมดนัโลหติสงู เบำหวำน ลมชกั ไทรอยด ์รวมถงึผูส้งูอำย ุ  สว่นสตรตีัง้ครรภอ์ำจสง่ผลใหค้ลอดบุตรชำ้ กว่ำ 



 

 

 
ก ำหนด กำรไดร้บัในปรมิำณสงูมำกอำจท ำใหห้วัใจ เตน้ผดิปกต ิจนเกดิภำวะหวัใจลม้เหลว เสยีชวีติเฉียบพลนัทนัทไีด้ ทีส่ ำคญั
ยงัมรีำยงำนว่ำสำรกลุ่มนี้สำมำรถกอ่กำรกลำยพนัธุ ์หรอืเป็นสำรทีก่อ่มะเรง็อกีดว้ย ในกรณีไดร้บัต่อเนื่องเป็นระยะเวลำยำวนำน 

บำ้นเรำในอดตีมกีำรแอบลกัลอบใชส้ำรกลุ่มเรง่เนื้อแดงผสมลงในอำหำรปศสุตัวค์อ่นขำ้งมำก แต่อยำ่งไรกต็ำมมัน่ใจว่ำ
สถำนกำรณ์ขณะนี้ดขี ึน้กว่ำเกำ่แลว้ กำรแอบลกัลอบใชไ้ดล้ดน้อยลงมำก เนื่องจำกอดตีทีผ่ำ่นมำจนกระทัง่ปจัจุบนันี้ ทำงกรม
ปศสุตัว ์ และหน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีำรสุม่ตรวจสอบ จบักมุ ปรำบปรำม และบงัคบัใชก้ฎหมำยอยำ่งเขม้งวดในทกุ
ภำคสว่น ผูท้ีผ่ลติ น ำเขำ้ หรอืขำยอำหำรสตัว ์หรอืใชส้ำรกลุ่มเรง่เนื้อแดงทกุชนิดทีก่ล่ำวมำผสมในอำหำรสตัว ์จะเป็นกำรฝำ่ฝืน
ประกำศตำมมำตรำ 6 (3) หรอื (4) ของพระรำชบญัญตัคิวบคมุคณุภำพอำหำรสตัว ์พ.ศ. 2558 ตอ้งระวำงโทษจ ำคกุไมเ่กนิ 3 ปี 
หรอืปรบัไมเ่กนิ 60,000 บำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั นอกจำกนี้สำรกลุ่มเรง่เนื้อแดงทีพ่บตกคำ้งในเนื้อสตัว ์ ยงัมคีวำมเกีย่วขอ้งกบั 
พระรำชบญัญตัอิำหำร และประกำศกระทรวงสำธำรณสขุอกีหลำยฉบบั ซึง่มรีะวำงโทษสงูไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ำกนั ลองตรองดใูหด้ี
และพจิำรณำว่ำคุม้คำ่ทีจ่ะใชห้รอืไม ่ ทีแ่มจ้ะไดค้ำ่ตอบแทนเพิม่ขึน้ แต่ตอ้งแลกกบัโทษทีจ่ะไดร้บั รวมถงึสขุภำพและชวีติของ
ผูบ้รโิภคทีฝ่ำกควำมหวงั ควำมเชือ่มัน่ไวใ้ห ้ และเคยสงสยัหรอืไมว่่ำ สำรเหล่ำนี้อำจยอ้นกลบัมำท ำรำ้ยตวัทำ่นเอง คนรอบขำ้ง 
และลกูหลำนของผูใ้ชเ้องกเ็ป็นได ้ 
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