
 

บทที่ 20 
สารเรงเนื้อแดง 

 

  
20.1  สารเบตาอะโกนิสต 20.1  สารเบตาอะโกนิสต 

  

สารเรงเน้ือแดงเปนสารในกลุมเบตาอะโกนิสต (beta-agonists) จัดอยูในกลุมของ 
adrenaline drug หรือ sympathomimetic amine เชนเดียวกับ adrenaline, 
amphetamine (ยาบา) และ Ephedrine (ยาอี) ดังภาพที่ 20.1 สารทั้งหมดนี้มีโครงสราง
หลักทางเคมีที่เหมือนกันจะแตกตางกันบางในสวนที่เปน side chain  สารในกลุม 
sympathomimetic ทั้งหมดสามารถออกฤทธิ์ตอระบบของรางกายไดคลายคลึงกัน เชน 
กระตุน adrenergic nerves หรือ postganglionic sympathetic กระตุนการทํางานของ
หัวใจและระบบประสาทสวนกลาง (central nervous system; CNS) สามารถทําใหเสน
เลือดที่ไปยังผิวหนังและ mucous membrane เกิดการหดตัว ทําใหหลอดลมใหญ 
(bronchi) และเสนเลือดที่ไปยังกลามเนื้อลายเกิดการขยายตัว และสงผลใหเมแทบอลิซึม
ของรางกายเกิดการเปลี่ยน แปลง โดยการนําเลือดจากอวัยวะท่ีไมจําเปนและไมมีหนาที่
ในการใชงานในขณะนั้นมาใชเพ่ือใชเปนพลังงาน  
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ภาพที่ 20.1  โครงสรางทางเคมีของสารในกลุม Adrenaline Drug  
ที่มา:  ยุพดี (2541) 
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สารเบตาอะโกนิสต  
 

สารเบตาอะโกนิสตเปนสารเคมีที่มีโครงสรางคลายสารสื่อประสาท (neurotransmitters) 
มีฤทธิ์คลายการกระตุนของสารสื่อประสาทในระบบประสาทอัตโนมัติสวน sympathetic   
ที่ตัวรับเบตา (β-receptors) 
 

 ตัวรับเบตาเปนตัวรับของสารสื่อประสาทจําพวกแคททีโคลามีน (catecholamine) 
(ฮอรโมนจากตอมหมวกไต) สารเหลานี้ทําหนาที่รวมตัวกับสารสื่อประสาท (อะดรีนาลีน  
นอรอะดรีนาลีน และโดปามีน) ที่มีอยูในรางกายแลวทําใหเกิดการทํางานตามปกติของรางกาย 
ถาสารเหลานี้รวมตัวกับสารที่มากระตุน (agonist) จะเกิดผลเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
แบบเดียวกับสารสื่อประสาท ถารวมตัวกับสารที่มายับยั้ง (antagonist)  อาจมีผลทําให
เกิดผลแบบเดียวกับสารสื่อประสาทหรือตรงกันขามก็ได   
 

ผลทีเ่กิดจากการกระตุนตัวรับเบตาที่อวัยวะตาง ๆ 
 

การกระตุนตัวรับเบตาที่อวัยวะตาง ๆ มีผลดังน้ี 
 

1.  หัวใจและหลอดเลือด  -  ทําใหหัวใจเตนเร็วและแรงขึ้น เพ่ิมความตองการ 
ออกซิเจน หลอดเลือดขยาย ลดแรงตานทานของหลอดเลือด 

2.  ปอดและทางเดินหายใจ  -  ทําใหขยายหลอดลม (เบตาทู) กลามเนื้อเรียบ 
คลายตัว 

3.  ตับ  -  ทําใหตับมีการสลายไกลโคเจน มีผลใหไกลโคเจนในเลือดสูง  
4.  ตับออน  -  เพ่ิมการหลั่งอินซูลิน  
5.  กลามเนื้อลาย  -  ทําใหสลายกลัยโคเจน เพิ่มปริมาณ K+ ทําใหตัวสั่น 
6.  เน้ือเยื่อไขมัน  -  สลายไขมันมากขึ้น  
7.  กระเพาะปสสาวะ  -  ลดการหดรัดตัว 

 

การนําสารเบตาอะโกนิสตมาใชมีอยู 2 ชนิดคือ ซาลบูตามอล (salbutamol) และ      
เคลนบูเทรอล (clenbuterol) ซ่ึงเปนสารเคมีที่นํามาใชในการผลิตยารักษาโรคมนุษย สาร
เคลนบูเทรอลมีฤทธิ์แรงกวาซาลบูตามอล 20 เทา สารเหลานี้มีสรรพคุณในการขยาย
หลอดลม รักษาโรคหอบหืด และชวยใหกลามเนื้อมดลูกคลายตัว แตอาจมีผลขางเคียง 
คือ ทําใหมีอาการกลามเนื้อส่ัน หัวใจเตนเร็วกวาปกติ กระวนกระวาย วิงเวียน ปวดศีรษะ   



AT 328 343 

ดังน้ันจึงหามใชยากลุมน้ีกับผูที่เปนโรคหัวใจและตองใชดวยความระมัดระวังในผูที่มีความ
ดันโลหิตสูง ผูปวยโรคเบาหวาน และผูปวย Hyperthyroidism ปจจุบันพบวามีการลักลอบ
ใชสารเบตาอะโกนิสตเปน สารเรงเน้ือแดงในสุกร วัว และสัตวปก เพ่ือชวยทําใหสัตวที่
เลี้ยงเพื่อบริโภคเหลานี้มีการสะสมไขมันลดลง มีการเจริญเติบโตและกระตุนเนื้อแดงเพิ่ม
มากขึ้น ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคหากไดรับสารตกคางปริมาณมากอาจเกิดอาการ
หัวใจเตนผิดปกติ นอนไมหลับ คลื่นไสอาเจียน 
 
20.2  การใชสารเบตาอะโกนิสตผสมในอาหารสุกร  

 

การใชสารเบตาอะโกนิสตเปนสารปรับซากผสมในอาหารสุกร มีผลดังนี้ 
 

1.  มีการสะสมไขมันลดลง โดยกระตุนการผลิต cyclic 3’, 5’adenosine mono- 
phosphate (cAMP) เกิดการสลายไขมัน  

2.  มีการกระตุนเนื้อแดงใหเพ่ิมมากขึ้น โดยขบวนการของ cAMP  ไปสลาย 
ไกลโคเจน เพิ่มกลูโคสในกระแสเลือดเพื่อใหพลังงาน รวมกับพลังงานจากการสลายไขมัน
ไดพลังงานจํานวนหนึ่ง รางกายสามารถนําพลังงานเหลานี้มาใชในการสังเคราะหโปรตีน 

3.  มีการเจริญเติบโตดีข้ึน 
 

ก.  เคลนบูเทรอล (Clenbuterol) 
 

                เคลนบูเทรอลเปนตัวแรกที่มีการศึกษาและนํามาใชเปนสารปรับซากใน
พ.ศ.2523 มีช่ือการคาวา LENDOL พ.ศ.2533 ประเทศเสปนรายงานถึงปญหาจากการ
บริโภคตับโคที่ปนเปอนเคลนบูเทรอลในผูปวยจํานวน 130 คน ทําใหเกิดอาการกระวน
กระวาย กลามเนื้อเกร็ง ตัวสั่น หัวใจเตนเร็ว ปวดศีรษะอยางรุนแรง และเจ็บปวดกลามเนื้อ 
ภายหลังบริโภค 15 นาท-ี6 ช่ัวโมง อาการคงอยูนาน 90 นาทีถึง 6 วัน ผูปวยมีระดับยา
ในเลือดต่ําแตในปสสาวะสูงมาก 
 

                เคลนบูเทรอลเปนยาที่ใชอยางผิดกฎหมายมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีการ
ใชกันมากในสัตวเศรษฐกิจ เชน สุกร ไก วัว สารนี้เปน anabolic agent ทําใหสัตวมี
กลามเนื้อมากโดยไมตองออกกําลัง ใชในสัตวที่ตองการโชว (show animals) ใหดูล่ําสัน 
สุกรมีสัดสวนของเนื้อแดงตอมันเพิ่มข้ึนและเนื้อมีสีแดงยิ่งข้ึน   นอกจากนี้ยังมีการแอบนํา  
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เคลนบูเทรอลมาใชในนักกีฬาโดยเฉพาะนักเพาะกาย ขนาด 20 ไมโครกรัม วันละ 3 ครั้ง 
หยุด 2 วัน แลวใหซํ้านาน 6-8 สัปดาห มีผลขางเคียงทําใหหัวใจเตนเร็วแรง นอนไมหลับ 
กลามเนื้อเกร็ง การทํางานของตอมไทรอยดเสียไปอยางถาวร ทําใหนักกีฬาผูน้ันสูญเสีย
เมแทบอลิซึม ไมทนตออุณหภูมิหนาว และตายในที่สุด 

 

                ปญหาของเคลนบูเทรอลในประเทศไทย มีการแอบผสมในอาหารสุกร มีช่ือ
การคาวา LENDOL ระบุวาเปนกากถั่ว กากงา มีการสั่งยกเลิกการจําหนาย พบปนเปอน
อยูในเนื้อสุกรที่มาจากประเทศมาเลเซีย จึงมีการตรวจสอบเฝาระวังอยู 
 

                การวิจัยเคลนบูเทรอลในอาหารสุกรน้ําหนัก 90-98 กิโลกรัมที่ระดับ 1.5  
มิลลิกรัมตอวัน เปนเวลา 85 และ 90 วัน กอนชําแหละ พบวา สุกรทั้ง 2 กลุมมีปริมาณ
เน้ือแดงเพิ่มข้ึน และกลุมที่ใหสารจนถึงวันฆา 90 วัน มีไขมันลดลง แตกลุมที่ใหสารเพียง 
85 วันและหยุดใหสาร 5 วันกอนฆาจะมีปริมาณไขมันเพิ่มมากขึ้นจนมีระดับเดียวกับกลุม
ควบคุม นอกจากนี้มีการใชเคลนบูเทรอลในอาหารสุกรขุนที่ระดับ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
อาหาร พบวา อัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารดีข้ึน ปรับปรุง
คุณภาพซากโดยลดความหนาสันหลังและเปอรเซ็นตไขมันในซากลง 7 และ 8 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ พื้นที่หนาตัดเนื้อสันเพิ่มข้ึน 21 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นตซากเพิ่มข้ึน 1 
เปอรเซ็นต ดังตารางที่ 20.1 
 

ตารางที่ 20.1  ผลของเคลนบูเทรอลที่ระดับ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหารสุกรตอ 
                   สมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก   
 

ลักษณะ คาเฉลี่ยของการตอบสนอง 1/ การปรับปรุง (เปอรเซ็นต) 
อัตราการเจริญเติบโตตอวนั  0.94 6 
ประสิทธิภาพการใชอาหาร 0.94 6 
เปอรเซ็นตซาก 1.01 7 
ความหนาไขมันสันหลัง 0.93 7 
เปอรเซ็นตไขมันในซาก 0.92 8 
พ้ืนที่หนาตัดเนื้อสัน 1.21 21 

1/ ผลของการใหเคลนบูเทรอล/ผลของกลุมเปรียบเทยีบ 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Delrymple et al. (1984) 
 



AT 328 345 

ข.  ซาลบูตามอล (Salbutamol) 
 

                 ซาลบูตามอลเปนสารเบตาอะโกนิสตในกลุม sympathomimetic ที่ออกฤทธิ์
โดยตรงและคอนขางเฉพาะตอตัวรับเบตา ทําใหมีฤทธิ์เปน bronchodilator จึงถูกนํามาใช
ในการรักษาโรคหืด (astima) โดยใชทั้งกรณี acute severse astima และกรณี chronic 
astima จึงใชเปนยาขยายหลอดลมที่ใชกันแพรหลายในปจจุบันช่ือการคาวา VENTOLIN 
ในขนาด 8-10 มิลลิกรัมตอวัน วันละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังใชในการปองกันการคลอดกอน
กําหนด  
 

                 มีการลักลอบใชซาลบูตามอลในอาหารเลี้ยงสุกร  แตยังไมไดขอสรุปแนนอน
วาปลอดภัยตอผูบริโภค การวิจัยซาลบูตามอลขนาด 3 และ 6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมในสุกร
นํ้าหนัก 68-95 กิโลกรัมเทียบกับกลุมไมใหสาร พบวา สุกรที่ไดรับซาลบูตามอลมีรูปราง
คอนขางกํายําล่ําสัน กลามเนื้อเปนมัด อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหาร
ดีกวา   ในระหวางชวงทายของการขุนสุกรกลุมที่ใชซาลบูตามอลมีอาการทางประสาทคือ   
ตัวสั่นเปนพัก ๆ ต่ืนตกใจงาย และกระวนกระวายมากกวาสุกรกลุมที่ไมใหสาร สุกรมี
ความเครียดปรากฏใหเห็นมาโดยตลอดโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงกอนนําเขาโรงงานฆาสัตว 
สุกรแสดงอาการตัวสั่น ต่ืนตกใจงาย หลังจากชําแหละพบวา  ซากของสุกรเต็มไปดวย
เน้ือแดง ความหนาของไขมันสันหลังบาง มีช้ันไขมันหุมซากคอนขางบางผิดปกติ สีของ
เน้ือคอนขางเขมกวาปกติ มัดกลามเนื้อที่บริเวณรอยผาระหวางขาหลังทั้ง 2 ขางมีขนาด
ใหญจนมองเห็นปริลนออกมา ปริมาณเนื้อแดงบริเวณสันหลัง ขา สะโพก และหัวไหลสูง 
สีของเนื้อที่ไดคอนขางแดงจัด ผิวหนาของกอนเน้ือแหงกวาปกติ หากใชน้ิวแตะดูพบวา
ไมมีความชื้นของน้ําเน้ือตามปกติอยูเลย ช้ันของไขมันโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเนื้อสามชั้น
มีช้ันของไขมันบางมาก ไขมันช้ันที่ติดกับหนังหนาเพียง 0.5 เซนติเมตรหรือตํ่ากวา 
นอกจากนั้นช้ันไขมันระหวางเนื้อแดงที่ลึกลงไปก็เปนเพียงช้ันบาง ๆ จนแทบมองไมเห็น
วามีไขมันอยูเลย ผลเหลานี้เกิดจากสารเรงเน้ือแดงทําใหกระบวนการภายในรางกายของ
สุกรทํางานผิดปกติ มีการจัดสรรใหสารอาหารที่สุกรกินเขาไปเกือบทั้งหมดแปลงไปเปน
โปรตีนสะสมอยูในรูปของเนื้อแดงสูงกวาที่ถูกจัดสรรไปสรางเปนช้ันไขมันตามปกติทั่วไป 
เกิดผลขางเคียงคือ สารเหลานี้เขาไปทํางานที่สวนตัวรับเบตาของระบบประสาท จึงทําให
สุกรมีอาการเครียด ต่ืนตกใจงาย บางตัวอาจตกใจมากจนชอกตายไปในระหวางขนสง 
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ขณะที่กลุมที่ไมใหสารไดซากปกติคือ เน้ือมีสีชมพูอมเทา กลามเนื้อในซากอยูในระดับ
ปกติไมเปนมัด  มีช้ันของไขมันหุมซากหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตรข้ึนไป 
 

                 จากการวิจัยซาลบูตามอลในสุกรเพศเมียและเพศผูตอนจํานวน 96 ตัว 
นํ้าหนัก 25-77 กิโลกรัม พบวา อัตราการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารดีข้ึน   
เพ่ิมเปอรเซ็นตซากและลดระดับความหนาไขมันสันหลัง ดังตารางที่ 20.2           
 

ตารางที่ 20.2  ผลของซาลบูตามอลตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก   
 

ลักษณะ ซาลบูตามอล (มิลลิกรัม/กิโลกรัมอาหาร) 
 0 2 4 8 
อัตราการเจริญเติบโต (กิโลกรัม/วัน)  0.70 0.75 0.76 0.77 
ประสิทธิภาพการใชอาหาร 2.66 2.52 2.48 2.43 
เปอรเซ็นตซาก (เปอรเซ็นต) 74.20 75.40 75.60 76.40 
ความหนาไขมันสันหลังที่ตาํแหนง
กระดูกซี่โครงคูที่ 10 (เซนตเิมตร) 

1.39 1.21 1.16 1.07 

ที่มา : Cole et al. (1987) 
 

ค.  แรคโตพามีน (Ractopamine) 
 

                 แรคโตพามีนเปนสารเบตาอะโกนิสตที่ไดรับการจดทะเบียนใหใชเปนสาร
ปรับซากในอเมริกา มีการพยายามขอจดทะเบียนในประเทศไทย มีรายงานการใชยานี้
มากมาย  มีผลตอการสงออกเนื้อสัตว ยานี้ไดผลตอสัตวประเภทโคมากกวาสุกรมากกวาไก 
ตามลําดับ จากการศึกษาแรคโตพามีนในสุกรขุนเพศเมียที่ไดรับอาหารแบบจํากัดที่ระดับ 
20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมอาหารและระดับโปรตีนตาง ๆ กัน พบวา อัตราการเจริญเติบโต
ตอวันเพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่มระดับโปรตีนในสูตรอาหารเพิ่มข้ึน การสะสมเนื้อแดงไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับโปรตีนในสูตรอาหารต่ํากวา 14.2 เปอรเซ็นต แตจะมีความสัมพันธกันที่
ระดับโปรตีนสูงกวา 14.2 เปอรเซ็นต การสะสมไขมันลดลงมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับ
โปรตีนสูงข้ึนแตไมมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเสริมแรคโตพามีน ดังนั้นการเสริมแรคโตพามีน
ควรเพิ่มระดับโปรตีนในสูตรอาหารใหสูงขึ้นเพื่อเพิ่มการสะสมเนื้อแดงสูงสุด ตารางที่ 20.3 
 
 
 



AT 328 347 

ตารางที่ 20.3  ผลของแรคโตพามีนและระดับโปรตีนตอสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพ 
                   ซากของสุกรขุนเพศเมียที่ไดรับอาหารแบบจํากัด   
 

ลักษณะ แรคโตพามีน ระดับโปรตีนในสูตรอาหาร (%) นัยสําคัญ 1/ 
 มก./กก. 8.3 11.2 14.2 17.1 20.1 23.0 R DP RxDP 

อัตราการเจริญเติบโต  0 474 569 590 621 639 659 ns ** ns 
   (กรัม/วัน) 20 479 553 624 654 694 678    
ประสิทธิภาพการใชอาหาร 0 4.19 3.51 3.41 3.23 3.14 3.09 ns ** ns 
    20 4.27 3.64 3.24 3.03 2.90 2.95    
การสะสมเนื้อแดงในซาก 0 61 82 90 99 87 89 ** ** ns 
   (กรัม/วัน) 20 61 89 96 111 111 115    
การสะสมไขมันในซาก 0 189 176 147 149 169 131 ns * ns 
   (กรัม/วัน) 20 182 161 148 154 174 150    

1/ 
ns p>0.05, * P<0.05, ** P<0.01  R = Ractopamine, DP = diataly protein   

ที่มา : ดัดแปลงจาก Dunshes (1991) 
 

20.3  ปญหาจากการตกคางของสารเบตาอะโกนิสตในสกุร 
 

สุกรที่ไดรับสารเบตาอะโกนิสตในอาหารจะตรวจพบการตกคางของสารเรงเน้ือแดง 
ตกคางอยูในเนื้อมีปริมาณตั้งแตเล็กนอยไปจนถึงปานกลาง นอกจากนี้ยังพบในปสสาวะ
ดวยเชนกัน  การตกคางสารเรงเน้ือแดงในสุกรที่สวนตาง ๆ ดังนี้ ตับ ไต เน้ือ และไขมัน   
 

การตกคางของสารเบตาอะโกนิสตทําใหเกิดปญหาคือ 
 

1.  แพยา 
2.  ผลขางเคียงที่เกิดข้ึนจากยา หรือสารเมแทโบไลทของยา 
3.  การตอบสนองของตัวรับในระบบประสาทซิมพาเธติคเปลี่ยนแปลงไป  
4.  เกิดการกลายพันธุ 
5.  สารกอมะเร็ง 

 
 
 
 



20.4  การสังเกตการปนเปอนสารเรงเนื้อแดงในเนื้อสุกร 
 

การปนเปอนสารเรงเน้ือแดงในเนื้อสุกร สังเกตไดดังน้ี 
 

1.  สุกรที่ยังมีชีวิตอยูจะเห็นมัดกลามเน้ือนูนเดนกวาปกติ   โดยเฉพาะบริเวณ 
สะโพกหรือบริเวณหัวไหล สันหลัง ถาไดรับยาสูงมาก ๆ สุกรจะมีอาการสั่นอยูตลอดเวลา 

2.  เน้ือจะมีสีแดงคล้ํากวาปกติ 
3.  เน้ือที่หั่นทิ้งไวจะมีลักษณะเน้ือคอนขางแหง  แตสุกรปกติเม่ือหั่นทิ้งไวจะพบ 

นํ้าซึมออกมาบริเวณผิว 
4. เน้ือสามชั้น  สุกรปกติมีเน้ือแดง 2 สวนตอมัน 1 สวน (33 เปอรเซ็นต)    แต 

สําหรับสุกรใชสารเรงเน้ือแดงมีปริมาณเนื้อสูงถึง 3 สวนตอมัน 1 สวน (25 เปอรเซ็นต) 
น่ันคือ มีเน้ือแดงมากกวามัน 
 

 

ภาพที่ 20.2  เน้ือสุกรที่ปนเปอนสารเรงเน้ือ
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