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บทคดัย่อ 
 วตัถปุระสงค์: เพื่อส ารวจพฤตกิรรมการใชย้าปฏชิวีนะในฟาร์มปศุสตัว์ในอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ วิธีการ
วิจยั: การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งในกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวจ์ านวนทัง้สิน้ 100 ราย ในช่วงเดอืนกนัยายนถงึเดอืน
ตุลาคม 2558 การศกึษาเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก ผลการวิจยั: กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรรอ้ยละ 76 ประกอบอาชพีเลีย้งโค
นม สตัวอ์ื่นๆ ทีพ่บวา่มกีารเลีย้ง ไดแ้ก่ สกุร โคเน้ือ ไก่พืน้เมอืง ไก่ไข ่และกระบอื ในสตัวท์ุกประเภททีศ่กึษา เกษตรกรผูเ้ลีย้ง
สตัวม์ากกว่ารอ้ยละ 80 มกีารใชย้าปฏชิวีนะ พบว่ามกีารใชย้าปฏชิวีนะตลอดวงจรการเลีย้งสตัว ์รวมถงึใชใ้นขอ้บ่งใชเ้พื่อการ
รกัษาโรค ป้องกันโรค และเร่งการเจริญเติบโตในสตัว์ด้วย ยาปฏิชีวนะที่พบว่ามีการใช้มากที่สุดในการเลี้ยงสตัว์ คือ 
oxytetracycline (รอ้ยละ 57) ผูใ้หย้าปฏชิวีนะแก่สตัวส์ว่นใหญ่เป็นเกษตรกรเองไม่ใช่บุคคลากรที่มคีวามรูเ้กีย่วกบัยาปฎชิวีนะ 
เกษตรกรมพีฤตกิรรมการใชย้าปฏชิวีนะอย่างไม่สมเหตุผลหลายกรณี ไดแ้ก่ ใชไ้ม่ตรงตามขอ้บ่งใชแ้ละใชม้ากเกนิจ าเป็น เช่น 
การใช้ยา colistin เพื่อเป็นวติามนิบ ารุงลูกสุกร เน่ืองมาจากเกษตรกรรบัรู้ว่า ยาปฏิชวีนะดงักล่าวคอืวติามนิบ ารุงสตัว ์
นอกจากน้ีมีการใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดต ่าๆ เป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปญัหาเชื้อดื้อยาได้ เช่น การใช้ยา 
oxytetracycline ตลอดช่วงวงจรการเลี้ยงโคนม โดยมกีารใชต้ัง้แต่ใชเ้พื่อรกัษาบาดแผลและการอกัเสบในลูกโคนม อาการ
อกัเสบจากการลื่นลม้ หรอืภาวะเตา้นมอกัเสบในโคนมโตเตม็วยั รวมถงึใชเ้พื่อป้องกนัภาวะอกัเสบหลงัจากการคลอดของแมโ่ค
นม เป็นตน้  เกษตรกรสว่นใหญ่มคีวามรูใ้นระดบัปานกลางเกี่ยวกบัการใชแ้ละผลกระทบจากการใชย้าปฏชิวีนะในเกษตร
กรรมการเลีย้งสตัว ์เกษตรกรสว่นใหญ่ยงัไมแ่น่ใจวา่ การใชย้าปฏชิวีนะในเกษตรกรรมการเลีย้งสตัวท์ าใหเ้กดิการตกคา้งของยา
ปฏชิวีนะในมลูสตัวไ์ด ้และเกษตรกรสว่นใหญ่ยงัมคีวามเขา้ใจผดิว่า การใชย้าปฏชิวีนะไม่ท าใหเ้กดิการตกคา้งสูแ่หล่งน ้าและ
ธรรมชาต ิไม่ท าใหเ้กดิการปนเป้ือนของเชือ้ดื้อยาสู่สิง่แวดลอ้มได ้รวมทัง้การอยู่อาศยัในบรเิวณที่มกีารใชย้าปฏชิวีนะในการ
เลีย้งสตัวจ์ะไมท่ าใหเ้กดิการตดิเชือ้ดือ้ยามาสูค่น สรปุ: เกษตรกรมกีารใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัวเ์ป็นจ านวนมาก มคีวามรู้
ในระดบัปานกลาง และยงัมคีวามเข้าใจผดิเกี่ยวกบัการใชย้าปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัว ์เกษตรกรยงัไม่ทราบว่ายาปฏชิวีนะจาก
การใชเ้ลีย้งสตัวส์ามารถตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม และสามารถถ่ายผา่นมาสูม่นุษยไ์ด ้
ค าส าคญั: การใชย้าปฏชิวีนะในการเกษตร  ฟารม์ปศุสตัว ์ การใชย้าสมเหตุสมผล  การดือ้ยาปฏชิวีนะ 
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บทน า 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การใช้ยาปฏิชีวนะใน

ประเทศไทยมมีลูคา่มากกวา่ปีละ 10,000 ลา้นบาท พบเชือ้
ดื้อยาปฏิชีวนะมากขึ้น และพบการดื้อยาหลายขนาน 
ปญัหาการติดเชื้อดื้อยาถือเป็นปญัหาที่ส าคัญทางด้าน
สาธารณสุขที่เพิม่ขึ้นอย่างต่อเน่ือง คนไทยติดเชื้อดื้อยา
ม ากกว่ า ปี ล ะ  100,000 ค น  ต้ อ งนอน รักษ าตัว ใ น
โรงพยาบาลนานขึ้นมากกว่า 1 ล้านวัน และเสียชีวิต
มากกว่าปีละ 38,000 ราย ก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล ปจัจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
ปญัหาเชือ้ดือ้ยาในประเทศไทย คอื การใชย้าปฏชิวีนะมาก
เกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสม ขาดมาตรการควบคุม 
แม้แต่ร้านขายของช าในหมู่บ้านก็มยีาปฏิชีวนะจ าหน่าย 
(1-2) นอกจากน้ีปญัหาการติดเชื้อดื้อยายังเป็นปจัจัย
คุกคามต่อการควบคุมโรคตดิเชือ้ เพราะเมื่อเชือ้เกดิการดือ้
ยาขึน้ในกลุ่มประชากรหน่ึง จะสามารถแพร่ระบาดไปทัว่
ภูมภิาคได้  ในประเทศที่ก าลงัพฒันาจะส่งผลกระทบที่มี
ความรุนแรงมากขึน้ เพราะการเปลีย่นยาตามความไวของ
เชื้อมกัต้องใช้ยาที่มรีาคาสูงขึ้น อนัจะท าให้ประชาชนไม่
สามารถเขา้ถงึหรอืไม่สามารถรบัภาระราคายาทีเ่พิม่สงูขึน้
กวา่การรกัษาขัน้พืน้ฐาน (3) 

ปญัหาเชื้อดื้อยาส่วนหน่ึงมสีาเหตุมาจากการใช้
ยาปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การใชย้า
ปฏชิวีนะเป็นสารเร่งการเจรญิเตบิโตเพื่อเพิม่น ้าหนักของ
สัตว์ ยาปฏิชีวนะที่มีการใช้ คือ chlortetracycline และ 
streptomycin (4-5) ในประเทศไทยพบว่ามกีารใช้ยา
ปฏชิวีนะกลุ่ม nitrofurans ในการเลี้ยงกุ้งและไก่ของ
เกษตรกร (6) เพื่อการป้องกนัและรกัษาโรค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฟาร์มเลี้ยงไก่และสุกร ในประเทศมาเลเซียมี
ปญัหายาปฏชิวีนะตกคา้งในเน้ือสตัว ์เช่น สุกร ไก่ เน้ือววั 
ยาปฏิชวีนะที่น ามาใช้ในฟาร์มปศุสตัว์เป็นยาที่ใช้ส าหรบั
คน โดยใชผ้สมลงไปในอาหารและน ้าใหก้บัสตัวใ์นฟารม์ มี
ทัง้ยาที่ได้รบัอนุญาตและไม่ได้รบัอนุญาตให้ใช้ในอาหาร
สัตว์  ยกตัวอย่ า ง เช่น  ใน ปี  พ .ศ .  2548 ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรฐัอเมรกิาได้
ถอนยา fluoroquinolones ออกจากการอนุญาตใหใ้ชใ้น
การเลีย้งสตัว ์แต่ยงัพบวา่มกีารใชย้า fluoroquinolones ใน
การเลี้ยงไก่ในประเทศมาเลเซียอยู่ นอกจากน้ีสหภาพ
ยุโรปกย็งัไดใ้หค้วามส าคญัเกี่ยวกบัปญัหาเชือ้ดือ้ยาทีอ่าจ

ตดิต่อจากสตัวส์ู่คนได ้จงึไม่อนุญาตใหใ้ชย้าปฏชิวีนะเป็น
สารเรง่การเจรญิเตบิโตในฟารม์ปศุสตัว ์(7) 
 สาเหตุส่วนหน่ึงของการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม
ปศุสตัว์อย่างแพร่หลาย อาจเน่ืองมาจากการขาดความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้ยาปฏชิวีนะทางการเกษตรใน
กลุม่เกษตรกร  การศกึษาในเกษตรกรทีเ่ลีย้งไก่เน้ือ พบวา่ 
เกษตรกรมคีวามเขา้ใจว่า การใชย้าปฏชิวีนะมจีุดประสงค์
ทัง้เพื่อการป้องกนัและรกัษาโรค ซึ่งตามหลกัวชิาการนัน้ 
การใช้ยาปฏิชีวนะควรใช้เพื่อการรักษาโรคเท่านั ้น 
เกษตรกรจึงใช้ยาปฏิชีวนะอยู่ตลอดวงจรการเลี้ยงไก่ 
นอกจากน้ียงัพบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เน้ือมีการใช้ยา
ปฏชิวีนะอย่างไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ (8) เหล่าน้ีลว้น
ส่งผลให้ เกิดปญัหายาปฏิชีวนะตกค้างในเ น้ือสัตว ์
สิง่แวดลอ้ม และก่อใหเ้กดิปญัหาเชือ้ดือ้ยาตามมา  
 เ น่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และ
จงัหวดัเชยีงใหม่ก็เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัที่ประกอบอาชพีใน
ภาคเกษตรกรรมมากด้วยเช่นกัน จากสถิติจ านวน
ครวัเรือนภาคเกษตรกรรม ปี พ.ศ.2549 – 2553 พบว่า 
จ านวนครวัเรือนในภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตลอด 5 ปี โดยในปี พ.ศ. 2553 จงัหวดัเชยีงใหม่มจี านวน
ครวัเรอืนในภาคเกษตรกรรมสงูทีส่ดุถงึ 152,541 ครวัเรอืน 
(9)  และอ าเภอแม่ออนถอืไดว้่าเป็นหน่ึงในอ าเภอของ
จงัหวดัเชียงใหม่ที่มกีารท าเกษตรกรรมการเลี้ยงสตัว์ใน
สดัส่วนที่สูง และมีความหลากหลายของประเภทสตัว์ที่
เลีย้ง ไดแ้ก่ โค สกุร ไก่ และกระบอื เป็นตน้ 

เพื่อให้เห็นสภาพปญัหาของการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างไม่สมเหตุผลในฟาร์มเลี้ยงสตัว์ และความรูค้วาม
เข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะของเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์  
คณะผู้วิจ ัยจึงเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัวใ์นประเดน็ชนิดยาปฏชิวีนะที่ใช ้
วตัถุประสงคข์องการใช ้วธิกีารใช ้ช่วงเวลา และระยะเวลา
ของการใช้ยาปฏิชีวนะ ตลอดจนส ารวจถึงความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการใช้และผลกระทบจากการใช้ยาปฏชิวีนะ
ในฟาร์มปศุสตัว์ในอ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครฐัและ
องคก์รเอกชนในการน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใช้ควบคุม ก ากบัดแูล 
และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะทางการเกษตรของ
เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวใ์หเ้ป็นไปอยา่งสมเหตุสมผลต่อไป 
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วิธีการวิจยั 
การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ โครงร่างการ

วจิยัและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัจรยิธรรมงานวจิยัในมนุษยข์อง
ก า ร ศึ ก ษ า น้ี ไ ด้ ร ับ ก า ร พิ จ า รณ า แ ล ะ อ นุ มัติ จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยของคณะเภสชัศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 
(หมายเลขบนัทกึ 23/2558) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่อยู่ใน 6 

ต าบลของ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ กลุ่มตวัอย่าง 
คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์ที่อยู่ในต าบลออนกลาง ต าบล
ออนเหนือ และต าบลบา้นสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในอ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชยีงใหม่ จ านวนทัง้หมด 100 คน การวจิยัเลอืก
ตัวอย่างด้วยวิธีการที่ไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น คือ 
เลอืกตวัอยา่งแบบตามสะดวก โดยเกบ็ขอ้มลูจากเกษตรกร
ในต าบล 3 ต าบลที่ผู้วจิยัสะดวกในการเดนิทาง ได้แก่ 
ต าบลออนกลางจ านวน 35 คน ต าบลออนเหนือจ านวน 35 
คน และต าบลบา้นสหกรณ์อกีจ านวน 30 คน 

การค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างใช้สตูรของ Taro 
Yamane (10) ขนาดของประชากรเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวใ์น
อ าเภอแม่ออนเท่ากบั 2,341 ครวัเรอืน (11) ความคลาด
เคลื่อนของการสุม่ตวัอย่างก าหนดเป็น 0.1 ไดข้นาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 95.90 จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 100 คน 

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์ที่มี
โครงสรา้งทีค่ณะผูว้จิยัได้พฒันาขึน้มา แบบสมัภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นค าถามข้อมูลทัว่ไปของ
เกษตรกร เช่น อายุ เพศ ระดบัการศกึษา รายได้ หน้ีสนิ 
ชนิดสตัวท์ีเ่ลีย้ง ประสบการณ์การท าฟารม์ปศุสตัว ์เป็นตน้ 
ตอนที ่2 เป็นค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชย้า
ปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสตัว์ ในประเด็นชนิดยาปฏิชีวนะที่
น ามาใช้ในฟาร์ม วตัถุประสงค์ของการใช้ ช่วงเวลาและ
ระยะเวลาที่ใช้ยา วธิกีารใช้ วธิกีารก าจดัภาชนะบรรจุยา
ปฏชิวีนะที่ใช้หมดหรอืหมดอายุแล้ว และวธิกีารปฏบิตัิตวั
ของเกษตรกรในการใช้ยา ตอนที่ 3 เป็นค าถามประเมนิ
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชแ้ละผลกระทบจากการใช้
ยาปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัว ์ ค าถามเป็นแบบปลายปิด ให้
ตัวเลือกตอบคือ ถูก ผิด หรือไม่แน่ใจ ข้อค าถามแบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการใชย้าปฏชิวีนะ 
(3 ข้อ) ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะ (5 ข้อ) 
ความรูเ้กี่ยวกบัการตกคา้งของยาปฏชิวีนะ (4 ขอ้) ความรู้
เรื่องการดือ้ยาปฏชิวีนะ (2 ขอ้) และความรูด้า้นการตดิเชือ้
ดือ้ยาปฏชิวีนะ (3 ขอ้) 

ผูว้จิยัตรวจสอบคุณภาพของแบบสมัภาษณ์ด้วย
การประเมินความตรงเชิงเน้ือหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ อาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญดา้นงานวจิยั
จ านวน 2 ท่าน อาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นเภสชักรรมคลนิิก 
จ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจ านวน 1 
ทา่น พจิารณาความเหมาะสมของเน้ือหาในแบบสมัภาษณ์ 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู  
คณะผู้วิจยัประสานงานกบับุคคลในพื้นที่ที่รู้จกั

เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
เกษตรกรใหค้ณะผูว้จิยัเขา้ไปเกบ็ขอ้มลูใน 3 ต าบลที่ได้
ก าหนดไว ้ ก่อนเริม่สมัภาษณ์ คณะผูว้จิยัขอความยนิยอม
ในการให้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยให้เซ็นลงนามใน
หนังสอืแสดงความยนิยอมเขา้ร่วมในโครงการวจิยั รวมถงึ
ขออนุญาตในการบนัทึกเสยีงและถ่ายรูปขณะสมัภาษณ์ 
ผูว้จิยัสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างแต่ละรายจ านวน 1 ครัง้ โดย
ใช้เวลาไม่เกนิ 60 นาท ี ผูว้จิยัจ านวน 2 คน ร่วมกนั
สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งแต่ละราย 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ และ
ผลกระทบจากการใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัวด์ว้ยสถติิ
เชิงพรรณนา การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา และ
น าเสนอขอ้มูลเชงิบรรยายในส่วนของพฤตกิรรมการใชย้า
ปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัว ์
 
ผลการวิจยั 
ข้อมลูทัว่ไป 

กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสตัว์จ านวนทัง้สิ้น 
100 ราย เป็นชายจ านวน 63 ราย (ร้อยละ 63) มอีายุอยู่
ในช่วง 40-59 ปี (ร้อยละ 67) และมอีายุเฉลี่ย 49.2±10.9 
ปี มกีารศกึษาที่ระดบัประถมศกึษามากที่สุด (รอ้ยละ 55) 
เ ป็นเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ เอง (ร้อยละ 96)  และท า
การเกษตรในระบบพนัธะสญัญาแบบที่นายทุนเป็นบรษิทั
ใหญ่ รอ้ยละ 4 กลุม่ตวัอยา่งรอ้ยละ 52 มภีาระหนี้สนิ  
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ประเภทสตัว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่คือโคนม (ร้อยละ 
76) รองลงมาเป็นสุกรจ านวน 9 ราย ไก่พืน้เมอืงจ านวน 7 
ราย โคเน้ือ 5 ราย ไก่ไข่ 2 ราย และกระบือ 1 ราย  
เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเฉลี่ย 
14.8±9.4 ปี เกษตรกรที่เลีย้งไก่ไขม่ปีระสบการณ์ในการ
เลี้ยงเฉลี่ย  11.5±0.7 ปี  และเกษตรกรที่ เลี้ยงสุกรมี
ประสบการณ์ในการเลีย้งเฉลีย่ 7.3±12.7 ปี 
 
บริบทเพ่ิมเติมของการท าฟารม์โคนม 
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัสว่นใหญ่เป็นเกษตรกรที่
เลีย้งโคนม จากการสมัภาษณ์พบวา่ เกษตรกรสง่น ้านมแก่
สหกรณ์โคนมหรือบริษัทนมเอกชน โดยก่อนส่งจะต้อง
ตรวจคุณภาพน ้านม ราคาของน ้านมขึ้นกบัคุณภาพของ
น ้านมทีส่ง่แต่ละครัง้ บรษิทัจะไม่รบัซื้อถา้น ้านมมคีุณภาพ
ต ่ากวา่มาตรฐาน นอกจากน้ี บรษิทัจะตรวจการตกคา้งของ
ยาปฏิชีวนะทุกครัง้ หากพบว่ามียาปฏิชีวนะตกค้างอยู ่
เกษตรกรจะถูกปรับเป็นจ านวนเงิน 30 เท่าของมูลค่า
น ้านมที่ส่งในครัง้นัน้ ดงันัน้หลงัจากที่มกีารใชย้าปฏชิวีนะ
ทุกครัง้ เกษตรกรจะต้องหยุดส่งน ้ านมและส่งน ้ านมมา
ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างก่อน เน่ืองจากโทษปรบัมมีูลค่า
คอ่นขา้งมาก กลุม่ตวัอยา่งเกษตรกรยงัใหข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ 
ในกรณีที่น ้ านมไม่ผ่านมาตรฐานหรือพบยาปฏิชีวนะ
ตกคา้ง จะน าน ้านมเหล่านัน้ไปขายใหก้บัพ่อคา้หรอืแม่คา้
รา้นนมสดทีเ่ขา้ไปซือ้กบัเกษตรกรโดยตรงทีฟ่ารม์เน่ือง  
จากมรีาคาถกูกวา่การไปซือ้ทีส่หกรณ์ 
 

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟารม์ปศสุตัว ์ 
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 100 ราย มีการใช้ยา

ปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัว์สงูถงึรอ้ยละ 98 โดยพบว่ามกีาร
ใช้ยาปฏชิวีนะในสตัว์ทุกประเภทที่ไดส้ ารวจ (ดงัแสดงใน
รปูที ่1) เกษตรกรรอ้ยละ 96 เหน็ว่า ยาปฏชิวีนะมคีวาม
จ าเป็นต่อการท าฟารม์ปศุสตัว ์เกษตรกรรอ้ยละ 91 เหน็วา่ 
การใชย้าปฏชิวีนะสว่นใหญ่มวีตัถุประสงคเ์พื่อรกัษาโรคใน
สตัว์ รองลงมาคอืการใช้เพื่อป้องกนัโรคร้อยละ 6 และใช้
เพือ่ทัง้ป้องกนัและรกัษาโรครอ้ยละ 3  
 
วิธีการบริหารยาปฏิชีวนะในฟารม์ปศสุตัว ์

ในการบรหิารยาปฏชิวีนะใหแ้ก่สตัว์แต่ละฟารม์มี
วิธีการบริหารยาปฏิชีวนะแก่สัตว์มากกว่าห น่ึงวิธี
ผสมผสานกันไป กลุ่มตัวอย่างสามารถให้ข้อมูลได้  76 
ราย เน่ืองจากเป็นกลุ่มเกษตรกรทีม่กีารใชย้ามาตัง้แต่เริม่
เลีย้งสตัว ์ทีเ่หลอืไมส่ามารถใหข้อ้มลูไดเ้น่ืองจากพึง่เริม่ใช้
ยา เกษตรกร 59 ราย (รอ้ยละ 77.6) ใหย้าปฏชิวีนะแก่
สตัวโ์ดยฉีดเขา้กลา้มเน้ือสตัว์ รองลงมาคอืใหย้าปฏชิวีนะ
โดยสอดยาเขา้เตา้นมสตัว ์จ านวน 19 ราย (รอ้ยละ 25.0) 
ซึ่งพบเฉพาะในการให้ยาปฏิชีวนะแก่โคนมเท่านั ้น 
นอกจากน้ี เกษตรกรยงัผสมยาปฏชิวีนะในน ้าดื่มจ านวน 
18 ราย (รอ้ยละ 23.7) ผสมยาในอาหารสตัวจ์ านวน 1 ราย 
(รอ้ยละ 1.3) และวธิอีื่น ๆ จ านวน 3 ราย (รอ้ยละ 3.9) 
ไดแ้ก่ ฉีดเขา้เสน้เลอืดและยาพน่ใชภ้ายนอก  

 
                                       รปูท่ี 1. จ านวนเกษตรกรทีใ่ชย้าปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัวแ์บง่ตามประเภทสตัว ์
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ยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในฟารม์ปศสุตัว ์
 ผลการศกึษาการใช้ยาปฏชิวีนะในฟาร์ม จะ
น าเสนอเฉพาะการใชย้าในโคนม สุกร และไก่ไข่ รายการ
ยาปฏชิวีนะ 5 อนัดบัแรก และขอ้บ่งใชท้ีเ่กษตรใชใ้นฟารม์ 
แสดงในตารางที ่1 ดงัน้ี 

ยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในการเลี้ยงโคนม 
เกษตรกรทีเ่ลีย้งโคนมมกีารใช ้ oxytetracycline 

มากทีส่ดุ คอืจ านวน 30 ราย (รอ้ยละ 40.0 ของเกษตรกรผู้
เลีย้งโคนม 75 รายทีม่กีารใชย้าปฏชิวีนะ) โดยสว่นใหญ่ใช้
วิธีฉีดเข้ากล้ามเน้ือ มีข้อบ่งใช้เพื่อรกัษาอาการไข้ และ
รกัษาโรคเต้านมอกัเสบ รองลงมาคอื penicillin G และ 
sulphamethoxydiazine จ านวน 27 และ 22 ราย (คดิเป็น
รอ้ยละ 36.0 และรอ้ยละ 29.3 ของเกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมที่
มกีารใชย้าปฏชิวีนะ ตามล าดบั) เกษตรกรใชย้าสตูรผสม 
cloxacillin และ ampicillin ซึ่งรูจ้กักนัในชื่อว่า “ยาดราย” 
จ านวน 19 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 32.2 ของเกษตรกรผูเ้ลี้ยง
โคนมที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยใช้เพื่อหยุดการสร้าง
น ้านมในววัก่อนคลอด 2-3 เดอืน และใชเ้พื่อรกัษาโรคเต้า
นมอกัเสบ เกษตรกรมกันิยมใหย้าขนาด 20 มลิลลิติรต่อ
ตวั ไมว่า่จะเป็นยาปฏชิวีนะชนิดใดกต็ามในโคนมโตเตม็วยั 

หากพจิารณาการใช้ยาปฏิชวีนะตามวงจรการเลี้ยงโคนม 
ก่อนที่แม่โคนมจะคลอดเป็นเวลา 2-3 เดอืนจะมกีารใช้ยา
สตูรผสม cloxacillin และ ampicillin เพื่อใหแ้ม่โคนมไม่มี
น ้านม และยงัใชเ้พื่อป้องกนัการเกดิภาวะเตา้นมอกัเสบใน
แม่โคนมในระยะก่อนคลอดไปจนถงึหลงัคลอดอกีดว้ย ใน
ระยะหลงัคลอด เกษตรกรให ้oxytetracycline หลงัจากแม่
โคนมคลอดลกูทนัท ีเพือ่รกัษาและป้องกนัภาวะอกัเสบต่าง 
ๆ ที่อาจเกดิขึน้ตามมาจากการคลอดลูก เช่น ภาวะมดลูก
อกัเสบ ภาวะเตา้นมอกัเสบ เป็นตน้ นอกจากน้ีตลอดวงจร
การเลี้ยง เกษตรกรใช้ oxytetracycline, penicillin, 
sulphamethoxydiazine, amoxicillin หรอื kanamycin ใน
การรกัษาโคนมที่มภีาวะตดิเชือ้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาการ
ขาอักเสบจากการลื่นล้มหรือภาวะเต้านมอักเสบ แต่ใช้
ในช่วงที่มโีรคหรอือาการเกดิขึน้แลว้เท่านัน้ นอกจากน้ียงั
พบวา่มกีารใช ้ tetracycline ในรปูแบบของยาพน่ภายนอก
เพื่อใชร้กัษาแผลบรเิวณทีโ่คนมเป็นอกีดว้ย ส าหรบัลกูโค
นม เกษตรกรเริม่ใชย้า penicillin และ oxytetracycline ใน
กรณีที่ลูกโคนมเป็นแผลจากการนอนในที่ชื้นแฉะ หรอืใน
ภาวะสะดอือกัเสบ โดยขนาดยาปฏชิวีนะที่ใช้จะมขีนาดที่
ต ่ากวา่ทีใ่ชใ้นโคนมโตเตม็วยั ดงัแสดงในรปูที ่2  

 
 
     ตารางท่ี 1. รายการยาปฏชิวีนะ 5 อนัดบัแรก และขอ้บ่งใชท้ีเ่กษตรใชใ้นฟารม์โคนม สกุร และไก่ไข่ 

ฟารม์ ยาปฏชิวีนะ ขอ้บ่งใช ้
โคนม oxytetracycline 

penicillin 
sulphamethoxydiazine 
cloxacillin + ampicillin (ยาดราย) 
kanamycin 

ไข ้ เตา้นมอกัเสบ  แผลอกัเสบของลกูโค และป้องกนัการอกัเสบ 
เตา้นมอกัเสบ  และแผลอกัเสบของลกูโค 
เตา้นมอกัเสบ 
เตา้นมอกัเสบ และหยดุสรา้งน ้านมก่อนคลอด 
อาการอกัเสบบรเิวณต่างๆ 

สกุร amoxycillin 
enrofloxacin 
oxytetracycline 
gentamycin 
neomycin 

ทอ้งเสยี  ตดิเชือ้ทีป่อด และตดิเชือ้อื่นๆ 
ทอ้งเสยี  ตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ และวติามนิบ ารงุรา่งกาย  
ไข ้
ป้องกนัอาการอกัเสบหลงัคลอด 
ป้องกนัอาการอกัเสบหลงัคลอด ภาวะตาบวมในลกูสกุร 

ไก่ไข ่ enrofloxacin 
 
sulfadimethoxine 
cocidiocidal triazinetrione 

ป้องกนัอาการอกัเสบ ป้องกนัโรคระบาด และป้องกนัอาการไมพ่งึ
ประสงคห์ลงัจากไดร้บัวคัซนี 
เพิม่ปรมิาณไก่ใหไ้ขเ่พิม่ขึน้ 
รกัษา และป้องกนัโรคบดิ 
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รปูท่ี 2. การใชย้าปฏชิวีนะในวงจรการเลีย้งโคนม 

 
ยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในการเลี้ยงสกุร  
เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรใช้ amoxicillin มากที่สุด 

จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 66.7 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 9 
รายที่มกีารใช้ยาปฏิชวีนะ) รองลงมาได้แก่ enrofloxacin 
จ านวน 5 ราย (รอ้ยละ 55.6 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่มี
การใช้ยาปฏิชีวนะ) เพื่อใช้ในกรณีท้องเสยีหรอืติดเชื้อที่
ปอดของสุกร เกษตรกรบางรายใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการ
บ ารุง ดว้ยเขา้ใจว่าเป็นวติามนิเน่ืองจากบนฉลากระบุว่ามี
วติามนิ B12 ผสมอยู่ด้วย นอกจากน้ียงัมกีารใช้ยา
ปฏชิวีนะอกีหลายชนิด ไดแ้ก่ oxytetracycline (ใชเ้พื่อเป็น
ยาแกไ้ขใ้หก้บัสกุร), gentamicin, neomycin, ceftriaxone, 
colistin และ penicillin (ใชห้ลงัคลอดเพื่อป้องกนัการ
อกัเสบ เน่ืองจากอาจมกีารล้วงช่องคลอดสุกรเพื่อช่วยท า
คลอดลูกสกุร) เกษตรกร 4 รายจากทัง้หมด 9 ราย บรหิาร
ยาโดยการฉีดเขา้กลา้มเนื้อ 

เมื่อลูกสุกรอายุ 1 เดือน เกษตรกรผสม colistin 
ในน ้าดื่มให้ลูกสุกรดื่มเป็นประจ าทุกวนั โดยใช้เพื่อเป็น
วติามนิในการบ ารุงลูกสุกรตามที่บรษิัทส่งมาให้ใช้ตลอด
วงจรการเลี้ยงจนกว่าสุกรจะโตเตม็วยัจนอายุครบ 5 เดอืน 
นอกจากนัน้ทุกครัง้ที่มีการให้วคัซีน เกษตรกรจะให้ยา
ปฏชิวีนะกบัสกุรทีไ่ดร้บัวคัซนีทุกครัง้ โดยใหเ้ป็นระยะเวลา
ตดิต่อกนันาน 3 วนั เพือ่ป้องกนัอาการไมพ่งึประสงคท์ีอ่าจ
เกิดขึ้นกับสุกรหลงัได้รบัวคัซีน และมีการใช้ neomycin 
ในช่วงทีล่กูสกุรหรอืสกุรเกดิภาวะตาบวม โดยเกษตรกรจะ
ละลายในน ้าให้สุกรดื่มทัง้คอก เพื่อรกัษาทัง้สุกรตวัที่เป็น

โรคและป้องกนัในสุกรตวัที่ไม่เป็นโรคไปพรอ้มๆ กนัด้วย 
เกษตรกรบางรายใช้ ceftriaxone ควบคู่กับยา 
enrofloxacin + vit.B12 หรอื amoxicillin ในการรกัษาโรค
ตดิเชือ้หลายชนิดในสุกรที่มอีายุตัง้แต่ 1 เดอืนขึน้ไป ดงั
แสดงในรปูที ่3 

ยาปฏิชีวนะท่ีใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่ 
เกษตรกรทีเ่ลีย้งไก่ไข่ทัง้ 2 ราย ใช ้enrofloxacin 

กบัไก่ไขท่ีเ่พิง่เขา้ฟารม์ใหมทุ่กตวั โดยการผสมในน ้าดื่มให้
ไก่เป็นระยะเวลา 2-3 วนั  และหลงัจากไก่ไข่ได้รบัวคัซีน
ทุกครัง้ตลอดวงจรการเลีย้งไก่ไข ่เพื่อป้องกนัอาการไม่พงึ
ประสงค์ที่อาจเกดิขึน้หลงัจากได้รบัวคัซนี และนอกจากน้ี
เมื่อเกดิโรคต่าง ๆ กบัไก่ เกษตรกรจะใช้ enrofloxacin 
ผสมในน ้ าให้ไก่ทัง้ฝูงเป็นเวลา 5 วันเน่ืองจากเชื่อว่า
สามารถครอบคลุมโรคไดท้ัง้อหวิาตกโรค โรคบดิ และโรค
หวัด  ห ากไก่ มีอัต ร าก า ร ให้ ไ ข่ ลดล ง  จ ะมีก า ร ใ ช้ 
sulfadimethoxine  สว่นยา cocidiocidal triazinetrione จะ
ใช้ในการรกัษาและป้องกันโรคบิด โดยมีการผสมในน ้า
ใหก้บัไก่ไขทุ่ก ๆ 3-4 เดอืน ดงัแสดงในรปูที ่4 

 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการใช้ยาปฏิชีวนะใน
ฟารม์ปศสุตัวแ์ละผลกระทบท่ีเกิดขึน้  
 ตารางที ่2. แสดงความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสตัว์และผลกระทบจากการใช้ 
ซึง่สรปุไดด้งัน้ี 
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                                                            รปูท่ี 3. การใชย้าปฏชิวีนะในวงจรการเลีย้งสกุร 
 

 
รปูท่ี 4. การใชย้าปฏชิวีนะในวงจรการเลีย้งไก่ไข ่

 
วตัถปุระสงคข์องการใช้ยาปฏิชีวนะ เกษตรกร 

ร้อยละ  99 เข้า ใ จถูกต้องว่ า  การ ใช้ยาปฏิชีวนะ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการรกัษาโรคในการเลีย้งสตัว์  รอ้ยละ 44
เขา้ใจผดิว่าสามารถใชเ้พื่อการป้องกนัโรคในการเลีย้งสตัว ์
และร้อยละ 87 เข้าใจถูกต้องว่ายาปฏิชีวนะไม่ได้มี
วตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้รง่การเจรญิเตบิโต 
 วิธีการใช้ยาปฏิชีวนะ เกษตรกรสว่นใหญ่ (รอ้ย
ละ 91) รบัทราบอยา่งถูกตอ้งวา่ควรมกีารปรกึษาเจา้หน้าที ่
สตัวแพทย ์หรอืสตัวบาลก่อนการใชย้าปฏชิวีนะทุกครัง้ แต่

ในทางปฏบิตัจิะปรกึษาเพยีงครัง้แรกที่ใช ้และคราวต่อไป
มักจะใช้โดยไม่ได้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ เน่ืองจากเป็นยา
ปฏชิวีนะตวัเดมิทีเ่คยใชม้าแลว้ เกษตรกรรอ้ยละ 47 เขา้ใจ
ผดิว่าสามารถใช้ยาปฏชิวีนะชนิดเดมินานเท่าใดก็ได้โดย
ไมม่ผีลกระทบต่อสตัว ์นอกจากน้ี รอ้ยละ 44 มคีวามเขา้ใจ
วา่ควรใหย้าปฏชิวีนะแก่สตัวท์ุกวนัจนกวา่สตัวจ์ะมอีาการดี
ขึน้แลว้จงึค่อยหยุด ซึ่งเป็นความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกตอ้ง เพราะ
เกษตรกรมกัใหย้าปฏชิวีนะแก่สตัวไ์ปเรื่อยๆ แลว้ดูอาการ 
ถ้าสตัว์มอีาการดีขึ้นแล้วจงึหยุดให้ยา โดยบางครัง้ก็เป็น
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  ตารางท่ี 2. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์ปศุสตัวแ์ละผลกระทบจากการใช ้ (n = 100) 
ความรูค้วามเขา้ใจ1 จ านวนค าตอบ (ราย)2 

ถกู ผดิ ไมแ่น่ใจ 
วตัถปุระสงคข์องการใช้ยาปฏิชีวนะ 

การใหย้าปฏชิวีนะเพือ่รกัษาโรคในสตัว ์(ถกู) 
การใหย้าปฏชิวีนะเพือ่ป้องกนัโรคในสตัว ์(ผดิ) 
การใหย้าปฏชิวีนะเพือ่เรง่การเจรญิเตบิโตในสตัว ์(ผดิ) 

 
99 
52 
8 

 
- 

44 
87 

 
1 
4 
5 

วิธีการใช้ยาปฏิชีวนะ 
การใหย้าปฏชิวีนะควรปรกึษาเจา้หน้าทีฯ่ หรอืสตัวบาลก่อนทุกครัง้ (ถกู) 

           การใชย้าปฏชิวีนะชนิดเดมิสามารถใชไ้ดน้านเทา่ทีต่อ้งการโดยไมม่ผีลกระทบต่อสตัว์ (ผดิ) 
ระยะเวลาในการใหย้าปฏชิวีนะจะตอ้งใหทุ้กวนัจนสตัวอ์าการดขีึน้จงึหยดุให ้(ผดิ) 
ขนาดยาทีใ่ชใ้นการรกัษาโรคใชข้นาดตามทีฉ่ลากยาก าหนด (ถกู) 
ขนาดยาทีใ่ชใ้นการป้องกนัโรคใชข้นาดต ่ากวา่และใชร้ะยะเวลานานกวา่การรกัษา (ผดิ) 

 
91 
47 
44 
98 
35 

 
9 

45 
54 

- 
54 

 
- 
8 
1 
2 
11 

การตกค้างของยาปฏิชีวนะ 
การใชย้าปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัว ์ท าใหค้นมโีอกาสไดร้บัยาปฏชิวีนะทางออ้มได ้เชน่จาก

การรบัประทานเน้ือสตัวท์ีม่กีารปนเป้ือนของยาปฏชิวีนะ (ถกู) 
ยาปฏชิวีนะในเกษตรกรรมการเลีย้งสตัวท์ าใหเ้กดิการตกคา้งของยาในเน้ือสตัว ์(ถกู) 
ยาปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัวท์ าใหเ้กดิการตกคา้งของยาในมลูสตัว ์(ถกู) 
ยาปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัวท์ าใหเ้กดิการตกคา้งของยาในแหล่งน ้าตามธรรมชาติ

เน่ืองมาจากน ้าทิง้ทีเ่กดิจากกระบวนการเลีย้งสตัว ์(ถกู) 

 
77 

 
79 
34 
39 

 
12 

 
10 
22 
42 

 
11 

 
11 
44 
19 

การดือ้ยาปฏิชีวนะ 
ยาปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัวท์ าใหเ้กดิการดือ้ยาในสตัว ์(ถกู) 

ยาปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัวท์ าใหเ้กดิการดือ้ยาในคน (ถกู) 

 
89 
26 

 
5 

39 

 
6 

35 
การติดเช้ือดือ้ยาปฏิชีวนะ 

การใชย้าปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัว ์ท าใหเ้กดิการปนเป้ือนของเชือ้ดือ้ยาในสิง่แวดลอ้มและ
ชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัได ้(ถกู) 

การอยูอ่าศยัในบรเิวณทีม่กีารเลีย้งสตัวท์ีใ่ชย้าปฏชิวีนะจะท าใหม้โีอกาสตดิเชือ้ดือ้ยาจาก
สตัวเ์หล่านัน้ได ้(ถกู) 

หากมกีารตดิเชือ้ดือ้ยาจะท าใหก้ารรกัษาโรคใชร้ะยะเวลานานขึน้ โอกาสการหายจากโรค
ยากขึน้ และท าใหโ้อกาสเสยีชวีติสงูขึน้ (ถกู) 

 
34 

 
32 

 
94 

 
38 

 
45 

 
4 
 

 
28 

 
23 

 
2 

 1ขอ้ความในวงเลบ็ คอื เฉลยค าตอบทีถ่กูตอ้งในแต่ละขอ้ 
 2จ านวนค าตอบ คอื จ านวนเกษตรกรทีต่อบค าถามวา่ถกู ผดิ หรอืไมแ่น่ใจ 
 
การใหย้าเกนิหรอืไมค่รบจ านวนวนัตามทีฉ่ลากก าหนด ยงั
มีเกษตรกรร้อยละ 35 ที่เข้าใจผิดว่า สามารถใช้ยาเพื่อ
ป้องกนัโรคโดยใหย้าในขนาดต ่า ๆ เป็นระยะเวลานานกวา่
การรกัษาโรค 

การตกค้างของยาปฏิชีวนะ เกษตรกรมากกว่า
รอ้ยละ 77 มคีวามเขา้ใจถูกต้องว่า การใช้ยาปฏชิวีนะใน
การเลี้ยงสตัว์ท าให้คนมโีอกาสได้รบัยาปฏชิวีนะทางอ้อม
ไดจ้ากการรบัประทานเน้ือสตัวห์รอืน ้านมที่มกีารปนเป้ือน
ของยาปฏชิวีนะ และสามารถท าให้เกดิการตกค้างของยา
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ในเน้ือสตัวไ์ด ้ในขณะทีเ่กษตรกรรอ้ยละ 44 ไมแ่น่ใจวา่ ยา
ปฏชิวีนะทีใ่หก้บัสตัวน์ัน้ท าใหเ้กดิการตกคา้งของยาในมูล
สตัวไ์ด ้และรอ้ยละ 42 ยงัมคีวามเขา้ใจผดิวา่ ยาปฏชิวีนะ
ไมท่ าใหเ้กดิการตกคา้งของยาในแหลง่น ้าตามธรรมชาต ิ
 การดื้อยาปฏิชีวนะ เกษตรกรร้อยละ 89 มี
ความเขา้ใจถูกต้องว่า การใช้ยาปฏชิวีนะในการเลี้ยงสตัว์
สามารถท าใหเ้กดิการดือ้ยาในสตัวไ์ด ้แต่มเีกษตรกรเพยีง
ร้อยละ 26 ที่เข้าใจถูกต้องว่า การใช้ยาปฏิชีวนะในการ
เลีย้งสตัวส์ามารถก่อใหเ้กดิการดื้อยาในคนได ้และอกีรอ้ย
ละ 35 ไม่แน่ใจวา่การใชย้าปฏชิวีนะจะก่อใหเ้กดิการดือ้ยา
ในคนได ้

การติดเช้ือท่ีดื้อยาปฏิชีวนะ เกษตรกรร้อยละ 
86 เขา้ใจผดิหรอืไมแ่น่ใจวา่ การใชย้าปฏชิวีนะในการเลีย้ง
สตัว์นัน้ไม่สามารถท าให้เกดิการปนเป้ือนของเชื้อดื้อยาสู่
สิง่แวดล้อมได ้และรอ้ยละ 45 มคีวามเขา้ใจผดิว่า การอยู่
อาศยัในบรเิวณที่มกีารใช้ยาปฏชิวีนะในการเลี้ยงสตัว์นัน้ 
จะไมท่ าใหต้ดิเชือ้ดือ้ยาจากสตัวเ์หล่านัน้ได ้อยา่งไรกต็าม
เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) มคีวามเขา้ใจถูกต้องว่า 
หากตนหรอืสตัวท์ีเ่ลีย้งมกีารตดิเชือ้ดือ้ยาแลว้จะท าใหก้าร
รกัษาโรคตอ้งใชร้ะยะเวลานานขึน้ โอกาสการหายจากโรค
ยากขึ้น  และท า ให้โอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น  ดังแสดง
รายละเอยีดในตารางที ่2 
 
การอภิปรายผล 

ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรมีการใชย้าปฏชิวีนะ
ในฟาร์มเลี้ยงสตัว์มากถึงร้อยละ 98 โดยพบการใช้ยา
ปฏชิวีนะในสตัวท์ุกประเภททีส่ ารวจ คอื โคนม โคเน้ือ สกุร 
ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ และกระบือ ท าให้เห็นว่ามีการน ายา
ปฏิชีวนะมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์กันอย่างมากและ
แพร่หลาย กลุ่มตวัอย่างเกษตรกรร้อยละ 96 มคีวาม
คดิเห็นว่า ยาปฏิชวีนะมคีวามจ าเป็นต่อการท าฟาร์มปศุ
สตัวโ์ดยมวีตัถุประสงคห์ลกัเพือ่การรกัษาโรค และยงัพบวา่
เกษตรกรมกีารใช้ยาปฏชิวีนะเพื่อป้องกนัโรคในสตัว์ด้วย
ส่วนหน่ึง ซึ่งหากสตัว์เป็นโรคจะท าให้เกษตรกรสูญเสีย
รายได ้และอาจมปีญัหาหน้ีสนิตามมา 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรใช้ยาปฏิชีวนะใน
การเลี้ยงสตัว์อย่างไม่สมเหตุผลซึ่งอาจน าไปสู่ปญัหายา
ปฏชิวีนะตกคา้ง และเกดิเชือ้ดือ้ยาได ้พฤตกิรรมดงักล่าวมี
ดงัน้ี 

1) มกีารใชย้าปฏชิวีนะในการป้องกนัโรค ไดแ้ก่ 
มกีารใชย้า oxytetracycline และ ยาดราย (cloxacillin + 
ampicillin) ก่อนและหลงัการคลอดของแม่โคนมเพื่อ
ป้องกันเต้านมอักเสบ หรือในการเลี้ยงสุกรและไก่ที่
เกษตรกรจะใหย้าปฏชิวีนะแก่สตัวท์ุกครัง้หลงัไดร้บัวคัซนี
เพื่อป้องกนัการเกดิอาการไม่พงึประสงค์จากวคัซนี การใช้
ยาปฏิชวีนะเพื่อป้องกนัโรคในสตัว์นัน้มกัใช้ยาในขนาดที่
ต ่ากว่าการรกัษาและให้ระยะเวลานานกว่าการใช้เพื่อการ
รกัษาโรค การใชย้าปฏชิวีนะในขนาดต ่ากวา่การรกัษา เช่น 
ใช้ในการป้องกันโรคหรือการเร่งการเจริญเติบโตนั ้น 
สามารถก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาในสตัว์ได้ และคนก็มโีอกาส
ไดร้บัเชือ้ดือ้ยาเหลา่นัน้ไดด้ว้ยเชน่กนั (12) 

นอกจากน้ียงัพบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร
และไก่ทุกครัง้ หลังจากที่ได้ร ับวัคซีนป้องกันโรคเพื่อ
ป้องกนัอาการไม่พงึประสงค์ต่างๆ ที่อาจเกดิตามมา หาก
สุกรและไก่ป่วยหรอืเกดิภาวะผดิปกตขิึน้ เกษตรกรจะเกดิ
ความเครยีดและกลวัการสญูเสยีผลผลติ จงึตดัสนิใจใหย้า
ปฏิชวีนะเพื่อป้องกนัอาการไม่พงึประสงค์ต่าง ๆ ไว้ก่อน 
นอกจากน้ีในชว่งทีม่กัมกีารระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น ช่วง
เข้าฤดูฝน เกษตรกรฟาร์มไก่จะให้ยาปฏิชีวนะแก่ไก่ทัง้
คอกเพือ่ป้องกนัโรค 

2) เกษตรกรมคีวามเขา้ใจว่า ยาปฏชิวีนะเป็น
วิตามินบ ารุงสตัว์เน่ืองจากได้รบัการบอกกล่าวจากผู้ส่ง
มอบยา นอกจากนี้ สตูรยาบางต ารบัมสีว่นผสมของวติามนิ
ร่วมด้วยท าให้เกษตรกรเขา้ใจว่ายาดงักล่าวเป็นยาบ ารุง 
จงึท าใหส้ตัวม์โีอกาสทีจ่ะไดร้บัยาปฏชิวีนะตลอดวงจรการ
เลีย้ง ดงัเช่น กรณีการใชย้า colistin ในการเลี้ยงสุกร ซึ่ง
เป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิก์ว้างเพื่อร ักษาโรคติดเชื้อ
แบคทเีรยีในสตัว์ แต่ในวงจรการเลีย้งสกุรนัน้เกษตรกรใช้
ยา colistin เพื่อเป็นวติามนิบ ารุงลกูสกุรดว้ยวธิกีารผสมใน
น ้ าดื่มให้ลูกสุกรดื่มเป็นประจ า โดยบริษัทให้ข้อมูลว่า
สามารถใชเ้พื่อเป็นวติามนิบ ารุงลูกสุกร จงึท าใหเ้กษตรกร
เขา้ใจผดิคดิวา่ยาปฏชิวีนะดงักล่าวคอืวติามนิบ ารุงสตัว ์ยา 
colistin เป็นยาปฏชิวีนะทีส่งวนไวใ้ชส้ าหรบักรณีทีม่กีาร
ตดิเชื้อดื้อยาที่รุนแรงแลว้เท่านัน้ งานวจิยัหน่ึงระบุว่า พบ
การดื้อยา colistin ทัง้ในกลุ่มผู้ป่วยและในปศุสตัว์ใน
ประเทศจนี โดยพบการดื้อยา colistin ในปศุสตัวข์อง
ประเทศจนีจ านวนราว 1 ใน 5 ทีท่ าการทดสอบ รวมทัง้พบ
การดือ้ยาในคนไข ้16 ราย สาเหตุอาจเกดิจากการใชย้า 
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colistin ในการท าฟารม์ปศุสตัวม์ากเกนิไปในอดตี และมี
หลกัฐานยนืยนัว่าเชือ้ดือ้ยาดงักล่าวเริม่มกีารแพร่กระจาย
มายังประเทศลาวและประเทศมาเลเซียด้วยแล้ว (13) 
นอกจากน้ีในฉลากยาปฏชิวีนะบางตวั ไดแ้ก่ enrofloxacin 
มคี าวา่ B12 อยู ่ท าใหเ้กษตรกรเขา้ใจผดิคดิวา่สามารถใช้
เป็นวติามนิใหแ้ก่สกุรไดด้ว้ย จงึมกีารน า enrofloxacin มา
ใชเ้ป็นวติามนิเพือ่การบ ารงุสกุร 

3) เกษตรกรให้ยาปฏชิวีนะแก่สตัว์หลายทาง 
วธิีการหน่ึงคือ การผสมยาปฏิชีวนะในน ้าดื่มและอาหาร
สตัวใ์นฟารม์เลี้ยงสุกร ไก่พืน้เมอืง และไก่ไข่ ยาปฏชิวีนะ
จะผสมในอาหารและน ้ าดื่ม และให้พร้อมกันทีเดียวทัง้
ฟารม์ เพือ่ใชใ้นการป้องกนัการตดิต่อของโรคจากสตัวต์วัที่
เป็นไปยงัสตัวต์วัอื่นที่อยู่ในฟารม์เดยีวกนั ดงันัน้สตัวต์วัที่
ไมไ่ดเ้ป็นโรคจะไดร้บัยาปฏชิวีนะดงักล่าวไปดว้ย 

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสตัว์
ดังกล่าวอาจน าไปสู่ปญัหาเชื้อดื้อยา และยาปฏิชีวนะ
ตกค้างได้ สอดคล้องกบัสถานการณ์ในต่างประเทศ เช่น 
ในประเทศเกาหลีพบว่ามียาปฏิชีวนะที่ใช้เพื่อการรกัษา
สตัวร์วมทัง้สิน้ 83 ชนิด ยาปฏชิวีนะทีพ่บว่ามกีารใชส้งูถงึ
สูงมาก เช่น neomycin, oxytetracycline และ 
enrofloxacin เป็นตน้ พบวา่มกีารตกคา้งในผลติภณัฑจ์าก
สตัวแ์ละพบการปนเป้ือนของยาปฏชิวีนะในแม่น ้า และยงั
ตรวจพบเชือ้แบคทเีรยีทีด่ือ้ต่อยา enrofloxacin สงูถงึรอ้ย
ละ 84.2 โดยตรวจพบเชือ้ดือ้ยาไดจ้ากเน้ือหม ูเน้ือไก่ และ
เน้ือววัสด (14)  ผลการตรวจสอบและเฝ้าระวงัสารตกคา้ง
ของประเทศไทยในปี 2554 พบว่ามีการตรวจพบยา
ปฏชิวีนะ ไดแ้ก่ enrofloxacin, tetracyclines และ 
anticoccidal ตกคา้งในไขไ่ก่ดว้ย (2) 

นอกจากน้ีช่องทางการจ าหน่ายผลติผลกส็ง่ผลให้
ประชาชนมโีอกาสไดร้บัยาปฏชิวีนะตกคา้ง และไดร้บัเชื้อ
ดื้อยาได ้ถงึแมก้ารเลี้ยงสตัวบ์างประเภทเช่น โคนม ผูร้บั
ซือ้น ้านมจะตรวจสอบการตกคา้งของยาปฏชิวีนะ หากพบ
จะไม่รบัซื้อและมมีาตรการในการลงโทษเกษตรกรอย่าง
เขม้งวด อย่างไรกต็ามน ้านมทีม่ยีาปฏชิวีนะตกคา้งเหล่าน้ี
กม็โีอกาสทีป่ระชาชนจะไดบ้รโิภค เน่ืองจากจะถูกจ าหน่าย
ให้ผูร้บัซื้อรายย่อยที่เขา้ไปซื้อโดยตรงที่ฟาร์ม นอกจากน้ี
ตามมาตรฐานการตรวจสอบน ้านมยงัพบว่าไม่ได้มีการ
ตรวจสอบเชื้อดื้อยาที่อาจตกคา้งในน ้านม ผลการทดสอบ
เชื้อดื้อยาที่มคีวามส าคญัทางสตัวแพทย์และสาธารณสุข

ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2543-2546 พบว่ามกีารตรวจพบ
เชือ้ดือ้ยาในน ้านมโค (15) ดงันัน้ผูบ้รโิภคมโีอกาสไดร้บัยา
ปฏิชีวนะที่ตกค้าง และเชื้อดื้อยาที่ตกค้างในน ้ านมได ้
ส าหรบัการเลี้ยงสุกรนัน้ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเกษตร
พนัธะสญัญา การจ าหน่ายสุกรที่โตเต็มวยัให้แก่บริษัท
นายทุนนัน้จะไม่ได้มกีารตรวจสอบยาปฏิชวีนะตกค้างใน
สุกร แต่เกษตรกรจะหยุดใช้ยาปฏิชีวนะประมาณ 7 วนั
ก่อนจ าหน่ายสกุรออกจากฟารม์ 

เหตุผลของการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสตัว์
โดยหลกัก็คอื การท าให้สตัว์สุขภาพด ีไม่มโีรค เพราะถ้า
สตัวเ์ป็นโรคนัน่หมายถงึการขาดรายไดข้องครอบครวั และ
สาเหตุส่วนหน่ึงที่ฟาร์มปศุสัตว์ยังใช้ยาปฏิชีวนะอาจ
เน่ืองมาจากความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการใชย้าปฏชิวีนะ
ที่ผดิ ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 52 เขา้ใจว่า ยา
ปฏิชีวนะสามารถป้องกันโรคได้ ทัง้ น้ีอาจเป็นเพราะ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ยา
ปฏชิวีนะบางตวัขึน้ทะเบยีนเพื่อใชใ้นการรกัษาและป้องกนั
โรคได ้และขอ้บ่งใชด้งักล่าวมกีารระบุไวบ้นฉลากยา ท าให้
เกษตรกรเขา้ใจว่า ยาปฏชิวีนะทุกชนิดสามารถใชป้้องกนั
โรคได ้อย่างไรกต็าม มยีาปฏชิวีนะหลายตวัที่ขึน้ทะเบยีน
สรรพคุณเพื่อการรกัษาเท่านัน้ (16)  ถ้าเกษตรกรไม่ได้
ปรกึษาสตัวแพทยห์รอืสตัวบาลก่อนการใช้ยาปฏชิวีนะ แต่
กลบัน ายาปฏชิวีนะตวัทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเพยีงเพื่อการ
รกัษามาใช้เพื่อป้องกนัโรคก็จะเป็นการใช้ยาปฏชิวีนะผดิ
ขอ้บ่งใชแ้ละไมส่มเหตุสมผล 

เกษตรกรรอ้ยละ 87 คดิว่า ยาปฏชิวีนะไม่ไดม้ี
วตัถุประสงค์ในการใช้เพื่อการเร่งการเจรญิเตบิโตในสตัว ์
ซึ่ ง เ ป็ นความ เข้า ใ จที่ ถู กต้อ ง  ถึ ง แม้ว่ า ส านั ก ง าน
คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรฐัอเมรกิาจะยงัมี
การขึน้ทะเบยีนใหใ้ชย้าปฏชิวีนะในการเรง่การเจรญิเตบิโต
และใชเ้พื่อการควบคุมโรคในสตัว์ได ้ (17)  แต่การน ายา
ปฏชิวีนะมาใช้เพื่อการเรง่การเจรญิเตบิโตในสตัวน์ัน้ถอืได้
วา่เป็นการใชอ้ยา่งไมส่มเหตุผลและก่อใหเ้กดิปญัหาเชือ้ดือ้
ยาขึ้นมาได้ ดงันัน้ในปจัจุบนัจงึมกีารวจิยัเกี่ยวกบัการใช้
สารกระตุน้การเจรญิเตบิโตจากธรรมชาต ิ(natural growth 
promoters หรอื non-antibiotic growth promoters) เพื่อ
ทดแทนยาปฏชิวีนะ (18) 

ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรรอ้ยละ 44 ไม่แน่ใจ 
และรอ้ยละ 22 ไม่ทราบว่ายาปฏชิวีนะทีใ่หก้บัสตัวน์ัน้จะ
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ท าให้เกิดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในมูลสัตว์ได้ 
เกษตรกรรอ้ยละ 42 คดิว่า น ้าทิง้ทีเ่กดิจากกระบวนการ
เลี้ยงสตัว์ เช่น การล้างคอกสตัว์ไม่ท าให้เกิดการตกค้าง
ของยาในแหล่งน ้าตามธรรมชาต ิศูนยค์วบคุมและป้องกนั
โรคประเทศสหรฐัอเมรกิา (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) ไดใ้หข้อ้มลูวา่ ยาปฏชิวีนะทีใ่ชใ้น
การเลี้ยงสตัว์ไม่ว่าจะเพื่อการรกัษา ป้องกนัและควบคุม
โรค หรอืเพื่อเร่งการเจรญิเติบโตของสตัว์ก็ตาม สามารถ
ตกค้างออกมาในมูลสตัว์ และอาจมีการปนเป้ือนลงไปสู่
สิง่แวดลอ้ม เชน่ พืน้ดนิหรอืแมน่ ้าได ้(19) 

จากการศกึษาพบวา่ เกษตรกรสว่นใหญ่เขา้ใจวา่ 
การใช้ยาปฏิชวีนะในการเลี้ยงสตัว์นัน้สามารถท าให้เกิด
การดื้อยาในสตัว์ได้ แต่ไม่สามารถก่อให้เกดิการดื้อยาใน
คน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า เชื้อดื้อยาดงักล่าวสามารถ
ปนเป้ือนสูส่ ิง่แวดลอ้มและชุมชนทีอ่ยูอ่าศยัได้ ในความเป็น
จริงมีรายงานมานานกว่า 2 ทศวรรษแล้วว่า การใช้ยา
ปฏชิวีนะในภาคเกษตรกรรมการเลี้ยงสตัว์นัน้สามารถท า
ใหเ้กดิเชื้อดื้อยาในสตัว ์และสามารถท าใหเ้กดิการส่งผ่าน
ของเชือ้ดือ้ยาจากสตัวม์าสูค่นได ้(12)  
 
สรปุผลและข้อเสนอแนะ  

เกษตรกรมากถึงร้อยละ 98 ใช้ยาปฏิชีวนะใน
ฟารม์เลี้ยงสตัว ์โดยพบการใชใ้นสตัว์ทุกประเภทที่ส ารวจ 
คือ โคนม โคเน้ือ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ และกระบือ 
เกษตรกรสว่นใหญ่คดิวา่ ยาปฏชิวีนะมคีวามจ าเป็นต่อการ
ท าเกษตรกรรมการเลี้ยงสตัว์ วตัถุประสงค์ในการใช้ยา
ปฏชิวีนะในฟาร์มปศุสตัว์คอืใช้เพื่อการรกัษาโรคและเพื่อ
ป้องกนัโรค อย่างไรก็ตามยงัมีพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏชิวีนะในฟารม์เลี้ยงสตัวอ์ย่างไม่สมเหตุผล อนัอาจเป็น
สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการตกคา้ง และการดือ้ยาปฏชิวีนะได ้

เกษตรกรสว่นใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจผดิ ๆ ใน
หลายประเด็นเกี่ยวกบัการใช้ยา การตกค้าง การดื้อยา 
และการตดิเชื้อดื้อยาปฏชิวีนะ ทัง้ยงัไม่แน่ใจว่าการใช้ยา
ปฏชิวีนะในการเลีย้งสตัวส์ามารถท าใหเ้กดิการตกคา้งของ
ยาปฏิชีวนะในมูลสตัว์ได้ ยงัมีความเข้าใจว่า การใช้ยา
ปฏชิวีนะไม่ท าให้เกดิการตกค้างสู่แหล่งน ้าตามธรรมชาติ 
และไมท่ าใหเ้กดิการปนเป้ือนของเชือ้ดือ้ยาสูส่ ิง่แวดลอ้มได ้
รวมทัง้การอยู่อาศยัในบรเิวณทีม่กีารใชย้าปฏชิวีนะในการ
เลีย้งสตัวจ์ะไมท่ าใหเ้กดิการตดิเชือ้ดือ้ยามาสูค่นได ้ดงันัน้

หน่วยงานภาครฐัจงึควรใหข้อ้มลูแก่เกษตรกรวา่มหีลกัฐาน
ทางวชิาการยนืยนัวา่ การใชย้าปฏชิวีนะสามารถท าใหเ้กดิ
เชือ้ดือ้ยาในสตัว์ และเกดิการสง่ผ่านของเชือ้ดือ้ยามาสูค่น
และสิง่แวดลอ้มได ้ 

หน่วยงานภาครฐัไดแ้ก่ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมปศุสตัว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควร
ก าหนดนโยบายทีส่ง่เสรมิการใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์เลีย้ง
สตัวอ์ยา่งสมเหตุผล ไดแ้ก่ การก าหนดรายการยาในฟารม์
เลี้ยงสตัว์โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมและจ าเป็น ยา
บางรายการที่สงวนไว้ใช้ในกรณีที่ติดเชื้อรุนแรง เช่น 
colistin ควรมกีารหา้มใชใ้นฟารม์เลีย้งสตัว ์ต ารบัยาสตูร
ผสมยาปฏชิวีนะและวติามนิท าใหเ้กษตรกรเขา้ใจผดิคดิว่า 
ยาปฏชิวีนะสามารถใชบ้ ารุงและเร่งการเจรญิเตบิโตใหแ้ก่
สตัวไ์ด ้จงึควรยกเลกิทะเบยีนต ารบัและไมค่วรมตี ารบัยาที่
เป็นสตูรผสมระหวา่งยาปฏชิวีนะและวติามนิบ ารงุสตัว ์

บรษิทัทีส่ง่มอบยาใหก้บัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวค์วร
ระบุชื่อยาปฏชิวีนะ รวมถงึวธิกีารใชใ้นฉลากใหช้ดัเจน และ
ไม่ควรสื่อสารกับเกษตรกรว่า ยาปฏิชีวนะเป็นวิตามิน 
รวมถึงสตัวแพทย์ประจ าฟาร์มหรอืเจ้าหน้าที่สตัวบาลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องควรลงพื้นที่และเข้าไปดูแลการใช้ยา
ปฏชิวีนะของเกษตรกรอยา่งใกลช้ดิ 

พื้นที่ในการเก็บขอ้มูลเป็นพื้นที่ที่มกีารท าฟาร์ม
เลี้ยงโคนมสงู จงึท าให้ผลการวจิยัส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลของ
การเลี้ยงโคนม ผลการวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการเลี้ยงสตัว์
ประเภทอื่น ๆ เช่น สุกร และ ไก่ ควรต้องมกีารเกบ็ขอ้มูล
เพิม่เตมิ ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรในฟารม์เลีย้งสตัวย์งั
มีความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อยา่งไมส่มเหตุผล และอาจน ามาซึง่ปญัหาการตกคา้งของ
ยาและปญัหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ดังนั ้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จึงควรก าหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์และ
ปญัหาเกี่ยวกบัยาปฏชิวีนะ เพื่อใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิการ
ใชย้าปฏชิวีนะอยา่งสมเหตุผลในกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว ์
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Abstract 

Objective: To survey antibiotics uses in livestock farming at Mae-on district, Chiang Mai. Methods: 
Structural interview was used to collect data from 100 livestock farmers during September to October, 2015. The 
study employed accidental sampling method. Results: Seventy-six percent of livestock farmers were dairy farmers. 
Other livestock included swine, beef cattle, Thai indigenous chicken, layer chicken, and buffalo. More than 80% of 
the farmers reported using antibiotics. They used antibiotics throughout animals’ life cycle including the use for 
disease treatment, prevention and growth promotion. The most frequently used antibiotic drug was oxytetracycline 
(57%). Antibiotics were administered by the farmers themselves, not by those knowledgeable in antibiotics. Livestock 
farmers had several irrational antibiotic uses including wrong indication and overuse, for instance colistin was fed to 
piglets as a vitamin for promoting growth because the farmers perceived colistin as a vitamin. In addition, low-dose 
antibiotics were used in a long period of time which may lead to antibiotic resistance. For instance, oxytetracycline 
was administered in all life cycle of dairy cattle for treating wounds and inflammation in young dairy cows, for 
inflammation from falling or mastitis and preventing post-natal inflammation in adult dairy cows. The majority of the 
farmers had a moderate level of knowledge about antibiotic use in livestock farming and its impacts. Most of the 
farmers were uncertain that using antibiotic in farming could cause antibiotic residue in animal feces. The majority of 
them misunderstood that antibiotics use in livestock farming would not lead to antibiotic contamination in water and 
environment, not causing the release of drug resistant microorganisms into environment. They also believed that 
living in the area with heavy use of antibiotics in livestock farming would not lead to infection of antibiotic resistant 
microorganisms in human. Conclusions: Livestock farmers heavily used antibiotics.  They had a moderate level of 
knowledge with several misperceptions on the use of antibiotics in farming. They were unaware of antibiotic 
contamination in environment and human. 
Keywords: antibiotic use in agriculture, livestock farming, rational use of medicine, antibiotic resistance 
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