TJPP

บทความวิจยั

การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสตั ว์: กรณี ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ณัฐธิดา สุขสาย, ณัฐพร รัฐบารุง, พักตร์วภิ า สุวรรณพรหม และ หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อสารวจพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์ในอาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วิ ธีการ
วิ จยั : การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์จานวนทัง้ สิน้ 100 ราย ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคม 2558 การศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ผลการวิ จยั : กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรร้อยละ 76 ประกอบอาชีพเลีย้ งโค
นม สัตว์อ่นื ๆ ทีพ่ บว่ามีการเลีย้ ง ได้แก่ สุกร โคเนื้อ ไก่พน้ื เมือง ไก่ไข่ และกระบือ ในสัตว์ทุกประเภททีศ่ กึ ษา เกษตรกรผูเ้ ลีย้ ง
สัตว์มากกว่าร้อยละ 80 มีการใช้ยาปฏิชวี นะ พบว่ามีการใช้ยาปฏิชวี นะตลอดวงจรการเลีย้ งสัตว์ รวมถึงใช้ในข้อบ่งใช้เพื่อการ
รัก ษาโรค ป้ องกัน โรค และเร่ง การเจริญ เติบ โตในสัต ว์ด้ว ย ยาปฏิชีว นะที่พ บว่ า มีก ารใช้ม ากที่สุด ในการเลี้ย งสัต ว์ คือ
oxytetracycline (ร้อยละ 57) ผูใ้ ห้ยาปฏิชวี นะแก่สตั ว์สว่ นใหญ่เป็ นเกษตรกรเองไม่ใช่บุคคลากรที่ มคี วามรูเ้ กีย่ วกับยาปฎิชวี นะ
เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างไม่สมเหตุผลหลายกรณี ได้แก่ ใช้ไม่ตรงตามข้อบ่งใช้และใช้มากเกินจาเป็ น เช่น
การใช้ยา colistin เพื่อเป็ นวิตามินบารุงลูกสุกร เนื่องมาจากเกษตรกรรับรู้ว่า ยาปฏิชวี นะดังกล่าวคือวิตามินบารุงสัตว์
ั หาเชื้อ ดื้อ ยาได้ เช่ น การใช้ย า
นอกจากนี้ ม ีก ารใช้ย าปฏิชีว นะในขนาดต่ า ๆ เป็ น ระยะเวลานาน ซึ่ง อาจก่ อ ให้เ กิด ป ญ
oxytetracycline ตลอดช่วงวงจรการเลี้ยงโคนม โดยมีการใช้ตงั ้ แต่ใช้เพื่อรักษาบาดแผลและการอักเสบในลูกโคนม อาการ
อักเสบจากการลื่นล้ม หรือภาวะเต้านมอักเสบในโคนมโตเต็มวัย รวมถึงใช้เพื่อป้องกันภาวะอักเสบหลังจากการคลอดของแม่โค
นม เป็ นต้น
เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรูใ้ นระดับปานกลางเกี่ยวกับการใช้และผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชวี นะในเกษตร
กรรมการเลีย้ งสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั ไม่แน่ใจว่า การใช้ยาปฏิชวี นะในเกษตรกรรมการเลีย้ งสัตว์ทาให้เกิดการตกค้างของยา
ปฏิชวี นะในมูลสัตว์ได้ และเกษตรกรส่วนใหญ่ยงั มีความเข้าใจผิดว่า การใช้ยาปฏิชวี นะไม่ทาให้เกิดการตกค้างสูแ่ หล่งน้ า และ
ธรรมชาติ ไม่ทาให้เกิดการปนเปื้ อนของเชือ้ ดื้อยาสู่สงิ่ แวดล้อมได้ รวมทัง้ การอยู่อาศัยในบริเวณที่มกี ารใช้ยาปฏิชวี นะในการ
เลีย้ งสัตว์จะไม่ทาให้เกิดการติดเชือ้ ดือ้ ยามาสูค่ น สรุป: เกษตรกรมีการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์เป็ นจานวนมาก มีความรู้
ในระดับปานกลาง และยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ เกษตรกรยังไม่ทราบว่ายาปฏิชวี นะจาก
การใช้เลีย้ งสัตว์สามารถตกค้างในสิง่ แวดล้อม และสามารถถ่ายผ่านมาสูม่ นุษย์ได้
คาสาคัญ: การใช้ยาปฏิชวี นะในการเกษตร ฟาร์มปศุสตั ว์ การใช้ยาสมเหตุสมผล การดือ้ ยาปฏิชวี นะ
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บทนา
ในช่ ว ง 10 ปี ท่ีผ่ า นมา การใช้ ย าปฏิ ชีว นะใน
ประเทศไทยมีมลู ค่ามากกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท พบเชือ้
ดื้อ ยาปฏิชีว นะมากขึ้น และพบการดื้อ ยาหลายขนาน
ั หาการติด เชื้อ ดื้อ ยาถือ เป็ น ป ญ
ั หาที่ส าคัญ ทางด้า น
ปญ
สาธารณสุขที่เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนไทยติดเชื้อดื้อยา
ม า ก ก ว่ า ปี ล ะ 100,000 ค น ต้ อ ง น อ น รั ก ษ า ตั ว ใ น
โรงพยาบาลนานขึ้น มากกว่ า 1 ล้ า นวัน และเสีย ชีวิ ต
มากกว่ า ปี ล ะ 38,000 ราย ก่ อ ให้เ กิด ความสูญ เสีย ทาง
เศรษฐกิ จ เป็ น มู ล ค่ า มหาศาล ป จั จัย ส าคัญ ที่ท าให้ เ กิ ด
ปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาในประเทศไทย คือ การใช้ยาปฏิชวี นะมาก
เกินความจาเป็ นและไม่เหมาะสม ขาดมาตรการควบคุม
แม้แต่ร้านขายของชาในหมู่บ้านก็มยี าปฏิชีวนะจาหน่ าย
ั หาการติ ด เชื้อ ดื้อ ยายัง เป็ น ป จั จัย
(1-2) นอกจากนี้ ป ญ
คุกคามต่อการควบคุมโรคติดเชือ้ เพราะเมื่อเชือ้ เกิดการดือ้
ยาขึน้ ในกลุ่มประชากรหนึ่ง จะสามารถแพร่ระบาดไปทัว่
ภูมภิ าคได้ ในประเทศที่กาลังพัฒนาจะส่งผลกระทบที่ม ี
ความรุนแรงมากขึน้ เพราะการเปลีย่ นยาตามความไวของ
เชื้อมักต้องใช้ยาที่มรี าคาสูงขึ้น อันจะทาให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงหรือไม่สามารถรับภาระราคายาทีเ่ พิม่ สูงขึน้
กว่าการรักษาขัน้ พืน้ ฐาน (3)
ปญั หาเชื้อดื้อยาส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้
ยาปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ยา
ปฏิชวี นะเป็ นสารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิม่ น้ าหนักของ
สัต ว์ ยาปฏิ ชีว นะที่ม ีก ารใช้ คือ chlortetracycline และ
streptomycin (4-5) ในประเทศไทยพบว่ามีการใช้ยา
ปฏิชวี นะกลุ่ม nitrofurans ในการเลี้ยงกุ้งและไก่ของ
เกษตรกร (6) เพื่อการป้องกันและรักษาโรค โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฟาร์ม เลี้ยงไก่และสุกร ในประเทศมาเลเซียมี
ปญั หายาปฏิชวี นะตกค้างในเนื้อสัตว์ เช่น สุกร ไก่ เนื้อวัว
ยาปฏิชวี นะที่นามาใช้ในฟาร์มปศุสตั ว์เป็ นยาที่ใช้สาหรับ
คน โดยใช้ผสมลงไปในอาหารและน้ าให้กบั สัตว์ในฟาร์ม มี
ทัง้ ยาที่ได้รบั อนุ ญาตและไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ใช้ในอาหาร
สั ต ว์ ยกตั ว อย่ า งเช่ น ในปี พ.ศ. 2548 ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ถอนยา fluoroquinolones ออกจากการอนุ ญาตให้ใช้ใน
การเลีย้ งสัตว์ แต่ยงั พบว่ามีการใช้ยา fluoroquinolones ใน
การเลี้ย งไก่ ใ นประเทศมาเลเซีย อยู่ นอกจากนี้ ส หภาพ
ยุโรปก็ยงั ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาทีอ่ าจ
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ติดต่อจากสัตว์ส่คู นได้ จึงไม่อนุ ญาตให้ใช้ยาปฏิชวี นะเป็ น
สารเร่งการเจริญเติบโตในฟาร์มปศุสตั ว์ (7)
สาเหตุส่วนหนึ่งของการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม
ปศุสตั ว์อย่างแพร่หลาย อาจเนื่องมาจากการขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชวี นะทางการเกษตรใน
กลุม่ เกษตรกร การศึกษาในเกษตรกรทีเ่ ลีย้ งไก่เนื้อ พบว่า
เกษตรกรมีความเข้าใจว่า การใช้ยาปฏิชวี นะมีจุดประสงค์
ทัง้ เพื่อการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งตามหลักวิชาการนัน้
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะควรใช้ เ พื่ อ การรัก ษาโรคเท่ า นั ้น
เกษตรกรจึง ใช้ย าปฏิชีว นะอยู่ ต ลอดวงจรการเลี้ย งไก่
นอกจากนี้ ย งั พบว่ า เกษตรกรผู้เ ลี้ย งไก่ เ นื้ อ มีก ารใช้ย า
ปฏิชวี นะอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (8) เหล่านี้ลว้ น
ั หายาปฏิ ชี ว นะตกค้ า งในเนื้ อ สั ต ว์
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ป ญ
สิง่ แวดล้อม และก่อให้เกิดปญั หาเชือ้ ดือ้ ยาตามมา
เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นประเทศที่ ม ี ก าร
ประกอบอาชีพ ทางด้า นเกษตรกรรมเป็ น ส่ว นใหญ่ และ
จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็ นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประกอบอาชีพใน
ภาคเกษตรกรรมมากด้ ว ยเช่ น กั น จากสถิ ติ จ านวน
ครัว เรือ นภาคเกษตรกรรม ปี พ.ศ.2549 – 2553 พบว่า
จ านวนครัว เรือ นในภาคเกษตรกรรมมีแ นวโน้ ม เพิ่ม ขึ้น
ตลอด 5 ปี โดยในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงใหม่มจี านวน
ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมสูงทีส่ ดุ ถึง 152,541 ครัวเรือน
(9)
และอาเภอแม่ออนถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในอาเภอของ
จังหวัดเชียงใหม่ท่มี กี ารทาเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ใน
สัด ส่ว นที่สูง และมีค วามหลากหลายของประเภทสัต ว์ท่ี
เลีย้ ง ได้แก่ โค สุกร ไก่ และกระบือ เป็ นต้น
ั หาของการใช้ยาปฏิชีวนะ
เพื่อให้เห็นสภาพป ญ
อย่างไม่สมเหตุผลในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และความรูค้ วาม
เข้า ใจในการใช้ ย าปฏิชีว นะของเกษตรกรที่เ ลี้ย งสัต ว์
คณะผู้วิจ ัย จึง เก็บ ข้อ มูล เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการใช้ย า
ปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์ในประเด็นชนิดยาปฏิชวี นะที่ใช้
วัตถุประสงค์ของการใช้ วิธกี ารใช้ ช่วงเวลา และระยะเวลา
ของการใช้ย าปฏิชีว นะ ตลอดจนสารวจถึง ความรู้ค วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการใช้และผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชวี นะ
ในฟาร์ม ปศุ ส ตั ว์ใ นอ าเภอแม่อ อน จัง หวัด เชีย งใหม่ ผล
การศึกษาที่ได้จะเป็ นประโยชน์ ต่อหน่ วยงานภาครัฐและ
องค์กรเอกชนในการนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ควบคุม กากับดูแล
และส่ ง เสริ ม การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะทางการเกษตรของ
เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ให้เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผลต่อไป
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วิ ธีการวิ จยั
การศึกษานี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โครงร่างการ
วิจยั และแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมงานวิจยั ในมนุ ษย์ของ
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ไ ด้ รั บ ก า ร พิ จ า ร ณ า แ ล ะ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการจริย ธรรมงานวิจ ัย ของคณะเภสัช ศาสตร์
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ในวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2558
(หมายเลขบันทึก 23/2558)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เกษตรกรผู้เ ลี้ย งสัต ว์ท่ีอ ยู่ใ น 6
ตาบลของ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง
คือ เกษตรกรผู้เ ลี้ย งสัตว์ท่ีอ ยู่ในต าบลออนกลาง ต าบล
ออนเหนือ และตาบลบ้านสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในอาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทัง้ หมด 100 คน การวิจยั เลือก
ตัว อย่า งด้ว ยวิธีก ารที่ไ ม่อ าศัย หลัก ความน่ า จะเป็ น คือ
เลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกร
ในตาบล 3 ตาบลที่ผู้วจิ ยั สะดวกในการเดินทาง ได้แก่
ตาบลออนกลางจานวน 35 คน ตาบลออนเหนือจานวน 35
คน และตาบลบ้านสหกรณ์อกี จานวน 30 คน
การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สตู รของ Taro
Yamane (10) ขนาดของประชากรเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ใน
อาเภอแม่ออนเท่ากับ 2,341 ครัวเรือน (11) ความคลาด
เคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่างกาหนดเป็ น 0.1 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัว อย่ า งเท่ า กับ 95.90 จึง เก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จานวน 100 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิ จยั
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จ ั ย คื อ แบบสัม ภาษณ์ ท่ี ม ี
โครงสร้างทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ มา แบบสัมภาษณ์ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็ น ค าถามข้อ มูล ทัว่ ไปของ
เกษตรกร เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายได้ หนี้สนิ
ชนิดสัตว์ทเ่ี ลีย้ ง ประสบการณ์การทาฟาร์มปศุสตั ว์ เป็ นต้น
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามปลายเปิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะในฟาร์ม ปศุ สตั ว์ ในประเด็น ชนิดยาปฏิชีวนะที่
นามาใช้ในฟาร์ม วัตถุ ป ระสงค์ของการใช้ ช่วงเวลาและ
ระยะเวลาที่ใช้ยา วิธกี ารใช้ วิธกี ารกาจัดภาชนะบรรจุยา
ปฏิชวี นะที่ใช้หมดหรือหมดอายุแล้ว และวิธกี ารปฏิบตั ิตวั
ของเกษตรกรในการใช้ยา ตอนที่ 3 เป็ นคาถามประเมิน
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้และผลกระทบจากการใช้
ยาปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์ คาถามเป็ นแบบปลายปิ ด ให้
ตัว เลือ กตอบคือ ถู ก ผิด หรือ ไม่ แ น่ ใ จ ข้อ ค าถามแบ่ ง

ออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาปฏิชวี นะ
(3 ข้อ ) ความรู้ เ กี่ ย วกับ วิธีก ารใช้ ย าปฏิชีว นะ (5 ข้อ )
ความรูเ้ กี่ยวกับการตกค้างของยาปฏิชวี นะ (4 ข้อ) ความรู้
เรื่องการดือ้ ยาปฏิชวี นะ (2 ข้อ) และความรูด้ า้ นการติดเชือ้
ดือ้ ยาปฏิชวี นะ (3 ข้อ)
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ด้วย
การประเมิน ความตรงเชิง เนื้ อ หาโดยให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
จานวน 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจยั
จานวน 2 ท่าน อาจารย์ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมคลินิก
จานวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรจานวน 1
ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาในแบบสัมภาษณ์
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจยั ประสานงานกับบุค คลในพื้นที่ท่รี ู้จกั
เกษตรกรในพื้น ที่ เพื่อ ให้เ ป็ น ผู้ติด ต่ อ ประสานงานกับ
เกษตรกรให้คณะผูว้ จิ ยั เข้าไปเก็บข้อมูลใน 3 ตาบลที่ได้
กาหนดไว้ ก่อนเริม่ สัมภาษณ์ คณะผูว้ จิ ยั ขอความยินยอม
ในการให้ข้อ มูล จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยให้เ ซ็น ลงนามใน
หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจยั รวมถึง
ขออนุ ญาตในการบันทึกเสียงและถ่ายรูป ขณะสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างแต่ละรายจานวน 1 ครัง้ โดย
ใช้เวลาไม่เกิน 60 นาที ผูว้ จิ ยั จานวน 2 คน ร่วมกัน
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างแต่ละราย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาวิเ คราะห์ข้อ มูล พฤติก รรมการใช้ย า
ปฏิชีว นะในฟาร์ม ปศุ ส ัต ว์ ความรู้เ กี่ย วกับ การใช้ และ
ผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์ดว้ ยสถิติ
เชิง พรรณนา การศึกษาวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง เนื้ อ หา และ
นาเสนอข้อมูลเชิงบรรยายในส่วนของพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จานวนทัง้ สิ้น
100 ราย เป็ นชายจานวน 63 ราย (ร้อยละ 63) มีอายุอยู่
ในช่วง 40-59 ปี (ร้อยละ 67) และมีอายุเฉลี่ย 49.2±10.9
ปี มีการศึกษาที่ระดับประถมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 55)
เป็ นเจ้ า ของฟาร์ ม ปศุ ส ัต ว์ เ อง (ร้ อ ยละ 96) และท า
การเกษตรในระบบพันธะสัญญาแบบที่นายทุนเป็ นบริษทั
ใหญ่ ร้อยละ 4 กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 52 มีภาระหนี้สนิ
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ประเภทสัตว์ท่ีเ ลี้ยงส่ว นใหญ่ คือ โคนม (ร้อยละ
76) รองลงมาเป็ นสุกรจานวน 9 ราย ไก่พน้ื เมืองจานวน 7
ราย โคเนื้ อ 5 ราย ไก่ ไ ข่ 2 ราย และกระบื อ 1 ราย
เกษตรกรที่เ ลี้ย งโคนมมีป ระสบการณ์ ใ นการเลี้ย งเฉลี่ย
14.8±9.4 ปี เกษตรกรที่เลีย้ งไก่ไข่มปี ระสบการณ์ในการ
เลี้ ย งเฉลี่ ย 11.5±0.7 ปี และเกษตรกรที่ เ ลี้ ย งสุ ก รมี
ประสบการณ์ในการเลีย้ งเฉลีย่ 7.3±12.7 ปี
บริ บทเพิ่ มเติ มของการทาฟาร์มโคนม
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรที่
เลีย้ งโคนม จากการสัมภาษณ์พบว่า เกษตรกรส่งน้ านมแก่
สหกรณ์ โ คนมหรือ บริษัท นมเอกชน โดยก่ อ นส่ง จะต้อ ง
ตรวจคุณภาพน้ านม ราคาของน้ านมขึ้นกับคุณภาพของ
น้ านมทีส่ ง่ แต่ละครัง้ บริษทั จะไม่รบั ซื้อถ้าน้ านมมีคุณภาพ
ต่ากว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ บริษทั จะตรวจการตกค้างของ
ยาปฏิชีว นะทุ ก ครัง้ หากพบว่า มีย าปฏิชีว นะตกค้า งอยู่
เกษตรกรจะถู ก ปรับ เป็ น จ านวนเงิน 30 เท่ า ของมูล ค่ า
น้ านมที่ส่งในครัง้ นัน้ ดังนัน้ หลังจากที่มกี ารใช้ยาปฏิชวี นะ
ทุ ก ครัง้ เกษตรกรจะต้อ งหยุ ด ส่ง น้ า นมและส่ง น้ า นมมา
ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างก่ อน เนื่องจากโทษปรับมีมูลค่า
ค่อนข้างมาก กลุม่ ตัวอย่างเกษตรกรยังให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า
ในกรณี ท่ีน้ า นมไม่ ผ่ า นมาตรฐานหรือ พบยาปฏิ ชีว นะ
ตกค้าง จะนาน้ านมเหล่านัน้ ไปขายให้กบั พ่อค้าหรือแม่คา้
ร้านนมสดทีเ่ ข้าไปซือ้ กับเกษตรกรโดยตรงทีฟ่ าร์มเนื่อง
จากมีราคาถูกกว่าการไปซือ้ ทีส่ หกรณ์

พฤติ กรรมการใช้ยาปฏิ ชีวนะในฟาร์มปศุสตั ว์
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเกษตรกร 100 ราย มีก ารใช้ ย า
ปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์สงู ถึงร้อยละ 98 โดยพบว่ามีการ
ใช้ยาปฏิชวี นะในสัตว์ทุกประเภทที่ได้สารวจ (ดังแสดงใน
รูปที่ 1) เกษตรกรร้อยละ 96 เห็นว่า ยาปฏิชวี นะมีความ
จาเป็ นต่อการทาฟาร์มปศุสตั ว์ เกษตรกรร้อยละ 91 เห็นว่า
การใช้ยาปฏิชวี นะส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อรักษาโรคใน
สัตว์ รองลงมาคือการใช้เพื่อป้องกันโรคร้อยละ 6 และใช้
เพือ่ ทัง้ ป้องกันและรักษาโรคร้อยละ 3
วิ ธีการบริ หารยาปฏิ ชีวนะในฟาร์มปศุสตั ว์
ในการบริหารยาปฏิชวี นะให้แก่สตั ว์แต่ละฟาร์มมี
วิ ธี ก ารบริ ห ารยาปฏิ ชี ว นะแก่ ส ั ต ว์ ม ากกว่ า หนึ่ ง วิ ธี
ผสมผสานกัน ไป กลุ่ ม ตัว อย่า งสามารถให้ข้อ มูล ได้ 76
ราย เนื่องจากเป็ นกลุ่มเกษตรกรทีม่ กี ารใช้ยามาตัง้ แต่เริม่
เลีย้ งสัตว์ ทีเ่ หลือไม่สามารถให้ขอ้ มูลได้เนื่องจากพึง่ เริม่ ใช้
ยา เกษตรกร 59 ราย (ร้อยละ 77.6) ให้ยาปฏิชวี นะแก่
สัตว์โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อสัตว์ รองลงมาคือให้ยาปฏิชวี นะ
โดยสอดยาเข้าเต้านมสัตว์ จานวน 19 ราย (ร้อยละ 25.0)
ซึ่ ง พบเฉพาะในการให้ ย าปฏิ ชี ว นะแก่ โ คนมเท่ า นั ้น
นอกจากนี้ เกษตรกรยังผสมยาปฏิชวี นะในน้ าดื่มจานวน
18 ราย (ร้อยละ 23.7) ผสมยาในอาหารสัตว์จานวน 1 ราย
(ร้อยละ 1.3) และวิธอี ่นื ๆ จานวน 3 ราย (ร้อยละ 3.9)
ได้แก่ ฉีดเข้าเส้นเลือดและยาพ่นใช้ภายนอก

รูปที่ 1. จานวนเกษตรกรทีใ่ ช้ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์แบ่งตามประเภทสัตว์
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ยาปฏิ ชีวนะที่ใช้ในฟาร์มปศุสตั ว์
ผลการศึกษาการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์ม จะ
นาเสนอเฉพาะการใช้ยาในโคนม สุกร และไก่ไข่ รายการ
ยาปฏิชวี นะ 5 อันดับแรก และข้อบ่งใช้ทเ่ี กษตรใช้ในฟาร์ม
แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ยาปฏิ ชีวนะที่ใช้ในการเลี้ยงโคนม
เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งโคนมมีการใช้ oxytetracycline
มากทีส่ ดุ คือจานวน 30 ราย (ร้อยละ 40.0 ของเกษตรกรผู้
เลีย้ งโคนม 75 รายทีม่ กี ารใช้ยาปฏิชวี นะ) โดยส่วนใหญ่ใช้
วิธีฉี ด เข้า กล้า มเนื้ อ มีข้อ บ่ งใช้ เ พื่อ รัก ษาอาการไข้ และ
รักษาโรคเต้านมอักเสบ รองลงมาคือ penicillin G และ
sulphamethoxydiazine จานวน 27 และ 22 ราย (คิดเป็ น
ร้อยละ 36.0 และร้อยละ 29.3 ของเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมที่
มีการใช้ยาปฏิชวี นะ ตามลาดับ) เกษตรกรใช้ยาสูตรผสม
cloxacillin และ ampicillin ซึ่งรูจ้ กั กันในชื่อว่า “ยาดราย”
จานวน 19 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.2 ของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยง
โคนมที่ม ีก ารใช้ย าปฏิชีว นะ โดยใช้เ พื่อ หยุ ด การสร้า ง
น้ านมในวัวก่อนคลอด 2-3 เดือน และใช้เพื่อรักษาโรคเต้า
นมอักเสบ เกษตรกรมักนิยมให้ยาขนาด 20 มิลลิลติ รต่อ
ตัว ไม่วา่ จะเป็ นยาปฏิชวี นะชนิดใดก็ตามในโคนมโตเต็มวัย

หากพิจารณาการใช้ยาปฏิชวี นะตามวงจรการเลี้ยงโคนม
ก่อนที่แม่โคนมจะคลอดเป็ นเวลา 2-3 เดือนจะมีการใช้ยา
สูตรผสม cloxacillin และ ampicillin เพื่อให้แม่โคนมไม่ม ี
น้ านม และยังใช้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเต้านมอักเสบใน
แม่โคนมในระยะก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดอีกด้วย ใน
ระยะหลังคลอด เกษตรกรให้ oxytetracycline หลังจากแม่
โคนมคลอดลูกทันที เพือ่ รักษาและป้องกันภาวะอักเสบต่าง
ๆ ที่อาจเกิดขึน้ ตามมาจากการคลอดลูก เช่น ภาวะมดลูก
อักเสบ ภาวะเต้านมอักเสบ เป็ นต้น นอกจากนี้ตลอดวงจร
การเลี้ยง เกษตรกรใช้ oxytetracycline, penicillin,
sulphamethoxydiazine, amoxicillin หรือ kanamycin ใน
การรักษาโคนมที่มภี าวะติดเชือ้ ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นอาการ
ขาอัก เสบจากการลื่น ล้ม หรือ ภาวะเต้า นมอัก เสบ แต่ ใ ช้
ในช่วงที่มโี รคหรืออาการเกิดขึน้ แล้วเท่านัน้ นอกจากนี้ยงั
พบว่ามีการใช้ tetracycline ในรูปแบบของยาพ่นภายนอก
เพื่อใช้รกั ษาแผลบริเวณทีโ่ คนมเป็ นอีกด้วย สาหรับลูกโค
นม เกษตรกรเริม่ ใช้ยา penicillin และ oxytetracycline ใน
กรณีท่ลี ูกโคนมเป็ นแผลจากการนอนในที่ช้นื แฉะ หรือใน
ภาวะสะดืออักเสบ โดยขนาดยาปฏิชวี นะที่ใช้จะมีขนาดที่
ต่ากว่าทีใ่ ช้ในโคนมโตเต็มวัย ดังแสดงในรูปที่ 2

ตารางที่ 1. รายการยาปฏิชวี นะ 5 อันดับแรก และข้อบ่งใช้ทเ่ี กษตรใช้ในฟาร์มโคนม สุกร และไก่ไข่
ฟาร์ม ยาปฏิชวี นะ
ข้อบ่งใช้
โคนม oxytetracycline
ไข้ เต้านมอักเสบ แผลอักเสบของลูกโค และป้องกันการอักเสบ
penicillin
เต้านมอักเสบ และแผลอักเสบของลูกโค
sulphamethoxydiazine
เต้านมอักเสบ
cloxacillin + ampicillin (ยาดราย) เต้านมอักเสบ และหยุดสร้างน้านมก่อนคลอด
kanamycin
อาการอักเสบบริเวณต่างๆ
สุกร
amoxycillin
ท้องเสีย ติดเชือ้ ทีป่ อด และติดเชือ้ อื่นๆ
enrofloxacin
ท้องเสีย ติดเชือ้ ระบบทางเดินหายใจ และวิตามินบารุงร่างกาย
oxytetracycline
ไข้
gentamycin
ป้องกันอาการอักเสบหลังคลอด
neomycin
ป้องกันอาการอักเสบหลังคลอด ภาวะตาบวมในลูกสุกร
ไก่ไข่ enrofloxacin
ป้องกันอาการอักเสบ ป้องกันโรคระบาด และป้องกันอาการไม่พงึ
ประสงค์หลังจากได้รบั วัคซีน
sulfadimethoxine
เพิม่ ปริมาณไก่ให้ไข่เพิม่ ขึน้
cocidiocidal triazinetrione
รักษา และป้องกันโรคบิด
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รูปที่ 2. การใช้ยาปฏิชวี นะในวงจรการเลีย้ งโคนม
ยาปฏิ ชีวนะที่ใช้ในการเลี้ยงสุกร
เกษตรกรที่เลี้ยงสุกรใช้ amoxicillin มากที่สุด
จานวน 6 ราย (ร้อยละ 66.7 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 9
รายที่มกี ารใช้ยาปฏิชวี นะ) รองลงมาได้แก่ enrofloxacin
จานวน 5 ราย (ร้อยละ 55.6 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ม ี
การใช้ยาปฏิชีวนะ) เพื่อ ใช้ในกรณีท้องเสียหรือติดเชื้อที่
ปอดของสุก ร เกษตรกรบางรายใช้ย าปฏิชีว นะเพื่อ การ
บารุง ด้วยเข้าใจว่าเป็ นวิตามินเนื่องจากบนฉลากระบุว่ามี
วิตามิน B12
ผสมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยงั มีการใช้ยา
ปฏิชวี นะอีกหลายชนิด ได้แก่ oxytetracycline (ใช้เพื่อเป็ น
ยาแก้ไข้ให้กบั สุกร), gentamicin, neomycin, ceftriaxone,
colistin และ penicillin (ใช้หลังคลอดเพื่อป้องกันการ
อักเสบ เนื่องจากอาจมีการล้วงช่องคลอดสุกรเพื่อช่วยทา
คลอดลูกสุกร) เกษตรกร 4 รายจากทัง้ หมด 9 ราย บริหาร
ยาโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
เมื่อลูกสุกรอายุ 1 เดือน เกษตรกรผสม colistin
ในน้ า ดื่ม ให้ลูก สุก รดื่ม เป็ น ประจาทุ ก วัน โดยใช้เพื่อเป็ น
วิตามินในการบารุงลูกสุกรตามที่บริษัทส่งมาให้ใช้ตลอด
วงจรการเลี้ยงจนกว่าสุกรจะโตเต็มวัยจนอายุครบ 5 เดือน
นอกจากนัน้ ทุ ก ครัง้ ที่ม ีก ารให้ว คั ซีน เกษตรกรจะให้ย า
ปฏิชวี นะกับสุกรทีไ่ ด้รบั วัคซีนทุกครัง้ โดยให้เป็ นระยะเวลา
ติดต่อกันนาน 3 วัน เพือ่ ป้องกันอาการไม่พงึ ประสงค์ทอ่ี าจ
เกิด ขึ้น กับ สุก รหลัง ได้ร บั วัค ซีน และมีก ารใช้ neomycin
ในช่วงทีล่ กู สุกรหรือสุกรเกิดภาวะตาบวม โดยเกษตรกรจะ
ละลายในน้ าให้สุกรดื่มทัง้ คอก เพื่อรักษาทัง้ สุกรตัวที่เป็ น
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โรคและป้องกันในสุกรตัวที่ไม่เป็ นโรคไปพร้อมๆ กันด้วย
เกษตรกรบางรายใช้ ceftriaxone
ควบคู่ ก ับ ยา
enrofloxacin + vit.B12 หรือ amoxicillin ในการรักษาโรค
ติดเชือ้ หลายชนิดในสุกรที่มอี ายุตงั ้ แต่ 1 เดือนขึน้ ไป ดัง
แสดงในรูปที่ 3
ยาปฏิ ชีวนะที่ใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่
เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งไก่ไข่ทงั ้ 2 ราย ใช้ enrofloxacin
กับไก่ไข่ทเ่ี พิง่ เข้าฟาร์มใหม่ทุกตัว โดยการผสมในน้ าดื่มให้
ไก่เป็ นระยะเวลา 2-3 วัน และหลังจากไก่ไข่ได้รบั วัคซีน
ทุกครัง้ ตลอดวงจรการเลีย้ งไก่ไข่ เพื่อป้องกันอาการไม่พงึ
ประสงค์ท่อี าจเกิดขึน้ หลังจากได้รบั วัคซีน และนอกจากนี้
เมื่อเกิดโรคต่าง ๆ กับไก่ เกษตรกรจะใช้ enrofloxacin
ผสมในน้ า ให้ ไ ก่ ท ัง้ ฝูง เป็ น เวลา 5 วัน เนื่ อ งจากเชื่อ ว่ า
สามารถครอบคลุมโรคได้ทงั ้ อหิวาตกโรค โรคบิด และโรค
ห วั ด ห า ก ไ ก่ มี อ ั ต ร า ก า ร ใ ห้ ไ ข่ ล ด ล ง จ ะ มี ก า ร ใ ช้
sulfadimethoxine ส่วนยา cocidiocidal triazinetrione จะ
ใช้ใ นการรัก ษาและป้ อ งกัน โรคบิด โดยมีก ารผสมในน้ า
ให้กบั ไก่ไข่ทุก ๆ 3-4 เดือน ดังแสดงในรูปที่ 4
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิ ชีวนะใน
ฟาร์มปศุสตั ว์และผลกระทบที่เกิ ดขึน้
ตารางที่ 2. แสดงความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
ใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสตั ว์และผลกระทบจากการใช้
ซึง่ สรุปได้ดงั นี้
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รูปที่ 3. การใช้ยาปฏิชวี นะในวงจรการเลีย้ งสุกร

รูปที่ 4. การใช้ยาปฏิชวี นะในวงจรการเลีย้ งไก่ไข่
วัตถุประสงค์ของการใช้ยาปฏิ ชีวนะ เกษตรกร
ร้ อ ยละ 99 เข้ า ใจถู ก ต้ อ งว่ า การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการรักษาโรคในการเลีย้ งสัตว์ ร้อยละ 44
เข้าใจผิดว่าสามารถใช้เพื่อการป้องกันโรคในการเลีย้ งสัตว์
และร้ อ ยละ 87 เข้ า ใจถู ก ต้ อ งว่ า ยาปฏิ ชี ว นะไม่ ไ ด้ ม ี
วัตถุประสงค์เพือ่ ใช้เร่งการเจริญเติบโต
วิ ธีการใช้ยาปฏิ ชีวนะ เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 91) รับทราบอย่างถูกต้องว่าควรมีการปรึกษาเจ้าหน้าที่
สัตวแพทย์ หรือสัตวบาลก่อนการใช้ยาปฏิชวี นะทุกครัง้ แต่

ในทางปฏิบตั จิ ะปรึกษาเพียงครัง้ แรกที่ใช้ และคราวต่ อไป
มัก จะใช้ โ ดยไม่ ไ ด้ ป รึก ษาเจ้ า หน้ า ที่ เนื่ อ งจากเป็ น ยา
ปฏิชวี นะตัวเดิมทีเ่ คยใช้มาแล้ว เกษตรกรร้อยละ 47 เข้าใจ
ผิดว่าสามารถใช้ยาปฏิชวี นะชนิดเดิม นานเท่าใดก็ได้โดย
ไม่มผี ลกระทบต่อสัตว์ นอกจากนี้ ร้อยละ 44 มีความเข้าใจ
ว่าควรให้ยาปฏิชวี นะแก่สตั ว์ทุกวันจนกว่าสัตว์จะมีอาการดี
ขึน้ แล้วจึงค่อยหยุด ซึ่งเป็ นความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้อง เพราะ
เกษตรกรมักให้ยาปฏิชวี นะแก่สตั ว์ไปเรื่อยๆ แล้วดู อาการ
ถ้าสัตว์มอี าการดีข้นึ แล้วจึงหยุดให้ยา โดยบางครัง้ ก็เป็ น
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ตารางที่ 2. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์และผลกระทบจากการใช้ (n = 100)
ความรูค้ วามเข้าใจ1
จานวนคาตอบ (ราย)2
ถูก ผิด ไม่แน่ใจ
วัตถุประสงค์ของการใช้ยาปฏิ ชีวนะ
99
1
การให้ยาปฏิชวี นะเพือ่ รักษาโรคในสัตว์ (ถูก)
52 44
4
การให้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ป้องกันโรคในสัตว์ (ผิด)
8 87
5
การให้ยาปฏิชวี นะเพือ่ เร่งการเจริญเติบโตในสัตว์ (ผิด)
วิ ธีการใช้ยาปฏิ ชีวนะ
91
9
การให้ยาปฏิชวี นะควรปรึกษาเจ้าหน้าทีฯ่ หรือสัตวบาลก่อนทุกครัง้ (ถูก)
8
การใช้ยาปฏิชวี นะชนิดเดิมสามารถใช้ได้นานเท่าทีต่ อ้ งการโดยไม่มผี ลกระทบต่อสัตว์ (ผิด) 47 45
44 54
1
ระยะเวลาในการให้ยาปฏิชวี นะจะต้องให้ทุกวันจนสัตว์อาการดีขน้ึ จึงหยุดให้ (ผิด)
98
2
ขนาดยาทีใ่ ช้ในการรักษาโรคใช้ขนาดตามทีฉ่ ลากยากาหนด (ถูก)
35 54
11
ขนาดยาทีใ่ ช้ในการป้องกันโรคใช้ขนาดต่ากว่าและใช้ระยะเวลานานกว่าการรักษา (ผิด)
การตกค้างของยาปฏิ ชีวนะ
77 12
11
การใช้ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ ทาให้คนมีโอกาสได้รบั ยาปฏิชวี นะทางอ้อมได้ เช่นจาก
การรับประทานเนื้อสัตว์ทม่ี กี ารปนเปื้อนของยาปฏิชวี นะ (ถูก)
79 10
11
ยาปฏิชวี นะในเกษตรกรรมการเลีย้ งสัตว์ทาให้เกิดการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์ (ถูก)
34 22
44
ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ทาให้เกิดการตกค้างของยาในมูลสัตว์ (ถูก)
39 42
19
ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ทาให้เกิดการตกค้างของยาในแหล่งน้าตามธรรมชาติ
เนื่องมาจากน้าทิง้ ทีเ่ กิดจากกระบวนการเลีย้ งสัตว์ (ถูก)
การดือ้ ยาปฏิ ชีวนะ
89
5
6
ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ทาให้เกิดการดือ้ ยาในสัตว์ (ถูก)
26 39
35
ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ทาให้เกิดการดือ้ ยาในคน (ถูก)
การติ ดเชื้อดือ้ ยาปฏิ ชีวนะ
34 38
28
การใช้ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์ ทาให้เกิดการปนเปื้อนของเชือ้ ดือ้ ยาในสิง่ แวดล้อมและ
ชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ (ถูก)
32 45
23
การอยูอ่ าศัยในบริเวณทีม่ กี ารเลีย้ งสัตว์ทใ่ี ช้ยาปฏิชวี นะจะทาให้มโี อกาสติดเชือ้ ดือ้ ยาจาก
สัตว์เหล่านัน้ ได้ (ถูก)
94
4
2
หากมีการติดเชือ้ ดือ้ ยาจะทาให้การรักษาโรคใช้ระยะเวลานานขึน้ โอกาสการหายจากโรค
ยากขึน้ และทาให้โอกาสเสียชีวติ สูงขึน้ (ถูก)
1
ข้อความในวงเล็บ คือ เฉลยคาตอบทีถ่ กู ต้องในแต่ละข้อ
2
จานวนคาตอบ คือ จานวนเกษตรกรทีต่ อบคาถามว่าถูก ผิด หรือไม่แน่ใจ
การให้ยาเกินหรือไม่ครบจานวนวันตามทีฉ่ ลากกาหนด ยัง
มีเ กษตรกรร้อ ยละ 35 ที่เ ข้า ใจผิด ว่า สามารถใช้ย าเพื่อ
ป้องกันโรคโดยให้ยาในขนาดต่า ๆ เป็ นระยะเวลานานกว่า
การรักษาโรค
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การตกค้างของยาปฏิ ชีวนะ เกษตรกรมากกว่า
ร้อยละ 77 มีความเข้าใจถูกต้องว่า การใช้ยาปฏิชวี นะใน
การเลี้ยงสัตว์ทาให้คนมีโอกาสได้รบั ยาปฏิชวี นะทางอ้อม
ได้จากการรับประทานเนื้อสัตว์หรือน้ านมที่มกี ารปนเปื้ อน
ของยาปฏิชวี นะ และสามารถทาให้เกิดการตกค้างของยา

Thai Journal of Pharmacy Practice
Vol. 8 No 2 Jul-Dec 2016

ในเนื้อสัตว์ได้ ในขณะทีเ่ กษตรกรร้อยละ 44 ไม่แน่ใจว่า ยา
ปฏิชวี นะทีใ่ ห้กบั สัตว์นนั ้ ทาให้เกิดการตกค้างของยาในมูล
สัตว์ได้ และร้อยละ 42 ยังมีความเข้าใจผิดว่า ยาปฏิชวี นะ
ไม่ทาให้เกิดการตกค้างของยาในแหล่งน้าตามธรรมชาติ
การดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะ เกษตรกรร้ อ ยละ 89 มี
ความเข้าใจถูกต้องว่า การใช้ยาปฏิชวี นะในการเลี้ยงสัตว์
สามารถทาให้เกิดการดือ้ ยาในสัตว์ได้ แต่ มเี กษตรกรเพียง
ร้อ ยละ 26 ที่เข้าใจถูกต้องว่า การใช้ย าปฏิชีวนะในการ
เลีย้ งสัตว์สามารถก่อให้เกิดการดื้อยาในคนได้ และอีกร้อย
ละ 35 ไม่แน่ ใจว่าการใช้ยาปฏิชวี นะจะก่อให้เกิดการดือ้ ยา
ในคนได้
การติ ดเชื้อที่ ดื้อยาปฏิ ชีวนะ เกษตรกรร้อยละ
86 เข้าใจผิดหรือไม่แน่ใจว่า การใช้ยาปฏิชวี นะในการเลีย้ ง
สัตว์นัน้ ไม่สามารถทาให้เกิดการปนเปื้ อนของเชื้อดื้อยาสู่
สิง่ แวดล้อมได้ และร้อยละ 45 มีความเข้าใจผิดว่า การอยู่
อาศัยในบริเวณที่มกี ารใช้ยาปฏิชวี นะในการเลี้ยงสัตว์นัน้
จะไม่ทาให้ตดิ เชือ้ ดือ้ ยาจากสัตว์เหล่านัน้ ได้ อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94) มีความเข้าใจถูกต้องว่า
หากตนหรือสัตว์ทเ่ี ลีย้ งมีการติดเชือ้ ดือ้ ยาแล้วจะทาให้การ
รักษาโรคต้องใช้ระยะเวลานานขึน้ โอกาสการหายจากโรค
ยากขึ้ น และท าให้ โ อกาสเสี ย ชี วิ ต สู ง ขึ้ น ดั ง แสดง
รายละเอียดในตารางที่ 2
การอภิ ปรายผล
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีการใช้ยาปฏิชวี นะ
ในฟาร์ม เลี้ย งสัต ว์ม ากถึง ร้อ ยละ 98 โดยพบการใช้ย า
ปฏิชวี นะในสัตว์ทุกประเภททีส่ ารวจ คือ โคนม โคเนื้อ สุกร
ไก่ พ้ืน เมือ ง ไก่ ไ ข่ และกระบือ ท าให้เ ห็น ว่า มีก ารน ายา
ปฏิ ชี ว นะมาใช้ ใ นฟาร์ ม เลี้ ย งสัต ว์ ก ั น อย่ า งมากและ
แพร่หลาย กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรร้อยละ 96 มีความ
คิดเห็นว่า ยาปฏิชวี นะมีความจาเป็ นต่อการทาฟาร์มปศุ
สัตว์โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ การรักษาโรค และยังพบว่า
เกษตรกรมีการใช้ยาปฏิชวี นะเพื่อป้องกันโรคในสัตว์ด้วย
ส่วนหนึ่ ง ซึ่งหากสัตว์เป็ นโรคจะทาให้เ กษตรกรสูญ เสีย
รายได้ และอาจมีปญั หาหนี้สนิ ตามมา
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรใช้ยาปฏิชีวนะใน
ั หายา
การเลี้ยงสัตว์อย่างไม่สมเหตุผ ลซึ่งอาจน าไปสู่ป ญ
ปฏิชวี นะตกค้าง และเกิดเชือ้ ดือ้ ยาได้ พฤติกรรมดังกล่าวมี
ดังนี้

1) มีการใช้ยาปฏิชวี นะในการป้องกันโรค ได้แก่
มีการใช้ยา oxytetracycline และ ยาดราย (cloxacillin +
ampicillin)
ก่อนและหลังการคลอดของแม่โคนมเพื่อ
ป้ องกัน เต้ า นมอัก เสบ หรื อ ในการเลี้ ย งสุ ก รและไก่ ท่ี
เกษตรกรจะให้ยาปฏิชวี นะแก่ สตั ว์ทุกครัง้ หลังได้รบั วัคซีน
เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากวัคซีน การใช้
ยาปฏิชวี นะเพื่อป้องกันโรคในสัตว์นัน้ มักใช้ยาในขนาดที่
ต่ ากว่าการรักษาและให้ระยะเวลานานกว่าการใช้เพื่อการ
รักษาโรค การใช้ยาปฏิชวี นะในขนาดต่ากว่าการรักษา เช่น
ใช้ ใ นการป้ องกัน โรคหรือ การเร่ ง การเจริญ เติ บ โตนั ้น
สามารถก่ อให้เกิดเชื้อดื้อยาในสัตว์ได้ และคนก็มโี อกาส
ได้รบั เชือ้ ดือ้ ยาเหล่านัน้ ได้ดว้ ยเช่นกัน (12)
นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีการใช้ยาปฏิชีวนะในสุก ร
และไก่ ทุ ก ครัง้ หลัง จากที่ไ ด้ ร ับ วัค ซี น ป้ องกัน โรคเพื่อ
ป้องกันอาการไม่พงึ ประสงค์ต่างๆ ที่อาจเกิดตามมา หาก
สุกรและไก่ป่วยหรือเกิดภาวะผิดปกติขน้ึ เกษตรกรจะเกิด
ความเครียดและกลัวการสูญเสียผลผลิต จึงตัดสินใจให้ยา
ปฏิชวี นะเพื่อป้องกันอาการไม่พงึ ประสงค์ต่าง ๆ ไว้ก่อน
นอกจากนี้ในช่วงทีม่ กั มีการระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น ช่วง
เข้าฤดูฝ น เกษตรกรฟาร์ม ไก่จ ะให้ยาปฏิชีวนะแก่ไ ก่ท งั ้
คอกเพือ่ ป้องกันโรค
2) เกษตรกรมีความเข้าใจว่า ยาปฏิชวี นะเป็ น
วิตามินบ ารุง สัตว์เนื่ อ งจากได้รบั การบอกกล่าวจากผู้ส่ง
มอบยา นอกจากนี้ สูตรยาบางตารับมีสว่ นผสมของวิตามิน
ร่วมด้วยทาให้เกษตรกรเข้าใจว่ายาดังกล่าวเป็ นยาบารุง
จึงทาให้สตั ว์มโี อกาสทีจ่ ะได้รบั ยาปฏิชวี นะตลอดวงจรการ
เลีย้ ง ดังเช่น กรณีการใช้ยา colistin ในการเลี้ยงสุกร ซึ่ง
เป็ น ยาปฏิชีว นะที่อ อกฤทธิก์ ว้า งเพื่อ รัก ษาโรคติด เชื้อ
แบคทีเรียในสัตว์ แต่ในวงจรการเลีย้ งสุกรนัน้ เกษตรกรใช้
ยา colistin เพื่อเป็ นวิตามินบารุงลูกสุกรด้วยวิธกี ารผสมใน
น้ า ดื่ม ให้ ลู ก สุ ก รดื่ม เป็ น ประจ า โดยบริษัท ให้ข้อ มู ล ว่ า
สามารถใช้เพื่อเป็ นวิตามินบารุงลูกสุกร จึงทาให้เกษตรกร
เข้าใจผิดคิดว่ายาปฏิชวี นะดังกล่าวคือวิตามินบารุงสัตว์ ยา
colistin เป็ นยาปฏิชวี นะทีส่ งวนไว้ใช้สาหรับกรณีทม่ี กี าร
ติดเชื้อดื้อยาที่รุนแรงแล้วเท่านัน้ งานวิจยั หนึ่ง ระบุว่า พบ
การดื้อยา colistin ทัง้ ในกลุ่ม ผู้ป่วยและในปศุสตั ว์ใน
ประเทศจีน โดยพบการดื้อยา colistin ในปศุสตั ว์ของ
ประเทศจีนจานวนราว 1 ใน 5 ทีท่ าการทดสอบ รวมทัง้ พบ
การดือ้ ยาในคนไข้ 16 ราย สาเหตุอาจเกิดจากการใช้ยา
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colistin ในการทาฟาร์มปศุสตั ว์มากเกินไปในอดีต และมี
หลักฐานยืนยันว่าเชือ้ ดือ้ ยาดังกล่าวเริม่ มีการแพร่กระจาย
มายัง ประเทศลาวและประเทศมาเลเซีย ด้ว ยแล้ว (13)
นอกจากนี้ในฉลากยาปฏิชวี นะบางตัว ได้แก่ enrofloxacin
มีคาว่า B12 อยู่ ทาให้เกษตรกรเข้าใจผิดคิดว่า สามารถใช้
เป็ นวิตามินให้แก่สกุ รได้ดว้ ย จึงมีการนา enrofloxacin มา
ใช้เป็ นวิตามินเพือ่ การบารุงสุกร
3) เกษตรกรให้ยาปฏิชวี นะแก่สตั ว์หลายทาง
วิธีการหนึ่งคือ การผสมยาปฏิชีวนะในน้ าดื่ม และอาหาร
สัตว์ในฟาร์มเลี้ยงสุกร ไก่พน้ื เมือง และไก่ไข่ ยาปฏิชวี นะ
จะผสมในอาหารและน้ า ดื่ม และให้พ ร้อ มกัน ทีเ ดีย วทัง้
ฟาร์ม เพือ่ ใช้ในการป้องกันการติดต่อของโรคจากสัตว์ตวั ที่
เป็ นไปยังสัตว์ตวั อื่นที่อยู่ในฟาร์มเดียวกัน ดังนัน้ สัตว์ตวั ที่
ไม่ได้เป็ นโรคจะได้รบั ยาปฏิชวี นะดังกล่าวไปด้วย
พฤติก รรมการใช้ย าปฏิชีว นะในฟาร์ม ปศุ ส ตั ว์
ั หาเชื้อ ดื้อ ยา และยาปฏิ ชีว นะ
ดัง กล่ า วอาจน าไปสู่ ป ญ
ตกค้างได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ในต่างประเทศ เช่น
ในประเทศเกาหลีพบว่ามียาปฏิชีวนะที่ใช้เพื่อการรักษา
สัตว์รวมทัง้ สิน้ 83 ชนิด ยาปฏิชวี นะทีพ่ บว่ามีการใช้สงู ถึง
สูงมาก เช่น neomycin,
oxytetracycline
และ
enrofloxacin เป็ นต้น พบว่ามีการตกค้างในผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์และพบการปนเปื้ อนของยาปฏิชวี นะในแม่น้ า และยัง
ตรวจพบเชือ้ แบคทีเรียทีด่ อ้ื ต่อยา enrofloxacin สูงถึงร้อย
ละ 84.2 โดยตรวจพบเชือ้ ดือ้ ยาได้จากเนื้อหมู เนื้อไก่ และ
เนื้อวัวสด (14) ผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังสารตกค้าง
ของประเทศไทยในปี 2554 พบว่ า มี ก ารตรวจพบยา
ปฏิชวี นะ ได้แก่ enrofloxacin, tetracyclines และ
anticoccidal ตกค้างในไข่ไก่ดว้ ย (2)
นอกจากนี้ช่องทางการจาหน่ายผลิตผลก็สง่ ผลให้
ประชาชนมีโอกาสได้รบั ยาปฏิชวี นะตกค้าง และได้รบั เชื้อ
ดื้อยาได้ ถึงแม้การเลี้ยงสัตว์บางประเภทเช่น โคนม ผูร้ บั
ซือ้ น้ านมจะตรวจสอบการตกค้างของยาปฏิชวี นะ หากพบ
จะไม่รบั ซื้อและมีมาตรการในการลงโทษเกษตรกรอย่าง
เข้มงวด อย่างไรก็ตามน้ านมทีม่ ยี าปฏิชวี นะตกค้างเหล่านี้
ก็มโี อกาสทีป่ ระชาชนจะได้บริโภค เนื่องจากจะถูกจาหน่าย
ให้ผูร้ บั ซื้อรายย่อยที่เข้าไปซื้อโดยตรงที่ฟาร์ม นอกจากนี้
ตามมาตรฐานการตรวจสอบน้ า นมยัง พบว่า ไม่ไ ด้ม ีก าร
ตรวจสอบเชื้อดื้อยาที่อาจตกค้างในน้ านม ผลการทดสอบ
เชื้อดื้อยาที่มคี วามสาคัญทางสัตวแพทย์และสาธารณสุข
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เชือ้ ดือ้ ยาในน้ านมโค (15) ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคมีโอกาสได้รบั ยา
ปฏิชีว นะที่ต กค้า ง และเชื้อ ดื้อ ยาที่ต กค้า งในน้ า นมได้
สาหรับ การเลี้ย งสุก รนัน้ ส่ว นใหญ่ อ ยู่ใ นรูป แบบเกษตร
พัน ธะสัญ ญา การจ าหน่ า ยสุก รที่โ ตเต็ม วัย ให้แ ก่ บ ริษัท
นายทุนนัน้ จะไม่ได้มกี ารตรวจสอบยาปฏิชวี นะตกค้างใน
สุกร แต่ เกษตรกรจะหยุดใช้ยาปฏิชีวนะประมาณ 7 วัน
ก่อนจาหน่ายสุกรออกจากฟาร์ม
เหตุ ผ ลของการใช้ย าปฏิชีว นะในฟาร์ม ปศุ ส ตั ว์
โดยหลักก็คอื การทาให้สตั ว์สุขภาพดี ไม่มโี รค เพราะถ้า
สัตว์เป็ นโรคนันหมายถึ
่
งการขาดรายได้ของครอบครัว และ
สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ฟ าร์ ม ปศุ ส ัต ว์ ย ัง ใช้ ย าปฏิชีว นะอาจ
เนื่องมาจากความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชวี นะ
ที่ผดิ ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรร้อยละ 52 เข้าใจว่า ยา
ปฏิ ชี ว นะสามารถป้ องกัน โรคได้ ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะ
ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาอนุ ญ าตให้ ย า
ปฏิชวี นะบางตัวขึน้ ทะเบียนเพื่อใช้ในการรักษาและป้องกัน
โรคได้ และข้อบ่งใช้ดงั กล่าวมีการระบุไว้บนฉลากยา ทาให้
เกษตรกรเข้าใจว่า ยาปฏิชวี นะทุกชนิดสามารถใช้ป้องกัน
โรคได้ อย่างไรก็ตาม มียาปฏิชวี นะหลายตัวที่ขน้ึ ทะเบียน
สรรพคุ ณเพื่อการรักษาเท่านัน้ (16) ถ้าเกษตรกรไม่ไ ด้
ปรึกษาสัตวแพทย์หรือสัตวบาลก่อนการใช้ยาปฏิชวี นะ แต่
กลับนายาปฏิชวี นะตัวทีไ่ ด้รบั การขึน้ ทะเบียนเพียงเพื่อการ
รักษามาใช้เพื่อป้องกันโรคก็จะเป็ นการใช้ยาปฏิชวี นะผิด
ข้อบ่งใช้และไม่สมเหตุสมผล
เกษตรกรร้อยละ 87 คิดว่า ยาปฏิชวี นะไม่ได้ม ี
วัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อการเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์
ซึ่ ง เป็ นค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง ถึ ง แม้ ว่ า ส านั ก งา น
คณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาจะยังมี
การขึน้ ทะเบียนให้ใช้ยาปฏิชวี นะในการเร่งการเจริญเติบโต
และใช้เพื่อการควบคุมโรคในสัตว์ได้ (17) แต่การนายา
ปฏิชวี นะมาใช้เพื่อการเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์นนั ้ ถือได้
ว่าเป็ นการใช้อย่างไม่สมเหตุผลและก่อให้เกิดปญั หาเชือ้ ดือ้
ยาขึ้นมาได้ ดังนัน้ ในปจั จุบนั จึงมีการวิจยั เกี่ยวกับการใช้
สารกระตุน้ การเจริญเติบโตจากธรรมชาติ (natural growth
promoters หรือ non-antibiotic growth promoters) เพื่อ
ทดแทนยาปฏิชวี นะ (18)
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรร้อยละ 44 ไม่แน่ ใจ
และร้อยละ 22 ไม่ทราบว่ายาปฏิชวี นะทีใ่ ห้กบั สัตว์นนั ้ จะ
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ท าให้ เ กิ ด การตกค้ า งของยาปฏิ ชี ว นะในมู ล สัต ว์ ไ ด้
เกษตรกรร้อยละ 42 คิดว่า น้ าทิง้ ทีเ่ กิดจากกระบวนการ
เลี้ยงสัตว์ เช่น การล้างคอกสัตว์ไม่ทาให้เกิด การตกค้าง
ของยาในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ศูนย์ควบคุมและป้องกัน
โรคประเทศสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) ได้ให้ขอ้ มูลว่า ยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้ใน
การเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเพื่อการรักษา ป้องกันและควบคุ ม
โรค หรือเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ก็ ตาม สามารถ
ตกค้างออกมาในมูลสัตว์ และอาจมีการปนเปื้ อนลงไปสู่
สิง่ แวดล้อม เช่น พืน้ ดินหรือแม่น้าได้ (19)
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจว่า
การใช้ยาปฏิชวี นะในการเลี้ยงสัตว์นัน้ สามารถทาให้เกิด
การดื้อยาในสัตว์ได้ แต่ไม่สามารถก่อให้เกิดการดื้อยาใน
คน ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า เชื้อดื้อยาดังกล่าวสามารถ
ปนเปื้อนสูส่ งิ่ แวดล้อมและชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ ในความเป็ น
จริง มีร ายงานมานานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว ว่า การใช้ย า
ปฏิชวี นะในภาคเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์นัน้ สามารถทา
ให้เกิดเชื้อดื้อยาในสัตว์ และสามารถทาให้เกิดการส่งผ่าน
ของเชือ้ ดือ้ ยาจากสัตว์มาสูค่ นได้ (12)
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
เกษตรกรมากถึง ร้อ ยละ 98 ใช้ย าปฏิชีว นะใน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยพบการใช้ในสัตว์ทุกประเภทที่สารวจ
คือ โคนม โคเนื้ อ สุ ก ร ไก่ พ้ืน เมือ ง ไก่ ไ ข่ และกระบือ
เกษตรกรส่วนใหญ่คดิ ว่า ยาปฏิชวี นะมีความจาเป็ นต่อการ
ทาเกษตรกรรมการเลี้ย งสัต ว์ วัต ถุ ป ระสงค์ในการใช้ย า
ปฏิชวี นะในฟาร์มปศุสตั ว์คอื ใช้เพื่อการรักษาโรคและเพื่อ
ป้องกัน โรค
อย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชวี นะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างไม่สมเหตุผล อันอาจเป็ น
สาเหตุทท่ี าให้เกิดการตกค้าง และการดือ้ ยาปฏิชวี นะได้
เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรูค้ วามเข้าใจผิด ๆ ใน
หลายประเด็นเกี่ย วกับ การใช้ย า การตกค้า ง การดื้อ ยา
และการติดเชื้อดื้อยาปฏิชวี นะ ทัง้ ยังไม่แน่ ใจว่าการใช้ยา
ปฏิชวี นะในการเลีย้ งสัตว์สามารถทาให้เกิดการตกค้างของ
ยาปฏิชีว นะในมูล สัต ว์ไ ด้ ยัง มีค วามเข้า ใจว่า การใช้ย า
ปฏิชวี นะไม่ทาให้เกิดการตกค้างสู่แหล่งน้ าตามธรรมชาติ
และไม่ทาให้เกิดการปนเปื้อนของเชือ้ ดือ้ ยาสูส่ งิ่ แวดล้อมได้
รวมทัง้ การอยู่อาศัยในบริเวณทีม่ กี ารใช้ยาปฏิชวี นะในการ
เลีย้ งสัตว์จะไม่ทาให้เกิดการติดเชือ้ ดือ้ ยามาสูค่ นได้ ดังนัน้

หน่วยงานภาครัฐจึงควรให้ขอ้ มูลแก่เกษตรกรว่ามีหลักฐาน
ทางวิชาการยืนยันว่า การใช้ยาปฏิชวี นะสามารถทาให้เกิด
เชือ้ ดือ้ ยาในสัตว์ และเกิดการส่งผ่านของเชือ้ ดือ้ ยามาสูค่ น
และสิง่ แวดล้อมได้
หน่ วยงานภาครัฐได้แก่ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมปศุ ส ตั ว์ และอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง ควร
กาหนดนโยบายทีส่ ง่ เสริมการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มเลีย้ ง
สัตว์อย่างสมเหตุผล ได้แก่ การกาหนดรายการยาในฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและจาเป็ น ยา
บางรายการที่ส งวนไว้ใ ช้ ใ นกรณี ท่ีติด เชื้อ รุ น แรง เช่ น
colistin ควรมีการห้ามใช้ในฟาร์มเลีย้ งสัตว์ ตารับยาสูตร
ผสมยาปฏิชวี นะและวิตามินทาให้เกษตรกรเข้าใจผิดคิดว่า
ยาปฏิชวี นะสามารถใช้บารุงและเร่งการเจริญเติบโตให้แก่
สัตว์ได้ จึงควรยกเลิกทะเบียนตารับและไม่ควรมีตารับยาที่
เป็ นสูตรผสมระหว่างยาปฏิชวี นะและวิตามินบารุงสัตว์
บริษทั ทีส่ ง่ มอบยาให้กบั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์ควร
ระบุช่อื ยาปฏิชวี นะ รวมถึงวิธกี ารใช้ในฉลากให้ชดั เจน และ
ไม่ ค วรสื่อ สารกับ เกษตรกรว่า ยาปฏิชีว นะเป็ น วิต ามิน
รวมถึงสัตวแพทย์ประจาฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่สตั วบาลที่ม ี
ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งควรลงพื้ น ที่ แ ละเข้ า ไปดู แ ลการใช้ ย า
ปฏิชวี นะของเกษตรกรอย่างใกล้ชดิ
พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเป็ นพื้นที่ท่มี กี ารทาฟาร์ม
เลี้ยงโคนมสูง จึงทาให้ผลการวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลของ
การเลี้ย งโคนม ผลการวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ การเลี้ย งสัต ว์
ประเภทอื่น ๆ เช่น สุกร และ ไก่ ควรต้องมีการเก็บข้อมูล
เพิม่ เติม ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรในฟาร์มเลีย้ งสัตว์ยงั
มีค วามรู้ค วามเข้า ใจ และพฤติก รรมการใช้ย าปฏิชีว นะ
อย่างไม่สมเหตุผล และอาจนามาซึง่ ปญั หาการตกค้างของ
ั หาเชื้ อ ดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะ ดัง นั ้น หน่ ว ยงานที่
ยาและป ญ
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว น จึ ง ควรก าหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ และ
ปญั หาเกี่ยวกับยาปฏิชวี นะ เพื่อให้ความรูแ้ ละส่งเสริมการ
ใช้ยาปฏิชวี นะอย่างสมเหตุผลในกลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งสัตว์
กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเกษตรกรในฟาร์มปศุสตั ว์
ทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์
เป็ นอย่างดี การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความอนุ เคราะห์
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน
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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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