


• ผู้ป่วยหญิงรายนี ้อายุเพยีง 50 ปี  

• ตดิเชือ้ดือ้ยาในระบบปัสสาวะ และกระแสเลือด อยู่ห้อง ICU เป็นระยะเวลา 

5 วันกเ็สียชิวิต มีค่ารักษากว่า 300,000  บาท   









เช้ือด้ือยา อยู่ทีไ่หน 
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เช้ือด้ือยา อยู่ทีไ่หน 



เช้ือด้ือยา อยู่ทีไ่หน 

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในโรงพยาบาล 

เชือ้ในผู้ป่วย 

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 





ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic ,Anti-bacterial drug) ยาที่มีฤทธ์ิในการฆ่า ท าลาย หรือยับยัง้การ
เจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย ตัวอย่างเช่นpenicillin, tetracycline, norfloxacin และ 
erythromycin เป็นต้น 

ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial drug ,Anti-infective drug) ยาที่มีฤทธ์ิในการฆ่า ท าลาย 
หรือยับยัง้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ตัวอย่าง เช่น ยาปฏิชีวนะ (หรือ ยาฆ่าเชือ้แบคทีเรีย ยาต้าน
แบคทเีรีย) ยาต้านไวรัส (หรือ ยาฆ่าเชือ้ไวรัส) และยาต้านเชือ้รา (หรือยาฆ่าเชือ้รา) 



การค้นพบยาปฏชีิวนะ 
• การค้นพบยาปฏชิีวนะ penicillin เม่ือ พ.ศ. 2471 โดย Sir Alexander Fleming 

• ยาปฏชีิวนะถูกขนานนามว่าเป็น “ยาปาฏหิาริย์ หรือ miracle drug” 

 

Alexander Fleming 

 Before the 1930s there were no 
treatments for bacterial infections 

 Following the discovery of penicillin 
industry started searching for more 
antibiotics in nature 

 Streptomycin was the first drug to 
have an effect on tuberculosis – a 
condition previously untreatable 

 Surgeons could attempt more 
dangerous operations 



เม่ือคนหรือสัตว์ได้รับยาปฏชีิวนะ 

เชือ้ที่ไวต่อยาจะตายไป 

เชือ้ที่ไม่ตายจะดือ้ยา และเพิ่มจ านวนมากขึน้ 



เชือ้ดือ้ยา…เกดิขึน้ได้อย่างไร 
• การเกิดแบคทีเรียที่เป็นสายพันธ์ุดือ้ยา เป็นกลไกตามธรรมชาติ ที่เกิดขึน้จากการแบ่งตัว

ของแบคทีเรีย      การเกิดการกลายพันธ์ุ (mutation)หรือการแลกเปล่ียนสาร
พันธุกรรมกันระหว่างแบคทีเรีย เช่น กระบวนการคอนจูเกช่ัน (conjugation)ที่มีการ
แลกเปล่ียนสารพันธุกรรมระหว่างแบคทีเรีย ซึ่งเป็นผลดีต่อการอยู่รอดของแบคทีเรีย ซึ่ง
สารพนัธุกรรมที่เก่ียวข้องกับการดือ้ยาก็มีการแลกเปล่ียนกันด้วย 

 



กลไกการเกิดการดือ้ยา 
 การผลิตเอนไซม์มาท าลาย

ยา ท าใ ห้ยาปฏิชีวนะไ ม่
สามารถออกฤทธ์ิได้  

 การเปล่ียนแปลงเป้าหมาย
ที่ ย า ไ ป อ อ ก ฤ ท ธ์ิ  โ ด ย
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง รู ป ร่ า ง
เป้าหมายท าให้ยาจับกับ
เป้าหมายไม่ได้ ยาจึงออก
ฤทธ์ิไม่ได้  

 มีการผลิตเป้าหมายที่ยาไป
ออกฤทธ์ิเพิ่มขึน้     ท าให้
ยาที่ มีอยู่ ไ ม่สามารถออก
ฤทธ์ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ลดการน ายาเข้ามาในเซลล์ 
รวมถึงเพิ่มการขับออกยา
ออกจากเซลล์อีกด้วย 



การใช้ยาปฏชิีวนะอย่างไม่เหมาะสม 

• การใช้ยาที่มีระยะเวลาในการใช้ยาที่สัน้เกินไป ซึ่งอาจเกิดจาก ใช้ยาไม่ครบตามจ านวนวันที่แพทย์ส่ัง       
ลืมรับประทานยา รวมถงึการหยุดยาปฏชีิวนะเม่ืออาการดีขึน้ เช่น หายเจบ็คอ ไม่มีไข้จงึหยุดยา 

• การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไป มากเกินความจ าเป็น เช่นการใช้ยาตดิต่อเป็นระยะเวลายาวนานโดยไม่
มีข้อบ่งชีใ้นการใช้ 

• การใช้ยาในขนาดต ่าเกินไป เช่น รับประทานยาแค่ 2 มือ้แต่ที่ควรจะเป็นคือ 4 มือ้ ท าให้ไม่เพียงพอ
ต่อการออกฤทธ์ิให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

• การใช้ยาไม่ถูกกับโรค เช่นการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคไข้หวัดที่เกิดจากเชือ้ไวรัส 

• ยาปฏิชีวนะหาซือ้ได้ง่ายเกินไป ท าให้การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมสูงขึน้  

• การแบ่งยากันใช้ ท าให้เกิดการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมหลายอย่าง เช่น ใช้ยาไม่ถูกกับโรค ใช้ขนาดยา
ไม่ถูกต้อง เป็นต้น 

• การใช้ยาเพื่อป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ ทัง้ที่สัตว์ไม่ได้เกดิการเจบ็ป่วย
หรือเป็นโรค รวมถงึการใช้ปริมาณยามากเกนิไป 
 



• เช้ือด้ือยา แพร่กระจายไปได้อย่างไร 



• ยาปฏิชีวนะ นอกจากใช้ในคนแล้ว 
• ยงัมกีารใช้ในสัตว์เลีย้ง สัตว์บริโภค  ทั้งสัตว์บก สัตว์น า้ และการปลูกพืชด้วย 



เชือ้ที่ไวต่อยาจะตายไป 

เชือ้ที่ไม่ตายจะดือ้ยา และเพิ่มจ านวนมากขึน้ 



ตกค้างเนือ้สัตว์ 

สิ่งแวดล้อม 

พืช 





• เช้ือด้ือยา ในคน (ผู้ป่วย) เกดิได้อย่างไร 

1. มีการใช้ยาปฏิชีวนะ (ร้าน
ขายของช า ร้านขายยา การ
ใช้ยาโดยไม่จ าเป็น เช่น ใช้
ยาฏิชีวนะเมื่ อเป็นหวัด ซึ่ ง
เกิดจากการติดเชือ้ไวรัส ใช้
ยาเมื่อท้องเสียซึ่งหายเองได้ 

2. ได้รับยาปฏิชีวนะทางอ้อม
จากการกินอาหารที่ปนเป้ือน
ย า ป ฏิ ชี ว น ะ ต ก ค้ า ง 
โดยเฉพาะเนือ้สัตว์ พืช ที่มี
การเลีย้งโดยใช้ยาปฏชิีวนะ 



• เช้ือด้ือยา ในคน (ผู้ป่วย) เกดิได้อย่างไร 

3. กิ น อ า ห า ร  ห รื อ น ้ า ที่
ปนเป้ือนเชือ้ดือ้ยาจากการ
กินอาหารที่ปรุงไม่สุกเชือ้
ดือ้ยาจงึไม่ตาย 

4. ติ ด เ ชื ้ อ โ ด ย ต ร ง จ า ก
โรงพยาบาล เช่น สายสวน
ปัสสาวะ สายสวนหลอด
เ ลื อ ด  ท่ อ ช่ ว ย ห า ย ใ จ 
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 





• ท าไมจึงรักษาการติดเช้ือด้ือยาไม่ได้ 

การตดิเชือ้จึงลุกลาม และเสียชีวติในที่สุด 



• เช้ือด้ือยา สร้างความสูญเสียอย่างไร 

•คนไทยติดเชือ้ดือ้ยาปีละกว่าแสนคน 
•คนไทยเสียชีวิตจากเชือ้ดือ้ยาปีละกว่า
30,000 คน 

•ความสูญเสียทางเศรษฐกจิจากเชือ้ดือ้ยา
ปีละกว่า 40,000 ล้านบาท 

 



• เช้ือด้ือยา สร้างความสูญเสียอย่างไร 

• หากไม่มีการควบคุมและป้องกันเชือ้ดือ้
ยาจะมีคนตายจากเชือ้ดือ้ยาทั่วโลกปีละ
กว่า 10 ล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า 



สถานการณ์เชือ้ดือ้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์ 

• Acinetobacter spp. และ P. aeruginosa เป็นเชือ้ที่พบบ่อยในหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหอผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit: ICU) 

• Multidrug-resistant staphylococci เช่น MRSA และ Methicillin-resistant 
coagulase-negative staphylococci (MRCoNS) ซึ่งดือ้ต่อยากลุ่ม anti-staphylococcal 
penicillinsและที่ส าคัญเชือ้กลุ่มนีส้ามารถรับเอายีนที่ท าให้เชือ้ดือ้ต่อยา vancomycin ได้ด้วย 

• Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) 

• Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Enterobacteriaceae เช่น 
ESBL-producing K. pneumoniae และ ESBL-producing E. coli ที่ผลิตเอนไซม์ ESBLซึ่ง
สามารถท าลายกลุ่มยาที่มีโครงสร้าง beta-lactam ring เช่น penicillins และ cephalosporins 

• Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) เช่น New Delhi metallo-beta-

lactamase1 (NDM-1)-producing E. coli 

• Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP) 

• วัณโรคดือ้ยา เช่น Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) และ Extensively 

drugresistanttuberculosis (XDR-TB) 

 





สถานการณ์เชือ้ดือ้ยาต้านจุลชีพในปศุสัตว์ 



• ในกรณีของการพบ VRE ในเนือ้ไก่ ซึ่งเคยเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนือ้ไก่ของไทยไปยังประเทศ
ญ่ีปุ่นใน พ.ศ. 2541 และน าสู่การส่ังห้ามใช้และห้ามน าเข้าอาหารสัตว์ทุกประเภทที่มียาavoparcin เป็น
ส่วนผสมในอาหาร และห้ามใช้ยา avoparcin เตมิในอาหารสัตว์เพื่อขาย ตัง้แต่ 10 กรกฎาคม2541 เป็นต้นมา  
พบว่าภายหลังการห้ามใช้ยา avoparcin อัตราการพบ VRE ในกระบวนการผลิตสัตว์ปีก มีแนวโน้มลดลง
ตัง้แต่ พ.ศ. 2544-2547 (ตารางที่ 4) และแทบไม่พบเลยหลัง พ.ศ. 2550 (ตารางที่ 5) 



• การตดิตามกระบวนการผลิตเนือ้สัตว์อนามัย จากตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ประมาณ 10,000 ตัวอย่างระหว่างพฤศจกิายน 
2555-พฤษภาคม 2556 พบ Salmonella spp. ดือ้ยาปฏชีิวนะ 274 isolates (diskdiffusion) และพบมากใน
น า้ล้างซากและเนือ้ไก่ (เน่ืองจากเชือ้จากน า้ล้างซากและเนือ้ไก่มาจากตัวอย่างเดียวกัน) พบน้อยลงในโรงฆ่าสัตว์ที่อยู่ใน
โครงการพัฒนาโรงฆ่า และพบว่าเชือ้ดือ้ต่อยา erythromycin และampicillin มากกว่ายาอื่นๆ (รูปที่ 5) 



• การดือ้ยาปฏชีิวนะสูงกว่าเชือ้ที่แยกได้ตัวอย่างเนือ้ไก่และเนือ้หมูจาก
ฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ สะท้อนถงึปัญหาส าคัญของการปนเป้ือนระหว่าง
การขนส่งและการเกบ็รักษา และการกระจายของเชือ้ดือ้ยาจากต้นทาง
มายังห่วงโซ่อาหารของคนได้ (ตารางที่ 6) 





การขับเคลื่อนงานด้านการดือ้ยาต้านจุลชีพในประเทศไทย 

• ปี พ.ศ. 2550 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการโครงการการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
Antibiotic Smart Use Program (ASU)  

• ปี พ.ศ. 2541กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศไม่อนุญาตให้น าเข้าเพ่ือขายซ่ึงอาหารสัตว์ทุก
ประเภทที่มี avoparcin เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ และห้ามใช้ avoparcin เป็นวตัถุที่เตมิในการ
ผลติอาหารสัตว์เพ่ือขาย 

• ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้มีค าส่ังที่ 727/2558 ลงวันที่ 6 
พฤษภาคม2558 แต่งตัง้ คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดือ้ยาต้านจุลชีพ 
โดยมีหน้าที่หลัก 3 ด้าน คือ 

       1. จัดท ายุทธศาสตร์เร่ืองการดือ้ยาต้านจุลชีพของประเทศ 

       2. จัดท ารายงานภมูทิศัน์ของสถานการณ์และการจัดการการดือ้ยาต้านจุลชีพในประเทศไทย 

       3. ประสานงานและบูรณาการงานด้านการดือ้ยาต้านจุลชีพในประเทศและเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ  จัดประชุมสัมมนาระดับชาตแิละในต่างประเทศที่เก่ียวกับนโยบายดังกล่าว 



แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 



แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 



แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดือ้ยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 



มาตรา ๗๑ ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือขายอาหารสัตว์หรือใช้วัตถุที่ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ 
อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา ๖ (๓) หรือ (๔)  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 





หลกัการและเหตุผล 

• การแก้ไขวิกฤติการณ์ปัญหาเช้ือดื้อยาจ าเป็นต้องมีการบูรณาการหลายภาค
ส่วน ทั้งผู้ประกอบการฟาร์มเลีย้งสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ผู้จ าหน่าย
ยาสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานช าแหละเน้ือสัตว์    ผู้จ าหน่ายเน้ือสัตว์ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐ 

• ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ จึงได้จัดท าโครงการ “ความร่วมมือการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างเหมาะสมฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในฟาร์มเลีย้งสัตว์ โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลีย้งสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
เพ่ือลดปัญหาเช้ือดื้อยาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถลดอุบัตกิารณ์เช้ือดือ้ยาในสินค้าปศุสัตว์และผู้บริโภคได้ 

โครงการ “ความร่วมมือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมฯ” 



วตัถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลีย้งสัตว์ (ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เน้ือ และฟาร์มสุกร)ได้มี
ความตระหนักในการควบคุมหรือลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ตามแผนยุทธศาสตร์การ
จัดการปัญหาเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔   

 ๒.๒ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการควบคุมและลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และกรมปศุสัตว์   

 ๒.๓ เพ่ือศึกษาและได้ข้อมูล และแนวทางเบ้ืองต้นในการใช้ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ(Biosecurity System) สุขอนามัยในการจัดการฟาร์ม ร่วมกับการใช้โพรไบโอ
ติคส์ (Probiotics)  สมุนไพร วติามนิ หรือสารอ่ืนๆทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพ 

โครงการ “ความร่วมมือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมฯ” 



วตัถุประสงค์ 

 ๒.๔ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กบัผู้บริโภค จากการบริโภคสินค้า    
ปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์ โรคสัตว์ติดคน และสาร
ตกค้างยาต้านจุลชีพ 

  ๒.๕ เพ่ือควบคุมป้องกนั ลด หรือชะลอการเกดิปัญหาเช้ือด้ือยา
ต้านจุลชีพในสินค้าปศุสัตว์ 

  ๒.๖ เพ่ือลดปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพในสินค้าปศุ
สัตว์ 

โครงการ “ความร่วมมือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมฯ” 



• ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มไก่เน้ือ ฟาร์มไก่ไข่ 

• ในพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน รวมจ านวน 20 ฟาร์ม (มีฟาร์มเข้าร่วมโครงการฯ  
30 ฟาร์ม) 

• สินค้าปศุสัตว์(เน้ือสุกร เน้ือไก่ และไข่ไก่) ตรวจไม่พบสารตกค้างยาต้านจุล
ชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

• ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพ ลดลงจากเดมิ ร้อยละ 20 

เป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ 



การด าเนินงานโครงการ 

กจิกรรม เวลาด าเนินการ 

1. จัดประชุมระดมความคดิเห็นโครงการฯ พฤษภาคม 2560 

2. จัดประชุมช้ีแจงโครงการฯและลงนาม
บันทึกความตกลงเข้าร่วมโครงการฯ 

มถุินายน 2560 

3. ตรวจประเมนิฟาร์ม มถุินายน – สิงหาคม 2560 

4.เกบ็ตัวอย่างเพ่ือส่งตรวจ มถุินายน – สิงหาคม 2560 

5. ตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างสินค้าปศุสัตว์ มถุินายน – สิงหาคม 2560 

6. ประเมินผลและการประกวดมอบรางวัล 
(โล่รางวลั และใบประกาศนียบัตร) 

14 กนัยายน 2560 



1 
• ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 
• คะแนนเตม็ 25 คะแนน 

2 
•การจัดการฟาร์ม 
• คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

3 
•อาหารสัตว์ 
• คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

4 
•น า้ 
• คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

5 
•การสร้างภมูิคุ้มกันโรค 
• 45 คะแนน 

หลกัเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์ม 

• หมายเหตุ:มีการเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ เนือ้สัตว์ ไข่ ตรวจวเิคราะห์สารตกค้างยาปฏิชีวนะ 









ISOWALL ท ำจำกโฟมชนดิไมล่ำมไฟและเป็นฉนวนกันรอ้น 





• เป็นโครงการต้นแบบในการลดการใช้ หรือเลิกใช้ยาปฏิชีวนะในการเลียงสัตว์เพ่ือ
ลดปัญหาการเกดิเช้ือดือ้ยา 

• สร้างจิตส านึกแก่ผู้ประกอบการในการเลี้ยงสัตว์หรือการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่
ปลอดภัยต่อการบริโภคและลดปัญหาการเกดิเช้ือดือ้ยา 

• สามารถลดปริมาณและมูลค่าการน าเข้าและการใช้ยาต้านจุลชีพในสินค้าปศุสัตว์ 

• สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคจากการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์มีการ
ควบคุมดูแล 

• ขยายขอบเขตการด าเนินการโครงการฯไปทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 

• ในอนาคต สามารถสร้างตราสัญลกัษณ์การรับรองสินค้าปศุสัตว์ที่ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ
ในการเลีย้งสัตว์(Antibiotic Free) 

 

 

ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 



สรุปฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ 

• ฟาร์มสุกร 17 ฟาร์ม 

• รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  16,300 ตัว 

• จ านวนผลผลติ 32,600 ตัวต่อปี 

• ฟาร์มไก่เน้ือ 3 ฟาร์ม 

• รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด  42,320 ตัว 

• จ านวนผลผลติ 169,280 ตัวต่อปี 

• ฟาร์มไก่ไข่ 8 ฟาร์ม 

• รวมจ านวนสัตว์ทั้งหมด   597,000  ตัว 

• จ านวนผลผลติ  174,324,000  ฟองต่อปี 



• เราจะหยุดปัญหา หรือไม่ตกเป็นเหย่ือเช้ือด้ือยา 
ได้อย่างไร 





• รักษำไม่ได้ผล ค่ำรักษำแพงขึน้ 
• นอนปว่ยนำนขึน้ 

ถูกโรค 

ถูกปริมาณ 

ถูกวิธี 

ถูกเวลา 

ถูกตวั 

ถูกบันทกึ 





• ผู้ทีม่ีเช้ือด้ือยาในร่างกายจะมีอนัตรายอย่างไร 
1. ไม่มีอันตรายถ้าหากเชือ้อยู่

เฉพาะที่ และรักษาสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรง 

2. เป็นอัตรายจากการตดิเชือ้หาก
เชือ้มีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะ
อื่น เช่น ระบบปัสสาวะ ระบบ
หายใจ ระบบไหลเวียนโลหติ 

3. เชือ้ดือ้ยามักอยู่ในร่างกายได้ไม่
เกนิ 1 ปี และหายได้เองโดยไม่
ต้องท าการรักษา 

4. ดือ้ยามากขึน้ หากมีการรับยา
ปฏชีิวนะอีก หรือได้รับเชือ้ดือ้ยา
จากการกนิอาหาร 





BIOSECURITY 

“วินัย” หัวใจของควำมส ำเร็จ 
• กำรป้องกันโรค จะไม่ส ำเร็จ ถ้ำฟำร์มไม่มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

“ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ”  
• ลดควำมเสี่ยงต่อกำรติดโรค ท ำให้ไม่เกิดควำมเสียหำยในระบบกำรผลิต  
• สัตว์เจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภำพดี โตเร็ว สม่ ำเสมอส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิตที่ต่ ำ สำมำรถ

แข่งขันได้ในเวทีกำรค้ำโลก เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งใน และนอกประเทศ 



“Safe Food for All” 


