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ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 
ในพื้นที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบ
จากการใช้ยาต้านจุลชีพ เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และพฤติกรรมของการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มของกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 109 ราย ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม 2564 โดยใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.66 มีการใช้ยาต้านจุลชีพใน
ฟาร์มโคเนื้อ เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพและผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 60.55 และ 49.54 ตามล าดับ และเกษตรกรร้อยละ 63.30 มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพอยู่ในระดับต่ า เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับดี และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 58.42 
และ 41.58 ตามล าดับ การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ Spearman's Rank Correlation Coefficient (p-value < 0.05) 
พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับอายุในระดับต่ ามากถึงต่ าอย่างมีนัยส าคัญ (r = -0.37, -0.23 และ -0.19 ตามล าดับ)  
แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนโคที่ เลี้ยงในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญ (r = 0.28, 0.24 และ 0.28 
ตามล าดับ) ส่วนพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนโคท่ีเลี้ยงและประสบการณ์การ
เลี้ยงโคในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญ (r = 0.25 และ 0.40 ตามล าดับ) ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ กับพฤติกรรมการใช้ยา    
ต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ าถึงปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ (r = 
0.58, 0.40 และ 0.39 ตามล าดับ) 

 

 

 

ค าส าคัญ : ความรู้ พฤติกรรม ยาต้านจุลชีพ โคเนื้อ เชียงราย 

 
เลขทะเบียนวิชาการ : 65(2)-0116(5)-062 
1ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพาน ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
2ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ลาว ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250 
3ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ต าบลเวียง อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 
*ผู้รับผิดชอบบทความ e-mail: watanyaboo@gmail.com 



2 
 

Knowledge, understanding and behaviors related to antimicrobial use in cattle farms of 
cattle farmer groups in Phan district, Chiang Rai Province 

Watanya Tanavirojkul1* Pattarapong Jaktong2 Panupat Ratchakom3 

Abstract 

 The objectives of the study are to study the knowledge and understanding of 
antimicrobial use in cattle farms of cattle farmer groups in Phan district, Chiang Rai Province.  
The validated questionnaires were collected from 109 cattle farmers between February – 
July 2021. The result of the study found that 92.66% of cattle farmers had been used 
antimicrobial in their farms. Most cattle farmers 60.55 % and 49.54 % had a moderate level 
of knowledge related to antimicrobial use and antimicrobial effect, respectively. Meanwhile, 
63.30% farmers had poor knowledge on the understanding of antimicrobial resistance. The 
study of behaviors related to antimicrobial use pointed out that the farmers were in good 
and very good behaviors levels: 58.42% and 41.58 %, respectively. The Spearman’s Rank 
correlation method was used to evaluate the relationships between the knowledge level 
and behaviors with personal factors indicated that the knowledge of antimicrobial use, the 
effect of antimicrobial and antimicrobial resistance had a significantly negative relation with 
farmer’s age (r = -0.37, -0.23 and -0.19, respectively) but showed a significantly positive 
relation with the number of cattle (r = 0.28, 0.24 and 0.28, respectively). Furthermore, the 
relationship between antimicrobial use behaviors and the number of cattle in the farms 
along with farmers’ experiences were significantly positively related (r = 0.25 and 0.40, 
respectively). Lastly, significantly positive relations were determined between the knowledge 
of antimicrobial use, the effect of antimicrobial, antimicrobial resistance and antimicrobial 
use behaviors (r = 0.58, 0.40 และ 0.39 respectively). 
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บทน า 

ยาต้านจุลชีพ (antimicrobial drug) หมายถึง ยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่า ท าลาย หรือยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ เช่น ยาปฏิชีวนะ (antibiotics) ยาต้านไวรัส (antivirals) และยาต้านเชื้อรา (antimycotics)    
ซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อต่างๆทั้ งในคนและสัตว์  (นิธิมาและคณะ, 2558) ใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการผลิตด้านปศุสัตว์ของประเทศไทย มีการน ายาต้านจุลชีพมาใช้อย่าง
กว้างขวางมาเป็นเวลานานและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้น (Thomas et al., 2015)  ซึ่งการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง 
ไม่ระมัดระวังหรือไม่ถูกต้องสามารถส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อสัตว์เลี้ยง ผู้เลี้ยง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมได้ 
โดยปัญหาส าคัญที่พบ ได้แก่ ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance; AMR) และปัญหายา
ต้านจุลชีพตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ใจพร, 2555) จากการประมาณการณ์คาดว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิต
จากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประมาณปีละ 700,000 คน (O’Neill J, 2014) และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยมีผู้ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมากกว่าปีละ 100,000 คน ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น และ
เสียชีวิตมากกว่าปีละ 38,000 คน ก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล และเป็นปัญหาที่
ส าคัญทางด้านสาธารณสุข (ภาณุมาศและคณะ,2555; นิธิมาและคณะ, 2558) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการ   
ดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย คือ การใช้ยาต้านจุลชีพมากเกินความจ าเป็น ไม่เหมาะสม และขาดมาตรการ
ควบคุมท้ังในมนุษย์และสัตว ์(Jongudomsuk , 2012) และพบว่าการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกันจะมีการดื้อยาต้านจุลชีพที่สอดคล้องกัน และฟาร์มที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพจ านวนมากจะพบ
การดื้อยาต้านจุลชีพมากกว่าฟาร์มที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพน้อยกว่า (Mathew et al.,1998) ประเทศไทยได้
เล็งเห็นถึงปัญหาและมีแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพ่ือจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ คือ “แผนยุทธศาสตร์
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564” โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านปศุสัตว์ 
คือ “ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง” (กรมปศุสัตว์, 2563ก) นอกจากปัญหาการติดเชื้อดื้อยา    
ต้านจุลชีพแล้ว ปัญหาการตกค้างของยาต้านจุลชีพในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ก็ส่งผลต่อสุขภาพ
ผู้บริโภคได้ เช่น การเกิดปฏิกิริยาการแพ้ยา (Allergenic reaction) หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กล้ามเนื้อสั่น 
วิงเวียน ปวดศีรษะ ส่งผลต่อการสร้างกระดูกและฟัน เกิดภาวะโลหิตจาง หรือเมื่อได้รับยาต้านจุลชีพตกค้าง
สะสมเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ (Donoghue, 2003)  

     ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มปศุสัตว์ของตนเองมากขึ้น เนื่องมาจาก
เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งจ าหน่ายยาได้ง่ายขึ้นและเป็นการใช้ยาตามความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเอง 
เช่น เกษตรกรมีความเข้าใจว่าการใช้ยาต้านจุลชีพ มีจุดประสงค์ทั้งเพ่ือการป้องกันและรักษาโรค และเป็นสาร
เร่งการเจริญเติบโตหรือเพ่ิมน้ าหนักตัวของสัตว์ โดยอาจมิได้ค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการใช้
ยาต้านจุลชีพ (ณัฐธิดา และคณะ, 2558) ในพ้ืนที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จ านวน 
620 คน จ านวนโคเนื้อประมาณ 4,900 ตัว (กรมปศุสัตว์, 2563ข) มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร     
ผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ จ านวน 11 กลุ่ม เกษตรกรจ านวน 150 คน รูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอพาน เป็นการเลี้ยงแบบเกษตรกรรายย่อย ไม่มีสัตวแพทย์หรือสัตวบาล
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ประจ าฟาร์มในการดูแลสุขภาพสัตว์ เมื่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพบปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่
มักจะเลือกชื้อยาต้านจุลชีพรวมถึงยาชนิดอ่ืนๆมาใช้รักษาโคของตนเองตามประสบการณ์ หรือค าแนะน าจาก
แหล่งต่างๆ โดยในพ้ืนที่อ าเภอพานมีแหล่งจ าหน่ายยาสัตว์และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ เช่น คลินิกรักษา
สัตว์ ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายยาสัตว์ และบริษัทจ าหน่ายอาหารหรือยาสัตว์ของหน่วยงานเอกชน ซึ่ง
เกษตรกรสามารถหาซื้อยาต้านจุลชีพมาใช้ได้โดยง่าย ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้ยา
ต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอพาน ซึ่งเกษตรกรอาจมีการใช้ยาต้านจุลชีพโดยมิได้ค านึงถึง
ความเหมาะสมและผลกระทบในด้านต่างๆจากการใช้ยาต้านจุลชีพ การศึกษาครั้งนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือให้ทราบถึง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม ผลกระทบจากการใช้ยาต้านจุลชีพ เชื้อดื้อย า      
ต้านจุลชีพ และพฤติกรรมของการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการควบคุม ก ากับดูแล และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ยา
ต้านจุลชีพในฟาร์มอย่างสมเหตุและเหมาะสมต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจและศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)      
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2564 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ก าหนดประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายที่ขึ้น
ทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ จ านวน 11 กลุ่ม จ านวนสมาชิกทั้งหมด 150 คน ค านวณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (Yamane,1973) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95        
ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 109 คน ท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบ simple random sampling  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัย คือ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่พัฒนามาจากการศึกษาของ
ปราโมทย์และสุราษฎ์ (2563) และณัฐธิดาและคณะ (2558)  มีการทดลองน าไปใช้ รวมถึงแก้ไข ซักซ้อมการ
สอบถามก่อนน าไปใช้จริง ภายใต้ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากเกษตรกรโดยตรง 
โดยใช้ผู้สัมภาษณ์เพียงคนเดียว แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา จ านนวนสัตว์ที่เลี้ยง 
ประสบการณ์การเลี้ยง รูปแบบฟาร์ม วัตถุประสงค์ในการเลี้ยง การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม แบ่งออกเป็นความรู้
เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ และความรู้เ กี่ยวกับเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ ลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 3 ตัวเลือก ได้แก่ ถูก ผิด และไม่แน่ใจ  
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 ส่วนที่ 3 สอบถามพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม ในประเด็นพฤติกรรมทั่วไปในการใช้ยาต้าน
จุลชีพ การเลือกใช้ยา การควบคุมการใช้ยาและการเรียนรู้วิธีการใช้ยาต้านจุลชีพ โดยก าหนดตัวเลือกเป็นระดับ
พฤติกรรม ได้แก่ เป็นประจ า บ่อยครั้ง นานๆครั้ง บางครั้ง ไม่เคย และให้ค่าน้ าหนักเป็นตัวเลข เพ่ือประโยชน์
ต่อการน าไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
วิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (median) ค่าต่ าสุด (minimum) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าเฉลี่ย (mean)             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ร้อยละ (percentage) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

2. วิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม ผลกระทบของการใช้ยา
ต้านจุลชีพ และความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 3 
ตัวเลือก (ถูก ผิด ไม่แน่ใจ) ตอบค าถามถูกได้ 1 คะแนน ตอบค าถามผิดหรือไม่แน่ใจได้ 0 คะแนน น าคะแนนมา
วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าร้อยละ (Percentage) และจัดระดับกลุ่มความรู้ตามช่วงคะแนนออกเป็น 3 ระดับ 
เท่าๆกัน (tercile or tertile) ตามหลักเกณฑ ์(ปราโมทย์และสุราษฎ์, 2563) โดยใช้คะแนน ดังนี้  

ระดับความรู้มาก   มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ  66.8 – 100 
ระดับความรู้ปานกลาง   มีคะแนนระหว่างร้อยละ  33.4 – 66.7 
ระดับความรู้น้อย   มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ      0 – 33.3 

3. วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม โดยประยุกต์การวัดคะแนนตาม
แบบมาตราวัดของลิเคิร์ท (Likert rating scale) เรียกว่า วิธีการประเมินแบบรวมค่า (Method of 
Summated Rating) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

ความถี่ในการปฏิบัติ พฤติกรรมเชิงบวก พฤติกรรมเชิงลบ 
เป็นประจ า   5   1 
บ่อยครั้ง   4   2 
นานๆครั้ง   3   3 
บางครั้ง   2   4 
ไม่เคย   1   5 

น าข้อมูลมาคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย และจัดระดับคะแนนถ่วงน้ าหนักเฉลี่ย ใช้เกณฑ์แบ่งระดับคะแนน
ตามช่วง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับเท่าๆกัน และแปลผล ดังนี้ 

 พฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.68 – 5.00 
 พฤติกรรมอยู่ในระดับดี  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.67 
 พฤติกรรมอยู่ในระดับไม่ดี  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33 
และใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistic) วิเคราะห์ผลหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และร้อยละ (Percentage) 



6 
 

4. วิเคราะห์ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของ
การใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้ เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ กับพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ ด้วยวิธี 
Spearman's Rank Correlation Coefficient Analysis ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Excel® และมีการแปลผลค่า r (Prion and Haerling, 2014) ดังนี้ 

ค่า r ระดับความสัมพันธ์ 

0.00 - .0.20 ต่ ามาก 

0.21 – 0.40 ต่ า 

0.41 – 0.60 ปานกลาง 

0.61 – 0.80 สูง 

0.81 – 1.00 สูงมาก 

 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งสิ้น 
109 ราย เป็นเกษตรกรเพศชาย ร้อยละ 83.49 (91/109) เพศหญิง ร้อยละ 16.51 (18/109) ค่ามัธยฐานของ
อายุ 48 ปี ต่ าสุด 22 ปี สูงสุด 70 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 43.12 (47/109) มัธยมศึกษาร้อยละ 
5.50 (6/109) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 23.85 (26/109) 
ปริญญาตรีร้อยละ 27.52 (30/109) ค่ามัธยฐานของประสบการณ์การเลี้ยงโคเนื้อเป็น 8 ปี ต่ าสุด 2 ปี สูงสุด 
25 ปี ค่ามัธยฐานของจ านวนโคเนื้อที่เลี้ยงเป็น 12 ตัว ต่ าสุด 3 ตัว สูงสุด 58 ตัว เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ
เป็นอาชีพเสริมร้อยละ 93.58 (102/109) โดยวัตถุประสงค์การเลี้ยงโคเนื้อ เกษตรกรสามารถตอบวัตถุประสงค์
การเลี้ยงได้มากกว่า 1 อย่าง สรุปได้ดังนี้ เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อเพ่ือจ าหน่ายลูกโค-โครุ่น คิดเป็นร้อยละ 94.50 
(103/109) รองลงมาคือเพ่ือจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 29.36 (32/109) และเพ่ือขุน คิดเป็นร้อยละ 
13.76 (15/109) ตามล าดับ รูปแบบการเลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบขังคอก คิดเป็นร้อยละ 59.63 
(65/109) การจัดการด้านสุขภาพเบื้องต้น เกษตรกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับโคที่มีอายุ 4 
เดือนขึน้ไปทุกตัว คิดเป็นร้อยละ 100 (109/109) โดยฉีดวัคซีนปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 85.32 (93/109) เกษตรกร
ร้อยละ 57.80 (63/109) มีการให้ยาถ่ายพยาธิให้กับโคเป็นบางตัว และเกษตรกรท าการถ่ายพยาธิให้แก่โคเนื้อ
ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 71.56 (78/109) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม (n= 109) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
รูปแบบการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ 

เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม 
เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก 

 
102 
7 

 
93.58 
6.42 

วัตถุประสงค์การเลี้ยง  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เพ่ือจ าหน่ายลูกโค-โครุ่น 
เพ่ือจ าหน่ายพ่อแม่พันธุ์ 
เพ่ือขุน 

 
103 
32 
15 

 
94.50 
29.36 
13.76 

รูปแบบการเลี้ยง 
ขังคอกหาหญ้าให้กิน 
เลี้ยงปล่อยพ้ืนที่ของตนเอง 
เลี้ยงปล่อยพ้ืนที่สาธารณะ 

 
65 
41 
3 

 
59.63 
37.61 
2.75 

การจัดการด้านสุขภาพ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 

ท าทุกตัว ที่มีอายุ 4 เดือนขึ้นไป 
ท าบางตัว 
ท าปีละ 1 ครั้ง  
ท าปีละ 2 ครั้ง  
ท าปีละ 3 ครั้ง  

การถ่ายพยาธิ 
ท าทุกตัว 
ท าบางตัว 
ท าปีละ 1 ครั้ง  
ท าปีละ 2 ครั้ง  
ท าปีละ 3 ครั้ง  

 
 

109 
0 
13 
93 
3 
 

46 
63 
78 
23 
8 

 
 

100 
0 

11.93 
85.32 
2.75 

 
42.20 
57.80 
71.56 
21.10 
7.34 

 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยา
ต้านจุลชีพ และความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ค าถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ “ขนาดยา    
ต้านจุลชีพที่ใช้ในการรักษาโรคต้องใช้ตามที่ฉลากยาระบุไว้เท่านั้น” ร้อยละ 98.17 (107/109) ส่วนค าถามที่
ตอบถูกต้องน้อยที่สุด ได้แก่ “การใช้ยาต้านจุลชีพรักษาสัตว์ป่วย เมื่อพบว่าสัตว์ป่วยนั้นอาการดีขึ้นเป็นปกติ
แล้ว สามารถหยุดให้ยาต้านจุลชีพเองได้ แม้ว่าจะใช้ยาต้านจุลชีพไม่ครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในฉลากยาหรือ
ในใบสั่งยาของสัตวแพทย”์ ร้อยละ 16.51 (18/109) ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ ค าถาม
ที่ตอบถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ “การใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ท าให้เกิดการตกค้างของยาต้านจุลชีพใน
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เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น น้ านมได้” ร้อยละ 71.56 (78/109) ส่วนค าถามที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุด 
ได้แก่ “การใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ท าให้เกิดการตกค้างของยาต้านจุลชีพในน้ าทิ้งที่เกิดจากการเลี้ยง
สัตว์และไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้” ร้อยละ 20.18 (22/109) ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ค าถามที่
ตอบถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ “เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ เมื่อน าเนื้อสัตว์มาปรุงสุกก่อนบริโภค
จะท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์นั้น” ร้อยละ 50.46 (55/109) ส่วนค าถามที่
ตอบถูกต้องน้อยที่สุด ได้แก่ “โรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ถือเป็นการติดเชื้อที่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยัง
อีกคนหนึ่งได้” ร้อยละ 19.27 (21/109) ตามตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของการตอบค าถามความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพใน
ฟาร์ม ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (n = 109) 

ค าถาม 
ตอบถูก 

จ านวน ร้อยละ 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ 

ค าถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุด  
1. ขนาดยาต้านจุลชีพต้องใช้ตามที่ฉลากยาระบุไว้เท่านั้น (ใช่) 
2. การใช้ยาต้านจุลชีพควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนทุกครั้ง (ใช่) 
3. ควรใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการรักษาสัตว์ป่วยเท่านั้น (ใช่) 

ค าถามที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุด 
1. สามารถหยุดให้ยาต้านจุลชีพในการรักษาสัตว์ป่วยเองได้ แม้ว่า

จะใช้ยาต้านจุลชีพไม่ครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในฉลากยาหรือ
ในใบสั่งยาของสัตวแพทย์ (ไม่ใช่) 

2. การใช้ยาต้านจุลชีพชนิดเดิมสามารถใช้ได้นานเท่าที่ต้องการโดย
ไม่มีผลกระทบต่อตัวสัตว์ (ไม่ใช่) 

3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพสัตว์ ควรให้ยาต้านจุลชีพเพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์ป่วย 
(ไม่ใช่) 

 
 

107 
105 
94 

 
18 
 

 
41 
 

43 

 
 

98.17 
96.33 
86.24 

 
16.51 

 
 

37.61 
 

39.45 
 

 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ 

ค าถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุด 
1. การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์อาจเกิดการตกค้างของยาต้านจุลชีพ

ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได ้(ใช่) 
2. การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มียาต้านจุลชีพตกค้าง ไม่มีผลกระทบด้าน

สุขภาพต่อผู้บริโภค (ไม่ใช่) 
ค าถามที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุด 
1. การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ท าให้เกิดการตกค้างของยาในน้ าทิ้ง

และไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติได้ (ใช่) 
2. การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ท าให้เกิดการตกค้างของยาในมูลสัตว์

ได้ (ใช่) 

 
 

78 
 
 

74 
 

22 
 

28 

 
 

71.56 
 
 

67.89 
 

20.18 
 

25.69 
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ค าถาม 
ตอบถูก 

จ านวน ร้อยละ 
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

ค าถามที่ตอบถูกต้องมากที่สุด 
1. การน าเนื้อสัตว์มาปรุงสุกก่อนบริโภค ผู้บริโภคจะไม่ได้รับเชื้อดื้อ

ยาต้านจุลชีพที่ปนเปื้อนในเนื้อสัตว์นั้น (ไม่ใช่) 
2. การดื้อยาต้านจุลชีพ หมายถึง การดื้อของเชื้อจุลชีพที่มีต่อยา

ต้านจุลชีพ ซึ่งเคยได้ผลดีในการรักษาโรคติดเชื้อชนิดนั้น (ใช่) 
3. การใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มปศุสัตว์ เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลท าให้

เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (ใช่) 
ค าถามที่ตอบถูกต้องน้อยที่สุด 
1. โรคติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เป็นการติดเชื้อที่สามารถติดต่อจาก

คนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ (ใช่) 
2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดการดื้อยาต้านจุลชีพ คือการใช้ยาต้านจุลชีพ

ขนาดสูงเกินไป ไม่ใช่การใช้ยาต้านจุลชีพขนาดต่ าเกินไป (ไม่ใช่) 
3. เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากสัตว์สามารถถ่ายทอดสู่คนได้ทางการ

บริโภค การสัมผัส และการได้รับจากสิ่งแวดล้อม (ใช่) 

 
 

55 
 

48 
 

47 
 
 

21 
 

38 
 
 

39 

 
 

50.46 
 

44.04 
 

43.12 
 
 

19.27 
 

34.86 
 
 

35.78 
 

การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้าน
จุลชีพ และความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  เมื่อจ าแนกความรู้ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมาก ระดับ
ปานกลาง และระดับน้อย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 60.55 (66/109) มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
49.54 (54/109) และ มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 63.30 (69/109) (ตาราง
ที ่3) 

พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 109 ราย มีการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มของตนเอง ร้อยละ 92.66 (101/109) เมื่อจ าแนกระดับ
พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพออกเป็น 3 ระดับ คือ พฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก ดี และไม่ดี พบว่าเกษตรกร
ร้อยละ 58.42 (59/101) มีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับดี เกษตรกรร้อยละ 41.58 (42/101) มี
พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับดีมาก และไม่พบเกษตรกรที่ได้ค่าคะแนนพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุล
ชีพในระดับไม่ดี (ตารางท่ี 4)  
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ตารางที่ 3 การจ าแนกระดับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยา        
ต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (n = 109)  

การศึกษา ระดับ จ านวน ร้อยละ 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

39 
66 
4 

35.78 
60.55 
3.67 

ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ มาก 
ปานกลาง 

น้อย 

22 
54 
33 

20.18 
49.54 
30.28 

ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ มาก 
ปานกลาง 

น้อย 

7 
33 
69 

6.42 
30.28 
63.30 

 

ตารางที่ 4 การจ าแนกระดับพฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (n=101) 

การศึกษา ระดับพฤติกรรม จ านวนเกษตรกร ร้อยละ 
พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ ดีมาก 

ดี 
ไม่ดี 

42 
59 
0 

41.58 
58.42 

0 
 

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของเกษตรกรในแต่ละข้อ พบว่าพฤติกรรมเชิงบวกที่ เกษตรกรปฏิบัติเป็น
ประจ าและบ่อยครั้ง ได้แก่ มีการซื้อยาต้านจุลชีพจากคลินิกรักษาสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 66.33 มีการเลือกใช้ยา
ต้านจุลชีพตามค าแนะน าของผู้ที่มีความรู้โดยตรง เช่น สัตวแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 62.37  มีการใช้ยาต้านจุลชีพ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวบาล/เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 61.38  และมีใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการ
รักษาโรค คิดเป็นร้อยละ 58.41 พฤติกรรมเชิงบวกที่เกษตรกรไม่ได้ปฏิบัติเลย ได้แก่ การส่งตัวอย่างเพ่ือ
ทดสอบความไวยาต้านจุลชีพของเชื้อก่อนที่จะเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ ส าหรับพฤติกรรมเชิงลบที่เกษตรกรปฏิบัติ
เป็นประจ าและบ่อยครั้ง ได้แก่ เกษตรกรเป็นผู้ด าเนินการใช้ยาต้านจุลชีพเองโดยที่ไม่มีผู้มีความรู้ก ากับดูแลการ
ใช้ยาต้านจุลชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.61 และมีการใช้ยาต้านจุลชีพชนิดเดียวในฟาร์มติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
คิดเป็นร้อยละ 20.7 นอกจากนี้พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนมีการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการป้องกันโรคและเพ่ือเร่ง
การเจริญเติบโตด้วย (ตารางที่ 5) และจากตารางที่ 6 พบว่าเกษตรกรมีแหล่งซื้อยาต้านจุลชีพอ่ืนๆ
นอกเหนือจากคลินิกรักษาสัตว์ด้วย เกษตรกรมีการเลือกใช้ยาเลือกใช้ตามค าแนะน าของผู้ที่มีความรู้โดยตรง 
เช่น สัตว์แพทย์ สัตวบาล คิดเป็นร้อยละ 100 เลือกใช้ตามค าแนะน าของร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อย
ละ 97.03 และมีการเรียนรู้วิธีการใช้ยาต้านจุลชีพจากสัตวบาล/เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 100 เรียนรู้
จากร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายยาสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 89.11 และเรียนรู้จากสัตวแพทย์หรือคลินิกรักษา
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สัตว์ คิดเป็นร้อยละ 77.23 นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้วิธีการใช้ยาต้านจุลชีพจากอาสาปศุสัตว์ สื่อ  social 
media และการอบรมต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 68.21, 60.40 และ 52.48 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5 พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (n=101) 

พฤติกรรม 
จ านวนเกษตรกรที่ปฏิบัติ 

(ร้อยละ) (n = 101) คะแนนเฉลี่ย 
±SD 

ระดับ
พฤติกรรม เป็นประจ า บ่อยครั้ง 

พฤติกรรมเชิงบวก 
1. ใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการรักษาโรค 
2. ซื้อยาต้านจุลชีพจากคลินิกรักษาสัตว์ 
3. มีการส่งตัวอย่างเพ่ือทดสอบความไวยา

ต้านจุลชีพของเชื้อก่อนที่จะเลือกใช้ยา
ต้านจุลชีพ 

4. เลือกใช้ยาต้านจุลชีพตามค าแนะน าของผู้
ที่มีความรู้โดยตรง เช่น สัตวแพทย์ 

5. เลือกใช้ ยาต้ านจุลชีพที่ ได้ รับการขึ้ น
ทะเบียนอย่างถูกต้องและอ่านฉลากก่อน
ใช้ยาทุกครั้ง 

6. การใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสัตวแพทย ์

7. การใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของสัตวบาล/เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

 

 
23 (22.77) 
34 (33.66) 

0 (0) 
 
 

34 (33.66) 
 

12 (11.88) 
 
 

15 (14.85) 
 

21 (20.79) 

 
36 (35.64) 
33 (32.67) 

0 (0) 
 
 

29 (28.71) 
 

20 (19.80) 
 
 

9 (8.91) 
 

41 (40.59) 

 
3.67 ± 0.98 
3.79 ± 1.16 
1.00 ± 0.00 

 
 

3.67 ± 1.22 
 

3.15 ± 1.00 
 
 

2.75 ± 1.33 
 

3.69 ± 0.95 

 
ปานกลาง 

ดี 
ไม่ดี 

 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
ดี 

พฤติกรรมเชิงลบ 
1. ใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการป้องกันโรค 
2. ใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต 
3. ใช้ ย าต้ านจุ ล ชีพชนิ ด เ ดี ยว ในฟาร์ ม

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
4. ใช้ยาต้านจุลชีพที่ห้ามใช้ 
5. ใช้ยาต้านจุลชีพหลายชนิดพร้อมกันเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาโรค 
6. ไม่มีผู้ ก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 

(เกษตรกรฉีดยาเอง) 

 
8 (7.92) 

0 (0) 
2 (1.98) 

 
0 (0) 
0 (0) 

 
16 (15.84) 

 
4 (3.96) 

0 (0) 
19 (18.81) 

 
0 (0) 

3 (2.97) 
 

23 (22.77) 

 
3.87 ± 1.17 
4.78 ± 0.78 
3.59 ± 1.08 

 
5.00 ± 0.00 
4.38 ± 0.79 

 
3.00 ± 1.29 

 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
 
ดี 
ดี 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6 แหล่งที่มาของยาต้านจุลชีพ การเลือกใช้ยาและแหล่งเรียนรู้วิธีการใช้ยาของเกษตรกร (n = 101) 
(แต่ละหัวข้อเกษตรกรสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

พฤติกรรมในการใช้ยาต้านจุลชีพ 
จ านวน

เกษตรกร 
ร้อยละ 

แหล่งที่มาของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในฟาร์ม 
คลินิกรักษาสัตว์ 
ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายยาสัตว์ 
กลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรรายอ่ืน 
บริษัทจ าหน่ายยา 

 
97 
74 
35 
21 

 
96.04 
73.27 
34.65 
20.79 

การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ 
เลือกใช้ตามค าแนะน าของผู้ที่มีความรู้โดยตรง เช่น สัตว์แพทย์ สัตวบาล 
เลือกใช้ตามค าแนะน าของร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ 
เลือกใช้ตามค าแนะน าของอาสาปศุสัตว์ 
เลือกใช้ตามประสบการณ์ส่วนตัว 
เลือกใช้ตามค าแนะน าของค าบอกเล่าของเกษตรกรรายอื่นๆ 
เลือกใช้ตามค าแนะน าจากสื่อ social media  

 
101 
98 
69 
63 
53 
43 

 
100 

97.03 
68.32 
62.38 
52.48 
42.57 

แหล่งเรียนรู้วิธีการใช้ยาต้านจุลชีพ 
สัตวบาล/เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 
ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายยาสัตว์ 
สัตวแพทย์/คลินิกรักษาสัตว์ 
อาสาปศุสัตว์ 
สื่อ social media  
การอบรมต่างๆ 
เกษตรกรรายอ่ืน 
ลองผิดลองถูก 

 
101 
90 
78 
69 
61 
53 
47 
19 

 
100 

89.11 
77.23 
68.32 
60.40 
52.48 
46.53 
18.81 

 

ความสัมพันธ์ของระดับความรู้กับพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ  และเชื้อดื้อยา         
ต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอายุของเกษตรกร อย่างมีนัยส าคัญ ในระดับต่ ามากถึงต่ า (r = -0.37, -0.23 
และ  -0.19 ตามล าดับ) แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนโคที่เลี้ยงอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับต่ า (r = 0.28, 
0.24 และ 0.28 ตามล าดับ) นอกจากนี้จ านวนโคท่ีเลี้ยงและประสบการณ์ในการเลี้ยงโคมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีนัยส าคัญ ในระดับต่ า (r = 0.25 และ 0.40 ตามล าดับ) (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7 ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
ของการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (n = 109) และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ     
(n = 101) กับปัจจัยส่วนบุคคล 

 ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (p-value) 
 อายุเกษตรกร จ านวนโค ประสบการณ์** 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ -0.37 (0.00)* 0.28 (0.00)* 0.05 (0.57) 
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ -0.23 (0.01)* 0.24 (0.01)* 0.05 (0.60) 
ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ -0.19 (0.04)* 0.28 (0.00)* 0.10 (0.30) 
พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ 0.00 (0.96) 0.25 (0.01)* 0.40 (0.00)* 
* P - value < 0.05 
** ประสบการณ์ หมายถึง ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยา
ต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ 

 พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นความสัมพันธ์
ในระดับต่ าถึงสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามตารางท่ี 8  

ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้    
ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ 

 ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (p-value) 

 

ความรู้
เกี่ยวกับการ
ใช้ยาต้านจุล

ชีพ 

ความรู้
เกี่ยวกับ

ผลกระทบ
ของการใช้
ยาต้านจุล

ชีพ 

ความรู้
เกี่ยวกับเชื้อ
ดื้อยาต้าน

จุลชีพ 

พฤติกรรม
การใช้ยา
ต้านจุลชีพ 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ 1.00    
ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ 0.73(0.00)* 1.00   
ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 0.77(0.00)* 0.8(0.00)* 1.00  
พฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ 0.58(0.00)* 0.40(0.00)* 0.39(0.00)* 1.00 
* p - value < 0.05 
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วิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้       
ยาต้านจุลชีพในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปราโมทย์และสุราษฎ์ (2563) โดยความรู้ที่
เกษตรกรตอบถูกต้องน้อยที่สุดคือ “การใช้ยาต้านจุลชีพรักษาสัตว์ป่วย เมื่อพบว่าสัตว์ป่วยนั้นอาการดีขึ้น    
เป็นปกติแล้ว สามารถหยุดให้ยาเองได้แม้ว่าจะใช้ยาไม่ครบตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในฉลากยาหรือในใบสั่งยา
ของสัตวแพทย์” แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดในการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาสัตว์ป่วย 
ซึ่งอาจมีการใช้ยามากเกินไป น้อยเกินไป หรือไม่ครบตามระยะเวลาที่ฉลากก าหนด และเกษตรกรเข้าใจผิดว่า
การใช้ยาต้านจุลชีพชนิดเดิมสามารถใช้ได้นานเท่าที่ต้องการโดยไม่มีผลกระทบต่อตั วสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของณัฐธิดาและคณะ (2558)  

ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง และทราบว่าการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ท าให้เกิดการตกค้างของยาในเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น น้ านม ได้ และการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มียาต้านจุลชีพตกค้างมีผลกระทบด้านสุขภาพต่อ
ผู้บริโภคได้ โดยในประเทศไทยยังพบการตกค้างของยาต้านจุลชีพในเนื้อสัตว์อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะฟาร์มโคเนื้อ 
และฟาร์มสุกร จากการศึกษาของ ชุมพล และอดิศร (2553) พบยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อโคและเนื้อสุกรที่มา
จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 2.5 และ 5 ตามล าดับ และการศึกษาของ ปราโมทย์ และสืบชาติ 
(2560) พบว่าเนื้อโค และเนื้อสุกรมีแนวโน้มในการตรวจพบยาต้านจุลชีพตกค้างมากกว่าเนื้อไก่ แสดงให้เห็นว่า
ฟาร์มไก่เนื้อมีการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพภายในฟาร์มได้ดีกว่าฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มสุกร เนื่องมาจาก
รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ประเภทฟาร์มไก่เนื้อ ส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มและมีการควบคุมการใช้ยา
ต้านจุลชีพจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ในขณะที่ฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มสุกรรายย่อยไม่มีการควบคุมการใช้ยา
ต้านจุลชีพโดยสัตวแพทย์ แต่เป็นการเลือกใช้ยาโดยเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเองที่อาจมีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
ไม่เหมาะสมได ้ 

ด้านความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับ
น้อย อาจเนื่องมาจากเกษตรกรไม่ได้รับข้อมูลเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมากนัก จึงควรมีการให้ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวให้มากขึ้นเพ่ือให้เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และมีการใช้ยา 
ต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น เนื่องจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาที่ส าคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยง
สัตว์เพ่ือบริโภคของประเทศ สาเหตุการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพส่วนหนึ่งมาจากการใช้ยาต้านจุลชีพในด้าน  
ปศุสัตว์อย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการป้องกันโรค เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตและการใช้
ยาต้านจุลชีพต่อเนื่องเป็นเวลานาน ท าให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับยาต้านจุลชีพนานขึ้นและท าให้มีโอกาสเกิด  
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้มากขึ้น (ใจพร, 2555) นอกจากนี้ยาต้านจุลชีพที่ถูกขับออกมากับมูลสัตว์จะเกิดการ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและท าให้เกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นได้ด้วย (Chee-Sanford et 
al., 2009)  
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์ม พบว่า เกษตรกรมีการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยง   
โคเนื้อ ร้อยละ 92.66 โดยเกษตรกรร้อยละ 58.42 มีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับดี และถึงแม้ว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการรักษาโรค มีการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพตามค าแนะน าของผู้ที่มี
ความรู้โดยตรง เช่น สัตว์แพทย์ สัตวบาล และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสัตวบาล/เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  แต่ยัง
พบว่า มีเกษตรกรบางส่วนที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มอย่างไม่สมเหตุสมผล ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหายาต้านจุล
ชีพตกค้างและเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้ พฤติกรรมดังกล่าว เช่น มีการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการป้องกันโรค 
และใช้ยาต้านจุลชีพติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้เกษตรกรส่วนหนึ่งจะเป็นผู้ด าเนินการให้ยาแก่สัตว์
เอง โดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้มีความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม
ปศุสัตว์ในอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ของณัฐธิดา และคณะ (2558) ที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รู้ว่าควร
ปรึกษาสัตวแพทย์หรือสัตวบาลก่อนการใช้ยาต้านจุลชีพทุกครั้ง แต่ในทางปฏิบัติจะปรึกษาเพียงครั้งแรกที่ใช้
และคราวต่อไปเกษตรกรมักจะใช้โดยไม่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นยาตัวเดิมที่เคยใช้มาแล้ว โดยแหล่งที่มา
ของยาต้านจุลชีพที่ใช้ภายในฟาร์ม 2 อันดับแรกที่เกษตรกรมักซื้อยาต้านจุลชีพมาใช้ ได้แก่ คลินิกรักษาสัตว์ 
และร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 96.04 และ 73.27 ตามล าดับ เกษตรกรมีพฤติกรรมการเลือกใช้
ยาตามค าแนะน าของผู้ที่มีความรู้โดยตรง เช่น สัตว์แพทย์ สัตวบาล เป็นหลัก รองลงมาคือ เลือกใช้ตาม
ค าแนะน าของร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายยาสัตว์ ร้อยละ 97.03 ซึ่งจากการศึกษาของธีระและอัญชลี 
(2556) พบว่าผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ได้รับความรู้ เรื่องยาสัตว์จากพนักง านขาย และ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ ร้อยละ 59 คิดว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในระดับ
ปานกลาง และร้อยละ 8.4 ไม่แน่ใจในความรู้ตนเองเลย ซึ่งหากผู้ประกอบการเหล่านี้น ายาสัตว์ต่างๆมา
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกร จะส่งผลเสียแก่เกษตรกรและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากอาจจะไม่มีการแนะน าการใช้ยาที่
ถูกต้อง น าไปสู่การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสมในฟาร์ม และก่อให้เกิดปัญญาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพตามมา
ได ้

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านต่างๆกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้
ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ ความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
อายุเกษตรกรในระดับต่ ามากถึงต่ า และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนโคที่เลี้ยงในระดับต่ า กล่าวคือ 
เกษตรกรที่มีอายุมาก จะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชี พ และความรู้
เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพน้อย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงโคจ านวนมาก จะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ 
ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ และความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่ดี ในส่วนของพฤติกรรมการใช้ยา
ต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนโคที่เลี้ยง และประสบการณ์การเลี้ยงโคอย่างมีนัยส าคัญใน
ความสัมพันธ์ระดับต่ า กล่าวคือ เกษตรกรที่เลี้ยงโคจ านวนมาก หรือมีประสบการณ์ในการเลี้ยงโคมาเป็นระยะ
เวลานาน จะมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพที่ดีกว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคจ านวนน้อย หรือมีประสบการณ์ในการ
เลี้ยงโคน้อย ซึ่งการที่เกษตรกรเลี้ยงโคจ านวนมากหรือมีประสบการณ์การเลี้ยงที่นานขึ้น ท าให้เกษตรกรมี
โอกาสในการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มมากกว่าเกษตรกรที่เลี้ยงโคจ านวนน้อยหรือมีประสบการณ์การเลี้ยง โค
น้อยกว่า เกษตรกรกลุ่มนี้จึงมีประสบการณ์ในการใช้ยาต้านจุลชีพและอาจได้รับค าแนะน าเรื่องการใช้ยาจากผู้มี
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ความรู้มาบ้างแล้ว จึงท าให้มีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพที่ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ กับพฤติกรรมการใช้ยา
ต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปได้ว่า หากให้ความรู้แก่เกษตรกร
เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ เกี่ยวกับยาต้านจุลชีพในด้านต่างๆมากขึ้น
อาจส่งผลให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพที่ดี ซึ่งจะมีผลช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาเชื้อดื้อยา      
ต้านจุลชีพและยาต้านจุลชีพตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสิ่งแวดล้อมได้ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงโคเนื้อของกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย จ านวน 109 ราย มเีกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ร้อยละ 92.66 ที่มี
การใช้ยาต้านจุลชีพในระหว่างการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งทั้งหมดเป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่มีสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
โดยเกษตรกรมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้ยาต้านจุลชีพเพ่ือการรักษาโรค เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา
ต้านจุลชีพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.55  มีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 49.54 และมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 63.30 
เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในระดับดี ร้อยละ 58.42 และไม่พบเกษตรกรที่มีพฤติกรรมการใช้ยา
ต้านจุลชีพที่ไม่ดี การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพ จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพ ผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา     
ต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอายุ แต่มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับจ านวนโคที่เลี้ยงอย่างมีนัยส าคัญ      
ส่วนพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับจ านวนโคที่เลี้ยงและประสบการณ์การเลี้ยงโค
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านต่างๆกับพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้ยาด้านจุลชีพอย่าง
สมเหตุสมผลมากขึ้น คือการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพและความรู้เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการใช้ยาต้านจุลชีพ ทั้งทางด้านการก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการตกค้างของยาต้านจุล
ชีพในผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม โดยควรเน้นการให้ความรู้ในเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคจ านวนน้อยหรือ
มีประสบการณ์การเลี้ยงโคน้อย เพ่ิงเริ่มเลี้ยงโคเนื้อได้ไม่นาน นอกจากนี้จากการศึกษาที่พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มีการเรียนรู้และปรึกษาการใช้ยาต้านจุลชีพจากเจ้าหน้าที่สัตวบาลและร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ ดังนั้นควร
มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สัตวบาลและผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์ที่จ าหน่ายยาสัตว์ให้มีความรู้
ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างถูกต้องเพ่ือที่จะได้น าไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรที่มาปรึกษาต่อไปได้อย่างถูกต้อง
ด้วย รวมถึงควรมีการสร้างช่องทางการให้ความรู้หรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพแก่เกษตรกรโดย
ผู้ที่มีความรู้โดยตรง เพ่ือให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการใช้ยาต้านจุลชีพที่ถูกต้อง มีการใช้ยาอย่างเหมาะสมและอยู่
ภายใต้การควบคุม ก ากับดูแลของผู้ที่มีความรู้โดยตรง เช่น สัตว์แพทย์ สัตวบาล มากขึ้น 

การศึกษาครั้งนี้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพ้ืนที่อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เท่านั้น ซึ่งหากมีการศึกษาในเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อรายย่อยและขยายพ้ืนที่การศึกษาให้ขนาดประชากรที่ใหญ่
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มากขึ้น อาจท าให้ผลการศึกษาเป็นประโยชน์มากขึ้นได้ และอาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการใช้ยาต้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จ าหน่ายยาสัตว์ เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ยาต้านจุลชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกท่านที่ได้สละเวลาและให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี 
ขอบคุณส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพานที่ให้การสนับสนุนในการจัดท าผลงานวิชาการ และขอบคุณคณะกรรมการ
พิจารณาผลงานวิชาการ ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการท าการศึกษาใน
ครั้งนี ้
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