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Abstract
Objective: This study aimed to evaluate the level of knowledge, attitudes and practices regarding antibiotic use among 
dairy farmers, compare the average scores and relationship of knowledge, attitude and practice with general informa-
tion, including correlation between knowledge, attitude and practice. In order to provide information for promoting the 
rational antibiotic use in dairy cattle.

Materials and Methods: Interviews were used to collect data from a total of 254 dairy farmers in Kamphaeng Saen dis-
trict, Nakhon Pathom province between October and December 2020 by questionnaires. Data analysis were performed 
descriptive statistics with percentage, average score, standard deviation and analyzed by T-test, F-test, Scheffe, Mann-
Whitney U test, Spearman’s rho and Pearson correlation using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Results: The respondents had a good level of knowledge, moderate attitudes and moderate practices on antibiotic 
use with the percentage of each topic was 57.09, 66.54 and 91.73, respectively. Comparison of knowledge, attitude 
and practice on antibiotic use with general information showed that the average score of knowledge 7.22±1.20 of dairy 
farmers younger 21 years old was significantly lower than that of the age group of 21-30, 31-40 and 51-60 years old, 
which had average score of knowledge 9.35±1.54, 9.01±1.69 and 8.96±1.53, respectively. While the relationship of 
knowledge, attitudes and practices were not associated with general information factors. Overall, the correlation of 
knowledge, attitude and practice regarding antibiotic use of dairy farmers was found negligible, between knowledge 
and attitudes was negative correlation (r= -0.005) while knowledge and practices (r= 0.040), attitudes and practices 
(r= 0.098) were observed positive correlation. 

Conclusion: More than half of the respondents had a good level of knowledge but moderate attitudes and practices 
regarding antibiotics use. A group of aged younger 21 years old had lower average score of knowledge than the older 
groups. Knowledge, attitudes and practices did not found associate with general information factors. The correlation 
between knowledge, attitudes and practices toward antibiotic use was observed negligible.
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บทคัดย่อ

วัติถุุปรู้ะสงค ์ศึกึษาระดับัความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนม เปรย่บเท่ัยบคะแนน

เฉล่�ยและวิเคราะห์ค์วามสัมัพันัธ์ข์องความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมกบัปัจจยั

ข�อมล้ทัั�วไป และวิเคราะห์ค์วามสัมัพันัธ์ร์ะห์วา่งความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนม 

เพ่ั�อเป็นข�อมล้ในการสัง่เสัรมิการใช้�ยาปฏิิช่้วนะอยา่งสัมเห์ติผุู้ลในโคนม 

วัสดุ อุปกรู้ณ ์และวธ่ิิการู้ ใช้�แบบสัอบถามเป็นเคร่�องม่อในการศึกึษา เก็บรวบรวมข�อมล้โดัยการสัมัภาษณ์ก์ลุม่เกษติรกรผู้้�เล่ �ยง

โคนมในอำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม จำานวน 254 ราย ระห์วา่งเด่ัอนติลุาคมถึงธ์นัวาคม พั.ศึ. 2563 วิเคราะห์ข์�อมล้ดั�วย

โปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ใช้�สัถิติิเชิ้งพัรรณ์นาเป็นคา่ร�อยละ คะแนนเฉล่�ย คา่เบ่�ยงเบน

มาติรฐาน และสัถิติเิชิ้งวิเคราะห์ด์ั�วยวิธ่์ T-test, F-test, Scheffe, Mann-Whitney U test, Spearman’s rho และ Pearson correla-

tion 

ผู้ลการู้ศึกษา กลุม่ผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ม่์ความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะอย้ใ่นระดับัด่ั เป็นกลาง และปานกลาง 

ร �อยละ 57.09, 66.54 และ 91.73 ติามลำาดับั การเปรย่บเท่ัยบคะแนนความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะกบั

ปัจจยัข�อมล้ทัั�วไปพับวา่กลุม่ท่ั�ม่อายตุิ ำ�ากวา่ 21 ป่ ม่คะแนนความร้ �เฉล่�ย 7.22±1.20 ติำ�ากวา่กลุม่ท่ั�ม่อาย ุ21-30 ป่ 31-40 ป่ และ 51-

60 ป่ ท่ั�ม่คะแนนความร้ �เฉล่�ย 9.35±1.54, 9.01±1.69 และ 8.96±1.53 อยา่งม่นยัสัำาคญัทัางสัถิติิท่ั�ระดับั 0.05 ผู้ลวิเคราะห์ค์วาม

สัมัพันัธ์ข์องความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะไมพ่ับวา่ม่ความสัมัพันัธ์ก์บัปัจจยัข�อมล้ทัั�วไป สัว่นความสัมัพันัธ์์

ระห์วา่งความร้ � ทัศัึนคติิ และการปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะม่ความสัมัพันัธ์ก์นัในระดับัติำ�ามาก โดัยความร้ �และทัศัึนคติิ (r= 

-0.005) ม่ความสัมัพันัธ์ท์ัางลบ สัว่นความร้ �กบัการปฏิิบตัิ ิ(r= 0.040) และทัศัึนคติกิบัการปฏิิบตัิ ิ(r= 0.098) ม่ความสัมัพันัธ์ก์นัทัาง

บวก 

สรุู้ป ผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ม์ากกวา่ครึ�งม่ระดับัความร้ �ด่ั ทัศัึนคติเิป็นกลาง และการปฏิิบตัิปิานกลางเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ กลุม่ท่ั�ม่อายุ

ติ ำ�ากวา่ 21 ป่ ม่คะแนนความร้�ติ ำ�ากวา่กลุม่ผู้้�ม่อายสุัง้กวา่ ความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิไิมม่่ความสัมัพันัธ์ก์บัปัจจยัข�อมล้ทัั�วไป และ

ความสัมัพันัธ์ร์ะห์วา่งความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะม่ความสัมัพันัธ์ก์นัในระดับัติำ�ามากอยา่งไมม่่นยัสัำาคญั

คำาสำาคัญ: ความร้ � ทัศัึนคติ ิการปฏิิบตัิ ิการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ เกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนม
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บทนำา

 เ ช่้ �อด่ั �อยาติ�านจุลช่้พัเป็นปัญห์าสัำาคัญดั�านการ

สัาธ์ารณ์สัขุและความปลอดัภยัทัางอาห์ารในระดับัโลก การเกิดั

เช่้ �อด่ั �อยาม่ความเก่�ยวข�องกับการใช้�ยาติ�านจุลช่้พัอย่างไม่สัม

เห์ติผุู้ลทัั�งในมนษุยแ์ละภาคเกษติรกรรม โดัยเป็นท่ั�ทัราบกนัด่ัวา่

ดั�านการเกษติรท่ั�ผู้ลติิสัตัิวเ์พ่ั�อใช้�บรโิภคม่การใช้�ยาติ�านจลุช่้พักนั

อยา่งแพัรห่์ลายและมากเกินความจำาเป็นทัั�งเพ่ั�อการป�องกนัและ

รกัษาโรครวมถงึเป็นสัารเสัรมิสัำาห์รบัเรง่การเจรญิเติบิโติ ซึ่ึ�งจาก

การศึกึษาของ Van Boeckel et al. (2015) คาดัการณ์ว์า่ระห์วา่ง

ป่ พั.ศึ. 2553-2573 การบรโิภคยาติ�านจลุช่้พัทัั�วโลกในสัตัิวท่์ั�ใช้�

บริโภคจะเพิั�มขึ �นร �อยละ 67 จาก 63,151±1,560 ติัน เป็น 

105,596±3,605 ตินั ในประเทัศึไทัยจากรายงานการบรโิภคยา

ติ�านจลุช่้พัในมนษุยแ์ละสัตัิว ์โดัย HPSR-AMR (2017) ไดั�แสัดัง

ข�อม้ลปริมาณ์การบริโภคยาติ�านจุลช่้พัในสััติวท่์ั�ใช้�บริโภคใน

ประเทัศึไทัยคำานวณ์ในห์น่วยมิลลิกรมัของปรมิาณ์ติวัยาสัำาคญั

ติ่อป่ ติ่อห์น่วยประช้ากรสัตัิวท่์ั�ค ำานวณ์ดั�วยวิธ่์ของประเทัศึไทัย 

(มิลลกิรมั/PCU
Thailand

) ม่คา่เทัา่กบั 560.08 มิลลกิรมั/PCU
Thailand 

โดัยปริมาณ์ติวัยาสัำาคญัของยาติ�านจุลช่้พัในสัตัิวท่์ั�ใช้�บริโภค

เทัา่กบั 3,690.31 ตินั กลุม่ยาติ�านจลุช่้พัท่ั�ม่สัดััสัว่นการบรโิภคสัง้

ท่ั�สัดุัในป่ พั.ศึ. 2560 ไดั�แก่ ยาติ�านแบคท่ัเรย่กลุม่ beta-lactams 

(penicillin) เทัา่กบั 150.61 มิลลกิรมั/PCU
Thailand

 ร �อยละ 26.89 

ยาติ�านการติิดัเช่้ �อในระบบทัางเดิันอาห์าร 116.36 มิลลิกรมั/

PCU
Thailand

 ร �อยละ 20.78 และยาติ�านจลุช่้พักลุม่ tetracycline 

107.97 มิลลิกรมั/PCU
Thailand

 ร �อยละ 19.28 ติามลำาดับั โดัย

สััดัสั่วนของยาติ�านจุลช่้พัทัั�งสัามกลุ่มดัังกล่าวม่สััดัสั่วนการ

บรโิภคสัง้สัดุัในป่ พั.ศึ. 2560 คิดัเป็นร�อยละ 66.94  

 การบรโิภคยาติ�านจลุช่้พัในสัตัิวห์์ากปฏิิบตัิอิยา่งไมถ่ก้

ติ�องเห์มาะสัมซึ่ึ�งอาจเกิดัจากความไมร้่ �ไมเ่ข�าใจวตัิถปุระสังคห์์รอ่

วิธ่์การใช้�ยาท่ั�ผิู้ดัวิธ่์ การม่ทัศัึนคติิติอ่การใช้�ยาในเชิ้งลบ ห์รอ่ม่

การปฏิิบตัิิติ่อการใช้�ยาติามความเคยชิ้นไม่เป็นไปติามข�อบ่งใช้�

ห์รอ่คำาแนะนำาของสัตัิวแพัทัยห์์รอ่ผู้้�ผู้ลติิยอ่มสัง่ผู้ลกระทับทัำาให์�

เกิดัการด่ั �อยาของเช่้ �อจลุช่้พัอ่�นๆ ไดั� จากการศึกึษาท่ั�ผู้า่นมาพับ

วา่ในฟารม์ปศึสุัตัิวบ์างพ่ั �นท่ั�ม่การใช้�ยาปฏิิช่้วนะติลอดัวงจรการ

เล่ �ยงสัตัิว ์ โดัยเกษติรกรผู้้�ให์�ยาปฏิิช่้วนะแก่สัตัิวห์์ลายรายไม่ไดั�

เป็นผู้้�ท่ั�ม่ความร้ �เก่�ยวกบัยาปฏิิช่้วนะ นอกจากน่�ยงัม่พัฤติิกรรม

การใช้�ยาปฏิิช่้วนะไมต่ิรงติามข�อบง่ใช้�และใช้�มากเกินจำาเป็น อ่ก

ทัั�งไม่ทัราบว่ายาปฏิิช่้วนะท่ั�ใช้�กับสััติวส์ัามารถติกค�างในสัิ�ง

แวดัล�อมและถ่ายผู้่านสั้ม่นษุยไ์ดั� (Sooksai et al., 2016) เช่้ �อ

ด่ั �อยาสัามารถแพัร่กระจายไดั�ทัั�งในคน อาห์าร สััติว ์ และสัิ�ง

แวดัล�อม (Boonyasiri et al., 2014) กลายเป็นปัญห์าสัำาคญัท่ั�

ติ�องจดััการรว่มกนัทัั�งดั�านการแพัทัยแ์ละสัตัิวแพัทัย ์ทัั�งน่ �จากแผู้น

ยุทัธ์ศึาสัติรก์ารจดััการการด่ั �อยาติ�านจุลช่้พัประเทัศึไทัย พั.ศึ. 

2560-2564 ยทุัธ์ศึาสัติรท่์ั� 1 การเฝ้�าระวงัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั

ภายใติ�แนวคิดัสัขุภาพัห์นึ�งเด่ัยว เน�นการแก�ปัญห์าโดัยการปฏิิบตัิิ

งานรว่มกนัระห์วา่งกรมปศึสุัตัิว ์กรมประมง กรมวิช้าการเกษติร 

และกรมวิทัยาศึาสัติรก์ารแพัทัย ์ การขบัเคล่�อนงานในสัว่นของ

กรมปศึสุัตัิวม่์ทัั�งการเฝ้�าระวงัและติิดัติามเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจุลช่้พั 

การกำากบัดัแ้ลดั�านกฎห์มายในการใช้�ยาติ�านจลุช่้พัในสัตัิว ์ และ

การสั่งเสัริมการเล่ �ยงสััติวแ์บบไม่ใช้�ยาปฏิิช่้วนะ เป็นติ�น แติ่

อย่างไรก็ติามจากการศึกึษาเก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาในห์ลายพ่ั�นท่ั�ท่ั�ม่

การเล่ �ยงปศึสุัตัิวพ์ับวา่เช่้ �อท่ั�แยกไดั�จากสัตัิวม่์อตัิราการด่ั �อยาสัง้

กบัยาปฏิิช่้วนะห์ลายช้นิดั เช้่น ampicillin, sulfamethoxazole 

และ tetracycline นอกจากน่�ยงัพับวา่เช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พัม่ร้ป

แบบการด่ั �อยาห์ลายขนานรว่มกนั (Nuangmek et al., 2018a) 

 อ ำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม ม่เกษติรกรผู้้�เล่ �ยง

โคนม จำานวน 706 ราย แติปั่ญห์าดั�านสัขุภาพัโคนมท่ั�เกิดัขึ �นใน

ฟารม์ทัำาให์�เกษติรกรยงัคงม่ความจำาเป็นติ�องใช้�ยาปฏิิช่้วนะเพ่ั�อ

รกัษาโรคติดิัเช่้ �อซึ่ึ�งสัว่นให์ญ่ม่สัาเห์ติจุากเช่้ �อแบคท่ัเรย่ เช้น่ เติ�า

นมอกัเสับ มดัลก้อกัเสับ แผู้ลติดิัเช่้ �อ แผู้ลฝ่้ห์นอง และโรคระบาดั

ติา่งๆ พัฤติกิรรมการใช้�ยาปฏิิช่้วนะของเกษติรกรท่ั�ควบค้ก่บัการ

เล่ �ยงโคนมมาอย่างยาวนานซึ่ึ�งอาจทัำาไปโดัยขาดัความร้ �ห์ร่อม่

ทัศัึนคติท่ิั�ไมถ่ก้ติ�องยอ่มสัง่ผู้ลให์�เกิดัเช่้ �อด่ั �อยาไดั� ดังันั�นการศึกึษา

เพ่ั�อให์�ทัราบระดับัความร้ �ความเข�าใจ ทัศัึนคติิ และการปฏิิบตัิิ

เก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมของเกษติรกร จะเป็น

ข�อมล้ท่ั�สัามารถนำาไปใช้�วางแผู้นให์�ความร้ � ปรบัเปล่�ยนทัศัึนคติ ิ

ห์รอ่การปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาในฟารม์ให์�ด่ัและถก้ติ�องยิ�งขึ �น

เพ่ั�อลดัโอกาสัท่ั�เกษติรกรจะทัำาให์�เกิดัเช่้ �อด่ั �อยาติอ่ไป

วัสดุ อุปกรู้ณแ์ละวธ่ิิการู้

รู้้ปแบบและกลุ่มติวัอย่างท่�ศกึษา 

 ศึึกษาในร้ปแบบภาคติัดัขวางโดัยทัำาการเล่อกกลุ่ม

ติวัอยา่งจากเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมในอำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัั

นครปฐม ใช้�วิธ่์การสัุม่แบบเจาะจง (purposive sampling) ไดั�

จ ำานวนกลุม่ติวัอยา่งทัั�งสัิ �น 254 ราย จากเกษติรกรทัั�งห์มดั 706 

ราย ขนาดักลุม่ติวัอยา่งท่ั�ใช้�อ�างอิงติามติาราง Krejcie and Mor-

gan (1970) ท่ั�ระดับัความเช่้�อมั�นร �อยละ 95 

การู้จดัทำาแบบสอบถุามและการู้เกบ็ข�อม้ล 

สำว่์นัประกอำบุขีอำงแบุบุสำอำบุถ�ม

 สัว่นท่ั� 1 ข�อมล้ทัั�วไป ไดั�แก่ เพัศึ อาย ุระดับัการศึกึษา 

สัาขาการศึกึษาของผู้้�ให์�ข�อมล้ ประสับการณ์ก์ารเล่ �ยงโคนม การ
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ไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์โคนม จำานวนแมโ่ครด่ันม การไดั�

รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั การติดััสัินใจเล่อกใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะ แนวโน�มการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมในป่ พั.ศึ. 

2563 เท่ัยบกบัป่ พั.ศึ. 2562 และยาท่ั�ใช้�เป็นประจำาในฟารม์กบั

วตัิถปุระสังคใ์นการใช้�ยาของเกษติรกร

 สั่วนท่ั� 2 ความร้ �ในการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ ประกอบดั�วย

คำาถามจำานวน 12 ข�อ คะแนนรวมทัั�งสัิ �น 12 คะแนน โดัยการให์�

คะแนนแติล่ะข�อกำาห์นดัเป็น ติอบถก้ให์� 1 คะแนน ติอบผิู้ดัให์� 0 

คะแนน จดัักลุม่ระดับัความร้ �เก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะเป็น 3 

กลุม่ โดัยใช้�เกณ์ฑ์ต์ิามคะแนน ดังัน่ � ความร้ �ไมด่่ั ไดั�คะแนน 0-4 

คะแนน ความร้ �ปานกลาง ไดั�คะแนน >4-8 คะแนน และความร้ �ด่ั 

ไดั�คะแนน >8-12 คะแนน   

 สัว่นท่ั� 3 ทัศัึนคติเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ ประกอบ

ดั�วยคำาถามเชิ้งบวกและเชิ้งลบ จำานวน 12 ข�อ คะแนนรวมทัั�งสัิ �น 

60 คะแนน กำาห์นดัคำาติอบในแติล่ะข�อเป็น 5 ระดับัความคดิัเห์น็ 

ไดั�แก่ มากท่ั�สัดุั มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ั�สัดุั โดัยให์�คะแนน

ระดับัความคิดัเห์น็ 5, 4, 3, 2, 1 สั ำาห์รบัคำาถามเชิ้งบวก และ 1, 

2, 3, 4, 5 สั ำาห์รบัคำาถามเชิ้งลบ ติามลำาดับั จดัักลุม่ระดับัทัศัึนคติิ

เก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะเป็น 3 กลุม่ โดัยใช้�เกณ์ฑ์ต์ิามคะแนน 

ดังัน่ � ทัศัึนคติเิป็นลบ ไดั�คะแนน 12-28 คะแนน ทัศัึนคติเิป็นกลาง 

ไดั�คะแนน >28-44 คะแนน และทัศัึนคติเิป็นบวก ไดั�คะแนน >44-

60 คะแนน    

 สัว่นท่ั� 4 การปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ ประกอบ

ดั�วยคำาถามเชิ้งบวกและเชิ้งลบ จำานวน 13 ข�อ คะแนนรวมทัั�งสัิ �น 

39 คะแนน กำาห์นดัคำาติอบในแติล่ะข�อเป็น 4 ระดับัการปฏิิบตัิ ิ 

ไดั�แก่ ทัำาทักุครั�ง ทัำาบอ่ยครั�ง ทัำาบางครั�ง ไมเ่คยทัำา โดัยให์�คะแนน

ระดับัการปฏิิบตัิ ิ3, 2, 1, 0 สั ำาห์รบัคำาถามเชิ้งบวก และ 0, 1, 2, 

3 สั ำาห์รบัคำาถามเชิ้งลบ ติามลำาดับั จดัักลุม่ระดับัการปฏิิบตัิเิก่�ยว

กบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะเป็น 3 กลุม่ โดัยใช้�เกณ์ฑ์ต์ิามคะแนน ดังัน่ � 

การปฏิิบตัิไิมด่่ั ไดั�คะแนน 0-13 คะแนน การปฏิิบตัิปิานกลาง ไดั�

คะแนน  >13-26 คะแนน และการปฏิิบตัิด่ิั ไดั�คะแนน >26-39 

คะแนน    

ก�รตรว์จัสำอำบุคว์�มเที�ย์งตรงท�งเนั้ �อำห�ขีอำงแบุบุสำอำบุถ�ม 

(content validity)

 ใช้�การประเมินจากผู้้�เช่้�ยวช้าญดั�านการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

ในปศึสุัตัิว ์จำานวน 4 ทัา่น ดังัน่ � นายทัรงพัล บญุธ์รรม ติำาแห์นง่ผู้้�

อ ำานวยการสัว่นมาติรฐานการปศึสุัตัิว ์ สั ำานกังานปศึสุัตัิวเ์ขติ 7 

นายสัมยศึ อินทัรพิัน ติำาแห์น่งปศึุสัตัิวพ่์ั �นท่ั�กรุงเทัพัมห์านคร 

รกัษาราช้การแทันปศึสุัตัิวจ์งัห์วดัันครปฐม นางสัาวแสังจนัทัร ์ 

ศึรศ่ึลิปอดุัม ติำาแห์นง่นายสัตัิวแพัทัยช์้ำานาญการพิัเศึษ สัำานกังาน

ปศึสุัตัิวเ์ขติ 7 และนายคมกฤช้ ขจ่รมัย ์ติ ำาแห์นง่นายสัตัิวแพัทัย์

ช้ำานาญการพิัเศึษ สัำานกังานปศึสุัตัิวจ์งัห์วดัันครปฐม ไดั�คา่เฉล่�ย

ความสัอดัคล�องระห์ว่างข�อคำาถามกับจุดัมุ่งห์มายการศึึกษา 

(Index of item objective congruence ห์ร่อ IOC) เทัา่กบั 1 

ก�รตรว์จัสำอำบุคว์�มเช้�อำมั�นัขีอำงแบุบุสำอำบุถ�ม (reliability)

 นำาแบบสัอบถามไปทัดัลองใช้�กบัเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนม

ในอำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม ท่ั�ไมไ่ดั�อย้ใ่นกลุม่ติวัอยา่ง

ท่ั�ทั ำาการศึกึษา จำานวน 30 ราย และคำานวณ์คา่ความเช่้�อมั�นโดัย

ใช้�สัต้ิร Cronbach’s alpha coefficient ไดั�คา่สัมัประสัทิัธิ์�ความ

เช่้�อมั�นของแบบสัอบถามดั�านความร้ � ทัศัึนคติิ และการปฏิิบตัิิ

เก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ 0.534, 0.641 และ 0.824 ติามลำาดับั

ก�รเกบ็ุขี�อำมูล

 เก็บข�อมล้ระห์วา่งเด่ัอนติลุาคม ถงึธ์นัวาคม พั.ศึ. 2563 

โดัยท่ัมนกัวิจยัและพันกังานสัมัภาษณ์ท่์ั�ม่ทักัษะการสั่�อสัารด่ั ผู้า่น

การช่้ �แจงให์�เข�าใจวตัิถปุระสังคแ์ละรายละเอ่ยดัของคำาถามใน

แติล่ะห์วัข�อ  

การู้วเิครู้าะหข์�อม้ลและสถุติิทิ่�ใช้�

  วิเคราะห์ข์�อมล้ดั�วยโปรแกรมสัำาเรจ็ร้ป Statistical Pack-

age for the Social Sciences (SPSS) version 22 ใช้�สัถิติเิชิ้ง

พัรรณ์นาเป็นคา่ร�อยละ คะแนนเฉล่�ย และคา่เบ่�ยงเบนมาติรฐาน 

แปลผู้ลระดับัความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิติิามเกณ์ฑ์ค์ะแนน

ท่ั�กำาห์นดัโดัยใช้�ค่าคะแนนเฉล่�ย เปร่ยบเท่ัยบความแติกติ่าง

ระห์วา่งคา่คะแนนเฉล่�ยของความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยว

กบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะกบัปัจจยักลุ่มข�อมล้ทัั�วไปโดัยใช้�สัถิติิเชิ้ง

วิเคราะห์ด์ั�วยวิธ่์ T-test และ F-test กรณ่์ท่ั�ผู้ลการทัดัสัอบ F-test 

พับนยัสัำาคญัทัางสัถิติิท่ั�ระดับั 0.05 จะทัำาการทัดัสัอบค่าเฉล่�ย

ความแติกติา่งรายค้โ่ดัยใช้�สัถิติ ิScheffe วิเคราะห์ค์วามสัมัพันัธ์์

ของความร้ � ทัศัึนคติิ และการปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

กบัปัจจยัในกลุ่มข�อมล้ทัั�วไปดั�วยสัถิติิ Mann-Whitney U test 

และ Spearman’s rho correlation และวิเคราะห์ค์วามสัมัพันัธ์์

ระห์ว่างความร้ � ทััศึนคติิ และการปฏิิบัติิเก่�ยวกับการใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะดั�วยสัถิติ ิPearson correlation แปลผู้ลระดับัของความ

สัมัพันัธ์อ์�างอิงติาม Schober et al. (2018) ดังัน่ � 0.90-1.00, 

0.70-0.89, 0.40-0.69, 0.11-0.39 และ 0.00-0.10 ห์มายถงึม่

ความสัมัพันัธ์ก์นัสัง้มาก สัง้ ปานกลาง ติำ�า และติำ�ามากห์รอ่ม่ความ

สัมัพันัธ์ก์นัอยา่งไมม่่นยัสัำาคญั ติามลำาดับั



17

KKU Veterinary Journal

Volume 31 Issue 1 2021

ผู้ลการู้ศกึษา

ข�อม้ลทั�วไปของเกษติรู้กรู้ 

 เกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมรายยอ่ยท่ั�ถก้สัมัภาษณ์ ์ จำานวน 

254 ราย จำาแนกเป็นเพัศึช้ายและเพัศึห์ญิง ร �อยละ 58.66 และ 

41.34 ม่อาย ุ31-40 ป่ ร �อยละ 35.43 และอาย ุ41-50 ป่ ร �อยละ 

31.50 การศึกึษาสัว่นให์ญ่อย้ใ่นระดับัมธั์ยมศึกึษาห์รอ่ปวช้. และ

ประถมศึกึษา ร�อยละ 43.31 และ 40.94  สัาขาการศึกึษาของผู้้�

ถก้สัมัภาษณ์ ์ร�อยละ 97.24 ไมเ่ก่�ยวข�องกบัอาช่้พัการเล่ �ยงโคนม 

สัว่นให์ญ่ม่ประสับการณ์ใ์นการเล่ �ยงโคนม 11-15 ป่ ร �อยละ 44.49 

ม่จำานวนแมโ่ครด่ันมน�อยกวา่ 50 ติวั ร �อยละ 99.61 เป็นฟารม์ท่ั�

ไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์ ร �อยละ 50.39 และไมไ่ดั�รบัการ

รบัรองมาติรฐานฟารม์ ร �อยละ 49.61 สัว่นให์ญ่เคยไดั�รบัข�อมล้

เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั ร �อยละ 73.62 ดั�านการติดััสัินใจ

เลอ่กใช้�ยาในฟารม์มกัใช้�ติามเกษติรกรทัา่นอ่�นแนะนำาห์รอ่ใช้�ติาม

คนอ่�น ร �อยละ 43.31 ม่การใช้�ยาปฏิิช่้วนะในป่ พั.ศึ. 2563 เท่ัยบ

กบัป่ พั.ศึ. 2562 เทั่าเดัิม ร �อยละ 41.73 ม่แนวโน�มการใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะเพิั�มขึ �น ร �อยละ 38.98 และแนวโน�มการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

ลดัลง ร �อยละ 19.29 (ติารางท่ั� 1)

วัติถุุปรู้ะสงคก์ารู้ใช้�ยาของเกษติรู้กรู้

 ผู้้�ให์�ข�อมล้เก่�ยวกบัการใช้�ยาในฟารม์ จำานวนทัั�งสัิ �น 134 

ราย ใช้�ยา  Penicillin+Streptomycin, Ampicillin, Enrofloxacin, 

Kanamycin และ Oxytetracycline โดัยม่วตัิถปุระสังคเ์พ่ั�อรกัษา

การติิดัเช่้ �อ ร �อยละ 35.82, 33.58, 0.75, 8.21 และ 2.99 ติาม

ลำาดับั ใช้�ยา Penicillin+Streptomycin, Kanamycin, Oxytetra-

cycline และ Butasyl® เพ่ั�อแก�อกัเสับ ร�อยละ 32.84, 4.48, 2.99 

และ 1.49 ติามลำาดับั ใช้�ยา Butasyl® เพ่ั�อลดัไข�และเป็นยาดัราย 

ร�อยละ 5.97 และ 2.24 (ติารางท่ั� 2)

ภาพรู้วมรู้ะดบัความรู้้� ทศันคติ ิและการู้ปฏิบิตัิิ

 กลุ่มผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ม่์ความร้ �อย้่ในระดับัด่ั ไดั�คะแนน

เฉล่�ย 8.81±1.65 จากคะแนนรวมทัั�งห์มดั 12 คะแนน จำาแนก

เป็นกลุม่ท่ั�ม่คะแนนความร้ �ด่ั ปานกลาง และไมด่่ั ร �อยละ 57.09, 

42.13 และ 0.79  ติามลำาดับั ดั�านทัศัึนคติโิดัยรวมม่ทัศัึนคติเิก่�ยว

กับการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในระดัับเป็นกลาง คะแนนเฉล่�ย 

31.29±5.58 จากคะแนนรวมทัั�งห์มดั 60 คะแนน กลุม่ผู้้�ม่คะแนน

ทัศัึนคติิเป็นกลางและเป็นลบ ร�อยละ 66.54 และ 33.46 ติาม

ลำาดับั การปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะสัว่นให์ญ่อย้ใ่นระดับั

ปานกลาง คะแนนเฉล่�ย 20.58±4.58 จากคะแนนรวมทัั�งห์มดั 39 

คะแนน โดัยกลุ่มท่ั�ไดั�คะแนนการปฏิิบตัิิในระดับัปานกลาง คิดั

เป็นร�อยละ 91.73 (ติารางท่ั� 3)

ความรู้้�เก่�ยวกับการู้ใช้�ยาปฏิชิ้ว่นะ

 ผู้ลการวดััความร้ �เก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะจากคำาถาม

ทัั�งห์มดั 12 ข�อ พับวา่สัว่นให์ญ่สัามารถติอบคำาถามไดั�อยา่งถก้

ติ�อง โดัยกลุม่ผู้้�ติอบถก้ร�อยละ 85.83, 81.10 และ 80.31 ร้ �วา่การ

ไม่ใช้�ยาปฏิิช่้วนะติามฉลากยาห์ร่อคำาแนะนำาของสัตัิวแพัทัยจ์ะ

ทัำาให์�เช่้ �อด่ั �อยาไดั� ยาปฏิิช่้วนะท่ั�ใช้�กับโคนมม่ห์ลายกลุ่มและ

แติล่ะกลุม่จะออกฤทัธิ์�กบัเช่้ �อไดั�ติา่งกนั และการให์�ยาปฏิิช่้วนะ

ในแมโ่ครด่ันมม่โอกาสัสัง้ท่ั�จะพับยาติกค�างในนำ�านม สัว่นกลุม่ผู้้�

ติอบผิู้ดัร�อยละ 44.88 และ 40.16 ม่ความเข�าใจวา่ยาปฏิิช่้วนะ

เป็นยาท่ั�ใช้�สั ำาห์รับการป�องกันและรักษาโรคในสััติว ์ และยา

ปฏิิช่้วนะใช้�รกัษาโรคท่ั�เกิดัจากเช่้ �อไวรสััและเช่้ �อราไดั� (ติารางท่ั� 

4)

ทศันคติเิก่�ยวกับการู้ใช้�ยาปฏิชิ้ว่นะ

 การพิัจารณ์าดั�านทัศัึนคติิเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

รายข�อ ในข�อคำาถามเชิ้งบวกพับวา่กลุม่ผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ต์ิอบวา่เห์น็

ดั�วยมากท่ั�ควรม่สัตัิวแพัทัยผ์ู้้�ควบคมุฟารม์เพ่ั�อดัแ้ลสัขุภาพัและ

การใช้�ยาในฟารม์โคนม คิดัเป็นร�อยละ 57.87 และมากกวา่ร �อย

ละ 40 ของผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ต์ิอบวา่เห์น็ดั�วยน�อยในคำาถามท่ั�วา่ ทัา่น

ม่แนวคิดัท่ั�จะลดัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะภายในฟารม์ให์�น�อยลง การ

ใช้�ยาปฏิิช่้วนะติามคำาแนะนำาในฉลากยาและภายใติ�คำาแนะนำา

ของสัตัิวแพัทัยเ์ป็นสัิ�งท่ั�ติ�องทัำาอย่างเคร่งครดัั ควรสั่งติวัอย่าง

นำ�านมโคท่ั�เป็นเติ�านมอกัเสับไปห์�องปฏิิบตัิิการเพ่ั�อติรวจห์าเช่้ �อ

และยาปฏิิช่้วนะท่ั�ฆ่่าเช่้ �อนั�นไดั� และภาครฐัควรสั่งเสัริมการใช้�

สัมนุไพัรท่ั�ม่ฤทัธิ์�ฆ่่าเช่้ �อเพ่ั�อทัดัแทันการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ ร �อยละ 

40.55, 41.73, 50.00 และ 57.87 ติามลำาดับั สัว่นในข�อคำาถาม

เชิ้งลบผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ต์ิอบวา่เห์น็ดั�วยน�อยและน�อยท่ั�สัดุั ร �อยละ 

31.10 และ 43.70 กบัคำาถามท่ั�วา่ทัา่นคดิัวา่ยาปฏิิช่้วนะม่ความ

จำาเป็นติอ่การป�องกนัและรกัษาโรคในฟารม์โคนม โดัยสัว่นให์ญ่

มกัติอบวา่เห์็นดั�วยน�อยในคำาถามท่ั�วา่การช้ั�งนำ�าห์นกัห์รอ่ใช้�สัาย

วดัันำ�าห์นกัโคนมแติล่ะติวัเพ่ั�อคำานวณ์ปรมิาณ์ยาปฏิิช่้วนะท่ั�ติ�อง

ใช้�ม่ความยุง่ยากแคก่ะปรมิาณ์ยาท่ั�ติ�องใช้�ก็ไดั� การใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

ช้นิดัเดัมิเป็นระยะเวลานานไมท่ั ำาให์�เกิดัเช่้ �อด่ั �อยาในสัตัิว ์และยา

ปฏิิช่้วนะช้นิดัท่ั�เคยใช้�รกัษาโคนมท่ั�เป็นโรคเติ�านมอกัเสับแล�วห์าย

จะสัามารถใช้�กบัโคนมติวัอ่�นๆ ท่ั�เป็นโรคเติ�านมอกัเสับไดั�เช้น่กนั 

ร �อยละ 45.67, 46.46 และ 52.36 ติามลำาดับั (ติารางท่ั� 5)

การู้ปฏิบิตัิเิก่�ยวกับการู้ใช้�ยาปฏิชิ้ว่นะ

 ดั�านการปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะรายข�อ ใน

คำาถามเชิ้งบวกพับวา่มากกวา่ร �อยละ 40 ของกลุม่ผู้้�ถก้สัมัภาษณ์์

ม่การปฏิิบัติิท่ั�ทั ำาบ่อยครั�งเก่�ยวกับการใช้�ยาปฏิิช่้วนะติามท่ั�
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กำาห์นดัในฉลากยาห์รอ่ติามคำาแนะนำาของสัตัิวแพัทัย ์ การสัง่ติวั

อย่างนำ�านมไปห์�องปฏิิบัติิการเพ่ั�อติรวจห์าเช่้ �อท่ั�ทั ำาให์�เติ�านม

อักเสับและรอผู้ลทัดัสัอบยาท่ั�ฆ่่าเช่้ �อนั�นไดั�ก่อนจะเล่อกใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะในการรกัษา การปรกึษาสัตัิวแพัทัยก่์อนการใช้�ยารกัษา

โรคในโคนม และการจดับนัทักึประวตัิกิารใช้�ยาภายในฟารม์ ร �อย

ละ 44.88, 50.00, 51.18 และ 55.51 ติามลำาดับั สัว่นคำาถามเชิ้ง

ลบพับวา่มากกวา่ร �อยละ 40 ของกลุม่ผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ม่์การปฏิิบตัิิ

ท่ั�ทั ำาบางครั�งเก่�ยวกบัเม่�อม่โคนมในฟารม์ป่วยจะให์�ยาปฏิิช่้วนะ

กบัโคนมติวัอ่�นดั�วยเพ่ั�อเป็นการป�องกนัโรค การฉ่ดัยาปฏิิช่้วนะ

ให์�แมโ่คห์ลงัคลอดัทันัท่ัเพ่ั�อรกัษาและป�องกนัการอกัเสับติา่งๆ ท่ั�

จะเกิดัขึ �นห์ลงัจากการคลอดัลก้ ห์ากรกัษาดั�วยยาปฏิิช่้วนะ 1-2 

วนั แล�วโคนมอาการไมด่่ัขึ �นจะเปล่�ยนไปใช้�ยาช้นิดัอ่�นท่ั�แรงกวา่ 

การใช้�ทัางเลอ่กอ่�นๆ เช้น่ การใช้�สัมนุไพัรในการรกัษาแมโ่ครด่ันม

ท่ั�ป่วยแทันการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ และเม่�อม่โคนมในฟารม์เจ็บป่วย

จะทัำาการรกัษาดั�วยตินเอง ร �อยละ 49.61, 53.15, 61.02, 66.93 

และ 72.83 ติามลำาดับั (ติารางท่ั� 6)

 ผู้ลการเปรย่บเท่ัยบความแติกติา่งของคะแนนเฉล่�ยดั�าน

ความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิขิองผู้้�ให์�ข�อมล้เก่�ยวกบัการใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะในฟารม์กับปัจจัยดั�านเพัศึ อายุ ระดัับการศึึกษา 

ประสับการณ์ก์ารเล่ �ยงโคนม การไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์

โคนม และการเคยไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั โดัย

ใช้�สัถิติ ิ T-test, F-test และ Scheffe พับวา่กลุม่ท่ั�อายนุ�อยกวา่ 

21 ป่ ม่คะแนนเฉล่�ยความร้ �ติ ำ�ากวา่กลุม่ท่ั�ม่อาย ุ21-30 ป่ 31-40 

ป่ และ 51-60 ป่ อยา่งม่นยัสัำาคญัทัางสัถิติิท่ั�ระดับัความเช่้�อมั�น 

0.05 สัว่นผู้ลวเิคราะห์ค์วามสัมัพันัธ์ข์องความร้ � ทัศัึนคติ ิและการ

ปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะกบัปัจจยัดั�านเพัศึ อาย ุ ระดับั

การศึึกษา ประสับการณ์ก์ารเล่ �ยงโคนม การไดั�รบัการรบัรอง

มาติรฐานฟารม์ฟารม์โคนม และการไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกับเช่้ �อ

ด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั โดัยใช้�สัถิติ ิMann-Whitney U test และ Spear-

man’s rho correlation ท่ั�ระดับัความเช่้�อมั�น 0.05 พับวา่ความร้ � 

ทััศึนคติิ และการปฏิิบัติิเก่�ยวกับการใช้�ยาปฏิิช่้วนะกับปัจจัย

ทัั�งห์มดัดังักลา่วไมม่่ความสัมัพันัธ์ก์นัอยา่งม่นยัสัำาคญั (ติารางท่ั� 

7)

 ผู้ลวิเคราะห์ค์วามสัมัพันัธ์ร์ะห์วา่งความร้ � ทัศัึนคติ ิและ

การปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะดั�วยสัถิติ ิPearson correla-

tion พับว่าม่ความสัมัพันัธ์ก์ันในระดับัติำ�ามากโดัยความร้�และ

ทัศัึนคติิม่ความสัมัพันัธ์ท์ัางลบ (r= -0.005) สัว่นความร้ �กบัการ

ปฏิิบตัิม่ิความสัมัพันัธ์ท์ัางบวก (r= 0.040) และทัศัึนคติกิบัการ

ปฏิิบตัิม่ิความสัมัพันัธ์ท์ัางบวก (r= 0.098) (ติารางท่ั� 8)

วจิารู้ณ์

 ปัจจุบันม่การใช้�ยาปฏิิช่้วนะกันอย่างแพัร่ห์ลาย

มากมายในวงการปศึสุัตัิว ์ โดัยไมค่ ำานงึถงึผู้ลกระทับท่ั�จะเกิดัขึ �น

อนัเน่�องจากการใช้�ยาท่ั�ไมถ่ก้ติ�อง การศึกึษาครั�งน่ �เป็นการศึกึษา

ความร้ � ทัศัึนคติิและการปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะของ

เกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมในอำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม โดัย

ใช้�แบบสัอบถามเป็นเคร่�องม่อในการจดััเก็บข�อมล้ จากผู้ลการ

ศึกึษาพับวา่กลุม่ติวัอยา่งท่ั�ถก้สัมัภาษณ์เ์ป็นเพัศึช้ายมากกวา่เพัศึ

ห์ญิง โดัยรวมม่อายเุฉล่�ย 42.06±10.50 ป่ สัว่นให์ญ่จบช้ั�นประถม

ศึกึษาและช้ั�นมธั์ยมศึกึษาห์รอ่ปวช้. โดัยพับวา่ผู้้�ให์�ข�อมล้ม่สัาขา

การศึกึษาท่ั�เก่�ยวข�องกบัการเล่ �ยงโคนมเพ่ัยงร�อยละ 2.76 เทัา่นั�น 

ประสับการณ์ใ์นการเล่ �ยงโคนมโดัยเฉล่�ย 13.39±5.62 ป่ จำานวน

ฟารม์โคนมท่ั�ไดั�รบัและไมไ่ดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์โคนม

ของกลุ่มติัวอย่างท่ั�ศึึกษาม่สััดัสั่วนไม่ติ่างกัน คิดัเป็นร�อยละ 

50.39 และ 49.61 ติามลำาดับั ผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ม์ากกวา่ร �อยละ 70 

เคยไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั สัว่นดั�านการติดััสันิ

ใจใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมพับวา่มากกวา่ร �อยละ 40 ใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะติามเกษติรกรคนอ่�น และน�อยกวา่ร �อยละ 30 ท่ั�ติดััสันิ

ใจใช้�ยาจากการเคยอบรมเร่�องการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์และ

เคยเห์็นสัตัิวแพัทัยใ์ช้� เปรย่บเท่ัยบระห์ว่างป่ พั.ศึ. 2563 กบัป่ 

พั.ศึ. 2562 พับวา่กลุม่ติวัอยา่งร�อยละ 41.73 ให์�ข�อมล้วา่ใช้�ยา

เทั่าเดิัม ในขณ์ะเด่ัยวกนัม่กลุม่ท่ั�ม่แนวโน�มการใช้�ยาเพิั�มขึ �นคิดั

เป็นร�อยละ 38.98 และม่แนวโน�มในการใช้�ยาลดัลงเพ่ัยงร�อยละ 

19.29 แสัดังให์�เห์็นวา่แม�เกษติรกรสัว่นให์ญ่จะเคยไดั�รบัความร้ �

เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พัแติ่จากข�อมล้เบ่ �องติ�นทัั�งดั�านการ

ติดััสัินใจเล่อกใช้�ยาและแนวโน�มการใช้�ยาในฟารม์บง่ช่้ �วา่ความ

ติระห์นกัเก่�ยวกบัการใช้�ยาและผู้ลกระทับจากการใช้�ยาในฟารม์

โคนมของเกษติรกรยงัม่น�อย ซึ่ึ�งสัอดัคล�องกบัผู้ลการศึกึษาการ

รบัร้ �ของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมในรฐันิวยอรก์เก่�ยวกบัการใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะและการด่ั �อยาในการเล่ �ยงโคนมท่ั�พับวา่เกษติรกรม่ความ

กงัวลในระดับัติำ�าเก่�ยวกบัผู้ลกระทับท่ั�อาจเกิดัขึ �นจากการด่ั �อยา

ปฏิิช่้วนะในฟารม์ติอ่สัขุภาพัของมนษุย ์(Wemette et al., 2020)  

 ผู้ลวิเคราะห์ข์�อมล้การใช้�ยาช้นิดัท่ั�ม่การใช้�บอ่ยในฟารม์

โคนมในพ่ั�นท่ั�ท่ั�ทั ำาการศึกึษาจากกลุม่ติวัอย่างท่ั�ให์�ความรว่มม่อ

ในการให์�ข�อมล้เพ่ัยง 134 ราย จากทัั�งห์มดั 254 ราย คิดัเป็นร�อย

ละ 52.76 โดัยกลุม่ติวัอยา่งเก่อบครึ�งปฏิิเสัธ์การให์�ข�อมล้การใช้�

ยาในฟารม์ ม่ความเป็นไปไดั�วา่เกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมในกลุม่ดังั

กลา่วอาจจะม่การใช้�ยาท่ั�นอกเห์น่อใบสัั�งใช้�ยาจากสัตัิวแพัทัยก็์

เป็นไดั� ข�อมล้จากการศึกึษาครั�งน่ �บ่งช่้ �ว่ายงัคงม่เกษติรกรใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะไมต่ิรงติามข�อบง่ใช้�  โดัยพับวา่เกษติรกรห์ลายรายนำายา

ปฏิิช่้วนะช้นิดัท่ั�ใช้�สั ำาห์รบัรกัษาโรคจากการติดิัเช่้ �อแบคท่ัเรย่ เช้น่ 

Penicillin+Streptomycin, Kanamycin และ Oxytetracycline มา
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ในแม่โครด่ันมม่โอกาสัสัง้ท่ั�จะพับยาติกค�างในนำ�านม ความร้ �ดังั

กลา่วอาจไดั�จากการท่ั�เกษติรกรเคยอบรมเร่�องการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

ในฟารม์ ห์รอ่เคยไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั ห์รอ่

อาจเน่�องมาจากการเป็นสัมาชิ้กของสัห์กรณ์ห์์รอ่ศึน้ยร์วมนมซึ่ึ�ง

ม่เง่�อนไขว่านำ�านมโคท่ั�สัง่นั�นจะติ�องผู้่านการติรวจสัอบและติ�อง

ไมพ่ับยาติกค�างในนำ�านมก็เป็นไดั� แติอ่ยา่งไรก็ติามผู้ลการศึกึษา

แสัดังให์�เห์น็วา่ยงัคงม่เกษติรกรอ่กมากท่ั�ม่ความร้ �ไมถ่ก้ติ�องเก่�ยว

กับยาปฏิิช่้วนะโดัยม่ความเข�าใจว่ายาปฏิิช่้วนะสัามารถใช้�

ป�องกนัโรคและใช้�รกัษาโรคท่ั�เกิดัจากเช่้ �อไวรสััและเช่้ �อราในสัตัิว์

ไดั� และห์ลายรายเข�าใจผิู้ดัว่ายาปฏิิช่้วนะค่อยาแก�อักเสับ 

สัอดัคล�องกบัผู้ลการศึกึษาของ Nuangmek et al. (2018b) ท่ั�พับ

ว่าเกษติรกรในกลุ่มติวัอย่างท่ั�ศึกึษาเพ่ัยงร�อยละ 33.1 ร้ �ว่าเช่้ �อ

ไวรสััและเช่้ �อราไมส่ัามารถใช้�ยาติ�านจลุช่้พัรกัษาไดั� และร�อยละ 

25.9 ร้ �วา่ยาติ�านจลุช่้พัไมใ่ช้ย่าท่ั�ใช้�สั ำาห์รบับรรเทัาอาการอกัเสับ 

ทัั�งน่ �การม่ความร้ �ท่ั�ไมถ่ก้ติ�องเก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะและเช่้ �อ

ด่ั �อยาติ�านจลุช่้พัจะสั่งผู้ลให์�การใช้�ยาในฟารม์ม่การปฏิิบตัิิท่ั�ไม่

ถก้ติ�องเห์มาะสัมติามมาไดั�  

 ผู้ลการวเิคราะห์ด์ั�านทัศัึนคติเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

จากการศึึกษาครั�งน่ �โดัยรวมพับว่าเกษติรกรม่ทัศัึนคติิเก่�ยวกบั

การใช้�ยาปฏิิช่้วนะในระดับัเป็นกลาง แสัดังให์�เห์น็วา่เกษติรกรยงั

คงม่แนวคิดัห์ลายอย่างไม่เป็นไปในทิัศึทัางเด่ัยวกนั เกษติรกร

สั่วนให์ญ่คิดัว่ายาปฏิิช่้วนะไม่ไดั�ม่ความจำาเป็นติ่อการป�องกัน

และรกัษาโรคในฟารม์โคนม แติก่ลบัพับวา่ม่เกษติรกรสัว่นน�อยท่ั�

ม่แนวคิดัจะลดัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์ให์�น�อยลง สันันิษฐาน

วา่เกษติรกรอาจจะม่ความติ�องการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โดัยม่

วตัิถปุระสังคอ่์�นท่ั�นอกเห์น่อจากการรกัษาโรค ห์รอ่อาจยงัไมพ่ับ

ทัางเล่อกอ่�นสัำาห์รบัทัดัแทันการใช้�ยาปฏิิช่้วนะก็เป็นไดั� อย่างไร

ก็ติามผู้ลการศึึกษาพับว่าเกษติรกรสั่วนมากคิดัว่าห์ากม่วิธ่์อ่�น

นอกเห์น่อจากการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในการป�องกนัและรกัษาโรคใน

ฟารม์โคนมจะเล่อกใช้�วิธ่์นั�น แติเ่กษติรกรท่ั�คิดัวา่ภาครฐัควรสัง่

เสัรมิการใช้�สัมนุไพัรท่ั�ม่ฤทัธิ์�ฆ่า่เช่้ �อเพ่ั�อทัดัแทันการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

กลบัม่จำานวนน�อย การศึกึษาครั�งน่ �พับวา่เกษติรกรสัว่นให์ญ่เห์น็

ดั�วยมากถงึมากท่ั�สัดุัวา่ควรม่สัตัิวแพัทัยผ์ู้้�ควบคมุฟารม์เพ่ั�อดัแ้ล

สัขุภาพัและการใช้�ยาในฟารม์โคนม ม่ความเป็นไปไดั�วา่ผู้้�ท่ั�เห์็น

ดั�วยในประเดัน็คำาถามน่�ม่ความติ�องการสัตัิวแพัทัยเ์พ่ั�อดัแ้ลดั�าน

สัขุภาพัสัตัิวซ์ึ่ึ�งอาจจะเป็นในดั�านของการจดััการฟารม์มากกว่า

ดั�านการใช้�ยาในฟารม์โคนม โดัยจะเห์น็ไดั�จากพัฤติกิรรมการใช้�

ยาท่ั�ผู้า่นมาซึ่ึ�งสัว่นให์ญ่มกัติดััสันิใจเลอ่กใช้�ยาติามเกษติรกรคน

อ่�น อยา่งไรก็ติามการท่ั�เกษติรกรติดััสัินใจเล่อกใช้�ยาติ�านจลุช่้พั

ในการรักษาสััติว์ป่วยโดัยไม่ไดั�ติิดัติ่อห์ร่อขอคำาแนะนำากับ

สัตัิวแพัทัยส์ัว่นห์นึ�งเกิดัจากการม่ประสับการณ์ส์ัว่นติวัในการใช้�

ใช้�เป็นยาแก�อักเสับในโคนม ไม่ติ่างจากการศึึกษาการใช้�ยา

ปฏิิช่้วนะในฟารม์ปศึสุัตัิว ์ กรณ่์ศึกึษาจงัห์วดััเช่้ยงให์ม่ ท่ั�พับว่า

เกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมใช้�ยา Kanamycin เม่�อโคนมม่อาการ

อกัเสับบรเิวณ์ติา่งๆ และใช้�ยา Oxytetracycline สัำาห์รบัป�องกนั

การอกัเสับ (Sooksai et al., 2016) นอกจากน่�ยงัพับการนำายา 

Butasyl® ซึ่ึ�งไม่ไดั�เป็นยาปฏิิช่้วนะมาใช้�เป็นยาดัราย โดัยยาดังั

กลา่วอย้ใ่นกลุม่ท่ั�ม่ติวัยา Phenylbutazone เป็นสัว่นประกอบใช้�

เพ่ั�อบรรเทัาอาการปวดั ลดัไข� และลดัการอกัเสับ ซึ่ึ�งการใช้�ยาช้นิดั

น่�ในสัตัิวค์วรเป็นไปติามข�อบ่งใช้�และอย้่ภายใติ�ค ำาแนะนำาของ

สัตัิวแพัทัยเ์ทั่านั�น ทัั�งน่ �จากข�อม้ลการใช้�ยาทัางสัตัิวแพัทัยใ์น

ประเทัศึสัห์รฐัอเมรกิาม่ห์ลกัฐานท่ั�แสัดังให์�เห์น็วา่การใช้�ยา Phen-

ylbutazone ในโคนมม่แนวโน�มท่ั�จะทัำาให์�เกิดัเห์ติกุารณ์ไ์ม่พัึง

ประสังคใ์นมนษุยไ์ดั� ดั�วยเห์ตินุ่ �ทั ำาให์�สั ำานกังานคณ์ะกรรมการ

อาห์ารและยาของสัห์รฐัอเมริกา ออกประกาศึห์�ามการใช้�ยา 

Phenylbutazone ในโคนมเพัศึเม่ยอาย ุ 20 เด่ัอนขึ �นไป (FDA, 

2003) อยา่งไรก็ติามการใช้�ยาปฏิิช่้วนะท่ั�ไมถ่ก้ติ�องห์รอ่เกินความ

จำาเป็นจะสั่งผู้ลให์�เกิดัการอบุตัิิให์ม่ของเช่้ �อแบคท่ัเร่ยด่ั �อยาไดั� 

เกษติรกรไมค่วรใช้�ยาปฏิิช่้วนะในการป�องกนัโรคในสัตัิวท่์ั�แขง็แรง

ด่ั (WHO, 2017)

 ผู้ลการศึกึษาดั�านความร้�เก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะใน

ฟารม์ภาพัรวมพับวา่กลุม่ติวัอยา่งท่ั�ถก้สัมัภาษณ์ม่์ความร้ �อย้ใ่น

ระดับัด่ั สัอดัคล�องกบัการศึกึษาความร้�และความคาดัห์วงัของ

เกษติรกรเก่�ยวกับการใช้�ยาติ�านจุลช่้พัและการด่ั �อยาในภาค

ปศึสุัตัิวข์องเนเธ์อรแ์ลนดั ์ซึ่ึ�งผู้ลการศึกึษาบง่ช่้ �วา่เกษติรกรผู้้�เล่ �ยง

โคนมม่คะแนนปัจจยัดั�านความร้ �สัง้สัดุั (Kramer et al., 2017) 

แติกติ่างจากการสัำารวจความร้ �ของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงสัตัิวใ์นติรุก่

ติะวนัออกเก่�ยวกบัการใช้�และการด่ั �อยาปฏิิช่้วนะจากการศึกึษา

ของ Ozturk et al. (2019) พับวา่เกษติรกรในกลุม่ท่ั�ศึกึษาม่ความ

ร้ �เก่�ยวกบัยาปฏิิช่้วนะและการด่ั �อยาติำ�ามาก และจากการศึกึษา

ความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาและการด่ั �อยา

ติ�านจุลช่้พัของเกษติรกรจากฟารม์สัุกรและไก่ไข่ในจังห์วัดั

เช่้ยงให์ม ่ล ำาพัน้ และช้ลบรุ ่พับวา่ความร้ �เก่�ยวกบัการใช้�ยาและ

การด่ั �อยาติ�านจลุช่้พัของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงสัตัิวย์งัน�อย (Nuang-

mek et al., 2018b) ในขณ์ะท่ั�ผู้ลการศึกึษาการใช้�ยาปฏิิช่้วนะใน

ฟารม์ปศึุสัตัิวใ์นจังห์วดััเช่้ยงให์ม่ พับว่าเกษติรกรสั่วนให์ญ่ม่

ความร้ �ในระดับัปานกลางเก่�ยวกบัการใช้�และผู้ลกระทับจากการ

ใช้�ยาปฏิิช่้วนะในเกษติรกรรมการเล่ �ยงสัตัิว ์ (Sooksai et al., 

2016) การศึกึษาครั�งน่ �พับวา่เกษติรกรสัว่นให์ญ่ร้ �ด่ัวา่ยาปฏิิช่้วนะ

ท่ั�ใช้�กบัโคนมม่ห์ลายกลุ่มและแติ่ละกลุ่มจะออกฤทัธิ์�กบัเช่้ �อไดั�

ติ่างกัน การไม่ใช้�ยาปฏิิช่้วนะติามฉลากยาห์ร่อคำาแนะนำาของ

สัตัิวแพัทัยจ์ะทัำาให์�เกิดัการด่ั �อยาของเช่้ �อ และการให์�ยาปฏิิช่้วนะ
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ติารู้างท่� 1 ข�อมล้ทัั�วไปของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมรายยอ่ยอำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม จำานวนทัั�งห์มดั 254 ราย

ข�อม้ลทั�วไป จำานวน รู้�อยละ

เพัศึ

          ช้าย 149 58.66

          ห์ญิง 105 41.34

อาย ุ  (Min. 18, Max. 63, Mean±SD 42.06±10.50)

          ติ ำ�ากวา่ 21 ป่ 9 3.54

          21–30 ป่ 17 6.69

          31–40 ป่ 90 35.43

          41–50 ป่ 80 31.50

          51–60 ป่ 46 18.11

          มากกวา่ 60 ป่ ขึ �นไป 12 4.72

ระดับัการศึกึษา

          ประถมศึกึษา 104 40.94

          มธั์ยมศึกึษา ห์รอ่ ปวช้. 110 43.31

          อนปุรญิญา ห์รอ่ ปวสั. 37 14.57

          ปรญิญาติร่ 3 1.18

สัาขาการศึกึษาของผู้้�ให์�ข�อมล้เก่�ยวข�องกบัการเล่ �ยงโคนมห์รอ่ไม ่(เช้น่ สัตัิวแพัทัย/์สัตัิวศึาสัติร/์สัตัิวบาล)

          เก่�ยวข�อง 7 2.76

          ไมเ่ก่�ยวข�อง 247 97.24

ประสับการณ์ก์ารเล่ �ยงโคนม (Min. 4, Max. 27, Mean±SD 13.39±5.62)

          น�อยกวา่ 6 ป่ 14 5.51

          6–10 ป่ 56 22.05

          11–15 ป่ 113 44.49

          16–20 ป่ 35 13.78

          21–25 ป่ 29 11.42

          มากกวา่ 25 ป่ ขึ �นไป 7 2.76

จำานวนแมโ่ครด่ันม (Min. 5, Max. 59, Mean±SD 13.03±9.70)

          ม่แมโ่ครด่ันมน�อยกวา่ 50 ติวั (เกษติรกรรายยอ่ย) 253 99.61

          ม่แมโ่ครด่ันมมากกวา่ 50 ติวั ขึ �นไป 1 0.39

การไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์โคนม

          ไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์โคนม 128 50.39

          ไมไ่ดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์โคนม 126 49.61

การไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั

          เคยไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั 187 73.62

          ไมเ่คยไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั 67 26.38

การติดััสันิใจเล่อกใช้�ยาปฏิิช่้วนะ



21

KKU Veterinary Journal

Volume 31 Issue 1 2021

ติารู้างท่� 1 ข�อมล้ทัั�วไปของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมรายยอ่ยอำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม จำานวนทัั�งห์มดั 254 ราย

ข�อม้ลทั�วไป จำานวน รู้�อยละ

          เคยอบรมเร่�องการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์ 72 28.35

          เกษติรกรทัา่นอ่�นแนะนำา/ใช้�ติามคนอ่�น 110 43.31

          เคยเห์น็สัตัิวแพัทัยใ์ช้� 72 28.35

แนวโน�มการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมในป่ 2563 เท่ัยบกบัป่ 2562

          เพัิ�มขึ �น 99 38.98

          เทัา่เดัิม 106 41.73

          ลดัลง 49 19.29

ติารู้างท่� 2 วตัิถปุระสังคใ์นการใช้�ยาของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมรายยอ่ยในอำาเภอกำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม จากผู้้�ถก้
สัมัภาษณ์ท่์ั�ให์�ข�อมล้เก่�ยวกบัการใช้�ยาในฟารม์ จำานวน 134 ราย

ยาท่�ใช้�
จำานวนฟารู้ม์ท่�ใช้�ยาเพ่�อวัติถุุปรู้ะสงคต์ิา่งๆ (รู้�อยละ)  

รัู้กษาการู้ติดิเช้่�อ ป�องกันการู้ติดิเช้่�อ ลดไข� แก�อักเสบ ยาดรู้าย บำารุู้งรู่้างกาย

Penicillin+Streptomycin 48 (35.82) 0 0 44 (32.84) 0 0

Ampicillin 45 (33.58) 0 0 0 0 0

Enrofloxacin 1 (0.75) 0 0 0 0 0

Gentamicin 0 0 0 0 0 0

Kanamycin 11 (8.21) 0 0 6 (4.48) 0 0

Amoxycillin 0 0 0 0 0 0

Oxytetracycline 4 (2.99) 0 0 4 (2.99) 0 0

Sulfamethoxazole/Trimethoprim 0 0 0 0 0 0

Cephalosorins 0 0 0 0 0 0

Butasyl® 0 0 8 (5.97) 2 (1.49) 3 (2.24) 0

ติารู้างท่� 3 ภาพัรวมคะแนนเฉล่�ยและระดับัความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

กลุ่มศกึษา
(คะแนนรู้วม)

จำานวนผู้้�ท่�ได�คะแนนติามเกณฑ์ท์่�กำาหนด (รู้�อยละ) คะแนน 
รู้ะดบั

ด/่เป็นบวก ปานกลาง/เป็นกลาง ไม่ด/่เป็นลบ Min. Max. Mean±SD

ความร้ �
(12 คะแนน)

145 
(57.09)

107 
(42.13)

2 
(0.79)

3 12 8.81±1.65 ด่ั

ทัศัึนคติิ
(60 คะแนน)

0 
(0.00)

169 
(66.54)

85 
(33.46)

23 43 31.29±5.58 เป็นกลาง

การปฏิิบตัิิ
(39 คะแนน)

2 
(0.79)

233 
(91.73)

19 
(7.48)

6 39 20.58±4.58 ปานกลาง
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ติารู้างท่� 4 ความร้ �เก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมรายข�อคำาถาม

คำาถุาม
จำานวนผู้้�ถุ้กสัมภาษณ ์(รู้�อยละ)

ติอบถุ้ก ติอบผิู้ด

1. ยาปฏิิช่้วนะเป็นยาท่ั�ใช้�สั ำาห์รบัการป�องกนัและรกัษาโรคในสัตัิว ์ 140 (55.12) 114 (44.88) 

2. ยาปฏิิช่้วนะใช้�รกัษาโรคท่ั�เกิดัจากเช่้ �อไวรสััและเช่้ �อราไดั� 152 (59.84) 102 (40.16)

3. ยาปฏิิช่้วนะม่ผู้ลติอ่การป�องกนัโรคพัยาธิ์ภายนอกและภายใน  192 (75.59) 62 (24.41)

4. ยาปฏิิช่้วนะใช้�แก�อกัเสับและลดัไข�ในโคนมไดั� 182 (71.65) 72 (28.35)

5. ยาปฏิิช่้วนะท่ั�ใช้�กบัโคนมม่ห์ลายกลุม่และแติล่ะกลุม่จะออกฤทัธิ์�กบัเช่้ �อไดั�ติา่งกนั 206 (81.10) 48 (18.90)

6. การให์�ยาปฏิิช่้วนะทักุช้นิดัติ�องให์�ทักุวนัจนโคนมม่อาการด่ัขึ �นจงึจะห์ยดุัให์�ยาไดั� 201 (79.13) 53 (20.87)

7. ยาดัราย (Dry) เป็นยาปฏิิช่้วนะสัำาห์รบัสัอดัเติ�านมแมโ่คเม่�อห์ยดุัพักัรด่ันม 183 (72.05) 71 (27.95)

8. การไมใ่ช้�ยาปฏิิช่้วนะติามฉลากยาห์รอ่คำาแนะนำาของสัตัิวแพัทัยจ์ะทัำาให์�เช่้ �อด่ั �อยาไดั� 218 (85.83) 36 (14.17)

9. การให์�ยาปฏิิช่้วนะในแมโ่ครด่ันมม่โอกาสัสัง้ท่ั�จะพับยาติกค�างในนำ�านม 204 (80.31) 50 (19.69)

10. การให์�ยาปฏิิช่้วนะกบัโคนมในฟารม์ม่โอกาสัท่ั�จะพับยาติกค�างในมล้สัตัิว ์ 193 (75.98) 61 (24.02)

11. ยาปฏิิช่้วนะท่ั�ใช้�ในโคนมห์ลายช้นิดัเป็นกลุม่เด่ัยวกบัท่ั�ใช้�รกัษาโรคติิดัเช่้ �อในคน 185 (72.83) 69 (27.17)

12. ยา Cephalosporins เป็นยาปฏิิช่้วนะท่ั�ห์�ามใช้�ในการรกัษาโรคในโคนม 182 (71.65) 72 (28.35)

ติารู้างท่� 5 ทัศัึนคติเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมรายข�อคำาถาม

คำาถุาม
จำานวนผู้้�ถุ้กสัมภาษณแ์ยกติามความเหน็ด�วย (รู้�อยละ)

มากท่�สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่�สุด

เช้งิบวก

1. ห์ากม่วิธ่์อ่�นนอกเห์น่อจากการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในการป�องกนัและรกัษาโรค
ในฟารม์โคนม ทัา่นจะเล่อกใช้�วิธ่์นั�น 

78
(30.71)

71 
(27.95)

47 
(18.50)

47 
(18.50)

11 
(4.33)

2. ทัา่นคดิัวา่ควรม่สัตัิวแพัทัยผ์ู้้�ควบคมุฟารม์ เพ่ั�อดัแ้ลสัขุภาพัและการใช้�ยา
ในฟารม์โคนม 

65 
(25.59)

147 
(57.87)

21 
(8.27)

17 
(6.69)

4 
(1.57)

3. ทัา่นม่แนวคดิัท่ั�จะลดัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะภายในฟารม์ให์�น�อยลง 
5 

(1.97)
28 

(11.02)
50 

(19.69)
103 

(40.55)
68 

(26.77)

4. ทัา่นคดิัวา่ภาครฐัควรสัง่เสัรมิการใช้�สัมนุไพัรท่ั�ม่ฤทัธิ์�ฆ่า่เช่้ �อเพ่ั�อทัดัแทัน
การใช้�ยาปฏิิช่้วนะ 

2 
(0.79)

23 
(9.06)

34 
(13.39)

147 
(57.87)

48 
(18.90)

5. ทัา่นคดิัวา่ควรเก็บนำ�านมโคท่ั�เป็นเติ�านมอกัเสับสัง่ห์�องปฏิิบตัิกิารเพ่ั�อเพัาะ
เช่้ �อและทัดัสัอบห์ายาท่ั�ฆ่า่เช่้ �อนั�นไดั�

4 
(1.57)

20 
(7.87)

35 
(13.78)

127 
(50.00)

68 
(26.77)

6. ทัา่นคดิัวา่การใช้�ยาปฏิิช่้วนะติามคำาแนะนำาในฉลากยาและภายใติ�ค ำา
แนะนำาของสัตัิวแพัทัยเ์ป็นสัิ�งท่ั�ติ�องทัำาอยา่งเครง่ครดัั 

13 
(5.12)

31 
(12.20)

39 
(15.35)

106 
(41.73)

65 
(25.59)

เช้งิลบ

1. ทัา่นคดิัวา่ยาปฏิิช่้วนะท่ั�พัึ�งห์มดัอายไุมน่านสัามารถนำามาใช้�กบัการรกัษา
และป�องกนัโรคในโคนมไดั� 

37 
(14.57)

16 
(6.30)

34
(13.39)

66 
(25.98)

101 
(39.76)

2. ทัา่นคดิัวา่ยาปฏิิช่้วนะม่ความจำาเป็นติอ่การป�องกนัและรกัษาโรคในฟารม์
โคนม 

10 
(3.94)

31 
(12.20)

23 
(9.06)

79 
(31.10)

111 
(43.70)
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ติารู้างท่� 5 ทัศัึนคติเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมรายข�อคำาถาม

คำาถุาม
จำานวนผู้้�ถุ้กสัมภาษณแ์ยกติามความเหน็ด�วย (รู้�อยละ)

มากท่�สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่�สุด

3. ทัา่นคดิัวา่ยาปฏิิช่้วนะช้นิดัท่ั�เคยใช้�รกัษาโคนมท่ั�เป็นโรคเติ�านมอกัเสับ
แล�วห์ายจะสัามารถใช้�กบัโคนมติวัอ่�นๆ ท่ั�เป็นโรคเติ�านมอกัเสับไดั�เช้น่กนั

3 
(1.18)

33 
(12.99)

45 
(17.72)

133 
(52.36)

40 
(15.75)

4. ทัา่นคดิัวา่เม่�อโคนมท่ั�ป่วยม่อาการด่ัขึ �นห์ลงัจากการรกัษาดั�วยยา
ปฏิิช่้วนะ ทัา่นสัามารถห์ยดุัยาไดั�ทันัท่ั

64 
(25.20)

98 
(38.58)

57 
(22.44)

32 
(12.60)

3 
(1.18)

5. การช้ั�งนำ�าห์นกัห์รอ่ใช้�สัายวดัันำ�าห์นกัโคนมแติล่ะติวัเพ่ั�อคำานวณ์ปรมิาณ์ยา
ปฏิิช่้วนะท่ั�ติ�องใช้� ม่ความยุง่ยาก แคก่ะปรมิาณ์ยาท่ั�ติ�องใช้�ก็ไดั�

12 
(4.72)

12 
(4.72)

56 
(22.05)

116 
(45.67)

58 
(22.83)

6. ทัา่นคดิัวา่การใช้�ยาปฏิิช่้วนะช้นิดัเดัมิเป็นระยะเวลานานไมท่ัำาให์�เกิดัเช่้ �อ
ด่ั �อยาในสัตัิว์

11 
(4.33)

22 
(8.66)

57 
(22.44)

118 
(46.46)

46 
(18.11)

ติารู้างท่� 6 การปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมรายข�อคำาถาม  

คำาถุาม
จำานวนผู้้�ถุ้กสัมภาษณ ์(รู้�อยละ)

ทำาทกุครัู้�ง ทำาบอ่ยครัู้�ง ทำาบางครัู้�ง ไม่เคยทำา

เชิ้งบวก

1. ทัา่นสัง่ติวัอยา่งนำ�านมไปห์�องปฏิิบตัิกิารเพ่ั�อติรวจห์าเช่้ �อท่ั�ทั ำาให์�เติ�านมอกัเสับ
และรอผู้ลทัดัสัอบยาท่ั�ฆ่า่เช่้ �อนั�นไดั� ก่อนจะเล่อกใช้�ยาปฏิิช่้วนะในการรกัษา 

93 
(36.61)

127 
(50.00)

17 
(6.69)

17 
(6.69)

2. ทัา่นใช้�ยาปฏิิช่้วนะติามท่ั�กำาห์นดัในฉลากยา ห์รอ่ติามคำาแนะนำาของ
สัตัิวแพัทัย ์

110 
(43.31)

114 
(44.88)

30 
(11.81)

0 
(0.00)

3. ทัา่นม่การปรกึษาสัตัิวแพัทัยก่์อนการใช้�ยารกัษาโรคในโคนม 106 
(41.73)

130 
(51.18)

18 
(7.09)

0 
(0.00)

4. ทัา่นม่การจดับนัทักึประวตัิกิารใช้�ยาภายในฟารม์ 94 
(37.01)

141 
(55.51)

17 
(6.69)

2 
(0.79)

เช้งิลบ

1. เม่�อทัา่นติรวจคณุ์ภาพันมโดัยการทัำา ซ่ึ่ เอม็ ท่ั (CMT) แล�วพับวา่นมเริ�มเป็น
วุ�นเลก็น�อย ทัา่นจะรกัษาดั�วยยาปฏิิช่้วนะทันัท่ั

20 
(7.87)

91 
(35.83)

47 
(18.50)

96 
(37.80)

2. ทัา่นฉ่ดัยาปฏิิช่้วนะให์�แมโ่คห์ลงัคลอดัทันัท่ัเพ่ั�อรกัษาและป�องกนัการอกัเสับ
ติา่งๆ ท่ั�จะเกิดัขึ �นห์ลงัจากการคลอดัลก้ 

19 
(7.48)

48 
(18.90)

135 
(53.15)

52 
(20.47)

3. ห์ากม่โคนมในฟารม์เจ็บป่วย ทัา่นจะทัำาการรกัษาดั�วยตินเอง 2 
(0.79)

17 
(6.69)

185 
(72.83)

50 
(19.69)

4. ทัา่นใช้�ทัางเล่อกอ่�นๆ เช้น่ การใช้�สัมนุไพัร ในการรกัษาแมโ่ครด่ันมท่ั�ป่วยแทัน
การใช้�ยาปฏิิช่้วนะ 

2 
(0.79)

33 
(12.99)

170 
(66.93)

49 
(19.29)

5. เม่�อม่โคนมในฟารม์ป่วย ทัา่นจะให์�ยาปฏิิช่้วนะกบัโคนมติวัอ่�นดั�วยเพ่ั�อ
เป็นการป�องกนัโรค 

49 
(19.29)

2 
(0.79)

126 
(49.61)

77 
(30.31)

6. ห์ากรกัษาดั�วยยาปฏิิช่้วนะ 1-2 วนั แล�วโคนมอาการไมด่่ัขึ �น ทัา่นจะเปล่�ยนไป
ใช้�ยาช้นิดัอ่�นท่ั�แรงกวา่ 

2 
(0.79)

51 
(20.08)

155 
(61.02)

46 
(18.11)

7. ทัา่นใช้�ยาปฏิิช่้วนะมากกวา่ปรมิาณ์ท่ั�ฉลากยากำาห์นดัเพ่ั�อให์�การรกัษาม่
ประสัทิัธิ์ภาพัด่ัขึ �น

57 
(22.44)

86 
(33.86)

82 
(32.28)

29 
(11.42)

8. ทัา่นเคยห์ยดุัการให์�ยาปฏิิช่้วนะเม่�อพับวา่สัตัิวม่์อาการด่ัขึ �น โดัยไมไ่ดั�ให์�ยาจน
ครบกำาห์นดั 

73 
(28.74)

81 
(31.89)

73 
(28.74)

27 
(10.63)

9. ทัา่นเคยนำายาท่ั�พัึ�งห์มดัอายไุมน่านมาใช้�ในการรกัษาโรคในโคนม 61 
(24.02)

95 
(37.40)

76 
(29.92)

22 
(8.66)
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ติารู้างท่� 7 ความแติกติา่งของคะแนนเฉล่�ยความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะของเกษติรกรของผู้้�เล่ �ยง
โคนม จำาแนกติามกลุม่ข�อมล้ทัั�วไป และความสัมัพันัธ์ข์องความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะกบัปัจจยั
ข�อมล้ทัั�วไป

ข�อม้ลทั�วไป
จำานวน 
(คน) 

คะแนนเฉล่�ย (Mean±SD)

ความรู้้� ทศันคติิ การู้ปฏิบิตัิิ

เพัศึ*

          ช้าย 149 8.83±1.59 31.19±5.82 20.54±4.58 

          ห์ญิง 105 8.79±1.74 31.43±5.25 20.63±4.61 

          p-value 0.931 0.557 0.931

อายุ**

          ติ ำ�ากวา่ 21 ป่ 9 7.22±1.20a 31.67±6.16 20.56±5.25

          21-30 ป่ 17 9.35±1.54bc 31.76±6.15 20.35±4.65

          31-40 ป่ 90 9.01±1.69bc 30.83±5.31 20.36±4.21

          41-50 ป่ 80 8.59±1.62abc 31.41±5.88 20.79±4.75

          51 – 60 ป่ 46 8.96±1.53bc 31.70±5.77 20.54±5.37

          มากกวา่ 60 ป่ ขึ �นไป 12 8.67±1.78abc 31.33±4.36 21.33±2.61

          correlation coefficient -0.013 0.043 0.017

          p-value 0.837 0.493 0.793

ระดับัการศึกึษา**

          ประถมศึกึษา 104 8.80±1.50 31.42±5.35 20.65±4.42

          มธั์ยมศึกึษา ห์รอ่ ปวช้. 110 8.85±1.74 31.11±5.67 20.16±4.63

          อนปุรญิญา ห์รอ่ ปวสั. 37 8.62±1.71 31.57±6.27 21.51±4.97

          ปรญิญาติร่ 3 10.00±2.65 29.67±1.53 21.67±3.22

          correlation coefficient 0.011 -0.029 0.000

          p-value 0.857 0.641 0.999

ประสับการณ์ก์ารเล่ �ยงโคนม**

          น�อยกวา่ 6 ป่ 14 9.21±2.23 30.71±5.73 19.64±5.32

          6-10 ป่ 56 8.91±1.67 31.89±5.63 20.34±4.68

          11-15 ป่ 113 8.79±1.69 31.19±5.81 21.28±4.83

          16-20 ป่ 35 8.74±1.52 31.14±4.98 18.89±3.89

          21-25 ป่ 29 8.76±1.35 31.83±5.73 20.31±3.41

          มากกวา่ 25 ป่ ขึ �นไป 7 8.14±1.57 27.71±2.98 22.57±3.74

          correlation coefficient -0.053 -0.039 -0.045

          p-value 0.404 0.540 0.478

การไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์โคนม*

          ไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์ 128 8.87±1.74 31.27±5.40 20.41±5.01
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โคนม จำาแนกติามกลุม่ข�อมล้ทัั�วไป และความสัมัพันัธ์ข์องความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะกบัปัจจยั
ข�อมล้ทัั�วไป

ข�อม้ลทั�วไป
จำานวน 
(คน) 

คะแนนเฉล่�ย (Mean±SD)

ความรู้้� ทศันคติิ การู้ปฏิบิตัิิ

          ไมไ่ดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์ 126 8.75±1.56 31.30±5.78 20.75±4.12

          p-value 0.592 0.998 0.390

การไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั*

          เคยไดั�รบัข�อมล้ 187 8.84±1.69 31.70±5.60 20.63±4.48

          ไมเ่คยไดั�รบัข�อมล้ 67 8.73±1.54 30.15±5.41 20.45±4.89

          p-value 0.530 0.051 0.772
abc ท่ั�ติา่งกนัในคอลมันเ์ด่ัยวกนัของกลุม่ข�อมล้เด่ัยวกนัห์มายถงึม่ความแติกติา่งอยา่งม่นยัสัำาคญัทัางสัถิติ ิ (p<0.05) จากการใช้�สัถิติเิชิ้งวิเคราะห์ด์ั�วย
วิธ่์ T-test, F-test และ Scheffe
* ความสัมัพันัธ์ก์บัความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิ ิ: * Mann-Whitney U test; ** Spearman’s rho correlation

ติารู้างท่� 8 ความสัมัพันัธ์ร์ะห์วา่งความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาในฟารม์โคนม

ความรู้้� ทศันคติิ การู้ปฏิบิตัิิ

ความร้ �
          correlation coefficient
          p-value

1.000 -0.005
0.934

0.040
0.524

ทัศัึนคติิ
          correlation coefficient
          p-value

 1.000 0.098
0.121

การปฏิิบตัิิ
          correlation coefficient
          p-value

 1.000
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ยาในฟารม์ การม่พัฤติกิรรมเล่อกใช้�ยาท่ั�ห์าไดั�งา่ยก่อน ห์รอ่เช่้�อ

วา่การใช้�ยาดั�วยติวัเองเป็นไปอยา่งรอบคอบแล�ว (McDougall et 

al., 2017; Ozturk et al., 2019; Wemette et al., 2020) การ

ศึกึษาครั�งน่ �พับวา่ยงัม่เกษติรกรอ่กจำานวนมากท่ั�ม่ทัศัึนคติเิชิ้งลบ

ว่าเม่�อโคนมท่ั�ป่วยม่อาการด่ัขึ �นห์ลังจากการรักษาดั�วยยา

ปฏิิช่้วนะแล�วจะสัามารถห์ยดุัยาไดั�ทันัท่ั และเกษติรกรเพ่ัยงสัว่น

น�อยท่ั�เห์็นดั�วยว่าควรเก็บนำ�านมโคท่ั�เป็นเติ�านมอกัเสับสั่งห์�อง

ปฏิิบตัิกิารเพ่ั�อเพัาะเช่้ �อและทัดัสัอบห์ายาท่ั�ฆ่า่เช่้ �อนั�นไดั� นั�นแสัดัง

ให์�เห์น็วา่เกษติรกรยงัขาดัความติระห์นกัอยา่งมากติอ่ผู้ลกระทับ

ท่ั�จะเกิดัจากการใช้�ยาท่ั�ไมถ่ก้ติ�องเห์มาะสัม ไมต่ิา่งจากการศึกึษา

ในประเทัศึสัห์รฐัอเมรกิาท่ั�พับว่าเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมไม่กงัวล

เก่�ยวกบัผู้ลกระทับจากการใช้�ยาปฏิิช่้วนะห์รอ่การใช้�ยามากเกิน

ไปติ่อการเกิดัขึ �นของเช่้ �อด่ั �อยาปฏิิช่้วนะในโคนมห์ร่อมนุษย ์

(Friedman et al., 2007; Habing et al., 2016) 

 ผู้ลการศึกึษาดั�านการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

ในฟารม์พับวา่มากกวา่ร �อยละ 90 ของเกษติรกรท่ั�ถก้สัมัภาษณ์์

ม่การปฏิิบตัิิอย้่ในระดับัปานกลาง ติ่างจากการศึกึษาของ Nu-

angmek et al. (2018b) ท่ั�พับวา่เกษติรกรจากฟารม์สักุรและไก่

ไขใ่นจงัห์วดััเช่้ยงให์ม ่ล ำาพัน้ และช้ลบรุ ่ม่การปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการ

ใช้�ยาติ�านจลุช่้พัท่ั�ไม่ด่ั การศึกึษาในครั�งน่ �พับวา่ประเดั็นท่ั�ม่การ

ปฏิิบัติิเชิ้งบวกดั้เห์ม่อนว่าจะไม่ไดั�สัอดัคล�องกับข�อม้ลดั�าน

ทัศัึนคติแิละความร้ �ของเกษติรกรห์ลายอยา่ง เกษติรกรสัว่นให์ญ่

มักให์�ข�อม้ลว่าม่การทัำาบ่อยห์ร่อทัำาทัุกครั�งกับการสั่งติวัอย่าง

นำ�านมไปห์�องปฏิิบตัิกิารเพ่ั�อติรวจห์าเช่้ �อท่ั�ทั ำาให์�เติ�านมอกัเสับและ

รอผู้ลทัดัสัอบยาท่ั�ฆ่า่เช่้ �อนั�นไดั�ก่อนจะเลอ่กใช้�ยาปฏิิช่้วนะในการ

รกัษา ม่การใช้�ยาปฏิิช่้วนะติามท่ั�กำาห์นดัในฉลากยาห์รอ่ติามคำา

แนะนำาของสัตัิวแพัทัยแ์ละทัำาการปรกึษาก่อนการใช้�ยารกัษาโรค

ในโคนม แติอ่ยา่งไรก็ติามผู้ลการศึกึษาในห์ลายประเดัน็คำาถาม

ท่ั�บง่ช่้ �วา่เกษติรกรจำานวนมากใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมอยา่ง

ไมถ่ก้ติ�องเห์มาะสัมโดัยม่ความบอ่ยของการปฏิิบตัิท่ิั�แติกติา่งกนั

ออกไป เช้น่ ทัำาการรกัษาดั�วยยาปฏิิช่้วนะทันัท่ัเม่�อติรวจคณุ์ภาพั

นำ�านมโดัยการทัำา ซ่ึ่ เอม็ ท่ั (CMT) แล�วพับวา่นำ�านมเริ�มเป็นวุ�นเลก็

น�อย ม่การทัำาบอ่ยครั�งคดิัเป็นร�อยละ 35.83 ในขณ์ะเด่ัยวกนัพับ

วา่ร�อยละ 49.61-72.83 ของเกษติรกรผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ม่์การทัำาบ�าง

บางครั�งในห์ลายกรณ่์ เช้น่ ให์�ยาปฏิิช่้วนะกบัโคนมติวัอ่�นดั�วยเพ่ั�อ

เป็นการป�องกนัโรคเม่�อม่โคนมในฟารม์ป่วย ฉ่ดัยาปฏิิช่้วนะให์�แม่

โคห์ลงัคลอดัทันัท่ัเพ่ั�อรกัษาและป�องกนัการอกัเสับติา่งๆ ท่ั�จะเกิดั

ขึ �นห์ลงัจากการคลอดัลก้ เปล่�ยนไปใช้�ยาช้นิดัอ่�นท่ั�แรงกวา่ห์าก

โคนมอาการไมด่่ัขึ �นห์ลงัจากทัำาการรกัษาดั�วยยาปฏิิช่้วนะ 1-2 วนั 

และทัำาการรกัษาดั�วยติวัเองเม่�อม่โคนมในฟารม์เจ็บป่วย ท่ั�น่า

สันใจค่อม่เกษติรกรจำานวนน�อยมากเพ่ัยงร�อยละ 8.66-11.42 ท่ั�

ติอบวา่ไมเ่คยทัำาเก่�ยวกบัการนำายาท่ั�พัึ�งห์มดัอายไุมน่านมาใช้�ใน

การรกัษาโรคในโคนม ห์ยดุัการให์�ยาปฏิิช่้วนะเม่�อพับว่าสัตัิวม่์

อาการด่ัขึ �นโดัยไม่ไดั�ให์�ยาจนครบกำาห์นดั และใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

มากกว่าปริมาณ์ท่ั� ฉลากยากำาห์นดัเ พ่ั� อ ให์�การรักษาม่

ประสัทิัธิ์ภาพัด่ัขึ �น ในขณ์ะเด่ัยวกนัผู้ลการศึกึษาพับวา่ม่เกษติรกร

ผู้้�เล่ �ยงโคนมใช้�ทัางเล่อกอ่�นบ�างในบางครั�ง เช้น่ การใช้�สัมนุไพัร

ในการรกัษาแม่โคร่ดันมท่ั�ป่วยแทันการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ ผู้ลการ

ศึึกษาในครั�งน่ �บ่งช่้ �ว่าการปฏิิบัติิเก่�ยวกับการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ

ห์ลายๆ อย่างของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมทัำาไปโดัยไม่ไดั�ค ำานงึวา่

ยาท่ั�ใช้�จะถ้กกับโรค ครบขนาดั ห์ร่อเป็นไปติามระยะเวลาทั่�

ก ำาห์นดัห์รอ่ไม ่ซึ่ึ�งการกระทัำาดังักลา่วจะสัง่ผู้ลทัำาให์�เช่้ �อด่ั �อยาไดั� 

 จากการเปรย่บเท่ัยบคะแนนความร้� ทัศัึนคติิ และการ

ปฏิิบัติิเก่�ยวกับการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ รวมถึงวิเคราะห์ห์์าความ

สัมัพันัธ์ก์ับปัจจยัข�อมล้ทัั�วไปท่ั�คาดัว่าจะม่ผู้ลติ่อระดับัความร้ � 

ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาในฟารม์ของเกษติรกร 

ไดั�แก่ เพัศึ อาย ุระดับัการศึกึษา ประสับการณ์ก์ารเล่ �ยงโคนม การ

ไดั�รบัการรบัรองมาติรฐานฟารม์โคนม และการไดั�รบัข�อมล้เก่�ยว

กบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�านจลุช่้พั พับวา่เกษติรกรท่ั�ม่ช้ว่งอายตุิ ำ�ากวา่ 21 ป่ 

ซึ่ึ�งม่เพ่ัยง 9 คน ม่คะแนนเฉล่�ยความร้ �ติ ำ�ากวา่กลุม่ท่ั�ม่อาย ุ21-30 

ป่ 31-40 ป่ และ 50-60 ป่ อยา่งม่นยัสัำาคญัทัางสัถิติ ินอกจากน่�

ผู้ลการศึกึษาพับวา่ความร้ � ทัศัึนคติิ และการปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการ

ใช้�ยาปฏิิช่้วนะไม่ม่ความสัมัพันัธ์ก์บัปัจจยัข�อมล้ทัั�วไป แสัดังให์�

เห์น็วา่ปัจจยัเห์ลา่นั�นไมไ่ดั�ม่อิทัธิ์พัลกบัระดับัความร้ � ทัศัึนคติ ิและ

การปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาในฟารม์ของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนม 

เม่�อวิเคราะห์ค์วามสัมัพัันธ์์ระห์ว่างความร้ � ทััศึนคติิ และการ

ปฏิิบตัิ ิโดัยรวมพับวา่ม่ความสัมัพันัธ์ก์นัในระดับัติำ�ามากอยา่งไมม่่

นยัสัำาคญั บง่ช่้ �วา่แม�เกษติรกรจะม่ความร้ �ระดับัด่ัแติไ่มไ่ดั�สัง่ผู้ล

ให์�ทัศัึนคติิและการปฏิิบตัิิเก่�ยวกบัการใช้�ยาในฟารม์อย้ใ่นระดับั

ด่ัติามไปดั�วย และท่ั�นา่สันใจค่อเกษติรกรม่ทัศัึนคติไิปในทัางลบ

กับการใช้�ยาในฟารม์โคนม การรณ์รงคใ์ห์�ความร้ �ห์ร่อให์�การ

สันบัสันุนจากสัตัิวแพัทัยเ์พิั�มขึ �นจะสัามารถช้่วยให์�เกษติรกรม่

แนวทัางปฏิิบตัิิท่ั�รอบคอบและม่เห์ติผุู้ลมากขึ �นซึ่ึ�งจะช้่วยลดัการ

ใช้�ยาในสัตัิวไ์ดั� (Kramer et al., 2017) ห์ากเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนม

เห์็นความสัำาคญัของการใช้�ยาอยา่งถก้วิธ่์ติามฉลากยาห์รอ่ภาย

ใติ�ค ำาแนะนำาของสัตัิวแพัทัย ์ รวมถงึม่ทัศัึนคติิและการปฏิิบตัิิท่ั�ด่ั

ติอ่การป�องกนัโรคโดัยใช้�การจดััการสัขุภาพัสัตัิวด์ั�วยแนวทัางการ

ปฏิิบตัิท่ิั�ด่ัจะทัำาให์�การใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมลดัลง อ่กทัั�ง

เป็นสัิ�งสั ำาคญัท่ั�จะช้ว่ยแก�ปัญห์าเช่้ �อด่ั �อยาไดั�อยา่งยั�งย่น อยา่งไร

ก็ติามเกษติรกรอาจม่ความเช่้�อมั�นว่าเป็นผู้้�ท่ั�ใช้�ยาอย่างรบัผิู้ดั

ช้อบและรอบคอบแล�ว การไม่ม่ห์ลักฐานท่ั�ช้ัดัเจนแสัดังให์�

เกษติรกรเห์น็วา่การใช้�ยาปฏิิช่้วนะในการเล่ �ยงโคนมสัง่ผู้ลกระทับ
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ติอ่สัขุภาพัของมนษุยท์ั ำาให์�เป็นอปุสัรรคทัั�งในทัางการสั่�อสัารและ

ทัางปฏิิบตัิ ิ(Oliver et al., 2011) 

 ผู้ลการศึึกษาครั�งน่ �บ่งช่้ �ว่าม่ความเป็นไปไดั�สั้งท่ั�

เกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมในกลุม่ท่ั�ทั ำาการศึกึษาจะทัำาให์�เช่้ �อเกิดัการ

ด่ั �อยาจากการใช้�ยาท่ั�ไมถ่ก้ติ�อง เช้น่ การใช้�ยาปฏิิช่้วนะรกัษาโรค

ท่ั�เกิดัจากเช่้ �อไวรสััและเช่้ �อรา การนำายา Penicillin+Streptomycin, 

Kanamycin และ Oxytetracycline ท่ั�ใช้�สั ำาห์รบัรกัษาโรคติิดัเช่้ �อ

มาใช้�เป็นยาแก�อกัเสับ ห์รอ่การใช้�ยา Butasyl® ซึ่ึ�งเป็นยาในกลุม่

ลดัการอกัเสับมาใช้�เป็นยาดัรายในโคนม ดังันั�นการแก�ไขปัญห์า

ดังักลา่วควรมุง่เน�นการให์�ความร้ �ท่ั�ถก้ติ�องเก่�ยวกบัการใช้�ยาและ

สัร�างความติระห์นกัเก่�ยวกบัผู้ลกระทับท่ั�จะเกิดัขึ �นกบัโคนมและ

ผู้้�บรโิภคผู้ลผู้ลติินำ�านมโคจากการใช้�ยาผิู้ดัวตัิถปุระสังคร์วมถงึการ

ใช้�ยาอ่�นๆ ท่ั�นอกเห์น่อจากใบสัั�งใช้�ยาโดัยสัตัิวแพัทัย ์แติอ่ยา่งไร

ก็ติามการจะให์�ความร้ �แก่เกษติรกรเพ่ัยงอย่างเด่ัยววา่การใช้�ยา

ไม่ถ้กติ�องเห์มาะสัมจะทัำาให์�เช่้ �อด่ั �อยาและสั่งผู้ลกระทับติ่อ

สัขุภาพัของมนุษยอ์าจยงัไม่สัามารถโน�มน�าวให์�เกษติรกรเห์็น

ความสัำาคญัไดั� การม่ห์ลกัฐานแสัดังให์�เห์น็ถงึคา่ใช้�จา่ยท่ั�ติ�องเสัย่

ไปจากการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ ห์รอ่มล้คา่การสัญ้เสั่ยรายไดั�จากการ

ไม่สัามารถสัง่นำ�านมโคเน่�องจากการพับยาติกค�างในนำ�านมห์ร่อ

ถก้ห์กัเงินในกรณ่์คา่โซึ่มาติกิเซึ่ลลส์ัง้เกินกำาห์นดั รวมถงึม่วิธ่์การ

ห์ร่อทัางเล่อกอ่�นในการทัดัแทันการใช้�ยาปฏิิช่้วนะอย่างช้ดััเจน 

สัิ�งติา่งๆ เห์ลา่น่ �อาจจง้ใจให์�เกษติรกรพัิจารณ์ายอมรบัท่ั�จะปรบั

เปล่�ยนทัศัึนคติแิละการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบัการใช้�ยาให์�ถก้ติ�องเห์มาะ

สัมมากขึ �น

สรุู้ป

 กลุม่ผู้้�ถก้สัมัภาษณ์ม์ากกวา่ครึ�งม่ความร้ �ด่ัเก่�ยวกบัการ

ใช้�ยาปฏิิช่้วนะในฟารม์โคนมแติม่่ทัศัึนคติท่ิั�เป็นกลางคอ่นไปทัาง

ลบและการปฏิิบตัิิอย้่ในระดับัปานกลาง ปัจจยัดั�านเพัศึ อาย ุ

ระดับัการศึกึษา ประสับการณ์ก์ารเล่ �ยงโคนม การไดั�รบัการรบัรอง

มาติรฐานฟารม์โคนม และการไดั�รบัข�อมล้เก่�ยวกบัเช่้ �อด่ั �อยาติ�าน

จลุช่้พัไมไ่ดั�ม่อิทัธิ์พัลกบัความร้ � ทัศัึนคติ ิและการปฏิิบตัิเิก่�ยวกบั

การใช้�ยาปฏิิช่้วนะของเกษติรกร และท่ั�สั ำาคญัค่อความติระห์นกั

ห์รอ่ความกงัวลเก่�ยวกบัการใช้�ยาและผู้ลกระทับทั่�จะเกิดัจากการ

ใช้�ยาอย่างไม่สัมเห์ติุผู้ลของเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมยังม่น�อย 

องคก์รท่ั�เก่�ยวข�องกบัการสั่งเสัริมกิจการโคนมและสัตัิวแพัทัยผ์ู้้�

ควบคุมฟารม์ควรมุ่งเน�นทัั�งการปรบัเปล่�ยนทััศึนคติิและการ

ปฏิิบตัิท่ิั�ด่ัในการใช้�ยาปฏิิช่้วนะ รวมถงึการให์�ความร้ �ความเข�าใจ

ท่ั�ถ้กติ�องเพ่ั�อลดัพัฤติิกรรมการใช้�ยาอย่างไม่สัมเห์ติุผู้ลของ

เกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนม

กติิติกิรู้รู้มปรู้ะกาศ

 ขอขอบคุณ์เจ�าห์น�าท่ั�สั่วนมาติรฐานการปศึุสััติว ์

สั ำานกังานปศึสุัตัิวเ์ขติ 7 เจ�าห์น�าท่ั�กลุม่ติรวจสัอบคณุ์ภาพัสันิค�า

ปศึสุัตัิว ์สั ำานกังานปศึสุัตัิวจ์งัห์วดัันครปฐม เจ�าห์น�าท่ั�สั ำานกังาน

ปศึสุัตัิวอ์ ำาเภอกำาแพังแสัน และเกษติรกรผู้้�เล่ �ยงโคนมในอำาเภอ

กำาแพังแสัน จงัห์วดัันครปฐม ทักุทั่านท่ั�ช้่วยเห์ล่อสันบัสันนุการ

ทัำางานในครั�งน่ � 
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