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การตรวจหายีนดื้อยา – วตัถปุระสงคก์ารศึกษาและระเบียบวิจยั 
 
ยีนดื้อยา (ARGs) คือเกราะป้องกันของเชื้อโรคที่ท าให้เชื้อแบคทีเรียทัว่ไปมีฤทธิต์่อต้านยาปฏิชีวนะ 
ที่ส าคัญต่อการรักษาการติดเชื้อของมนุษย์ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ท าการศึกษาเพื่อมุ่งค้นหา 
ยีนดื้อยาปฏิชีวนะ (ARGs) จากน ้ าที่ปล่อยออกมาจากฟาร์มสุตว์อุตสาหกรรมสู่แหล่งน ้ าธรรมชาติ 
หรอืสิง่แวดลอ้มในสีป่ระเทศ รวมถงึการหาผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชุมชนแวดลอ้มฟารม์ 
 

 
การทดสอบนี้ได้มกีารเกบ็ตวัอย่างน ้าและตะกอนจากแหล่งน ้าสาธารณะที่มกีารปล่อยของเสยีมาจากฟาร์ม  
หมูจ านวน 6-10 แห่งในแต่ละประเทศจากทัง้หมด 4 ประเทศ (แคนนาดา สเปน สหรฐัอเมรกิาและไทย) 
โดยมกีารเกบ็ตวัอย่างจากแหล่งน ้าสาธารณะทัง้ทีต่้นน ้าและปลายน ้าทีฟ่าร์มปล่อยน ้าเสยีออกมาเพื่อน ามา
เทยีบกนั 
 
มกีารเกบ็ตวัอย่างของผวิหน้าดนิหรอืฝุ่นในประเทศสเปนและไทยดว้ยวธิกีาร Bootie swap โดยการเดนิย ่า 
ลงพื้นดินสาธารณะข้างฟาร์มและน าส่วนดินที่ติดเท้านัน้มาท าการตรวจหา Methicilin Staphylococcus 
aureus (MRSA) และ mecA โดยเฉพาะ ภาพการเก็บตวัอย่างทัง้หมดถูกบนัทกึและเกบ็ลงในแอพลเิคชัน่ 
Epicollect บนมอืถอื 
 

ภาพ: การเกบ็ตวัอย่างดนิทีป่ลายน ้าจากฟารม์แห่ง
หนึ่งในประเทศไทย  
โดย: องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลก 



ตวัอย่างที่ได้มาถูกน ามาวเิคราะห์โดยห้องปฏบิตักิารที่ได้รบัความน่าเชื่อถอืของแต่ละประเทศด้วยวธิกีาร 
PCR (Polymerase Chain Reaction) ซึ่งวิธีการ PCR นี้ไม่ได้ใช้เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโดยตรง 
แต่ใชส้ าหรบัตรวจสอบยนีดือ้ยาทีท่ าใหแ้บคทเีรยีเกดิการต่อตา้นยาปฏชิวีนะ (superbugs)  
 
ในประเทศไทย มกีารจ าแนกแบคทเีรยีออกมาและท าการทดสอบการต่อตา้นยาปฏชิวีนะก่อน หากผลเป็นลบ 
จงึจะใชก้ระบวนการ PCR เพือ่คน้หายนีดือ้ยาในประเทศสเปนและสหรฐัอเมรกิา เนื่องจากมฟีารม์ตัง้อยู่ 
อย่างหนาแน่นและสงสยัการปนเป้ือนในปรมิาณสงูจงึมกีารตรวจสอบตวัอย่างจากตน้น ้าและปลายน ้าอย่าง 
ละเอยีดเพมิเตมิเพือ่ตรวจหายนีดือ้ยาในบางกรณี 
 
 

บทสรปุข้อค้นพบของประเทศไทย 
 
จากการทดสอบยีนดื้อยาในแบคทเีรยีพบว่า 6 ใน 9 ฟาร์มตวัอย่างของประเทศไทยมกีารออกฤทธิด์ื้ อยา 
cefotaxime (third generation of cephalosporin) และ ciprofloxacin (a fluoroquinolone) รวมถงึพบการ 
ดือ้ยาร่วมกบั gentamicin และ co-trimoxizole นอกจากนัน้ยงัพบว่ามอีย่างน้อยหน่ึงตวัอย่าง จากน ้าทีป่ล่อย 
จากฟารม์จ านวน 4 ใน 9 ฟารม์ พบแบคทเีรยีดื้อยาปฏชิวีนะในกลุ่มทีม่คีวามส าคญัสงูสุด (highest priority 
category antibiotics)  
 

 

ภาพ: การเกบ็ตวัอย่างน ้าทีป่ลายน ้าจากฟารม์แห่ง
หนึ่งในประเทศไทย  
โดย: องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลก 



 
จากตวัอย่างน ้าและดินที่น ามาทดสอบ มกีารพบ third generation cephalosporins หรอื ciprofloxacin 
รวมทัง้ gentamicin, amikacin, trimethoprim-sulfamethoxazole หรือ amoxicillin ในตัวอย่างน ้ าที่ 
ปล่อยออกจากหนึ่งฟาร์มมกีารพบเชื้อแบคทเีรยี E-coli ทีด่ื้อต่อ colistin ซี่งเป็นยาทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุม 
การใชอ้ย่างเขม้งวดในประเทศไทย 
 
จากการตรวจดว้ยวธิ ีPCR ในตวัอย่างน ้าทีป่ล่อยมาจากฟารม์มกีารพบยนีดือ้ยาดงัต่อไปนี้ 

▪ blaSHV, blaTEM, blaCTX-M, and blaVEB; ซึง่เชื่อมโยงต่อการต่อตา้นยา cephalosporins 
รวมถงึ ciprofloxacillin และ gentamicin  

▪ พบยนี mcr-1 ซึ่งหมายถงึการดือ้ยา colistin จากหนึ่งฟารม์ 

▪ พบ mecA gene ใน 5 ฟารม์ จากตวัอย่างดนิทีอ่ยู่ห่างจากฟารม์ในระยะ 150 เมตร 
ซึง่ชีใ้หเ้หน็ถงึการปนเป้ือนไปยงัธรรมชาตนิอกเหนือจากน ้า รวมถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะพบ MRSA 
(เชือ้แบคทเีรยีในตระกูล สเตปไฮโลคอคคสั ทีส่รา้งผลกระทบรุนแรงต่อการรกัษา)  

 
รายงานการปนเป้ือนเชื้อแบคทเีรยีดื้อยาจากฟาร์มหมูในภาคกลางของไทยนี้ท าใหเ้หน็ถงึภาพรวมของการ  
ใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม third generation cephalosporins fluoroquinolones และยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ 
ผลการทดสอบนี้มีความคล้ายคลึงกับการศึกษาในภูมิภาคอื่นๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลง 
เล็กน้อยภายหลงัจากที่ประเทศไทยมแีผนยุทธศาสตร์การจดัการการดื้อยาต้านจุลชพีแห่งชาติ การค้นพบ 
แบคทีเรยีดื้อยา Colistin (จากหนึ่งตวัอย่าง) อาจแสดงให้เราเห็นได้ว่าการเป็นการจ่ายยาที่ถูกต้องโดย 
สตัวแพทย์เพื่อใช้ฉีดรกัษาสตัว์ป่วย แต่หากเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นการใช้เพื่อป้องกนัโรคในสตัว์ 
แบบรวมกลุ่มโดยการผสมลงไปในน ้าและอาหารกไ็ด ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอยู่ร่วมกบัฟารม์สตัวอ์ตุสาหกรรม - ประเทศไทย 
 
นักวจิยัและอาสาสมคัรขององค์กรพทิกัษ์สตัว์แห่งโลกได้ท าการสมัภาษณ์ชาวบ้านจ านวน 18 คนจาก 6 
ชุมชน โดยหลายคนได้ให้ข้อมูลว่ากลัวที่จะให้ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพหรือผลผลิตทาง 
การเกษตรหลงัจากทีฟ่ารม์เขา้มาตัง้ในชุมชน ในขณะทีบ่างท่านยนิดใีหข้อ้มลูแต่ขอไม่เปิดเผยชื่อ 
 

 
 

 
 
“ตัง้แต่มฟีารม์เขา้มาตัง้ทีชุ่มชนสองฟารม์ ทุกอย่างกเ็ปลีย่นไป 
ดนิทีเ่คยใชป้ลูกตน้ไมไ้ดก้ก็ลายเป็นดนิเน่าเสยี น ้าทีเ่ราเคยใชก้นิใชก้ารไดก้ส็กปรกและเหมน็” 
ชาวบ้าน 
 
“ผมเชือ่ว่าตอ้งมยีาหรอืมเีชื้อโรคในคลองนี้ เราไม่อยากใหฟ้ารม์มาตัง้ใกลชุ้มชนแบบน้ีหรอก 
เพราะมนัสง่ผลต่อการเกษตรและความเป็นอยู่ของเรา 
ท าไมเราไม่สามารถจดัการโซนนิง่หรอืท าอะไรกบัเรือ่งนี้ไดเ้ลย” 
ชาวบ้าน 

ภาพ: การสมัภาษณ์เกษตรกรทที านาอยู่บรเิวณรอบฟารม์  โดย องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลก 



 
 

 
 
“เวลาทีฟ่ารม์ปล่อยน ้าลงแปลงขา้ว ขา้วมนักไ็ม่โตเหมอืนทีค่วรเป็น บางตน้กเ็สยีหาย บางตน้กต็าย 
ปลากอ็าศยัอยู่ในแหล่งน ้าแบบน้ีไม่ได ้จรงิๆมนักก็ระทบทัง้ระบบนิเวศนีแ่หระ 
เคยรอ้งเรยีนไปแต่กไ็ม่มอีะไรเกดิขึน้” 
เกษตรกรรายย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ: การสมัภาษณ์เกษตรกรทที านาอยู่บรเิวณรอบฟารม์  โดย องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลก 



การตีความจากผลการทดสอบในประเทศไทย 
 
รายงานการปนเป้ือนเชื้อแบคทเีรยีดือ้ยาจากฟารม์หมูในภาคกลางของไทยน้ีท าใหเ้หน็ถงึภาพรวมของการใ
ช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่ม third generation cephalosporins fluoroquinolones และยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆ 
ผลการทดสอบน้ีมคีวามคลา้ยคลงึกบัการศกึษาในภูมภิาคอื่นๆ  การคน้พบน้ีตอกย ้าผลการศกึษาก่อนหน้านี้ 
ในภาคอื่นๆของไทยในปีพ.ศ. 2555 และ 255812 ก่อนทีป่ระเทศไทยจะมแีผนยุทธศาสตรช์าตเิรื่องเชือ้ดื้อยา 
และการปรบัปรุงกฎระเบยีบดา้นอาหารสตัว ์
 
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่ามาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมการปกป้องแหล่งน ้ าสาธารณะ 
การค้นพบแบคทีเรียดื้อยา Colistin (จากหนึ่งตัวอย่าง) อาจแสดงให้เราเห็นได้ว่าการเป็นการจ่ายยา 
ทีถู่กต้องโดยสตัวแพทยเ์พื่อใชฉ้ีดรกัษาสตัว์ป่วย แต่หากเป็นการใชท้ีไ่ม่ถูกต้องอาจเป็นการใชเ้พื่อป้องกนั 
โรคในสตัวแ์บบรวมกลุ่มโดยการผสมลงไปในน ้าและอาหารกไ็ด ้ 
 
จากการศึกษาการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มแม่พันธุ์หมูขนาดกลาง (แม่พันธุ์จ านวน 100 -500 ตัว) 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อปีพ.ศ.2563 พบว่า 94% ของฟาร์มที่ท าการส ารวจมีการ ใช้ 
ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคในสัตว์ซึ่งถูกแนะน าโดยบริษัทแม่ และพบว่า 41% ของฟาร์มมีการใช้ยา 
enrofloxacin (ชนิดหนึ่งในตระกูล flouroquinolone) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่ถูกจ ากัดการใช้ รวมถึง 
ยาปฏชิวีนะอื่นๆอกีไดแ้ก่ gntamicin amoxicilin cephalexin pennicilin-streptomycin เป็นตน้ 
 
เป็นทีน่่าสนใจว่าเจา้ของฟารม์และผูจ้ดัการฟารม์หมูขนาดกลางเหล่านัน้กล่าวว่าสว่นใหญ่หมูมกัมปีญัหา 
เกีย่วกบัล าไส ้ (อาการทอ้งเสยี) โดยพวกเขาพยายามป้องกนัโรคดว้ยการฉีดวคัซนีซีง่โดยมากท าตัง้แต่ 
ยงัเป็น ลูกหม ูตลอดจนรัว้รอบฟารม์เพือ่สุขอนามยัทีด่ใีนฟารม์ มากกว่านัน้จ านวนกว่าครึง่หนึ่ง (มากกว่า 50 
ฟารม์)ทีท่ าการส ารวจไดใ้ชอ้าหารสตัวท์ีม่กีารผสมยาใหก้บัหม ู
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ฟารม์ทัง้หมดทีท่ าการส ารวจเป็นฟารม์พนัธะสญัญาจากสองบรษิทัใหญ่ซึง่ไดจ้ดัการสตูรอาหารทีม่กีารผสม
ยาปฏชิวีนะไวใ้ห ้แม่หมไูดร้บัการฉีดยาปฏชิวีนะตัง้แต่แรกเกดิเพือ่ป้องกนัการตดิเชื้อ 
  
การศึกษานี้ยงัได้ท าการเปรียบเทียบการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้และทกัษะการปฏิบัติงานของฟาร์ม  
ขนาดเล็กถึงกลาง พบว่าไม่ได้เชื่อมโยงกบัการใช้ยาปฏิชีวนะ ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะ  
เพือ่ป้องกนัโรคนัน้อาจเป็นขอ้ก าหนดจากบรษิทัแม่ของฟารม์หมูพนัธะสญัญาในประเทศไทยกเ็ป็นได ้
 
 

ตารางผลการทดสอบท่ีส าคญัของแต่ละประเทศ 

แคนนาดา ผลการทดสอบพบยนีดือ้ยาต่อ tetracycline, streptomycin, cephalosporins, 
fluoroquinolones และ macrolides บนผวิน ้าและตะกอนดนิ 
  

สเปน ผลการทดสอบพบยนีดือ้ยาต่อ tetracycline, sulfonamides, cephalosporins และ 
fluoroquinolones. พบยนีดื้อยาทีผ่วิน ้าในตวัอย่างทีท่ดสอบสงูกว่าระดบัมาตรฐานถงึ 
200 เท่า และพบค่ายนีดือ้ยาในระดบัทีสู่งมากในตวัอย่างฝุน่ทีเ่กบ็รอบๆฟารม์ 
รวมถงึผลทดสอบตวัอย่างน ้าใตด้นิใกลฟ้ารม์กม็คี่ายนีดื้อยาในระดบัสงูเช่นกนั 
  

ไทย ผลการทดสอบพบยนีดือ้ยาและเชือ้แบคทเีรยีดือ้ยาต่อ third generation 
cephalosporins, fluroquinolones, หรอื colistin plus co-trimoxazole, gentamicin, 
amikacin, trimethoprim-sulfamethoxazole หรอื amoxicillin.  

สหรฐัอเมรกิา ผลการทดสอบน ้าและตะกอนดนิพบหลกัฐานจ านวนมากทีบ่่งชีถ้งึยนีดือ้ยาทีอ่อกฤทธิต์่อ
ตา้นต่อยากลุ่ม streptomycin, fluoroquinolones, cephalosporins, macrolides 
และในกลุ่ม tetracycline 
 

 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 
องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลกเรยีกรอ้งใหผู้จ้ดัจ าหน่าย ผูผ้ลติ รฐับาล องคก์รระหว่างประเทศ 
ตลอดจนภาคการเงนิระดบัโลกร่วมกนัปฏบิตัติามขอ้เสนอแนะดงันี้ 
 
ผู้จดัจ าหน่ายและผู้ผลิตเน้ือสตัว ์

▪ ยกระดบัการเลีย้งสตัวใ์หไ้ดห้ลกัสวสัดภิาพตามมาตรฐาน FARMS3 และหลกัการทีเ่ป็นทีย่อมรบั
เช่น Five Domains4 เพือ่ใหส้ตัวฟ์ารม์มคีุณภาพชวีติทีด่ ี

▪ ก าหนดนโยบายการใชย้าปฏชิวีนะอยางรบัผดิชอบในฟารม์สตัว ์ยุตกิารใชอ้ย่างพร ่าเพรื่อเป็น
ประจ าเพือ่วตัถุประสงคก์ารเร่งการเจรญิเตบิโตและเพือ่ป้องกนัโรคแบบรวมกลุ่ม การใชย้าปฏชิวีนะ
ตอ้งลดลงและหนัใหค้วามส าคญักบัสาเหตุของปญัหาดา้นสวสัดภิาพทีเ่ป็นเต้นตอของปญัหาที่
แทจ้รงิ รวมถงึยกเลกิการสนบัสนุนนโยบาย “ปลอดยาปฏชิวีนะ” “ไม่ใชย้าปฏชิวีนะตลอดการเลีย้ง” 
หรอื “เลีย้งแบบไม่ใชย้าปฏชิวีนะ” ในการผลติ เนื่องจากสตัวป์ว่ยจะไม่ไดร้บัการรกัษาตามสมควร
แลว้ ยงัเป็นการขดัขวางใหเ้กดิการพฒันาสวสัดภิาพสตัวฟ์ารม์ 

▪ เพ่ิมสดัส่วนโปรตนีทางเลอืกในกระบวนการผลติ เพือ่ร่วมกนัเป้าหมายระดบัโลกในการลดการผลติ
เนื้อสตัวล์ง 50% ภายในปี 2040 รวมถงึมกีารรายงานผลต่อสาธารณะ 

▪ เผยแพร่รายงานประจ าปีโดยเฉพาะความกา้วหน้าในการพฒันาสวสัดภิาพสตัว ์โดยเชื่อมโยงกบั
ขอ้มลูการใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์ 

 

 

 
3 https://www.farms-initiative.com/ 
4https://www.researchgate.net/publication/319020431_Operational_Details_of_the_Five_Domains_Model_and_I
ts_Key_Applications_to_the_Assessment_and_Management_of_Animal_Welfare 

ภาพ: การเลีย้งไก่ไขแ่บบไม่ใชก้รง (free range) 
ท าใหไ้ก่สามารถแสดงพฤตกิรรมธรรมชาตไิด ้ 
โดย องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลก 



ภาครฐัและองคก์รระหว่างประเทศ 

▪ แนะน าและก าหนดมาตรการการเลีย้งสตัวฟ์ารม์ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสวสัดภิาพสตัวฟ์ารม์ขัน้
ต ่าหรอื FARMS  

▪ แนะน าและก าหนดมาตรการยุตกิารใชยาปฏชิวีนะเพือ่เร่งการเจรญิเตบิโตและเพือ่ป้องกนัโรคใน
สตัวแ์บบรวมกลุ่ม 

▪ เผยแพร่รายงานความกา้วหน้าดา้นสวสัดภิาพและขอ้มูลการใชย้าปฏชิวีนะต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
และสาธารณะ 

▪ จดัหาแนวทางเพือ่สนบัสนุนทางการเงนิแก่ฟารม์ทีม่รีะบบการเลีย้งทมีสีวสัดภิาพทีต่ามแนวทาง 
Five Domains welfare frameworks รวมถงึสนบัสนุนการด าเนินงานทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายระดบั
โลกในการลดการผลติเนื้อสตัวล์ง 50% ภายในปี 2040  

 
นักลงทุนในระบบอาหาร 

▪ เรียกร้องใหบ้รษิทัทีท่่านลงทุนใชห้ลกัการ FARMS เพื่อก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าดา้นสวสัดภิาพแก่
สตัวฟ์ารม์ 

▪ เรียกร้องใหบ้รษิทัทีท่่านลงทุนมกีารปรบัปรุงการเลีย้งสตัวโ์ดยมุ่งเน้นตามหลกัการ Five Domains 
เพือ่ใหส้ตัวฟ์ารม์มชีวีติทีด่ ี

▪ เรียกร้องใหบ้รษิทัมกีารใชย้าปฏชิวีนะอยางรบัผดิชอบในฟารม์สตัว ์ยุตกิารใชอ้ย่างพร ่าเพรื่อเป็น
ประจ าเพือ่วตัถุประสงคก์ารเร่งการเจรญิเตบิโตและเพือ่ป้องกนัโรคแบบรวมกลุ่ม การใชย้าปฏชิวีนะ
ตอ้งลดลงและหนัใหค้วามส าคญักบัสาเหตุของปญัหาดา้นสวสัดภิาพทีเ่ป็นเต้นตอของปญัหาที่
แทจ้รงิ รวมถงึยกเลกิการสนบัสนุนนโยบาย “ปลอดยาปฏชิวีนะ” “ไม่ใชย้าปฏชิวีนะตลอดการเลีย้ง” 
หรอื “เลีย้งแบบไม่ใชย้าปฏชิวีนะ” ในการผลติ เนื่องจากสตัวป์ว่ยจะไม่ไดร้บัการรกัษาตามสมควร
แลว้ ยงัเป็นการขดัขวางใหเ้กดิการพฒันาสวสัดภิาพสตัวฟ์ารม์ 

▪ เพ่ิมสดัส่วนโปรตนีทางเลอืกในกระบวนการผลติ เพือ่ร่วมกนัเป้าหมายระดบัโลกในการลดการผลติ
เนื้อสตัวล์ง 50% ภายในปี 2040 รวมถงึมกีารรายงานผลต่อสาธารณะ 

▪ สง่เสรมิใหเ้กดินโยบายต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะน าไปสูป่ระเดน็ดา้นความยัง่ยนื ตลอดจนดา้นการใช้
ยาปฏชิวีนะอย่างรบัผดิชอบ 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

องคก์รพิทกัษ์สตัวแ์ห่งโลก 
World Animal Protection 

 
www.worldanimalprotection.or.th 

 


