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 ปลานิลเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงและบริโภคในประเทศ
โดยมีการน ายาต้านจุลชีพมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรค
ในการเพาะเลี้ยง หากน ายาดังกล่าวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 
อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อต่อยาต้านจุลชีพ    
และการตกค้างของยาต้านจุลชีพในปลานิลส่งผลกระทบ   
ต่อการเพาะเลี้ยงปลานิลได้  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อตรวจสอบการดื้ อต่อยา  Amoxicillin, Ampicillin, 

ของแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella spp. และ 
Vibrio spp. และตรวจสอบการตกค้างของยาต้านจุลชีพ 
Amoxicillin, Ampicillin, Ceftiofur, Ceftriaxone,    
Colistin, Enrofloxacin, Norfloxacin, Oxytetracycline, 
Chlortetracycline และ  Doxycycline ในปลานิ ลและ
สิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงปลานิลจากฟาร์ม และปลานิล
ที่จ าหน่ายในตลาดสดจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
เชียงรายซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลานิลที่ส าคัญของไทย   
ผลการศึกษาพบการดื้อยาต้านจุลชีพจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ 
Ampicillin, Amoxicillin และ Oxytetracycline ใน เชื้ อ 
Salmonella spp. ที่ความชุก 5% ในปลานิลที่จ าหน่ายใน
ตลาดจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้พบการตกค้างของ   
ยา Enrofloxacin ในจังหวัดอุบลราชธานีจากตัวอย่างที่เก็บ
จากตลาดสดปริมาณ 0.007 และ 0.03 ppm และฟาร์ม

 

 

ปลานิลที่สุ่มเก็บจากทั้งฟาร์มเพาะและฟาร์มเลี้ยงปลานิล
จังหวัดเชียงรายพบการตกค้างของยา Oxytetracycline 
ปริมาณ 3.57 และ 24.84 ppm และ Doxycycline ปริมาณ 
0.122 ppm  อย่างไรก็ตาม ไม่พบการดื้อต่อยาและการ
ตกค้างของยา Colistin และยากลุ่ม Cephalosporin ซึ่งใช้
ในทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคในคน การใช้ยาต้านจุลชีพทีไ่ม่
ถูกต้องและไม่ เหมาะสม เช่น การใช้ เพื่อป้องกันโรค       
เป็นสาเหตุหนึ่งของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การจัดการฟาร์มที่ดี 
การเลือกสถานที่ที่ เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยง การใช้ยา  
ต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบและสมเหตุผล จะช่วยลด
ปัญหาเชื้อดื้อยาและการตกค้างของยาต้านจุลชีพในระบบ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ 
ค าส าคัญ: การดื้อยาต้านจุลชีพ, ยาต้านจุลชีพตกค้าง, 
ปลานิล, อุบลราชธานี, เชียงราย 
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Tilapia is one of the most consumed fish in 
Thailand. Tilapia producers are using antimicrobials 
for disease prevention and treatment. The improper 
use of antimicrobials could lead to antimicrobials 
resistance (AMR) and antimicrobial residue in tilapia 
also affecting tilapia culture system. The aim of this 
study is to investigate the resistance to Amoxicillin, 
Ampicillin, Ceftriaxone, Ciprofloxacin, Colistin and 
Oxytetracycline in Escherichia coli, Salmonella spp. 

Colistin, Enrofloxacin, Norfloxacin, Oxytetracycline, 
Chlortetracycline and Doxycycline in Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus) and culture environmental 
samples obtained from farms and local market in 
Ubon Ratchathani and Chiang Rai province, the   

showed Salmonella spp. isolated from tilapia sold 

Ampicillin, Amoxicillin and Oxytetracycline at 5% 

province, Enrofloxacin residues were detected from 
samples obtained from local market at 0.007 and 
0.03 ppm, from cage farming at 0.006, 0.005 and 
0.164 ppm.  In Chiang Rai province, Oxytetracycline 
residues were detected in tilapia collected from 
farms at 3.57 and 24.84 ppm and Doxycycline    
residues were detected in tilapia collected from 
farms at 0.122 ppm. However, there is no AMR and 
antimicrobial residue detected in Colistin and group 
of Cephalosporin, which are antimicrobials used in 

such as disease prevention purpose is a key driver 
of AMR. 

This data could be stimulating the primary 
mode of farm management, selection for suitable 
aquaculture site, including responsible and smart 
use of antimicrobials in order to reduce AMR   and  

antimicrobial residue in aquaculture system 
 

residue, Nile tilapia, Ubon Ratchatani, Chiang Rai 
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ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobials) หมายรวมถึงยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotics) ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการป้องกันและ
รักษาโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย และน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในทุกภาคส่วน เช่นทางการแพทย์เพื่อการรักษา
โรคในมนุษย์ การปศุสัตว์ การประมง รวมทั้งอุตสาหกรรม
อาหาร อย่างไรก็ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการใช้ยาต้านจุลชีพ
เพื่อการรักษาโรคเริ่มไม่ประสบความส าเร็จ อันเนื่องมาจาก
การดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรีย ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นและถูกจัดเป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติ
ทั่วโลก (นิธิมาและคณะ, 2558; กระทรวงสาธารณสุข, 2560) 
ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวนี้ คือ การใช้ยาต้าน   
จุลชีพที่ไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ยาเพื่อการป้องกันมากกว่าการ
รักษา  ใช้ยามากเกินความจ าเป็น ใช้ยาโดยไม่ทราบชนิดของ
เชื้อก่อโรค และการใช้ยาที่นอกเหนือจากที่ระบุในฉลาก ซึ่ง
ทั้งหมดนี้เหนี่ยวน าให้เกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย (มาลิน, 
2532; สยมพร, 2539) ซึ่งอาจส่งผลต่อการขาดยาเพื่อการ
รักษาโรคในอนาคตจนไม่สามารถควบคุมวิกฤติของการ
ระบาดของโรคได้  การแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยภาค
ส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าได้ถูกก าหนดให้มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อการแก้ปัญหา      
ที่ส าคัญนี้ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีบทบาทส าคัญเพิ่มมากขึ้น  
ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นแหล่งที่ผลิตอาหารเพื่อทดแทนการ
จับสัตว์น้ าในธรรมชาติ ปลานิลเป็นปลาที่มีความส าคัญ    
ทางเศรษฐกิจเป็นที่นิยมบริโภคในประเทศไทยและสามารถ 
ส่งขายต่างประเทศในรูปแบบของเนื้อปลานิลแช่แข็ ง 
(Frozen tilapia fillet) ได้อีกด้วย ส่งผลให้มีการเลี้ยงปลานิล
อย่างกว้างขวางทั้งเพื่อการยังชีพและเพื่อการค้าโดยแหล่ง
เพาะเลี้ยงปลานิลที่ส าคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
และภาคเหนือของประเทศไทย คือ จังหวัดอุบลราชธานี       
และจังหวัดเชียงราย  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2558) รายงานว่า
ผลผลิตปลานิลในปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดอุบลราชธานีและ

โดยปลานิลที่ผลิตได้จะจ าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ (สุพรม, 2555) เกษตรกรส่วนใหญ่ปล่อยปลา    
ที่ความหนาแน่นสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดส่งผลให้เกิดโรค
ระบาดได้ง่ายและเกิดความเสียหายต่อทั้งผลผลิตและรายได้
ของเกษตรกร ส่งผลให้มีการน ายาต้านจุลชีพมาใช้ในการ
ป้องกันหรือรักษาโรค และเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ยาต้านจุลชีพส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในสัตว์น้ าและ
ในสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยงเกิดการดื้อต่อยาต้านจุลชีพได้ 
และอาจมีการตกค้างของยาต้านจุลชีพในปลานิลอีกด้วย 
(Tello et al., 2010)  

เ ชื้ อ แบคที เ รี ย  Escherichia coli, Salmonella 
spp. และ Vibrio spp. เป็นแบคทีเรียแกรมลบ ที่สามารถ  
พบได้ในแหล่งน้ าและสามารถก่อให้เกิดโรคที่มากับอาหาร 
(Foodborne disease) ในมนุษย์ได้ เช่น โรคท้องร่วง ติดเชื้อ
ในระบบทางเดินปัสสาวะ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด แผล    

(อิสยาและวัชรินทร์, 2553; อรอนงค์, 2555; Kanget al., 
2014) การพบแบคทีเรียทั้งสามชนิดในสินค้าเพื่อการบริโภค 
จึงใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการปนเปื้อน     
ในแหล่งที่มาของสินค้านั้น ๆ หากเชื้อเหล่านี้เกิดการดื้อยาอาจ
เกิดปัญหาในการใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อการรักษาโรคทั้งในสัตว์
และมนุษย์ได้ และการใช้ยาต้านจุลชีพที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผล 
ต่อการตกค้างของยาตามมา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะช่วย    
ให้ทราบข้อมูลและสถานะของการดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่
ก่อให้เกิดโรคที่มากับอาหาร รวมทั้งการตกค้างของยาต้าน   
จุลชีพในปลานิลและน้ าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของการเพาะเลี้ยง 
อันจะน าไปสู่การหาแนวทางเพื่อการจัดการต่อเชื้อดื้อยา   
ต้ านจุ ลชีพ ในการ เพาะ เลี้ ย ง สั ตว์ น้ า ใ ห้ถู กต้ องและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนลดปัญหายาต้านจุลชีพตกค้างในสินค้า
ปลานิลด้วย 

บทน า 
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วิธีการศึกษา 

อุบลราชธานี (UB) เชียงราย (CR) 

จุด-คร้ังที่เก็บตัวอย่าง แหล่งที่มา จุด-คร้ังที่เก็บตัวอย่าง แหล่งที่มา 

UB1-1, UB1-2 ฟาร์ม อ.เดชอุดม CR 1-1, CR 1-2 ฟาร์ม อ.พาน 
UB 2-1, UB2-2 ตลาดสด อ.วารินช าราบ CR 2-1, CR 2-2 ตลาดสด อ.เมือง 
UB 3-1, UB 3-2 ตลาดสด อ.เมือง CR 3-1, CR 3-2 ตลาดสด อ.เวียงชัย 

UB 4-1 ฟาร์ม อ.เหล่าเสือโก๊ก CR 4-1 ฟาร์ม อ.เวียงชัย 
UB 5-1 ฟาร์ม อ.พิบูลมังสาหาร CR 5-1 ฟาร์ม อ.พาน 
UB 6-2 ฟาร์ม อ.วารินช าราบ CR6-2 ฟาร์ม อ.พาน 
UB 7-2 ฟาร์ม อ.วารินช าราบ CR 7-2 ฟาร์ม อ.เมือง 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดจุดเก็บตัวอย่างในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเชียงราย  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. สถานที่ศึกษา 

1. เพือ่ตรวจสอบการดือ้ตอ่ยาตา้นจลุชพีจ านวน 6 ชนดิ 

Colistin และ Oxytetracycline ของแบคทเีรยี Escherichia coli, 
Salmonella spp. และ Vibrio spp. ที่แยกได้จากปลานลิ
และน้ าในการเพาะเลี้ยงปลานิล จากจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดเชียงราย 

2. เพือ่ตรวจหายาตา้นจลุชพีตกคา้งจ านวน 10 ชนดิ ได้แก ่
Amoxicillin, Ampicillin, Ceftiofur, Ceftriaxone,    
Colistin, Enrofloxacin, Norfloxacin, Oxytetracycline, 
Chlortetracycline และ Doxycycline ในปลานลิและน้ า
ในการเพาะเลี้ยงปลานลิจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
เชียงราย 

 
   สุ่มเก็บตัวอย่างปลานิลมชีีวิตและน้ าในระบบการ

เพาะเลี้ยงจากฟาร์มเพาะเลีย้งปลานลิ และปลานิลมีชวีิตใน
ตลาดสด ในจังหวัดอุบลราชธานีและจงัหวัดเชียงราย โดย
เก็บตัวอย่างจังหวัดละ 2 ครั้ง 

ครั้งละ 5 จุด เก็บตัวอย่างที่ระดับความชุก 5%  ในระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 โดยรายละเอียดจุดเก็บ
ตัวอย่างในจังหวัดอุบลราชธานี (UB) และจังหวัดเชียงราย 
(CR) แสดงตามรูปที่ 1 และตารางที่ 1 
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ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างปลานิลและน้ า: ( A) CR1 – CR7 = จุดเก็บตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย  
  และ (B)UB1 – UB7 = จุดเก็บตัวอย่างในจังหวัดอุบลราชธานี 
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บทน า 
  
2.1 การตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

สุ่มเก็บตัวอย่างปลานิลมีชีวิตและตัวอย่างน้ าจาก
จังหวัดที่เป็นตัวแทนในการศึกษาครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ 
Bondad - Reantaso et al. (2001) โดยเก็บตัวอย่างปลา
จากฟาร์ม ๆ ละ 55 ตัวอย่าง และตัวอย่างน้ าฟาร์มละ 3 
ตัวอย่าง ส าหรับปลานิลจากตลาดสด จ านวนปลาที่สุ่มเก็บ
ขึ้นอยู่กับจ านวนปลาที่มีจ าหน่ายในตลาดขณะเข้าสุ่ม       
น า Tricaine Methane Sulfonate (MS - 2 2 2 ;  Sigma, 
USA) ที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปวีณา, 2550) 
มาใช้ในการสลบปลานิล หลังจากนั้นบันทึกน้ าหนักและความ
ยาวของปลาแต่ละตัว แล้วผ่าเปิดช่องท้องปลานิลด้วยเทคนิค    
ปลอดเชื้อ  น าล า ไส้ปลานิลจ านวน 5 ตัว มารวมเป็น            
1 ตัวอย่างรวม ตัดล าไส้ปลานิลเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าตัวอย่าง
ล าไส้จ านวน 25 กรัม ใส่ในขวดโพลิเอททิลีน(Polyethylene; 
PE) ปลอดเชื้อที่มี Buffer Peptone Water (BPW; Oxoid, 
UK) ปริมาตร 225 มิลลิลิตร หากล าไส้ที่ได้มีน้ าหนักน้อยกว่า 
25 กรัม ให้ปรับอัตราส่วนของล าไส้ : BPW ให้ได้อัตราส่วน 
1 : 9 น าขวดตัวอย่างไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
นาน 18 – 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าตัวอย่างปริมาตร        
1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดแก้วที่มี Tryptic Soy Broth (TSB; 
Oxoid, UK) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ  
37 องศาเซลเซียส นาน 18 – 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าไป
จ าแนกเชื้อ

Salmonella spp. และ Vibrio spp. ตามวิธีการ
ข อ ง  US 
Analysis Manual (FDA-BAM, 2001) 

ส าหรับตัวอย่างน้ า สุ่มเก็บจากฟาร์มเพาะเลี้ยง  
ปลานิลเท่านั้น โดยเก็บตัวอย่างฟาร์มละ 3 จุด จุดละ 1,000 
มิลลิลิตร (กรณีเลี้ยงปลาในบ่อ เก็บตัวอย่างบริเวณน้ าเข้าบ่อ 
บริเวณที่มีการให้อาหารและบริเวณน้ าออก กรณีเลี้ยงปลา  
ในกระชัง เก็บตัวอย่างบริเวณต้นกระชัง ในกระชัง และท้าย
กระชัง) โดยเก็บที่ความลึก 100 เซนติเมตร จากผิวน้ า      
น าตัวอย่างน้ าจากทั้ง 3 จุดเก็บน้ า มาใส่รวมในขวด PE 
ปลอดเชื้อ ขนาด 5 ลิตร จากนั้นน าน้ าจากขวดดังกล่าว
ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ใส่ในขวดที่มี BPW ปริมาตร 225 
มลิลลิติร น าไปบม่ทีอุ่ณหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส นาน 18 – 24 ชั่วโมง 

นาน 18 – 24 ชั่วโมง แล้วจึงน าไปจ าแนกเชื้อแบคทีเรีย
บริสุทธิ์ ที่ต้องการศึกษา 3 ชนิด ได้แก่ E. coli, Salmonella 
spp. และ Vibrio spp. ตามวิธีการของ US Food and Drug   

 (FDA-BAM, 
2001) 

 
2.2 การตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้าง 
 สุ่มเก็บตัวอย่างปลานิลมีชีวิตจ านวน 500 กรัม ใส่ใน
ถุงพลาสติกแล้วน าไปแช่ในน้ าแข็ง สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าปริมาตร 
1,000 มิลลิลิตร โดยจุดเก็บตัวอย่างน้ าเป็นไปตามข้อ 2.1 
บรรจุน้ าใส่ขวด PE ปลอดเชื้อ แล้วห่อด้วยกระดาษอลูมิเนียม
ฟอยล์ น าตัวอย่างปลาและน้ ามาเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -20 
องศาเซลเซียส เพื่อน าไปตรวจหายาต้านจุลชีพตกค้าง        
ยงัห้องปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั ตรวจหาการตกคา้ง    
ของยาต้านจุลชีพจ านวน 10 ชนิด ได้แก่ กลุ่ม Penicillin 
ประกอบด้วย Amoxicillin (AML), Ampicillin (AMP) ตาม
วิ ธี ก า ร ข อ ง  MacNeil (2003), ก ลุ่ ม  Cephalosporins 
ประกอบด้วย Ceftriaxone (CEF), Ceftiofur (EFT), Colistin 
(CT) ตามวิธีการของ Pérez-Burgos et al. (2012), กลุ่ม 
Fluoroquinolones ประกอบด้ วย  Enrofloxacin (ENR), 
Norfloxacin (NOR) ตามวิธีการของ Corcia et al. (2002) 
และกลุ่ม Tetracycline ประกอบด้วย Chlortetracycline 
(CTC), Doxycycline (DO) แ ล ะ  Oxytetracycline (OT) 
ตามวิธีการของ Cinquina et al. (2003)  
 
 
 
 
 
3.1 เชื้อ Escherichia coli 

น าตัวอย่างจากหลอด TSB ในข้อ 2 มาเจือจางด้วย
น้ ากลั่นปลอดเชื้อลดลงคร้ังละ 10 เท่า (Ten - fold dilution) 
น าตัวอย่างที่เจือจางแล้วปริมาตร 1 มิลลิลิตร หยดลงบนแผ่น
อาหารเลี้ยงเชื้อจ าเพาะ 3M Petrifilm™(3M, USA) น าไปบ่ม 
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง น าเชื้อที่ได้    
มาขีด(streak) บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ TSA บ่มที่อุณหภูมิ      
37 องศาเซลเซียส นาน 18 – 24 ชั่วโมง 

2. การเก็บตัวอย่าง 

3. การจ าแนกเชื้อบริสุทธิ์ 
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 3.2 เชื้อ Salmonella spp. 
น าตัวอย่างจากหลอด TSB ในข้อ 2 ปริมาตร        

1 มิ ลลิ ลิ ต ร  มา ใส่ ในหลอดแก้ วที่ มี อาหาร เลี้ ย ง เชื้ อ         
Rappaport - Vassiliadis Soya Peptone Broth (RVS;  
Oxoid, UK) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร น าไปบ่มที่ อุณหภูมิ       
42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 – 24 ชั่วโมง จากนั้นน า
ตัวอย่างจากหลอด RVS ปริมาตร 20 ไมโครลิตร เกลี่ย 
(spread) บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ XLD (Oxoid, UK) น าไป

ได้มา streak บนจานอาหารเลี้ ยง เชื้ อ  XLD แล้วบ่ม         
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18 – 24 ชั่วโมง 

 
3.3 เชื้อ Vibrio spp. 
 น าตัวอย่างจากหลอด TSB ในข้อ 2 ปริมาตร 20 
ไมโครลิตร spread บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ Thiosulfate 
Citrate Bile salt Sucrose Agar (TCBS; Oxoid, UK) น าไป
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 – 24 ชั่วโมง 
จากนั้นน าเชื้อที่ได้มา streak บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ TCBS 
แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 18 – 24 ชั่วโมง 
 น าเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์จากข้อ 3.1 – 3.3 ที่มี
ลักษณะทางกายภาพจ าเพาะตามคู่มือ FDA - BAM (2001) 

 
 
 
 
 
  

37 องศาเซลเซียส นาน 18 – 24 ชั่วโมง แล้วน ามาทดสอบ
ลักษณะทางชีวเคมี (Bergey et al., 1984) หลังจากนั้นยืนยัน
เชื้อด้วยชุดทดสอบ API 20E (Biomerieux, France) 
 
  
 
 น าเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่ได้มาละลายด้วยน้ าเกลือที่
ความเข้มข้น 0.85% ให้ได้ความขุ่นเท่ากับ McFarland’s 
Standard เบอร์ 0.5 น าตัวอย่างปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
spread ลงบน Muller - Hinton Agar (MHA; Oxoid, UK) 
แล้วน าแผ่นยามาตรฐานได้แก่ Amoxicillin (AML,10 µg), 
Ampicillin (AMP, 10 µg), Ceftriaxone (CRO, 30 µg), 
Ciprofloxacin (CIP, 5 µg), Colistin (CT, 10 µg) แ ล ะ  
Oxytetracycline (OT, 30 µg) วางบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ
ดังกล่าวโดยมีเชื้อแบคทีเรียอ้างอิง ได้แก่ Escherichia coli 
ATCC 25922 (Biomedia (Thailand) Co., Ltd) เป็ น เชื้ อ
แบคทีเรียกลุ่มควบคุมในการศึกษาคร้ังนี้ จากนั้นน าตัวอย่างไป
บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา18 – 24 ชั่วโมง    
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณรอบวงใส (clear zone) น าค่า   
ที่ได้มาแปลผลโดยเปรียบเทียบตามตารางของ Galani et al., 
2 0 0 8  แ ล ะ  The Clinical and Laboratory Standards  
Institute Guidelines (CLSI, 2016) 

4. การทดสอบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. ลักษณะทั่วไปและการจัดการของฟาร์ม  

       ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ ร วบรวมมา

ซึ่ งป ระ เภทการ เลี้ ย ง จะแตกต่ า งกัน  ไ ด้ แก่  บ่ อดิ น  
บ่ อซี เ มนต์  และกระชั ง  ข้ อมู ลลั กษณะทั่ ว ไป  

ของฟาร์ มกา ร เลี้ ย ง และการจั ดกา รความยาว เฉลี่ ย  

ที่ ม าแสดง ไว้ ในตารา งที่  2  
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จุดเก็บ

ตัวอย่าง 

 

ลักษณะท่ัวไป 

 

การใช้ยาต้านจุลชีพ 

UB 1 

- ฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกปลานิลในบ่อดิน ปล่อยปลานิลหนาแน่นท่ี 25 ตัว/ตารางเมตร ใช้น้ าบาดาลและน้ าฝน 
- ตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ไม่มีห้องน้ าในพื้นท่ีฟาร์ม 
- ใช้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง 
- การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1 ความยาวปลาเฉลี่ย 13.91±2.77 ซม. ครั้งท่ี 2 ความยาวปลาเฉลี่ย 9.64±1.25 ซม. 

ไม่มีการใช้ยา 

ต้านจุลชีพ 

UB 2 
- ตลาดสดเทศบาลขนาดใหญ่ มีการจ าหน่ายปลาแม่น้ าและปลานิลจ านวนมาก 
- ปลานิลมาจากกระชังที่เลี้ยงบริเวณแม่น้ ามูลในพื้นท่ี อ.วารินช าราบ 
- การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1 ความยาวปลาเฉลี่ย 29.24±2.27 ซม. ครั้งท่ี 2 ความยาวปลาเฉลี่ย 26.27±2.82 ซม. 

ไม่มีข้อมูล 

UB 3 
- ตลาดสดเทศบาลขนาดกลาง มีการจ าหน่ายปลาแม่น้ าและปลานิลจ านวนไม่มาก 
- ปลานิลมาจากกระชังที่เลี้ยงบริเวณแม่น้ ามูลในพื้นท่ี อ.เมือง 
- การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1 ความยาวปลาเฉลี่ย 30.42±1.23 ซม. ครั้งท่ี 2 ความยาวปลาเฉลี่ย 33.17±1-40 ซม. 

ไม่มีข้อมูล 

UB 4 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ปล่อยปลาหนาแน่นท่ี 2 ตัว/ตารางเมตร ใช้น้ าจากคลองชลประทาน 
- ฟาร์มต้ังอยู่ห่างจากชุมชน บริเวณโดยรอบฟาร์มเป็นทุ่งนา บนบ่อปลามีฟาร์มไก่ เลี้ยงปลานิลเพ่ือยังชีพ 
- ใช้มูลไก่และอาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียนเลี้ยงปลาโดยให้อาหารวันละ 1 ครั้ง 
- อาหารเลี้ยงไก่เป็นอาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน 
- ความยาวปลาเฉลี่ย 20.65±2.26 ซม. 

ไม่มีการใช้ยา       

ต้านจุลชีพในการเลี้ยง 

ตารางท่ี 2 ลักษณะทั่วไป การจัดการและข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพของแหล่งที่มาของตัวอย่าง  
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UB 5 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชังต้นแม่น้ ามูล ปล่อยปลานิลหนาแน่นท่ี 27 ตัว/ตารางเมตร 
- ตั้งอยู่ในชุมชนริมฝ่ังน้ ากระชังติดขอบฝั่ง บริเวณใกล้เคียงมีกระชังของเกษตรกรรายอื่นหลายราย 
- ใช้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน ให้อาหารวันละ 3 ครั้ง 
- ความยาวปลาเฉลี่ย 19.30±1.28 ซม. 

ใช้ยา Enrofloxacin 

ระหว่างการเลี้ยง 

UB 6 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชัง ปล่อยปลานิลหนาแน่นท่ี 27 ตัว/ตารางเมตร 
- กระชังตั้งอยู่ปลายแม่น้ ามูล เหนือประตูน้ า ห่างจากชุมชนประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงมีกระชังของ   
เกษตรกรรายอื่นหลายราย 

- ใช้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง 
- ความยาวปลาเฉลี่ย 24.34±1.46 ซม. 

ใช้ยา Amoxy      

(ชื่อทางการค้า)    

และ Enrofloxacin 

ระหว่างการเลี้ยง 

UB 7 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ ามูล ปล่อยปลานิลหนาแน่นท่ี 30 ตัว/ตารางเมตร ไม่พบชุมชนบริเวณฟาร์ม 
- กระชังตั้งอยู่บริเวณปลายแม่น้ ามูลซ่ึงอยู่ด้านท้ายของประตูน้ า กระชังตั้งห่างจากฝังประมาณ 500 เมตร บริเวณ  
ใกล้เคียงมีกระชังของเกษตรกรรายอื่นหลายราย 

- ใช้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง 
- ความยาวปลาเฉลี่ย 16.27±0.99 ซม. 

ใช้ยา Enrofloxacin 

ระหว่างการเลี้ยง 



 

CR 3 

  

- เป็นตลาดสดขนาดกลางใน อ. เวียงชัย มีการจ าหน่ายปลานิล ปลาดุก และปลาชนิดอื่น ๆ จ านวนไม่มาก 
- ปลานิลมาจากการเลี้ยงในบ่อดิน ในพื้นท่ี อ.พาน 
- การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1 ความยาวปลาเฉลี่ย 27.21±1.37 ซม. การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 2 ความยาวปลาเฉลี่ย 
28.56±1.17 ซม. 

ไม่มีข้อมูล 

 

CR 4 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชังภายในอ่างเก็บน้ าแม่ต๊าก ปล่อยปลานิลหนาแน่นท่ี 33 ตัว/ตารางเมตร 
- ฟาร์มต้ังอยู่ในชุมชนขนาดเล็กกระชังตั้งอยู่บริเวณตอนต้นของอ่างเก็บน้ าห่างจากฝั่ง 500 เมตร ภายในอ่างเก็บน้ า
มีผู้เลี้ยงปลานิลอีก 1 ราย แต่ตั้งห่างจากกันมากบริเวณโดยรอบท าการเกษตรอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ 

- ใช้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียนให้อาหารวันละ 2 ครั้ง 
- ความยาวปลาเฉลี่ย 19.15±1.42 ซม. 

ไมม่กีารใชย้าตา้นจลุชพี

ในการเลี้ยง 

CR 5 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ปล่อยปลานิลหนาแน่นท่ี 3 ตัว/ตารางเมตร ต้ังอยู่ห่างไกลชุมชน บริเวณรอบฟาร์ม
เป็นนาข้าว ใช้น้ าบาดาลและน้ าฝน 

- ให้อาหารธรรมชาติ 18 วันแรก ต่อมาให้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียนผสมน้ ามะขามเปียก ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง 
ให้หญ้าเนเปียเป็นอาหารเสริม 

- ความยาวปลาเฉลี่ย 18.16±0.92 ซม. 

ไมม่กีารใชย้าตา้นจลุชพี

ในการเลี้ยง 

CR 6 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ปล่อยปลาหนาแน่นท่ี 6 ตัว/ตารางเมตร ใช้น้ าจากคลองชลประทาน โดยมีการฆ่าเชื้อ 
ในน้ าก่อนใช้ด้วยเบนซัลโคเนียมคลอไรด์ 1–2 กรัม/น้ า 1 ตัน ระหว่างการเลี้ยงใช้จุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติกเพื่อ
ควบคุมคุณภาพน้ าและเชื้อก่อโรคในน้ า 

- ตั้งอยู่ห่างจากชุมชนบริเวณรอบฟาร์มเป็นนาข้าวและบ่อเลี้ยงปลานิล 
- ให้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน ให้อาหารวันละ 3 ครั้ง ใช้จุลินทรีย์กลุ่มโปรไบโอติกผสมในอาหารสัปดาห์ละครั้ง 
 ความยาวปลาเฉลี่ย 21.31±1.26 ซม. 

มีประวัติการใช้ยา 
Enrofloxacin และ 
Oxytetracycline 
เมื่อ 5 ปีท่ีแล้ว 

CR 7 

- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในกระชังที่ขึงในบ่อดิน ปล่อยปลาหนาแน่นท่ี 9 ตัว/ตารางเมตร น้ าท่ีใช้เลี้ยงมาได้จากต้นน้ าท่ี
อยู่บนภูเขา 

- ฟาร์มต้ังอยู่ห่างจากชุมชน บริเวณรอบฟาร์มเป็นนาข้าวและการท าไร่มันส าปะหลัง 
- ใช้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน ให้อาหารวันละ 2 มื้อ 
- ความยาวปลาเฉลี่ย 21.31±2.35 ซม. 

ใช้ยา
Oxytetracycline 
ผสมอาหารให้ลูกปลา
ท่ีเพิ่งลงปล่อยเป็น
เวลา 7 วัน เพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ
จากแบคทีเรีย       
ใช้ยาในลูกปลา     
ทุก ๆ รอบการเลี้ยง 

จุดเก็บ

ตัวอย่าง 
ลักษณะท่ัวไป การใช้ยาต้านจุลชีพ 

CR 1 

- ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลานิลในบ่อซีเมนต์ ปล่อยปลาหนาแน่นท่ี 2,000 ตัว/ตารางเมตร ใช้น้ าบาดาล
และภายในบ่อจะมีการหมุนเวียนน้ าตลอดเวลา 

- ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่ 
- ใช้อาหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน ใช้น้ าหมักมะขามป้อมผสมในอาหารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้อาหารวันละ 3 ครั้ง 
- การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1ความยาวปลาเฉลี่ย 4.03±1.17 ซม.การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 2 ความยาวปลาเฉลี่ย 
6.38±0.57ซม.ซนติเมตร 

มีการใช้ยา Oxytet-
racycline และ 
Doxycycline ผสม
อาหารให้ลูกปลากิน 
1 วัน เพื่อป้องกัน 
การติดเชื้อแบคทีเรีย
จากการขนส่ง 

CR 2 

- ตลาดสดขนาดกลาง อ. เมือง มีการจ าหน่ายปลานิล ปลาดุก และปลาชนิดอื่น ๆ จ านวนไม่มาก 
- ปลานิลมาจากการเลี้ยงในบ่อดิน ในพื้นท่ี อ.พาน 
- การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1 ความยาวปลาเฉลี่ย 28.64±1.34 ซม. การเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 2 ความยาวปลาเฉลี่ย 
28.47±0.97 ซม. 

ไม่มีข้อมูล 
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ผลการแยกเชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด จาก 2 จังหวัด     
ที่ท าการศึกษาพบการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. 
และ E. coli แต่ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ Vibrio spp. จากทุก
ตัวอย่าง โดยการเก็บตัวอย่างจากจังหวัดอุบลราชธานีคร้ังที่ 1 

(UB 3) และจากฟารม์เลีย้งปลานลิในกระชงับรเิวณตน้แมน่้ ามลู จ านวน 
1 isolate (UB 5) ในการเกบ็ตวัอยา่งครัง้ที ่ 2 พบเชือ้แบคทเีรยี          
E. coli จ านวน 1 isolate จากส าไส้ของปลานลิที่ไดจ้ากฟาร์ม    
เพาะ - อนุบาล (UB 1) 

2.การปนเปื้อนและการดื้อต่อยาต้านจุลชีพ           
ของเชื้อแบคทีเรีย 

จุดเก็บ 

ตัวอย่าง 

ชนิด 

ตัวอย่าง 

ชนิด 

แบคทีเรีย 

Isolate 

ที ่

ผลความไวต่อยาต้านจุลชีพต่อยา 

AML-10 AMP-10 OT-30 CRO-30 CIP-5 CT-10 

UB 3 ปลานิล Salmonella spp. 1 0 (R) 0 (R) 0 (R) 31 (S) 22 (S) 12 (S) 

  ปลานิล Salmonella spp. 2 0 (R) 0 (R) 0 (R) 31 (S) 22 (S) 12 (S) 

UB 5 ปลานิล Salmonella spp. 1 24 (S) 22 (S) 23 (S) 25 (S) 26 (S) 13 (S) 

UB 1 ปลานิล E. coli 1 17 (S) 17(S) 21 (S) 25 (S) 30 (S) 11 (S) 

CR 6 ปลานิล E. coli 1 18 (S) 18 (S) 23 (S) 25 (S) 34 (S) 13 (S) 

  น้ า E. coli 2 15 (S) 14 (S) 21 (S) 29 (S) 34 (S) 12 (S) 

เชื้อแบคทีเรียอ้างอิง E. coli ATCC 25922 14 (S) 14 (S) 21 (S) 27 (S) 30 (S) 12 (S) 

ตารางท่ี 3 ตารางแสดงการดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Salmonella spp. และ E. coli  

หมายเหตุ: R (Resistance) = เชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาต้านจลุชพีที่ใช้ในการทดสอบ, S (Susceptible) = เชื้อแบคทีเรียไวต่อยาต้านจุลชีพที่ใช้
    ในการทดสอบ 

 ส าหรับจังหวัดเชียงราย การเก็บตัวอย่างครั้ง
ที่ 1 ไม่พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียทั้ง 3 ชนิด ที่ศึกษา
จากตัวอย่างปลานิลและน้ า อย่างไรก็ดีในการเก็บตัวอย่าง
คร้ังที่ 2 พบการปนเปื้อนของเชื้อ E. coli จาก 1 แหล่งที่มา 
จ านวน 2 isolates: จากล าไส้ปลานิลและน้ าที่ใช้ในการ

ในบ่อดิน (CR6) (ตารางที่ 3) ผลการ

ทั้งหมด 6 isolates พบการดือ้ตอ่ยา AML, AMP และ OT       
ในเชือ้ Salmonella spp. จ านวน  2 isolates จากปลานลิ  
ที่จ าหน่ายในตลาดสด อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ส่วน 
เชื้อแบคทีเรียจ านวน 4 isolates ไม่พบการดื้อต่อยาตา้น 
จุลชีพทุกชนิดที่ใช้ทดสอบในคร้ังนี้ (ตารางที่ 3) 
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เชื้อ E. coli, Salmonella spp. และ Vibrio spp. 
ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ
อาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เนื่องจากแบคทีเรียในกลุ่มนี้ อาจก่อให้เกิด
โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ 
และสามารถถ่ายทอดการดื้อต่อยาจากสัตว์ไปสู่คนได้ จาก
การศึกษาพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียดังกล่าวทั้งหมด      
2  ชนิ ด  จ า น วน  6  isolates ไ ด้ แ ก่  Salmonella spp.         
(3 isolates) และ E. coli (3 isolates) การปนเปื้อนของ
แบคทีเรียที่พบในครั้งนี้  อยู่ในระดับที่ต่ าแม้ว่าหลายฟาร์ม  
จะปล่อยปลาที่ความหนาแน่นสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อม
ของการเพาะเลี้ ย งและการจัดการฟาร์มที่ อาจส่ งผล          
ต่อสุขอนามัยฟาร์ม เช่นพื้นที่ฟาร์มตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน
ขนาดใหญ่และแหล่งเลี้ยงปศุสัตว์ (ภาพที่ 2 และ 3) มีการ
แยกห้องน้ าออกจากพื้นที่เพาะเลี้ยงหรือตั้งห่างจากบ่อเลี้ยง 
สิ่งปฏิกูลที่อาจปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงจึงน้อยมาก บาง
ฟาร์มเลือกวางกระชังในอ่างเก็บน้ าที่ห่างจากริมฝั่งหรือชุมชน
และน้ าที่เลี้ยงเป็นน้ าจากธรรมชาติ เช่น น้ าบาดาล น้ าจาก
ภูเขา หรือน้ าฝน การบริหารจัดการการเลี้ยงที่ดี จะช่วย     
ลดการสะสมของของเสียและแบคทีเรียก่อโรคได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 จุดเก็บตัวอย่าง UB 5 กระชังเลี้ยงปลา 
ใน จ. อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 จุดเก็บตัวอย่าง CR 4 กระชังเลี้ยงปลา 
ใน จ. เชียงราย 

ผลการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพไม่พบการ
ดื้อต่อยาในเชื้อ E. coli แต่พบการดื้อต่อยา AML, AMP 

จากปลานิลที่จ าหน่ายในตลาดสดเท่านั้น AML และ OT 
เป็นยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (กองวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า, 2561) ในขณะที่ AMP เป็นยาที่ใช้ใน
การปศุสัตว์และการแพทย์ ซึ่งพบว่าเกษตรกรบางรายน ายา
ชนิดนี้มาใช้ ในการรักษาโรคปลาด้วย จึงจ า เป็นต้อง         
ให้ค าแนะน าและท าความเข้าใจต่อเกษตรกรถึงชนิดของยา 
ที่สามารถใช้ได้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพื่อลดการใช้ยา     
ที่ไม่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส าหรับเชื้อที่เหลืออีก 
4 isolates ซึ่งแยกได้จากปลานิลและน้ าในฟาร์มเพาะเลี้ยง 
ไม่พบการดื้อต่อยาต้านจุลชีพทุกชนิดที่ใช้ทดสอบบ่งชี้ถึงการ
ใช้ยาที่ เหมาะสมเพื่อการรักษาและควบคุมโรคติดเชื้อ
แบคทีเรียทั้งในภาคส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและภาค
ส่วนอ่ืน ๆ เนื่องจากชนิดยาที่ทดสอบทั้ง 6 ชนิด เป็นยา     
ที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (AML และ OT) ยาที่
ใช้ในการปศุสัตว์และทางการแพทย์ (AMP, CRO, CIP และ 
CT)  ประเด็นที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ไม่พบการดื้อต่อยา CT 
ซึ่งมีรายงานว่าเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
แกรมลบดื้อยาในโรงพยาบาล (วิษณุ, 2551) ภายหลังมีการ
น ายาชนิดนี้มาใช้ในการปศุสัตว์และพบแนวโน้มการดื้อต่อยา
ชนิดนี้สูงมาก รวมทั้งมีรายงานพบยีนดื้อยา Colistinmcr-1 
จนต้องมีการลดและควบคุมปริมาณการใช้ยาชนิดนี้อย่าง
เข้มงวดแม้ว่ายังไม่พบหลักฐานการถ่ายทอดยีนดื้อยาระหว่าง
มนุษย์และสัตว์ (กองควบคุมอาหารและยาสัตว์กรมปศุสัตว์, 
2560) 

มีการจัดการเรื่องป้องกันการเกิดโรคโดยใช้จุลินทรีย์แทนการ
ใช้ยาต้านจุลชีพ ฟาร์มที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชุมชน เม่ือปลาป่วย 
บางฟาร์มมีการน ายาต้านจุลชีพมาใช้แต่มีช่วงระยะหยุดยา 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามค าแนะน าฉลากยา ทั้งหมดนี้อาจเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่พบเชื้อ E. coli ดื้อต่อยาต้านจุลชีพจาก
ฟาร์มที่เก็บตัวอย่าง การจัดการฟาร์มที่เหมาะสมเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ป้องกันการเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาต้านจุลชีพ
ถึงแม้ว่าบางฟาร์มเลี้ยงปลาที่มีความหนาแน่นสูงแต่มีการ
จัดการที่ดี  เช่น การใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น        
น้ าบาดาล  น้ าฝน  ให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสม   เป็นต้น 
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 เชื้อ Salmonella spp. พบได้ในล าไส้ของมนุษย์ 
สัตว์เลี้ยง และสัตว์พาหะ เช่น แมลงสาบ (ทักษิณา และคณะ 
2531) เชื้อชนิดนี้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์    
ที่เหมาะสมได้นานถึงปี (Schwartz, 1999) เป็นดัชนีที่ใช้บ่งชี้
ถึงสุขอนามัยของแหล่งผลิตหรือจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู 
เนื้อวัว เนื้อไก่ ไข่ และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่าง ๆ การพบเชื้อ
ชนิดนี้ดื้อต่อยาต้านจุลชีพในปลานิลจากตลาดสดเกิดได้จาก
หลายปัจจัย เช่น ปลาที่ขายในตลาดชุมชนส่วนใหญ่ไม่มี    
การจัดการที่ถูกหลักสุขอนามัย มีการขนส่งที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
หรื อการปนเปื้ อนจากแหล่ ง เลี้ ย ง  ดั งนั้ นการจั ดการ        
อย่างเหมาะสม เช่น มีการท าความสะอาดกระชังในทุกรอบ
การเลี้ยง ประเมินการให้อาหารตลอดช่วงเวลาการเลี้ยง มีการ
จัดการและการขนส่งอย่างถูกสุขลักษณะจะช่วยป้องกัน     
การเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาต้านจุลชีพได้ ผลการดื้อต่อยา 
AML, AMP และ OT ของเชื้อ Salmonella spp. ในครั้งนี้
สอดคล้องกับการวิจัยอ่ืน ๆ ซึ่งพบการดื้อต่อยาหลายชนิด   
ในเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ที่แยกได้จากปลาหมอเทศ ปลาดุก
แอฟริกา ปลาสวาย ปลาสวยงาม ผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง ไก่ ววั 
และสุกร เช่น Colistin, Ampicillin, Amoxicillin, 

Tetracycline เป็นต้น 
นอกจากนี้มีรายงานพบการดื้อต่อยาของเชื้อ Salmonella 
spp. ที่แยกได้จากหมูสูงกว่าสัตว์ปีก รวมทั้งพบการดื้อต่อยา
หลายชนิดร่ วมกัน  (Multi - drug resistance อีกด้ ว ย 
(ประเสริฐและคณะ, 2545; การันต์และคณะ, 2555;  

นิธิมาและคณะ, 255; Twiddy et al., 1994; Fyzul et al., 
2006; Budiati et al., 2013; Elhadi, 2014)  
 
 
  
 ผลการตรวจหาการตกค้างของยาต้านจุลชีพใน
ตัวอย่างปลานิลจากจังหวัดอุบลราชธานีพบการตกค้างของ
ยา  Enrofloxacin (ENR) ที่  4  จุ ด เก็บตั ว อย่ า ง  ได้ แก่        
(1) ปลานิลที่จ าหน่ายในตลาดสด อ. วารินช าราบ (UB 2 - 1 
และ 2 - 2) ที่ปริมาณ 0.007 และ 0.03 ppm ตามล าดับ   
(2) ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังต้นแม่น้ ามูล (UB 5) ที่ปริมาณ 
0.006 ppm (3) ปลานิลที่เลี้ยงในกระชังปลายแม่น้ ามูล (UB 
6) ที่ปริมาณ 0.005 ppm และ (4) ปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง
ปลายแม่น้ ามูล (UB 7) ที่ปริมาณ 0.164 ppm (ตารางที่ 4) 
ส าหรับยาชนิดอื่น ๆ นั้นไม่พบการตกค้างในทุกตัวอย่างที่สุ่ม
จากจังหวัดอุบลราชธานี 

ส าหรับตัวอย่างที่สุ่มจากจังหวัดเชียงรายทั้ง 2 คร้ัง 
พบยาตา้นจลุชพี 2 ชนิด ได้แก่ Oxytetracycline (OT) และ 
Doxycycline (DO) ในตัวอย่างลูกปลานิลจากฟาร์มเพาะ
และอนุบาล (CR1) โดยครั้งที ่ 1 พบ OT ทีป่ริมาณ 3.57 
ppm และคร้ังที่ 2 พบ OT และ DO ทีป่ริมาณ 24.84 และ 
0.122 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 4) ส าหรับตัวอย่างที่เหลือ
ไม่พบการตกค้างของยาต้านจุลชีพทุกชนิดที่ตรวจ 

3. การตกค้างของยาต้านจุลชีพ 

จุดเก็บตัวอย่าง ยาต้านจุลชีพตกค้าง ปริมาณที่ตรวจพบ (ppm) 
UB 2-1 ENR 0.007 

UB 2-2 ENR 0.030 

UB 5 ENR 0.006 

UB 6 ENR 0.005 

UB 7 ENR 0.164 

CR 1-1 OT 3.570 

CR 1-2 OT 24.840 

DO 0.122 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการตรวจยาต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อปลานิลจากจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดเชียงราย  
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เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหลายรายใช้ยาต้าน   
จุลชีพในการรักษาและควบคุมโรค การใช้ยาไม่ถูกวิธี เช่น    
ใช้ยาในปริมาณและความเข้มข้นที่สูงเกินกว่าที่ก าหนด หรือ  
ใช้ยาโดยไม่ค านึงถึงระยะหยุดยาก่อนการจับสัตว์น้ า อาจเกิด
การตกค้างของยาในสัตว์น้ าได้ ในการวิจัยคร้ังนี้พบการตกค้าง
ของยา 3 ชนิด ได้แก่ ENR, OT และ DO ในตัวอย่างปลานิล 
ที่สุ่มเก็บจากฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง และตลาด ซึ่งยาสองชนิด
แรกเป็นยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลาได้ จากการ
สอบถามเกษตรกรถึงข้อมูลทั่วไปและการจัดฟาร์มขณะเข้าสุ่ม
เก็บตัวอย่าง (ตารางที่ 2) พบว่าฟาร์มที่ตรวจพบยาตกค้าง    
มีการใช้ยาเหล่านี้ในฟาร์มซึ่งเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เพื่อ
วัตถุประสงค์ของการรักษาภายหลังพบการป่วยของปลา และ
เพื่อการป้องกันโรคในลูกปลา  

อย่างไรก็ดีผลการตรวจการตกค้างของ ENR ที่พบใน
ปลานิลจากฟาร์มและตลาดมีค่าอยู่ในช่วง 0.005 – 0.164 
ppm ซึ่ง 0.05 ppm เป็นค่าที่ยอมรับได้เนื่องจากค่าปริมาณ
การตกค้างสูงสุดของ ENR ในกล้ามเนื้อปลาที่ก าหนดให้มีได้ 
(Maximum Residue Limit; MRL) โดยกลุ่มสหภาพยุโรปอยู่
ที่ 0.1 ppm หรือ 100 µg/kg (Commission Regulation, 
2010) อย่างไรก็ดีตัวอย่างจากจุด UB 7 ที่พบค่าการตกค้าง 
สูงกว่ าค่า  MRL ที่ ก าหนดไว้  0.06 ppm นั้น  เป็นปลา         
ที่มี

เป็นเวลาอย่างน้อยอีก 3 เดือน ก่อนได้ขนาดจับขาย 
จาก

เกษตรกรจะต้องหยุดการใช้ยาดังกล่าวก่อนการจับขายจะช่วย
ให้การตกค้าง ENR ลดลงอยู่ในระดับที่ประเทศคู่ค้าก าหนดไว้
ในการส่งออกได้ ส าหรับปริมาณยา OT และ DO ที่พบการ
ตกคา้งในปลาจากฟารม์เพาะ - อนบุาลมคีา่อยูใ่นชว่ง 3.57 - 24.84 
และ 0.12 ppm ตามล าดับ แต่ไม่พบการตกค้างของยา     
ทั้งสองชนิดในตัวอย่างน้ าที่ใช้ในการเลี้ยงปลาชุดนี้ แม้ว่ายา 
OT จะเป็นยาที่อนุญาตให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แต่ค่า
การตกค้างอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าค่า MRL ที่ก าหนดโดยกลุ่ม
สหภาพยุโรปอยู่ที่ 0.1 ppm หรือ 100 µg/kg (Commission 
Regulation, 2010) DO เป็นยาที่ ใ ช้ ในการป้ องกัน โ รค
มาลาเรีย รักษาโรคผิวหนัง โรคติดเชื้อแบคทีเรียในคน ซึ่งเป็น
ยาที่ต้องใช้ภายใต้ค าสั่งของแพทย์เท่านั้นเป็นยากลุ่มเดียวกับ 
OT ถึงแม้มีรายงานข้อมูลการศึกษาค่าครึ่งชีวิตของการ   

  

 
(Yang et al., 2014) แต่ DO ไม่อยู่ในรายชื่อยาที่อนุญาต 
ให้ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จากการสอบถามทราบว่า
วัตถุประสงค์การใช้ยา DO เพื่อป้องกันปลาเครียดในระหว่าง

การ
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามควรใช้ยาต้านจุลชีพที่
อนุญาตให้ใช้ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น ายาต้านจุลชีพ
ให้เหมาะสมกับโรคและใช้ตามเอกสารก ากับยาเพื่อการรักษา
โรคสัตว์น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา   
    
 
 พบการดื้ อต่ อ ย า  AML, AMP และ  OT ขอ ง       
เชื้อแบคทีเรียเพียงชนิดเดียว คือ Salmonella spp. ที่แยก 
ได้จากปลานิลที่ระดับความชุก 5% มีการตกค้างของยาต้าน
จุลชีพในเนื้อปลานิลจ านวน 3 ชนิด ได้แก่ ENR, OT และ 
DO ซึ่งสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในปริมาณที่ต่ ากว่าค่า 
MRL ก่อนการจับขายได้ จากการสอบถามพบว่าเกษตรกร
บางรายขาดความเข้าใจในการใช้ยาต้านจุลชีพที่ถูกต้อง  
และเหมาะสม 

ที่ถูกต้องและส่งเสริมให้ใช้ยาที่อนุญาต    
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในปริมาณที่เหมาะสม ควรมีระยะ
หยุดยาก่อนการจับ เพื่อลดปัญหาการตกค้างของยาในสินค้า
สัตว์น้ า เกษตรกร  ควรใช้ยาเพื่อการรักษาโรคและมีแนวทาง
ในการป้องกันโรคโดยเลือกสถานที่ที่ เหมาะสมเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมถึง มีการบริหารและจัดการฟาร์มที่ดี 
ทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทาง ที่ช่วยให้สัตว์น้ ามีสุขภาพที่ดี อันจะ
ส่งผลโดยตรงต่อการลดการใช้ยาต้านจุลชีพและลดปัญหา
เชื้อดื้อยาได้ 
 
 

ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ  ด ร . ว า ริ น ท ร์          
ธนาสมหวัง ส าหรับการให้ค าแนะน าในการวิจัยครั้งนี้ 
ขอขอบคุณเกษตรกร ที่มีส่ วนเกี่ ยวข้องและให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บตัวอย่าง  
 งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ภายใต้โครงการ “การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและการ
ตกค้างของยาปฏิชีวนะในอาหารส าหรับบริโภคในประเทศ 
และปัจจัยที่เก่ียวข้อง”  

สรุปผล 
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