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             วันท่ีให*สัมภาษณ1.........../............/.............. 

รายการท่ี 3 แบบสอบถามเพ่ือใช5กับเกษตรกรผู5เล้ียงสุกร 

  แบบสัมภาษณAเกษตรกรเก่ียวกับการใช5ยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสุกร 

Interview questionnaire for farmers on antibiotic use in pig production in Thailand 

 

ช่ือผู*สัมภาษณ1 (Name of interviewer)  ……………..………….………………….……… 

ช่ือผู*ให*ข*อมูล (Name of respondent)  ……………..………….………………….……… 

วันท่ีสัมภาษณ1 (Date)    ……………..………….………………….……… 

ท่ีอยูOผู*ให*สัมภาษณ1 (Address)  

บ*านเลขท่ี (No)………………หมูOท่ี (Moo) …..……..  ตำบล (Sub-district) 

…………………….……… 

อำเภอ (District)  ………………………….…………  จังหวัดราชบุรี (Ratchaburi) 

โทรศัพท1บ*าน (Tel) ………………………….…………  มือถือ (Mobile) …………………….……… 

 

 

คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย X ลงในชOอง � หรือเติมข*อความใน )....(  ให*สมบูรณ1 

Please mark X in � or fill in )....(  
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ส_วนท่ี 1 ข5อมูลท่ัวไป (Section A – General) 
1.1 ผู5ให5ข5อมลู (respondent profiles) 

 

1. เพศ (gender)   �1. ชาย (male)  �2. หญิง (female) � 3. ไมOระบุ (NA) 

2. อายุ (age)    ................... ปw (year) 

3. ระดับการศึกษาข้ันสูงสุด (Educational level)     

� 1. ประถมศึกษา (Primary school) 

� 2. มัธยมศึกษาตอนต*น (Secondary school-grade 9) 

� 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (Secondary school-grade 12/ Por Wor Chor) 

� 4. ปวส. (Por Wor Sor/Diploma)  

� 5. ปริญญาตรีหรือสูงกวOาปริญญาตรี Bachelor degree or higher 

� 6 . อ่ืนๆ (other) ระบุ (i.e.) ………………………………………… 

4. จำนวนปwท่ีทำงานเก่ียวกับการเล้ียงสุกร (Years working on the pig farm, in any farm) ........ ปw (year) 

5. สถานะ (Position) 

� 1. เจ*าของ (owner) 

� 2. ผู*จัดการ (manager)  

� 3. อ่ืนๆ (ETC) ระบุ (i.e.) ………………………………………… 
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1.2 ฟารAม (farm characteristics) 

6. อายุของฟาร1ม (age of farm)    ................... ปw (year) 

7. จำนวนพนักงานในฟาร1ม (เฉพาะท่ีเล้ียงสัตว1) (number of worker)  ...................  

8. เป�นฟาร1มมาตรฐานหรือไมO (Government standard farm)  

�  1 . ใชO (yes)  � 2. ไมOใชO (no)   � 3 . ไมOทราบ (unknown) 

9. เป�นสมาชิกสหกรณ1หรือไมO (Cooperative member)    

�  1 . ใชO (yes) If answer Y, please provide a name of association……………………………..  

�   1.1 สหกรณ1ผู*เล้ียงสุกรโพธาราม 

�  1.2 สหกรณ1ผู*เล้ียงสุกรบ*านโป�ง 

�  1.3 อ่ืนๆ........................................... 

� 2. ไมOใชO (no)   � 3 . ไมOทราบ (unknown) 

10. เป�นฟาร1มลูกเล*าหรือไมO (Integrated contracting farming system) 

     � 1. ไมOใชO (no)  ข*ามไปข*อ 12 Please go to 12.  

   � 2. ใชO (yes) ถามตOอ ระบุรูปแบบ 

� 2.1 ไมOได*รับป�จจัยการผลิต แตOขายผลผลิตให*บริษัทต*นทางโดยกำหนดราคาลOวงหน*า  ข*ามไปข*อ 12  

 No input but sell products at a predetermined price (Please go to 12.) 

� 2.2 ไมOได*รับป�จจัยการผลิต แตOขายผลผลิตให*บริษัทต*นทางท่ีราคาตลาด ข*ามไปข*อ 12 

 No input but sell products at market price (Please go to 12.) 

� 2.3 รับป�จจัยการผลิต และขายผลผลิตให*บริษัทต*นทางโดยกำหนดราคาลOวงหน*า 

 Some input and purchase products at predetermined price 

� 2.4 รับป�จจัยการผลิต และขายผลผลิตให*บริษัทต*นทางท่ีราคาตลาด 

 Some input and purchase products at market price 

� 3 . ไมOทราบ (unknown)  
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11. ชนิดของป�จจัยการผลิตท่ีซ้ือ (Type of input) 

  Type of input Piglets Feeds Medicines  

� 1.  สุกรเทOาน้ัน (Only pigs)   *   

� 2.  อาหารสัตว1เทOาน้ัน (Only animal feed)  *  

� 3.  เวชภัณฑ1เทOาน้ัน (Only medicine)   * 

� 4.  สุกรและอาหารสัตว1 (Pigs and feed) * *  

� 5.  สุกรและเวชภัณฑ1 (Pigs and medicine) *  * 

� 6.  อาหารสัตว1และเวชภัณฑ1 (Feed and medicine)  * * 

� 
7.  ท้ังสุกร อาหารสัตว1และเวชภัณฑ1 (Pig, feed and 

medicine) 
* * * 
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1.3 การผลิตสุกร (productivity)  

12. ในฟาร1ม มีสุกรแมOพันธุ1หรือไมO (Breeding sow) 

� ไมOมี ข*ามไปข*อ 13 No (Please go to 13.)  

� มี )ถามตOอ(  Yes    

จำนวนตัว (Number of breeding sow)    …………………  ตัว 

จำนวนแมOพันธุ1ข้ึนคลอด (Number of breeding sow giving birth per week)    …………………  ตัว/ สัปดาห1  

จำนวนลูกสุกรแรกเกิดท้ังหมด (Number of total born)  …………………  ตัว/ แมOสุกร 

จำนวนลูกสุกรแรกมีชีวิต (Number of born alive)   …………………  ตัว/ แมOสุกร 

จำนวนลูกสุกรหยOานม (Number of weaning piglets)   …………………  ตัว/ แมOสุกร 

13. จำนวนสุกรอนุบาล (ป�จจุบัน) (Number of weaner)    …………………  ตัว 

อัตราการสูญเสีย สุกรอนุบาล (percentage of nursing pigs loss) ร*อยละ ………………… 

14. จำนวนสุกรขุน (ป�จจุบัน) (Number of fattener)    …………………  ตัว 

 อัตราการสูญเสีย สุกรขุน (percentage of fattening pigs loss) ร*อยละ ………………… 

15. จำนวนสุกรขุนท่ีขายตOอเดือน (Number of fattener sold per month) …………………  ตัว 

16. การขายผลผลิต (Destination of pig products including piglets and fatteners) 

 � 1. ผู*รับซ้ือ/นายหน*า (Broker, Trader)   

 � 2. เขียงหมู (Fresh pork market) 

 � 3. ผู*บริโภคโดยตรง (Consumer) 

 � 4. ฟาร1มอ่ืน (Other farms) 

 � 5. กินเองในครัวเรือน (Household own consumption)  

 � 6. อ่ืนๆ (ETC) ระบุ (i.e.) ………………………………………… 

17. รายได*จากการขายสุกรรายเดือน (Average income from selling pigs per month)  

� 1. ต่ำกวOา 10,000 บาท (< BHT 10,000) 
� 2. 10,000-50,000 บาท (BHT 10,000-50,000) 
� 3. 50,001-100,000 บาท (BHT 50,001-100,000) 
� 4. 100,001-500,000 บาท (BHT 100,001-500,000) 
� 5. มากกวOา 500,000 บาท (>BHT 500,000) 
� 6. อ่ืนๆ (ETC) ระบุ (i.e.) ………………………………………… 
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18. แนวโน*มรายได*จากการขายสุกรในชOวง 3 ปwท่ีผOานมา (trend of income from selling pigs in the 

last three year) 

� 1. เพ่ิมข้ึนมาก (Significantly increased) 

� 2. เพ่ิมข้ึนเล็กน*อย (Slightly increased)  

� 3. เทOาเดิม (Equal) 

� 4. ลดลงเล็กน*อย (Slightly ddecreased) 

� 5. ลดลงมาก (Significantly decreased) 
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ส_วนที่ 2 การจัดการอาหารและสุขภาพ 
 (Section B – Feed and health management) 

2.1 โปรแกรมอาหาร 

 สูตรอาหาร/ 
ชื่อรุOน/ 

ID number 

ระยะเวลาที่
ให*, สัปดาห1 
(period, 
week) 

ซื้อจาก (source) 
1) โรงงานผลิตอาหารสัตว1 
(Feed mill) 
2) ผสมเองในฟาร1ม  
(In-house mixing) 
3) สหกรณ1 (Cooperative)  
4) บริษัทขายอาหารสัตว1 (Feed 
company) 
5) อื่นๆ 

ชื่อ (name) ใสOยาปฏิชีวนะ 
(ใสO/ไมOใสO/ไมO
ทราบ/ไมOให*

คำตอบ) 
(Antibiotic: 
use/do not 
use/ do not 
know/ do not 
tell) 

19. สุกรแมOพันธุ1  1     
(breeding sow) 2     
เฉพาะระยะอุ*มท*องและคลอด 3     
Only pregnant phase 4     
(ประมาณ 3-4 เดือน) 
(~3-4 months) 

5     

20. สุกรดูดนม  1     
(breeding piglet) 2     
(ประมาณ 1 เดือน) 3     
(1 month) 4     

 5     
21. สุกรอนุบาล  1     
(nursery pig) 2     
(ประมาณ 1-2 เดือน) 3     
(1-2 months) 4     
 5     
22. สุกรขุน  1     
(fattener) 2     
(ประมาณ 3 เดือน) 3     
(3 month) 4     
 5     
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23. แหลOงท่ีมาของการส่ังใช*/แนะนำให*กิน อาหารสัตว) (ผสมยา) (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ)  

        (Prescription/advise to administration of medicated feed) (Multiple answers possible) 

� ไมOได*รับคำแนะนำในการใช*อาหารสัตว) (Do not get advice about administration of medicated feed) 

� ได*รับคำแนะนำในการใช*อาหารสัตว) (Get advice about administration of medicated feed) 

�1. สัตวแพทย1ประจำฟาร1ม (Farm veterinarian) จำนวน ………… คร้ัง/เดือน 

(Time/month) 

�2. โรงงานผลิต/ บริษัทอาหารสัตว1 (Feed mill or feed company)       

จำนวน ………… คร้ัง/เดือน 

(Time/month) 

�3. บริษัท contract (Contract company)   จำนวน ………… คร้ัง/เดือน 

(Time/month) 

�4. สัตวแพทย1จากกรมปศุสัตว1 (DLD veterinarian) จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  

      (Time/month) 

�5. ส่ังซ้ือเอง (Self-medication for their own animals) จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  

       (Time/month) 

�6. อ่ืนๆ (Others) ระบุ (i.e.) ……………………………  จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  
       (Time/month) 

24. รายจOายจากการซ้ืออาหารสัตว1รายเดือน       

(Average spending on purchasing feed per month)    

� 1. ต่ำกวOา 1,000 บาท (< BHT 1,000) 
� 2. 1,000-5,000 บาท (BHT 1,000-5,000) 
� 3. 5,001-10,000 บาท (BHT 5,001-10,000) 
� 4. 10,001-50,000 บาท (BHT 10,001-50,000) 
� 5. มากกวOา 50,000 บาท (>BHT 50,000) 
� 6. อ่ืนๆ (ETC) ระบุ (i.e.) ………………………………………… 
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2.2  โรคและการจัดการ 

25. ในปwท่ีผOานมา โรคท่ีพบบOอยและการใช*วัคซีน (Common disease and vaccination in the last year) 

ตอบเฉพาะสุกรกลุOมท่ีมีการเล้ียงในฟาร1ม Please answer only animal groups that you have. 

A. สุกรแม_พันธุA (Breeding sow) (เฉพาะระยะอุ5มท5องและคลอด) 

โรค (Disease category) 
อาการ (clinical signs) 

ไมOเคย 
(Never) 

บางคร้ัง 
(Occasionally) 

เป�นประจำ 
(Regularly) 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 
(ไอ จาม หอบ หายใจลำบาก)  
(cough, sneezing, panting, breathing difficulty) 

   

2. โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal system) 
(ข้ีไหล ถOายเหลว) (diarrhoea) 

   

3. โรคระบบประสาท (Nervous system)  
(เดินวน ชัก หัวเอียง) (walking in circles, seizure) 

   

4. โรคระบบสืบพันธุ1 (Reproductive system) 
(มดลูกอักเสบ) (Metritis) 

   

5. ขาเจ็บ (lameness)    

6. โปรแกรมยาฉีด/กินเพ่ือป¡องกันโรค (Antibiotic program (both injectable and oral antibiotics) for 

prevention) 

ชนิดของยา (antibiotic) ปริมาณ  
(ซีซี/ตัว) 
(cc/ตัว) 

จำนวนคร้ัง 
(time) 

จำนวนวัน 
(day) 

ให*เพ่ือ (system) 
1.โรคระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory system) 
2.โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastro-
intestinal system)  
3. โรคระบบประสาท (Nervous 
system) 
4. โรคระบบสืบพันธุ1 (Reproductive 
system) 
5. ขาเจ็บ (lameness) 

หมายเหตุ  
(remark) 

      

      

      

7. โปรแกรมวัคซีน (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ) (Vaccination program) (Multiple answers possible) 

  � ไมOได*ทำ (No vaccination)  � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)   � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)    

  � อหิวาต1สุกร (Swine fever)  � PRRS      � ไมโคพลาสมา (Mycoplasma)  
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  � …………………………..…       � …………………………..…        � …………………………..   

B. สุกรดูดนม (Breeding piglet) 

โรค (Disease category) 

อาการ (clinical signs) 

ไมOเคย 

(Never) 

บางคร้ัง 

(Occasionally) 

เป�นประจำ 

(Regularly) 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 
(ไอ จาม หอบ หายใจลำบาก)  
(cough, sneezing, panting, breathing difficulty) 

   

2. โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal system) 
(ข้ีไหล ถOายเหลว) (diarrhoea) 

   

3. โรคระบบประสาท (Nervous system)  
(เดินวน ชัก หัวเอียง) (walking in circles, seizure) 

   

4. โรคระบบสืบพันธุ1 (Reproductive system) 
(มดลูกอักเสบ) (Metritis) 

   

5. ขาเจ็บ (lameness)    

6. โปรแกรมยาฉีด/กินเพ่ือป¡องกันโรค 

ชนิดของยา (antibiotic) ปริมาณ  

(ซีซี/ตัว) 

(cc/ตัว) 

จำนวนคร้ัง 

(time) 

จำนวนวัน 

(day) 

ให*เพ่ือ (system) 

1.โรคระบบทางเดินหายใจ 

(Respiratory system) 
2.โรคระบบทางเดินอาหาร 
(Gastro-intestinal system)  
3. โรคระบบประสาท (Nervous 
system) 
4. โรคระบบสืบพันธุ1 
(Reproductive system) 
5. ขาเจ็บ (lameness) 

หมายเหตุ  

(remark) 

      

      

      

7. โปรแกรมวัคซีน (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ) (Vaccination program) (Multiple answers possible) 

  � ไมOได*ทำ (No vaccination)  � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)   � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)    

  � อหิวาต1สุกร (Swine fever)  � PRRS      � ไมโคพลาสมา (Mycoplasma)  

       � …………………………..…        � …………………………..…        � …………………………..  
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C. สุกรอนุบาล (Nursery pigs) 

โรค (Disease category) 

อาการ (clinical signs) 

ไมOเคย 

(Never) 

บางคร้ัง 

(Occasionally) 

เป�นประจำ 

(Regularly) 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 
(ไอ จาม หอบ หายใจลำบาก)  
(cough, sneezing, panting, breathing difficulty) 

   

2. โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal system) 
(ข้ีไหล ถOายเหลว) (diarrhoea) 

   

3. โรคระบบประสาท (Nervous system)  
(เดินวน ชัก หัวเอียง) (walking in circles, seizure) 

   

4. โรคระบบสืบพันธุ1 (Reproductive system) 
(มดลูกอักเสบ) (Metritis) 

   

5. ขาเจ็บ (lameness)    

6. โปรแกรมยาฉีด/กินเพ่ือป¡องกันโรค 

ชนิดของยา (antibiotic) ปริมาณ  

(ซีซี/ตัว) 

(cc/ตัว) 

จำนวนคร้ัง 

(time) 

จำนวนวัน 

(day) 

ให*เพ่ือ (system) 
1.โรคระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory system) 
2.โรคระบบทางเดินอาหาร 
(Gastro-intestinal system)  
3. โรคระบบประสาท (Nervous 
system) 
4. โรคระบบสืบพันธุ1 
(Reproductive system) 
5. ขาเจ็บ (lameness) 

หมายเหตุ  

(remark) 

      

      

      

7. โปรแกรมวัคซีน (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ) (Vaccination program) (Multiple answers possible) 

  � ไมOได*ทำ (No vaccination)  � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)   � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)    

  � อหิวาต1สุกร (Swine fever)  � PRRS      � ไมโคพลาสมา (Mycoplasma)  

      � …………………………..…        � …………………………..…        � …………………………..  
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D. สุกรขุน (Fattener) 

โรค (Disease category) 

อาการ (clinical signs) 

ไมOเคย 

(Never) 

บางคร้ัง 

(Occasionally) 

เป�นประจำ 

(Regularly) 

1. โรคระบบทางเดินหายใจ (Respiratory system) 
(ไอ จาม หอบ หายใจลำบาก)  
(cough, sneezing, panting, breathing difficulty) 

   

2. โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastro-intestinal system) 
(ข้ีไหล ถOายเหลว) (diarrhoea) 

   

3. โรคระบบประสาท (Nervous system)  
(เดินวน ชัก หัวเอียง) (walking in circles, seizure) 

   

4. โรคระบบสืบพันธุ1 (Reproductive system) 
(มดลูกอักเสบ) (Metritis) 

   

5. ขาเจ็บ (lameness)    

6. โปรแกรมยาฉีด/กินเพ่ือป¡องกันโรค  

ชนิดของยา (antibiotic) ปริมาณ  

(ซีซี/ตัว) 

(cc/ตัว) 

จำนวนคร้ัง 

(time) 

จำนวนวัน 

(day) 

ให*เพ่ือ (system) 
1.โรคระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory system) 
2.โรคระบบทางเดินอาหาร 
(Gastro-intestinal system)  
3. โรคระบบประสาท (Nervous 
system) 
4. โรคระบบสืบพันธุ1 
(Reproductive system) 
5. ขาเจ็บ (lameness) 

หมายเหตุ  

(remark) 

      

      

      

7. โปรแกรมวัคซีน (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ) (Vaccination program) (Multiple answers possible) 

  � ไมOได*ทำ (No vaccination)  � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)   � ปากและเท*าเป¤¥อย (FMD)    

  � อหิวาต1สุกร (Swine fever)  � PRRS      � ไมโคพลาสมา (Mycoplasma)  

       � …………………………..…        � …………………………..…        � …………………………..  
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2.3 การใช5ยาปฏิชีวนะ (Use of antibiotics) 

26. คำปรึกษาในการจัดการสุขภาพสุกร (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ) (Source of advice on farming 

pigs, feeding, health management, using medicine (Multiple answers possible)) 

 � 1. สัตวแพทย1ประจำฟาร1ม (Farm veterinarian)    

 � 2. สัตวแพทย1จากกรมปศุสัตว1 (DLD veterinarian) 

 � 3.   บริษัทเวชภัณฑ1สัตว1 

 � 4.   บริษัท contract (Contract company) 

 � 5.   อ่ืนๆ (other) ระบุ (i.e.) ………………………………………… 

27. จำนวนคร้ังของการตรวจ/เย่ียมโดยปศุสัตว1จังหวัด ในเดือนท่ีผOานมา  จำนวน ………… คร้ัง  

 (Number of visit/inspection by DLD last month) (visit)    (Time) 

28.  แหลOงท่ีมาของการส่ังใช*/แนะนำให*ใช* ยาปฏิชีวนะ (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ)  

(Prescription/advise to administration of antibiotic) (Multiple answers possible) 

� ไมOได*รับคำแนะนำในการใช*ยาปฏิชีวนะ (Do not get advice about administration of antibiotics) 

� ได*รับคำแนะนำในการใช*ยาปฏิชีวนะ (Get advice about administration of antibiotics) 

�1. สัตวแพทย1ประจำฟาร1ม (Farm veterinarian)  จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  
    (Time/month) 

�2. สัตวแพทย1จากบริษัทยา (Veterinarian from drug company) จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  
        (Time/month) 

�3. สัตวแพทย1/สัตวบาลจากบริษัท contract (Veterinarian at contract company)  
        จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  
        (Time/month) 

�4. สัตวแพทย1จากกรมปศุสัตว1 (DLD veterinarian)  จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  
       (Time/month) 

�5. ส่ังซ้ือยาเอง (Self-medication (for their own animals)) จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  
        (Time/month) 

�6 . อ่ืนๆ (Other sources) ระบุ (i.e.) …………………………… จำนวน ………… คร้ัง/เดือน  
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        (Time/month) 
 

29. แหลOงท่ีมาของการซ้ือยาปฏิชีวนะ (ตอบได*มากกวOา 1 คำตอบ) 

Source of antibiotic purchasing (Multiple answers possible) 

�1. บริษัทยา (Drug company)     จำนวน ………… คร้ัง/เดือน (Time/month) 

�2. ร*านขายยา (คน( (Drug store, human)  จำนวน ………… คร้ัง/เดือน (Time/month 

�3 . ร*านขายสัตว1 (สัตว1) (Drug store, animal)  จำนวน ………… คร้ัง/เดือน (Time/month) 

�4 . อินเตอร1เนท ออนไลน1   (Internet, online)  จำนวน ………… คร้ัง/เดือน (Time/month) 

�5. อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………  จำนวน ………… คร้ัง/เดือน (Time/month) 

30. รายจOายจากการซ้ือยาปฏิชีวนะรายเดือน       

        (Average spending on purchasing antibiotics per month)   
� 1. ต่ำกวOา 1,000 บาท (< BHT 1,000) 
� 2. 1,000-5,000 บาท (BHT 1,000-5,000) 
� 3. 5,001-10,000 บาท (BHT 5,001-10,000) 
� 4. 10,001-50,000 บาท (BHT 10,001-50,000) 
� 5. มากกวOา 50,000 บาท (>BHT 50,000) 
� 6. อ่ืนๆ (ETC) ระบุ (i.e.) ………………………………………… 
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ส_วนที่ 3 ความรู5และความตระหนักในการใช5ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยา       

(Section C – Knowledge and awareness of antibiotic use and AMR 

31. จากข*อความตOอไปน้ี ทOานคิดวOาข*อความตOอไปน้ี จริงหรือไมO (For each of the following 

statements Please tell me whether you think it is true or false? Please only indicate 

‘Don’t know’ if you really don’t know.) 

1) ทOานรู*จักยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ หรือไมO  � 1. รู*  (Know) � 2. ไมOรู* (Do not know) 

(Do you know “antibiotic”?)  

 

2) ยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ ฆOาเช้ือไวรัสได**  � 1. จริง  � 2. ไมOจริง � 3. ไมOทราบ 

        (Antibiotics kill the viruses)         True        False  Do not know 

3) ยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ รักษาไข*หวัดได**  � 1. จริง  � 2. ไมOจริง � 3. ไมOทราบ 

              (Antibiotics are effective against cold and flu   

4) ยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ กับยาแก*อักเสบเป�นยาชนิดเดียวกัน*  

      � 1. จริง  � 2. ไมOจริง � 3. ไมOทราบ 

   (Antibiotic is anti-inflammation drug.) 

5) การได*รับยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ บOอยคร้ัง มีผลข*างเคียง เชOน ท*องเสีย* 

(Taking antibiotics too often has side-effects such as diarrhoea) 

        � 1. จริง  � 2. ไมOจริง � 3. ไมOทราบ 

หมายเหต:ุ ผู*สัมภาษณ1ให*ข*อมูล 
ยาปฏิชีวนะ หมายถึง ยาที่ยับยั้ง/ฆOา/ต*านเชื้อโรค ที่มักเป�นสาเหตุของการเกิดโรคและอาการเจ็บป�วยในคนและสัตว1 อาจ
เรียกวOา “ยาฆOาเชื้อ” 
ยาปฏิชีวนะ ไม_ใช_ วิตามิน หรือ วัคซีน 
 
Note: Interviewer will provide information about antibiotic to respondent.  
Antibiotics: antibiotic is considered substance that exhibits antimicrobial activity (kill or inhibit the growth 
of micro-organisms) at concentrations attainable in vivo. 
Antibiotics are not Vitamin or Vaccine 
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6) การใช*ยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ โดยไมOจำเป�น ทำให*รักษาไมOได*ผล หรือเช้ือด้ือยา*  

      � 1. จริง  � 2. ไมOจริง � 3. ไมOทราบ 

            (Unnecessary or unreasonable use of antibiotics have negative impacts such as ineffective    

       treatment, AMR) 

7) คุณรู*หรือไมOวOา การใช*ยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ ในสัตว1มีโอกาสให*เกิดเช้ือด้ือยาในสัตว1ได**   

(Do you know whether antibiotic use in food producing animals can induce AMR in those animals?) 

        � 1. รู*  (Know) � 2. ไมOรู* (Do not know) 

8) คุณรู*หรือไมOวOามีการแพรOกระจายของเช้ือด้ือยาในฟาร1มสุกรของประเทศไทย**  

      � 1. รู*   � 2. ไมOรู* 

(Resistance to antibiotics is widespread in Thai pig farming) 

9) คุณรู*หรือไมOวOารัฐบาลประกาศห*ามใช*ยาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือ เพ่ือเรOงการเจริญเติบโตในสัตว1ท่ีนำมา

เป�นอาหารในประเทศไทย*   � 1. รู*   � 2. ไมOรู* 

 (Do you know whether Thailand ban using antibiotic as a growth promoter in food producing   

animals?) 

10) คุณคิดวOายาปฏิชีวนะ/ยาฆOาเช้ือจำเป�นตOอการเล้ียงสุกรของทOานหรือไมO  

    (Do you think the use of antibiotics is necessary for the pig farming? 

    � 1. จำเป�น (yes)  � 2. ไมOจำเป�น (no)    � 3. ไมOแนOใจ (not sure)    

 

* คำถามเดียวกับข*อคำถามในการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ (Same questions with the National 

Health Welfare Survey conducted in Thai people) 

** คำถามเดียวกับข*อคำถามในการสำรวจของภูมิภาคยุโรป (Revised from the 2017 EU Insights – 

Perceptions on the human health impact of antimicrobial resistance (AMR) and antibiotics 

use in animals across the EU.  European Food Safety Authority) 
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ส_วนที่ 4 ป�จจัยที่ส_งผลกับการใช5ยาปฏิชีวนะ  

(Section D – Factors which influence the use of antibiotics) 

32. กรุณาแสดงความคิดเห็นวOาป�จจัยตOอไปน้ีสOงผลตOอการใช*ยาปฏิชีวนะในฟาร1มของทOานหรือไมO 
Please rate your level of agreement or disagreement with the following reasons contribute 
to the use antibiotics in your pig farm. 

 

ป�จจัยที่สOงผลตOอการใช*ยาปฏิชีวนะ 
(Reasons to use the antibiotics) 

เห
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ก) การเข*าถึงยาปฏิชีวนะและกฎหมายที่เกี่ยวข*อง (Access to antibiotics and regulation) 

1. การบริการของบริษัทเวชภัณฑ1 โฆษณา และการสOงเสริมการขายเวชภัณฑ1 
      (Services from pharmaceutical company, advertising, promotion of product) 

� � � � � 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข*อง เชOน การตรวจประเมินฟาร1ม การตรวจยาตกค*าง 
  (Legal restriction such as farm inspection, ABO residue testing) 

� � � � � 

3. นโยบายของรัฐในการลดการเกิดเชื้อดื้อยา 
  (Practice policy on a reduction of AMR) 

� � � � � 

ข) ประสบการณ1 เพื่อน และสัตวแพทย1 (Experience, peer and veterinarians) 

4. ประสบการณ1ของทOานที่ผOานมาการใช*ยาปฏิชีวนะสามารถการลดการป�วยและการตายของ
สุกร (Past experiences that antibiotic reduced morbidity and mortality rate) 

� � � � � 

5. คำแนะนำจากสัตวแพทย1 (advice by veterinarian) � � � � � 

6. ข*อมูล คำแนะนำจากเพื่อนเกษตรกร หรือสหกรณ1ผู*เลี้ยงสุกร  
     (Information, advice and experiences from peer farmers, pig cooperatives) 

� � � � � 

ค) การจัดการฟาร1ม (Farm management)      

7. การจัดการสุขลักษณะฟาร1ม ความสะอาดและสุขอนามัย ที่ไมOเหมาะสม  
     (Poor farm management i.e. no biosecurity) 

� � � � � 

8. อาหารสัตว1ที่ไมOมีคุณภาพ 
     (Suboptimal feed quality leading to digestive disorders) 

� � � � � 

9. การเกิดโรคระบาดในฟาร1มและพื้นที่จังหวัด 
     (Disease outbreaks in farm and province) 

� � � � � 

10. โปรแกรมวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ 
     (Good vaccination program) 

� � � � � 

ง) ผลผลิต (Farm productivity)      

11. กำไรที่ได*จากการเลี้ยงสุกร เพิ่มผลผลิต  
     (Economic advantage, Increase productivity) 

� � � � � 

12. แนวคิดและความต*องการ อาหารที่ปลอดภัยในสังคมไทย เชOน ผู*บริโภคต*องการ 
     เนื้อสุกรที่ไมOมียาปฏิชีวนะตกค*าง (Food safety concern in the society. For example,  
     consumer demand for pork product without antibiotic residue) 

� � � � � 
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ส_วนที่ 5 อื่นๆ (Section E – Others) 

ข*อเสนอแนะเพ่ิมเติม (หากมี) (Do you have any advice and suggestion, open ended responses?)  
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