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จับกระแส NTBs

วิกฤตการณ์ปัญหา
“เชื้อดื้อยา”

ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ

ส่องความพร้อมรับมือ
สถานการณ์ 

“เชื้อดื้อยา”ทั่วโลก

เชื้อดื้อยา
สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่ก่อ
ผลกระทบใหญ่หลวง

พัฒนาการเชื้อดื้อยา
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แวะคุย...กับบก.
สวัสดีค่ะ สมาชิกวารสาร Early Warning ทุกท่าน
 วารสารเพือ่การเตอืนภัยสนิค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning) 
ประจ�าไตรมาส เดือนมกราคม-มนีาคม 2563 ฉบบัน้ี จะพาทกุท่านไปพบกับ 
วกิฤตการณ์ปัญหา “เชือ้ดือ้ยา” ทีท่ัว่โลกก�าลงัเผชญิ และก�าลงัเป็นประเดน็
ส�าคัญ เน่ืองจากปัญหาเชื้อดื้อยาดังกล่าว นับว่าเป็นวิกฤติระดับโลก 
ทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพคน และสัตว์ทัว่โลก ทัง้ยงัทวคีวามรนุแรง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบทความในวารสารฉบับนี้จะน�าเสนอ สถานการณ์
เชื้อดื้อยาที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบ เส้นทางการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยา  
ส่งกระทบความเสียหาย และมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว  
รวมถงึ “พฒันาการเชือ้ดือ้ยาในประวัติศาสตร์โลก” ทีแ่สดงถงึความก้าวหน้า 
ของยาปฏิชีวนะและวิวัฒนาการของเชื้อดื้อยา
 นอกจากนี้ “จับกระแส NTBs” และ “ข่าวส้ันรอบโลก” ได้น�าเสนอ 
ประเด็นทีน่่าสนใจหลายเรือ่ง เช่น แคนาดาปรบัเกณฑ์จ�ากดัการพกพาอาหาร 
เข้าประเทศ เพื่อลดความเส่ียงของการกระจายโรคระบาดสัตว์ ซึ่งจะเริ่ม 
มีผลบังคับใช้ต่อการน�าผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ท่ีน�าเข้าสู ่แคนาดา  
และไต้หวันได้การยอมรับความเท่าเทียมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับญี่ปุ่น 
ท�าให้สินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของญี่ปุ่น (JAS) 
จะสามารถจ�าหน่ายสินค้าอินทรีย์ในไต้หวันได้
 ทางทมีงาน Early Warning ได้คดัสรรสาระเพือ่ท่านผูอ่้านอย่างต่อเน่ือง 
และในอนาคตจะมีการปรับแนวทางการให้บริการวารสารในรูปแบบ
หนงัสอือิเลก็ทรอนกิส์ (E-book) แทนวารสารตีพมิพ์ รวมถงึเพิม่การบรกิาร 
ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ
หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่ 
acfsearlywarning@gmail.com และสามารถสมัครสมาชิกข่าวและ
วารสาร Early Warning ได้ฟรีที่ warning.acfs.go.th

ที่ปรึกษา
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
นายวิทวัสก์ สาระศาลิน
นายครรชิต สุขเสถียร
นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์

กองบรรณาธิการ
นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์
นางสาวรุจิเรข น้อยเสงี่ยม
นายสิทธา เกตุประทุม
นายวรพงศ์ วิไลรัตน์
นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์
นายบรรดาศักดิ์ ขันทะสีมา
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 1,185,794,136,417

 507,288,371,068

 นำเขา  สงออก

สินคาสงออก 5 อันดับแรก ม.ค. – ธ.ค. 2562

สินคานำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. – ธ.ค. 2562

หนวย : บาท

ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ
กากและเศษที่เหลือใชทำอาหารสัตว
พืชอาหาร
พืชน้ำมัน
ผลไมและผลิตภัณฑ

120,207,715,194
62,567,886,668
60,753,884,683
43,258,142,140
34,072,589,741

190,632,523,874 
188,565,618,455 
167,331,294,223 
152,760,998,066 
151,025,961,340

ยางธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำ 
ผลไมและผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑจากสัตว
ขาวและผลิตภัณฑ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยความรวมมือกับกรมศุลกากร

มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

จีน

 239,770

 148,848
 121,041

 55,697
 49,228

ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา มาเลเซียเวียดนาม สหรัฐอเมริกา บราซิลจีน เวียดนาม อินเดีย

68,520
 67,399

 48,196

 22,268
 19,068

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) SPS TBT

บราซิล

แคนาดา

ญี่ปุน

ยูกันดา

สหรัฐอเมริกา

บราซิล

แทนซาเนีย

ยูกันดา

รวันดา

เคนยา

ประเด็น MRLs
ระเบียบ/มาตรฐาน 
กักกัน/ระงับนำเขา 
ระเบียบ/มาตรฐานนำเขาสินคาเกษตร
วัตถุเจือปน
ฉลาก
อื่นๆ

179
136
106
98
18
8

11

ประเด็น 

สถิติการนำเขา - สงออก ตั้งแตเดือน มกราคม - ธันวาคม 2562

ตลาดสงออก 5 อันดับแรก ม.ค. - ธ.ค. 62 ตลาดนำเขา 5 อันดับแรก ม.ค. - ธ.ค. 62

SPS/TBT notif  ication ต.ค. 62 – ม.ค. 63

ระเบียบ/มาตรฐาน 
วิธีการตรวจวิเคราะห
ฉลาก/บรรจุภัณฑ
วัตถุเจือปน
MRLs
อื่นๆ

132
129
57
5
1

38

80

69
31

47

47

78

29

35

35

43

การประกาศมาตรการ (ครั้ง) 
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 หน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) 
เตรียมปรับเกณฑ์จ�ากัดการพกพาอาหารโดยผู้เดินทาง
หรือนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่แคนาดา มีเป้าหมายเพ่ือ
ลดความเสี่ยงของการกระจายโรคระบาดสัตว์ เช่น  
อหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) และโรคปากและเท้าเปื่อย 
(FMD) นอกเหนือไปจากการน�าเข้าสายพันธุ์ต่างถิ่น
รุกราน (Invasive Species) โดยการปรับเกณฑ์จ�ากัด 
การพกพาอาหารของผู ้เดินทางเข ้าสู ่แคนาดาน้ัน  
จะเริม่มีผลบงัคบัใช้ต่อการน�าผลติภณัฑ์จากพชืและสตัว์ 
ที่น�าเข ้าสู ่แคนาดา โดยก�าหนดปริมาณสูงสุดของ
ผลติภณัฑ์อาหารทีน่�าเข้าโดยผูเ้ดนิทางหรอืนกัท่องเทีย่ว 
โดยเฉพาะอาหารจากสัตว์ปีก วัว และสุกร รวมถึง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่ ผลิตภัณฑ์นม และอาหารอื่นๆ 

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 สหรัฐอเมริกา บังคับใช้ 
ข ้ อก� าหนดการติ ดฉลากส� าหรั บผลิ ตภัณฑ ์ที่ มี
ส ่ วนประกอบจากสิ่ ง มี ชี วิ ตดั ดแปรพันธุ ก รรม 
(Genetically-Modified Organism : GMO) โดยสนิค้า 
ที่มีส่วนประกอบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือ
ผลพลอยได้จากการผลิต ที่ ได ้ รับการรับรองจาก
ทางการให้สามารถผลิตและจ�าหน่ายได้ในสหรัฐฯ 
จะต้องมีการระบุบนฉลากอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภค
ทราบว่า มกีารใช้วตัถดิุบจากสิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรม 
โดยข้อก�าหนดการติดฉลากดังกล ่าว มีเป ้าหมาย 
เพ่ือลดความสับสนของผู้บริโภค เน่ืองจากในปัจจุบัน 
มีสินค้าเกษตรเพียงบางชนิดที่ได้รับการรับรองให้เป็น 
สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรมท่ีสามารถผลติหรอืจ�าหน่ายได้ 
ในเชงิพาณชิย์ ในขณะทีส่่วนหนึง่ยงัอยูร่ะหว่างวจัิยทดสอบ 
ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งผู ้บริโภคจะไม่สามารถแยก 
จากลกัษณะภายนอกได้ว่าวตัถุดบิชนดิใดผ่านการดดัแปร 
พันธุกรรม และในปัจจุบันผู ้ประกอบการในสหรัฐ 
มกีารใช้ตรา “Non-GMO Project” ซ่ึงเป็นเครือ่งหมาย
ที่ออกโดยองค์กรไม่แสวงหาก�าไรอย่างแพร่หลายกว่า 
3,000 ตราสินค้า ในสินค้ากว่า 50,000 รายการ แม้ว่า
จะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีการดัดแปรพันธุกรรมก็ตาม 
เช่น เกลือ น�้าส้ม แครนเบอรี่ วานิลลาสกัด ซึ่งสร้าง 
ความสับสนแก่ผู้บริโภค

แคนาดาปรบัเกณฑ์จ�ากัด 
การพกพาอาหารเข้าประเทศ

สหรฐับังคบัสนิค้า GMO ต้องระบฉุลาก 
ตัง้เป้าลดความสับสนของผูบ้ริโภค

จับกระแส

NTBs
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การดื้อยาของเชื้อ ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้เองตามธรรมชาต ิ(Intrinsic Resistance) หรอืเกิดการพฒันากลไก
ของเชือ้เพือ่ปรบัตวัให้อยูร่อด (Acquired Resistance) นอกจากนี ้พฤตกิรรมการใช้ยาปฏชิวีนะกถื็อเป็นปัจจยัส�าคญั
ทีไ่ปกระตุน้การเพิม่ปรมิาณหรอืแพร่กระจายของเชือ้ดือ้ยา เช่น การใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
รวมทัง้การใช้ผดิวตัถปุระสงค์ในปศสุตัว์ท�าให้เกดิการดือ้ยา และปนเป้ือน/ตกค้างมายงัมนษุย์

ในปัจจุบัน เชื้อดื้อยา (Antimicrobial Resistance 
: AMR) หรือเชื้อจุลินทรีย ์ ท่ีมีการพัฒนาตัวจนมี
คุณสมบัติต่อต้านยาที่วงการแพทย์ใช้ในการรักษานั้น 
ก�าลังเป็นวิกฤติระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
คนและสัตว์ โดยตลอดในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา 
ป ัญหาเชื้อดื้อยาได ้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  

โดยคาดการณ์ว่าหากยังไม่มีการควบคุมสถานการณ์
ปัญหาเชื้อดื้อยาท่ีรุนแรงอาจส่งผลกระทบไม่เพียงแต่
ด้านสาธารณสุข แต่อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ 
ภาคปศสุตัว์ ประมง เกษตรกร และภาคอตุสาหกรรม
อาหาร และไม่ใช่เฉพาะในสถานพยาบาล หรอืในผูท่ี้ใช้ 
ยาปฏชิวีนะไม่ถกูวธิ ีแต่ในความเป็นจรงิแล้ว สามารถเกดิ 
 และแพร่กระจายได้ทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

วิกฤตการณ์ปัญหา

“เชื้อดื้อยา”
ที่ทั่วโลกก�าลังเผชิญ 

 “เชื้อดื้อยา”เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

ปุย หรือน้ำปนเปอนเชื้อดื้อยา
จากมูลสัตว และถูกใชในการ

ผลิตอาหาร (ผัก ผลไม)

ผูปวยไปที่โรงพยาบาล
แพรเชื้อดื้อยาใหผูปวยรายอื่น ๆ
และสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

เชื้อดื้อยาปนเปอน
เนื้อสัตวที่ใชเปนอาหาร

เสี่ยงแพรกระจาย

เชื้อดื้อยา ผานอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในโรงพยาบาล

ผูปวยใชยาปฏิชีวนะ
พบเชื้อดื้อยาในลำไส

ใชยาปฏิชีวนะในปศุสัตว
กอเชื้อดื้อยาในลำไส

เชื้อดื้อยาจากมูลสัตวที่หลงเหลือ
ในเสนทางการแพรกระจายของเชื้อดื้อยา
วัตถุดิบอาหาร เมื่อมนุษยนำมาบริโภค

เชื้อจะเขาสูระบบทางเดินอาหาร

เชื้อดื้อยาแพรสูผูปวยอื่นโดยตรง
หรือผานบุคลากรทางการแพทย

ระหวางปฏิบัติงาน

ผูปวยกลับบาน

ผูปวยแพรเชื้อดื้อยา
ใหคนอื่น

เส้นทางการแพร่กระจาย
ของเชื้อดื้อยา
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สถานการณ์ปัญหา “เชื้อดื้อยา”
ที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบ

 การต้านทานยาของเชื้อ Staphylococcus 
aureus : เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus spp.
สามารถพบได้บนผวิหนงั และเยือ่หุ้มผวิตามร่างกาย
สัตว์ แต่บางสปีชีส์พบเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรค  
เช่น S.aureus ที่มักก่อให้เกิดโรคปวดบวมฝีหนอง 
หรือหากมีบาดแผลอาจเกิดการติดเชื้อ โดยได้ม ี
การคิดค้นยาปฏชิวีนะ อย่าง penicillin หรอื methicillin 
ที่มักนิยมใช้รักษาการติดเชื้อต่างๆ

 ต ่อมาการใช ้งานยาปฏิชีวนะรักษาเ ร่ิมเป ็น 
ที่แพร่หลาย มีการใช้ยาดังกล่าวในปริมาณมาก และ 
มีพฤติกรรมการใช ้ยาท่ีไม ่ ถูกต ้อง ส ่งผลให้เชื้อ 
S.aureus พัฒนาสายพันธุ ์ท�าให้เชื้อต้านทานต่อ 
ยาปฏิชีวนะหลายชนิดโดยชนิดที่ส�าคัญ ได ้แก ่  
เชื้อ S.aureus ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ penicillin 
(penicillin-resistant Staphylococcus aureus : 
PRSA) เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว มีการพัฒนา
สายพันธุ์ และสร้างเอนไซม์ β-lactamase เพื่อมา
ท�าลาย หรือลดการจับตัวของยา ส่งผลให้การใช้ยา 
ดงักล่าวไร้ประสทิธภิาพ และ เชือ้ S.aureus ต้านทาน
ต่อยาปฏิชีวนะ methicillin (methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus : MRSA) ซึ่งยาปฏิชีวนะ 
methicillin ถูกพัฒนามาจากยาปฏิชีวนะ penicillin 
ก่ึงสังเคราะห ์  (semisynthetic penici l l in)  

เพ่ือน�ามาใช้ทดแทนยาปฏชิวีนะ penicillin ซ่ึงยาปฏชีิวนะ 
methicillin จะมีคุณสมบัติทนทานต่อการย่อย 
ของเอนไซม์ β-lactamase มากกว่า ท�าให้ได้ความนยิม 
และใช้แพร่หลายทั้งในทางการแพทย์ และปศุสัตว์  
จนกระท่ังในปี 2504 เชื้อดังกล่าวได้เร่ิมมีการพัฒนา
สายพันธุ์ ท�าให้เชื้อ S.aureus สามารถต้านทานต่อยา 
methicillin ได้ หรือท่ีเรียกกนัว่า methicillin - resistant 
S.aureus (MRSA) และกลายเป็นเชื้อก่อโรคส�าคัญ
ต่อวงการแพทย์และสัตวแพทย์ เนื่องจากยาดังกล่าว 
นยิมใช้เป็นจ�านวนมาก ท�าให้ MRSA แพร่กระจายเป็น 
วงกว้าง ทั้ง MRSA ยังสามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้  
ซึ่งในภาคปศุสัตว์มักพบการติดเชื้อใน ม้า สุนัข แมว 
สกุร  โค แกะ กระต่าย ไก่ และนกแก้ว โดยจะตดิต่อผ่าน 
บาดแผล และวตัถทุีเ่ป็นพาหะของเชือ้โรค Klebsiella 
pneumonia และ Escherichia coli 

MRSA ANIMAL
สัตว์

HUMAN
มนุษย์

	 จากข้อมูลที่ผ่านมา	ปัญหาเชื้อดื้อยามักสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง 
โดยมีเหตุการณ์เชื้อดื้อยาที่ส�าคัญในอดีต	ดังนี้
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 พบการใช้ยาปฏิชีวนะ Colistin ในฟาร์มปศุสัตว์  
เพ่ือรักษา และควบคุมอาการท้องเสียจากเชื้อ E.coli  
และ Salmonella ในลกูโค และสกุร ขณะท่ีอตุสาหกรรม
สัตว์ปีกมกัใช้ยาปฏชิวีนะ Colistin เพ่ือรักษาโรคติดเชือ้ 
Colibacillosis ในแม่ไก่ โดยหยดุใช้ยาเฉพาะก่อนออกไข่ 
กระท่ังช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ท้ังในจีน ยโุรป และ
แคนาดา พบเชือ้ E.coli ต้านทานยา Colistin ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดยีนต้านทาน MCR-1 ไปยังสุกร และสัตว์ปีก  
รวมท้ัง ตกค้างในเนือ้สัตว์ และเคร่ืองในได้ จนกลายเป็น
ช่องทางการแพร่ระบาดของยนีต้านทานจากสัตว์สู่คน 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่อาจพบการปนเปื้อนของเชื้อต้านทานยาปฏิชีวนะ ทั้งในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
หรอืเครือ่งหม ูเครือ่งไก่ ซึง่หากบรโิภคอาหารดงักล่าวทีย่งัไม่สกุด ีเชือ้ต้านทานยาดงักล่าวอาจแพร่กระจาย
สูผู่บ้รโิภค ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมาก ในขณะที ่ทัว่โลกมรีายงานพบคนเสยีชวีติจาก
การติดเชื้อต้านทานยากว่าปีละ 700,000 คน หากยังไม่เร่งหาแนวทางการควบคุม และแก้ไขอย่างจริงจัง 

ปัญหา “เชื้อต้านทานยา” อาจลุกลาม และท�าให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มัน่ใจได้อย่างไรว่าอาหารทีเ่ราก�าลงัรบัประทาน
ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา?

วิกฤตการณ์ “New Delhi metallo-beta-lactamase 1 (NDM-1)” 
พบครั้งแรกในชาวยุโรปที่เดินทางไปท�าศัลยกรรมที่อินเดีย	 และติดเช้ือต้านทานยา	NDM-1	ที่เกิดจาก 
เชื้อ	Klebsiella pneumoniae	และ	Escherichia coli	ที่สามารถสร้างเอนไซม์	NDM-1	 เพื่อท�าลายยา 
Carbapenems	ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มสุดท้ายที่รักษาการติดเชื้อ
โดยหากไม่สามารถใช้ยาดังกล่าวได้	อาจต้องกลับไปใช้ยา
กลุ่ม	Polymyxins	อย่าง	Colistin	ที่มีผลข้างเคียง

เมื่อ “Last Resort” คุมเช้ือไม่ได้ ในปี 2558  
กว่า 30 ประเทศทั่วโลก พบเชื้อ E.coli ที่ต้านทานยา Colitin 
โดยมยีนีต้านทาน MCR-1 (Mobilized Colistin Resistance) 
แพร่กระจายอย่างรวดเรว็ ระหว่างคน สตัว์ และสิง่แวดล้อม 
ได้สร้างความต่ืนตัวให้แก่วงการแพทย์ และภาคปศสุตัว์ทัว่โลก 
เน่ืองจากยาดังกล่าวเป็นยาส�าคัญที่ได้รับการจัดให้เป็น 
ยาควบคุมพิเศษ ในฐานะ “Last Resort” ทางเลือกสุดท้าย 
อีกตัวหนึ่ง

COLISTIN

ปัญหาที่ส�าคัญในภาคปศุสัตว ์
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คนพบยาปฏิชีวนะ Penicillin เปน
ยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกรวมท้ัง
ยาปฏิชีวนะ Sulfonamides

เร่ิมนำยาปฏิชีวนะ Penicillin มาใช
รักษาคนและมีการแนะนำใหใช
ยาปฏิช ีวนะ Sulfonamides 
ในปศุสัตว

เริ่มใชประโยชนกับยาปฏิชีวนะ Penicillin
และ Streptomycin ท้ังในคนและสัตวอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะในป 1950 มีการใชใน
ฟารมปศุสัตว

พบการใชยาปฏิชีวนะ Tetracyclines 
และ Chloramphenicol รักษาสัตว โดย
ใชร ักษาอาการเตานมอักเสบ รวมทั ้ง
นิยมใชยาปฏิชีวนะกระตุนการเจริญเติบโต
ของสัตวในสหรัฐฯ

คนพบยาปฏิชีวนะ Viancomycin และ
มีการใชยาปฏิชีวนะ Virginiamycin, 
Streptogramin ในการกระตุ นการเจริญ
เติบโต และมีการศึกษาวิจัยเบื ้องตน
พบยาปฏิชีวนะตกคางในมูลสัตวที ่
เดนมารก

ยาปฏิชีวนะ Penicillin เริ ่มตานทาน 
และมีการคิดคนยาปฏิชีวนะ Methicillin 
เป นคร ั ้งแรก และม ีการแนะนำให  ใช 
ยาปฏิชีวนะ Spiramycin และMacrolide
ในสัตว

คนพบยาปฏิชีวนะรูปแบบ "Analog"
ประสบความสำเร็จ เพื ่อแกไขปญหา
เชื ้อตานทานและองคการอาหารและ
ยาของสหร ัฐฯ (FDA) ในป   1972
หามใชยาปฏิชีวนะ Penicillin และ 
Tetracyclines ในอาหารสัตว

เร ิ ่มเปลี ่ยนแปลงการใชยาปฏิชีวนะ
Sulfamethazin ในสุกร เพ่ือแกไขปญหา
ตกคาง และสหรัฐฯ ส่ังหามใชยาปฏิชีวนะ
N i t ro fa n  แ ล ะ  N i t ro m i d a zo l e  
ในอาหารสัตว เน ื ่องจากกอใหเก ิด
การกลายพันธุ 

พบยาปฏิชีวนะ Methicillin มีความตานทาน
และสหรัฐฯแจงหลีกเล่ียงการใชยาปฏิชีวนะ
Sulfamethazine ในวัวนม และหามใช
ยาปฏิชีวนะ Aminoglycosides ในอาหารสัตว
เน่ืองจากพบวายาปฏิชีวนะดังกลาวตกคาง
ในไต

1925-1935 1936-1940 1946-1950

1961-19651971-1975

1986-1990 1996-2000 2001-2005

2005-2010

2017-

1976-1980

1981-1985

1951-1955

1956-1960

การหาแนวทางการแกไขวิกฤตการตานทานยา
พรอมการปรับปรุงและเฝาระวังเพ่ือตอสูกับ
ปญหาดังกลาว 

ริเริ่มนวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับยา
ปฏิชีวนะ 

คนพบยาปฏิชีวนะ Glycopeptide สำหรับ
การใชสงเสริมการเติบโตในอาหารสัตว
สหรัฐฯ และเดนมารกส่ังหามใชยาปฏิชีวนะ 
Chloramphenicol ในอาหารสัตว เน่ืองจาก
กอใหเกิดความเปนพิษ และตกคางได 
พบย ีนต  านทานเช ื ้ อ  S a l m o n e l l a
typhiumurium สามารถถายทอดจากวัว
สูคน

คนพบยาปฏิชีวนะ Streptomycin และ 
Aminoglycoside

1941-1945

1966-1970

1991-1995

2011-2016

ยาปฏิชีวนะ Methicillin ถูกนำมาใชผสม
อาหารสัตวครั ้งแรกและมีการแนะนำ
ใหใชยาปฏิชีวนะ Flavomycin
สงเสริมการเติบโตในสัตว เริ่มมีการคิดคน
ยาปฏิชีวนะแบบใหม เพื ่อแกไขปญหา
เช้ือด้ือยาและลาสุดพบเช้ือ Salmonella
ตานทานตอยาปฏิชีวนะ และมีการถายทอด
ยีนผานจากลูกวัวสูคน

พบยาปฏิชีวนะ VREs เกิดความตานทาน 
เริ่มมีการใชยาปฏิชีวนะ Fluoroquinolone
และ Enrofloxacin ในอาหารสัตว สัตวปก) 
ที่สหรัฐฯ 
สหรัฐฯ ประกาศรัฐบัญญัติการใชยาปฏิชีวนะ
รักษาสัตวตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทย
กอน

แนะนำใหใชยาปฏิชีวนะ Avilamycin ได
เฉพาะกับสัตว
การใชยาปฏิชีวนะ Orthomycin ใชไดเฉพาะ
กับสัตว โดยใชรักษาอาการลำไสอักเสบ
ในไกเน้ือซ่ึงการใชยาดังกลาวจะตองอยูภายใต
การดูแลจากสัตวแพทย 
มีกระแสจากผูบริโภคตองการผลิตภัณฑ 
"ปราศจากยาปฏิชีวนะ" 
พบยีนตานทาน MCR-1 ท่ีจีน และยีนดังกลาว
เร่ิมแพรกระจายไปท่ัวโลก 
United Nationsเปดประชุมเกี ่ยวกับ
ความตานทานของยาปฏิชีวนะ

วิิิกฤตพบยาปฏิชีวนะ Penicillin ตานทาน
เช้ือ S.pneumoniae 
มีการแนะนำยาปฏิชีวนะ Fluoroquinolone 
สำหรับรักษาโรคปอดอักเสบเฉียบพลันใน
ปศุสัตวท่ีสหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป ประกาศหามใชยาปฏิชีวนะ 
Avoparcin เพ่ือสงเสริมการเติบโต 
WHO (1998) ประกาศถอนการใชยาปฏิชีวนะ 
สำหรับกระตุนการเจริญเติบโตในสัตว
ท่ัวโลกกำลังเผชิญปญหา S. typhimurium 
DT104เกิดความตานทานยาปฏิชีวนะ
หนวยงาน FDA Center for Veterinary 
Medicine สั ่งถอนบัญชียาปฏิช ีวนะ 
F l u o r o q u i n o l o n e s  ใ น ส ั ต ว  ป  ก  
เนื่องจากกอใหเกิดการตานทานของเชื้อ 
Campylobater 

WHO มียุทธศาสตรระดับโลก เพ่ือควบคุม
ความตานทานของยาปฏิชีวนะและเรียกรอง
ใหมีการใชยาปฏิชีวนะตามใบส่ังของแพทย 
สหรัฐฯ สั่งถอนยาปฏิชีวนะ 
Fluoroquinolones ออกจากการใชใน
สัตวปกเน่ืองจากกอใหเกิดความตานทาน
กับเชื ้อ C.jejuni
ยีนตานทาน CMY2 แพรระบาดในเชื ้อ
Salmonella

ไมมีตัวยาปฏิชีวนะชนิดใหมที่อนุญาตให
ใชผสมอาหารสัตว และหามใชยาปฏิชีวนะ 
Ceftiofer ในสุกรที่เดนมารก 
แคนาดาใหสามารถใชยาปฏิชีวนะ Ceftiofer
ในสัตวปกได 
ฮอลแลนดมีแผนลดการใชยาปฏิชีวนะ 
50% ในอาหารสัตว ภายในระยะเวลา 5 ป 
พบ MRSA เกิดข้ึนกับสุนัขและแพรกระจาย
ไปยังทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ
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คนพบยาปฏิชีวนะ Penicillin เปน
ยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกรวมท้ัง
ยาปฏิชีวนะ Sulfonamides

เร่ิมนำยาปฏิชีวนะ Penicillin มาใช
รักษาคนและมีการแนะนำใหใช
ยาปฏิช ีวนะ Sulfonamides 
ในปศุสัตว

เริ่มใชประโยชนกับยาปฏิชีวนะ Penicillin
และ Streptomycin ท้ังในคนและสัตวอยาง
แพรหลาย โดยเฉพาะในป 1950 มีการใชใน
ฟารมปศุสัตว

พบการใชยาปฏิชีวนะ Tetracyclines 
และ Chloramphenicol รักษาสัตว โดย
ใชร ักษาอาการเตานมอักเสบ รวมทั ้ง
นิยมใชยาปฏิชีวนะกระตุนการเจริญเติบโต
ของสัตวในสหรัฐฯ

คนพบยาปฏิชีวนะ Viancomycin และ
มีการใชยาปฏิชีวนะ Virginiamycin, 
Streptogramin ในการกระตุ นการเจริญ
เติบโต และมีการศึกษาวิจัยเบื ้องตน
พบยาปฏิชีวนะตกคางในมูลสัตวที ่
เดนมารก

ยาปฏิชีวนะ Penicillin เริ ่มตานทาน 
และมีการคิดคนยาปฏิชีวนะ Methicillin 
เป นคร ั ้งแรก และม ีการแนะนำให  ใช 
ยาปฏิชีวนะ Spiramycin และMacrolide
ในสัตว

คนพบยาปฏิชีวนะรูปแบบ "Analog"
ประสบความสำเร็จ เพื ่อแกไขปญหา
เชื ้อตานทานและองคการอาหารและ
ยาของสหร ัฐฯ (FDA) ในป   1972
หามใชยาปฏิชีวนะ Penicillin และ 
Tetracyclines ในอาหารสัตว

เร ิ ่มเปลี ่ยนแปลงการใชยาปฏิชีวนะ
Sulfamethazin ในสุกร เพ่ือแกไขปญหา
ตกคาง และสหรัฐฯ ส่ังหามใชยาปฏิชีวนะ
N i t ro fa n  แ ล ะ  N i t ro m i d a zo l e  
ในอาหารสัตว เน ื ่องจากกอใหเก ิด
การกลายพันธุ 

พบยาปฏิชีวนะ Methicillin มีความตานทาน
และสหรัฐฯแจงหลีกเล่ียงการใชยาปฏิชีวนะ
Sulfamethazine ในวัวนม และหามใช
ยาปฏิชีวนะ Aminoglycosides ในอาหารสัตว
เน่ืองจากพบวายาปฏิชีวนะดังกลาวตกคาง
ในไต

1925-1935 1936-1940 1946-1950

1961-19651971-1975

1986-1990 1996-2000 2001-2005

2005-2010

2017-

1976-1980

1981-1985

1951-1955

1956-1960

การหาแนวทางการแกไขวิกฤตการตานทานยา
พรอมการปรับปรุงและเฝาระวังเพ่ือตอสูกับ
ปญหาดังกลาว 

ริเริ่มนวัตกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับยา
ปฏิชีวนะ 

คนพบยาปฏิชีวนะ Glycopeptide สำหรับ
การใชสงเสริมการเติบโตในอาหารสัตว
สหรัฐฯ และเดนมารกส่ังหามใชยาปฏิชีวนะ 
Chloramphenicol ในอาหารสัตว เน่ืองจาก
กอใหเกิดความเปนพิษ และตกคางได 
พบย ีนต  านทานเช ื ้ อ  S a l m o n e l l a
typhiumurium สามารถถายทอดจากวัว
สูคน

คนพบยาปฏิชีวนะ Streptomycin และ 
Aminoglycoside

1941-1945

1966-1970

1991-1995

2011-2016

ยาปฏิชีวนะ Methicillin ถูกนำมาใชผสม
อาหารสัตวครั ้งแรกและมีการแนะนำ
ใหใชยาปฏิชีวนะ Flavomycin
สงเสริมการเติบโตในสัตว เริ่มมีการคิดคน
ยาปฏิชีวนะแบบใหม เพื ่อแกไขปญหา
เช้ือด้ือยาและลาสุดพบเช้ือ Salmonella
ตานทานตอยาปฏิชีวนะ และมีการถายทอด
ยีนผานจากลูกวัวสูคน

พบยาปฏิชีวนะ VREs เกิดความตานทาน 
เริ่มมีการใชยาปฏิชีวนะ Fluoroquinolone
และ Enrofloxacin ในอาหารสัตว สัตวปก) 
ที่สหรัฐฯ 
สหรัฐฯ ประกาศรัฐบัญญัติการใชยาปฏิชีวนะ
รักษาสัตวตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทย
กอน

แนะนำใหใชยาปฏิชีวนะ Avilamycin ได
เฉพาะกับสัตว
การใชยาปฏิชีวนะ Orthomycin ใชไดเฉพาะ
กับสัตว โดยใชรักษาอาการลำไสอักเสบ
ในไกเน้ือซ่ึงการใชยาดังกลาวจะตองอยูภายใต
การดูแลจากสัตวแพทย 
มีกระแสจากผูบริโภคตองการผลิตภัณฑ 
"ปราศจากยาปฏิชีวนะ" 
พบยีนตานทาน MCR-1 ท่ีจีน และยีนดังกลาว
เร่ิมแพรกระจายไปท่ัวโลก 
United Nationsเปดประชุมเกี ่ยวกับ
ความตานทานของยาปฏิชีวนะ

วิิิกฤตพบยาปฏิชีวนะ Penicillin ตานทาน
เช้ือ S.pneumoniae 
มีการแนะนำยาปฏิชีวนะ Fluoroquinolone 
สำหรับรักษาโรคปอดอักเสบเฉียบพลันใน
ปศุสัตวท่ีสหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป ประกาศหามใชยาปฏิชีวนะ 
Avoparcin เพ่ือสงเสริมการเติบโต 
WHO (1998) ประกาศถอนการใชยาปฏิชีวนะ 
สำหรับกระตุนการเจริญเติบโตในสัตว
ท่ัวโลกกำลังเผชิญปญหา S. typhimurium 
DT104เกิดความตานทานยาปฏิชีวนะ
หนวยงาน FDA Center for Veterinary 
Medicine สั ่งถอนบัญชียาปฏิช ีวนะ 
F l u o r o q u i n o l o n e s  ใ น ส ั ต ว  ป  ก  
เนื่องจากกอใหเกิดการตานทานของเชื้อ 
Campylobater 

WHO มียุทธศาสตรระดับโลก เพ่ือควบคุม
ความตานทานของยาปฏิชีวนะและเรียกรอง
ใหมีการใชยาปฏิชีวนะตามใบส่ังของแพทย 
สหรัฐฯ สั่งถอนยาปฏิชีวนะ 
Fluoroquinolones ออกจากการใชใน
สัตวปกเน่ืองจากกอใหเกิดความตานทาน
กับเชื ้อ C.jejuni
ยีนตานทาน CMY2 แพรระบาดในเชื ้อ
Salmonella

ไมมีตัวยาปฏิชีวนะชนิดใหมที่อนุญาตให
ใชผสมอาหารสัตว และหามใชยาปฏิชีวนะ 
Ceftiofer ในสุกรที่เดนมารก 
แคนาดาใหสามารถใชยาปฏิชีวนะ Ceftiofer
ในสัตวปกได 
ฮอลแลนดมีแผนลดการใชยาปฏิชีวนะ 
50% ในอาหารสัตว ภายในระยะเวลา 5 ป 
พบ MRSA เกิดข้ึนกับสุนัขและแพรกระจาย
ไปยังทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ
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“เชื้อดื้อยา”
สิ่งมีชีวิตตัวเล็ก 
ที่ก่อผลกระทบ
ใหญ่หลวง

เชื้อดื้อยาในอุตสาหกรรมปศุสัตว์

 ต้ังแต ่วงการวิทยาศาสตร ์ค ้นพบสารเพนนิซิลลิน 
สารปฏชิวีนะได้ขยายการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ท้ังเพือ่
การรักษาโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
ตลอดจนถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่การใช้สารปฏิชีวนะ 
โดยขาดความรับผิดชอบนั้น สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ 
ทั้งทางปศุสัตว์-สาธารณสุข ไปจนถึงมูลค่าความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากการสูญเสียประชากร 
ที่เป็นก�าลังส�าคัญในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของแต่ละชาติ
และของโลก 

ประเด็นหน่ึงที่ผู ้เช่ียวชาญด้านสาธารณสุขท่ัวโลกเชื่อว่าเป็นสาเหตุ
ส�าคญัของวกิฤตการณ์เชือ้ดือ้ยา คอื“การใช้สารปฏชีิวนะในภาคเกษตร”  
โดยเฉพาะการใช้เร่งการเจริญเติบโตของปศุสัตว์ สอดคล้องกับข้อมูล
การส�ารวจอตุสาหกรรมปศสุตัว์ในบางประเทศ ท่ีพบการใช้สารปฏชิวีนะ
หลายชนิด เช่น Chlortetracycline, Bacitracin หรือ Tylosin ผสม
อาหารสัตว์ในลักษณะ Medicated Feed เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต 
ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณสมบัติดื้อยาในเชื้อก่อโรคที่ส�าคัญ  
โดยมสีถติิท่ีน่าสนใจจากระบบตดิตามเฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยาในระบบล�าไส้
ของสหรัฐอเมริกา (NARMS) ดังนี้
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 ความน่าสนใจของสถิติดังกล่าวคือ แม้ตัวเลข % ตัวอย่างชิ้นส่วนปศุสัตว์ที่พบเชื้อดื้อยา จากการเก็บสถิติ
ของ NARMS จะเพ่ิมไม่มากในเชิงตัวเลข ทว่า เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนการพบเช้ือดื้อยาในชิ้นส่วนปศุสัตว ์
แบบปีต่อปี สถติกิารพบเชือ้ก่อโรคด้ือยาในหลายตวัอย่างแสดงให้เหน็ว่า หากปัญหานีไ้ม่ได้รบัการแก้ไขหรอืควบคมุ
อย่างถูกต้อง อาจเกิดปัญหาในระดับทวีคูณ หรือหลายเท่าตัว-ต่อปี ซึ่งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นน้ันไม่เพียงเป็นผลต่อ 
ผู้บริโภคที่จะได้รับเชื้อด้ือยาจากการบริโภคชิ้นส่วนปศุสัตว์ ที่ส่งผลกระทบไปจนถึงค่าใช้จ่ายและการด�าเนินงาน 
ทางสาธารณสขุ แต่ยงัหมายถึงต้นทุนฝ่ังผูเ้ลีย้ง สตัวแพทย์ผูค้วบคมุฟาร์ม สตัวบาล ตลอดจนถงึปศสุตัว์ ทีต่่างจะต้อง 
มต้ีนทนุในการเฝ้าระวัง รักษา หรือแม้กระทัง่เพิม่ขดีความสามารถในการรกัษาหากพบเชือ้ดือ้ยาในฟาร์มโดยเปลีย่น 
ไปใช้ยาที่มีฤทธิ์แรงขึ้น และมีต้นทุนหรือผลข้างเคียงสูงขึ้น โดยไม่อาจแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาได้อย่างยั่งยืน

และอาจเพิม่สงูถงึระดบั 10 ล้านคนต่อปี 
ในอกี 30 ปีข้างหน้า (2050) โดยประเทศ
ท่ีสถานการณ ์น ่ าวิ ตกกั งวล  เช ่น 
สหรัฐอเมริกา มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยา
ถงึกว่าปีละ 35,000 คน ในขณะท่ีอินเดีย 
วกิฤตเิชือ้ดือ้ยาส่งผลให้ทารกแรกคลอด
เสียชีวิตถึงประมาณปีละ 60,000 คน

ผลกระทบ “เชื้อดื้อยา” ต่อเศรษฐกิจ
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุสถิติผู้เสียชีวิต
จากเชื้อดื้อยาสูงถึงปีละประมาณ 700,000 คน

เนื้อไก่

นมโค

ล�าไส้หมู

เนื้อโค

เนื้อหมู

6.5 (2016)

4 (2015)

2.7 (2015)

7 (2015)

1.2 (2015)

6.3 (2013)

9.3 (2015)

2.1 (2013)

<1 (2013

9.3 (2017)

11 (2017)

6.3 (2017)

15 (2017)

4.4 (2017)

18 (2017)

14 (2017)

13 (2017)

9 (2016)

2.8 (+43%)

7 (+87%)

3.6 (+66%)

8 (+56%)

3.2 (+133%)

11.7 (+46%)

4.7 (+13%)

10.9 (+130%)

8-9 (+266-300%)

สินค้า สายพันธุ์เชื้อก่อโรค

Salmonella 

Campylobacter 

E.coli 

Campylobacter 

E.coli

Enterococci

Enterococcus facecium

Ceftriaxone 

Multidrug Resistance

Ceftriaxone

Multidrug Resistance

Ceftriaxone

Tylosin

Multidrug Resistance

Erythromycin

Ciprofloxacin 

คุณสมบัติดื้อยา สถิติก่อน/หลัง: % (ปี) % ที่เพิ่ม (เฉลี่ย/ปี)
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 ในเม่ือสารปฏชิวีนะในปัจจบุนัเริม่ไม่สามารถจดัการปัญหาโรค
และเช้ือดื้อยาได้ เหตุใดจึงไม่เร่งพัฒนาตัวยาท่ีมีประสิทธิภาพ
ทดแทน? ประเด็นดังกล่าวอาจไม่มีค�าตอบที่ชัดเจน แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนา 
สารปฏิชีวนะทดแทนหรือชนิดใหม่ในอุตสาหกรรมยาทั่วโลก ที่สถิติย้อนหลังในทศวรรษก่อน พบว่าผู้พัฒนายา 
ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญต่อการวิจัยตัวยาที่มีแนวโน้มท�าก�าไรได้สูงกว่า โดยเฉพาะการพัฒนาตัวยารักษามะเร็ง 
สะท้อนไปยงังบลงทนุในสดัส่วนเพยีงเลก็น้อยทีจ่ดัสรรให้กบัการพฒันาสารปฏชิวีนะ คดิเป็นสดัส่วนเพยีงประมาณ
ร้อยละ 5 ของการร่วมทุนในธรุกจิอตุสาหกรรมยาทัว่โลก ระหว่างปี 2003-2013 (ประมาณ 1.8 พนัล้านเหรยีญสหรฐั 
จากเม็ดเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 3.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ)

 ปัญหาดังกล่าวจึงต้องย้อนกลับมาวิเคราะห์ต้นเหตุและวิธีป้องกัน-ลดทอน ก่อนที่จะสายเกินแก้ โดยเฉพาะ 
การผลักดันแนวทางการ “ใช้สารปฏิชีวนะด้วยความรับผิดชอบ” โดยเฉพาะการลด-ละ-เลิก การใช้ยา 
ในวตัถปุระสงค์อืน่ๆ เว้นไว้เพยีงการรกัษาโรคท่ีเกิดจากแบคทีเรยี “ตามเจตนารมณ์เดมิ” ในการพฒันาสารปฏชิวีนะ 
เพื่อไม่ให้เชื้อดื้อยากลายเป็น “วิกฤติ” ที่ยากต่อการแก้ไขในอนาคต

 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการสูญเสียชีวิตประชาชน 
อาจไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เท่ากันในทุกประเทศ 
แต่อย่างไรก็ตาม ย่อมต้องมีต้นทุนการ “สร้างคน” 
จนมาถึงระดับวัยท�างานท่ีสามารถสร้างความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจให้แต่ละประเทศได้ โดยเฉพาะแรงงาน
ฝีมือ ผูผ่้านการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ในแต่ละประเทศ
ที่รายงานค่าประเมินมูลค่าชีวิตเชิงสถิติ หรือ Value of 
Statistical Life (VSL) แม้จะมปัีจจยัค�านวณแตกต่างกนั 
แต่ส�าหรับประเทศพัฒนา ส่วนใหญ่จะประเมินและ
รายงาน VSL ในระดับไม่ต�่ากว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 60 ล้านบาท) ต่อประชากร 1 คน ด้วยเหตุนี ้
ความสญูเสียจาก “เชือ้ดือ้ยา” ระดบั 700,000 คนต่อปี 
จึงถือเป็นมูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่อาจ
ประมาณค่าได้

นอกจากน้ี ปัญหาเช้ือดื้อยาอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาและด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกด้วย  
โดยเครอืธนาคารโลก (World Bank Group) ได้ประมาณผลกระทบของวกิฤติเช้ือด้ือยาต่อการเติบโตของ GDP ซึง่
อาจได้รับผลกระทบสงูสดุถึงร้อยละ 3.8 โดยเฉพาะในประเทศทีม่รีายได้ประชาชาตหิรอืความสามารถในการแข่งขนั 
ทางเศรษฐกจิต�า่ จะได้รบัผลกระทบในระดบัทีส่งูมาก อาจถงึระดับร้อยละ 5 ของ GDP รายประเทศ
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“Global Action Plan on Antimicrobial Resistance”
เป็นแผนปฏบิตักิารเพือ่รับมอืปัญหาเชือ้ดือ้ยาในระดบัสากล ทีป่ระกาศภายหลงัสิน้สดุการประชมุสมชัชาอนามัยโลก 
ครั้งที่ 68 เมื่อปี 2558 โดยครอบคลุมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณชน  
การพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เฝ้าระวังและการส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพ 
การใช้ประโยชน์ยาปฏชีิวนะและมาตรการสุขอนามัย ตลอดจนถึงการพิจารณางบประมาณเพื่อสนับสนุนการลงทุน
และวิจัยทางสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

ส่องความพร้อมรับมือสถานการณ ์

“เชื้อดื้อยา”ทั่วโลก

 นอกจากการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการทั่วโลกแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 WHO FAO และ OIE ยังได้พัฒนาแบบส�ารวจ
เพื่อประเมินความก้าวหน้าของแต่ละรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ตั้งแต่การติดตามตรวจสอบ การสร้างการรับรู้
ต่อสาธารณชน การผลักดันแผนงานและมาตรการภายในรัฐสมาชิกเพ่ือเฝ้าระวังหรือควบคุมการใช้สารปฏิชีวนะ 
ทั้งในคนและสัตว์ จนถึงการป้องกันการปนเปื้อนของสารปฏิชีวนะสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมินตนเอง 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ “A” ที่หมายถึงในแต่ละด้านนั้น ไม่มีนโยบายปฏิบัติ แผน หรือกิจกรรมใดๆ  
ไปจนถึงระดับ “E” ที่หมายถึงมีการขับเคลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมตามที่วางแผนในระดับรัฐ ตลอดจนถึงมีกลไก
ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผน AMR อย่างเป็นทางการ ท้ังนี้ มีรัฐสมาชิกท่ีร่วมให้ข้อมูลท้ังสิ้น  
159 แห่ง ในผลการส�ารวจล่าสุดระหว่างปี 2561-2562 

การขับเคลื่อนแผน AMR ของสามองค์กรส�าคญั ได้แก่ องค์การอนามยัโลก 
(WHO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสขุภาพ
สตัว์ระหว่างประเทศ (OIE) สอดคล้องกบัแนวคิด “One Health” หรอืการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียว ท่ีประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบคุลากร 
จากสาขาวชิาต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์ความรูด้้านสาธารณสขุ โดยมวีตัถปุระสงค์
ส�าคญัเพือ่ควบคมุ ป้องกนั และก�าจดัโรคระบาด สร้างความปลอดภยัต่ออาหาร 
ทีม่แีหล่งก�าเนดิจากสตัว์ เพือ่ให้เกดิคุณภาพและสวัสดภิาพต่อประชาชน

รัฐสมาชิกที่มีนโยบายควบคุมการจ�าหน่าย 
ยาปฏิชีวนะ รวมถงึข้อก�าหนดการใช้ประโยชน์ 
ในมนุษย์ รวม 142 แห่ง จาก 159 แห่ง  
(ร ้อยละ 89 ของรัฐสมาชิกที่ ให ้ข ้อมูล)  
เพิ่มขึ้นจาก 123 แห่ง จากข้อมูลส�ารวจในปี  
2560-2561

รัฐสมาชิกมีพัฒนาการด้านการควบคุมการใช้
สารปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตในสัตว์  
ที่ถือเป็นการใช้สารปฏิชีวนะผิดวัตถุประสงค์
อย่างเด่นชดั โดยจากเดมิทีมี่มาตรการเพยีง 64 
จาก 154 แห่ง (ร้อยละ 41) เพิม่ขึน้เป็น 88 จาก 
159 รัฐสมาชิก (ร้อยละ 55) ในปี 2561-2562 

ข้อมูลพัฒนาการนโยบายและกิจกรรม ตามแผน AMR ที่น่าสนใจ

 ในส่วนของรัฐสมาชกิทีร่่วมให้ข้อมลูประเมนิตนเองต่อแผนการขบัเคล่ือน AMR มข้ีอมลูทีน่่าสนใจดังนี ้เมือ่พิจารณา
รัฐสมาชิกที่มีรายได้ต่อหัวในระดับสูงตามการจัดระดับของธนาคารโลกในปี 2562 ตัวอย่างที่น่าสนใจ  
คือ สหรัฐอเมริกา ให้ข้อมูลความพร้อมในการปฏิบัติมาตรการ AMR รอบด้าน ทั้งแผนปฏิบัติการระดับชาต ิ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและมีการด�าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
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นอกจากนีย้งัพฒันาระบบฝึกอบรมบุคลากร สาธารณสขุทัง้ก่อนและระหว่างปฏิบติัหน้าทีอ่ย่างเข้มข้น และผนวกเนือ้หา 
เชื้อดื้อยาพร้อมท้ังก�าหนดให้เป็นเงื่อนไขการฝึกงานของสาขาสตัวแพทยศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกนั สหรัฐฯ ก็ประเมนิ
นโยบายของตนเองว่ายงัขาดแผนระดบัชาตดิ้านการเฝ้าระวังและติดตามการใช้สารก�าจัดศัตรูพืช ในส่วนของ สิงคโปร์ 
ท่ีแม้จะไม่ใช่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารท่ีส�าคัญของโลก แต่ก็มีแนวทางด�าเนินนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ด้าน AMR ที่เข้มงวดและสอดคล้องกับนโยบาย One Health
 ส�าหรับรัฐสมาชิกในกลุ่ม Upper-Middle Income เทยีบเท่าไทย เช่น จีนและมาเลเซียให้ความส�าคัญ 
ในการก�าหนดแผนปฏบิตักิาร AMR ในระดบัสงู ในขณะที ่อนิโดนเีซยี ยงัขาดกลไกประสานงานและแผน AMR ระดบัชาต ิ
อย่างเป็นทางการ แต่มกีารก�าหนดกลไกบงัคบัใช้กฎหมายทีค่รอบคลมุการก�ากบัดแูลทีเ่ข้มงวด
 ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจคือ ผลการประเมินในรฐัสมาชกิท่ีมรีายได้ต่อหัวในระดบัรองลงมา มแีนวโน้มทีร่ฐัสมาชิกอ่ืนๆ จะต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือต่อการพัฒนากลไกก�ากับดูแลระหว่างหน่วยงาน ให้มีความพร้อมต่อการขับเคลื่อน 
นโยบาย รวมทั้งสามารถประสานการปฏิบัติภายใต้ One Health เพื่อส่งเสริมให้ทั้งห่วงโซ่การผลิตอาหารและ 
การด�าเนินงานด้านสาธารณสุขสามารถสร้างความมั่นใจต่อประชาชน โดยเฉพาะมาตรการขึ้นทะเบียน ติดตาม  
จ�ากดัการใช้สารปฏิชีวนะ และการก�าหนดโทษหากใช้ผดิวตัถปุระสงค์ 

ด้วยเหตุนี้  การยกระดับมาตรการเชื้อดื้อยา 
ในปัจจุบันจึงอาจถือเป็นวาระสากลท่ีทุกประเทศ 
ต้องให้ความร่วมมือ และเป็นประเด็นส�าคัญ
ที่ ทุกภาคส ่วนต ้องท�าความเข ้าใจและให ้ 
ความร่วมมือทั้งการป้องกันและจ�ากัดการแพร ่
กระจายทั้ ง ในอุ ตสาหกรรมปศุ สั ตว ์ และ 
การรักษาโรค เพื่อไม่ให้ปัญหาเชื้อดื้อยาขยาย 
วงกว้างจนยากต่อการควบคุม และกลายเป็น
ปัญหาร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 เดนมาร์ก หน่ึงในประเทศผู้ผลิตปศุสัตว์ท่ีส�าคัญและทันสมัยที่สุดของโลก ถือเป็นผู้น�ากระแสด้านการบังคับใช้ 
กฎหมายเกี่ยวกับสารปฏิชีวนะในปศุสัตว์ที่เข้มงวด เร่ิมต้นด้วยการแบนสาร Avoparcin ที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต  
ไปจนถึงการตั้งเครือข่าย DANMAP เพื่อเฝ้าระวังปัญหาเชื้อดื้อยาในการปศุสัตว์ 

ข้อมูลกฎระเบียบและมาตรการของรัฐที่น่าสนใจ

 สหภาพยโุรปขานรบัให้ความส�าคญัและได้ยกระดับ
เป็นมาตรการห้ามใช้สารปฏชิวีนะและยาทกุชนดิเพ่ือเร่ง 
การเจรญิเตบิโตของปศสุตัว์ ทีย่งัคงใช้จนถงึปัจจบุนั รวมท้ัง 
พัฒนาระเบียบ Regulation 2019/6 ว่าด้วยการก�ากับ
ควบคมุชวีภณัฑ์และยาสตัว์ ท่ีมเีน้ือหาสนับสนุนการก�ากบั
การใช้ยาสตัว์อย่างถูกวธิ ีเพือ่ลดปัญหาการเกดิเชือ้ดือ้ยา
และการปนเปื้อนข้าม ส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
ในการสนับสนุนการใช ้ประโยชน ์สารปฏิชี วนะ 
อย่างรับผิดชอบซึ่งเตรียมบังคับใช้อย่างเป็นทางการ 
ในวันที่ 28 มกราคม 2565 

 สาธารณรฐัประชาชนจนี เพ่ือแก้ไขปัญหาเช้ือดือ้ยา 
เช่น เช้ือวณัโรค Mycobacterium tuberculosis ทีใ่นอดตี 
มีการส�ารวจประมาณการความเส่ียงท่ีเชื้อสาเหตุ 
จะกลายพันธุ์และด้ือยาในประชาชนกว่า 70,000 คน
ทั่วประเทศ แผนปฏิบัติการระดับชาติด ้าน AMR  
ตามแนวคิด One Health จึงถูกผลักดันแผนปฏิบัต ิ
เชิงบูรณาการร่วมกันถึง 14 กระทรวง เน้นการก�ากับ
ควบคุมที่เข้มงวดในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการจ่าย 
ยาปฏิชีวนะแก่ผู้ป่วยใน ไปจนถึงการควบคุมร้านขายยา 
ไม่ให้จ�าหน่ายยาปฏิชีวนะโดยไม่มีใบส่ังของแพทย์  
และต้ังเป้าหมายภายในปี 2563 ต้องลดปริมาณการใช้
สารปฏิชีวนะในปศุสัตว์อย่างมีนัยส�าคัญ 
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WHO แนะหลักเกณฑ์ผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงไข้หวัดนก

ไต้หวัน-ญ่ีปุ่น ยอมรับความเท่าเทียมเกษตรอินทรีย์

 องค์การอนามยัโลก (WHO) แนะน�าหลกัเกณฑ์ใหม่ 
ส�าหรับกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับสัตว์ปีก  
และเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไข้หวัดนก เนือ่งจากตัง้แต่ปลายปี 
2562 ทีผ่่านมา ในสหภาพยโุรปพบการแพร่ระบาดของ
เช้ือไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อดังกล่าวจ�าเป็นจะต้องใช้มาตรการป้องกัน 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย หรืออยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือไข้หวัดนก 
องค์การอนามยัโลกจงึได้แนะน�าหลกัเกณฑ์การปฏบัิตใิห้
แก่กลุม่บคุคลทีป่ฏบิตังิานเก่ียวข้องกบัสตัว์ปีกทีต่ดิเชือ้ 
หรอือยูใ่นสภาพแวดล้อมทีม่คีวามเสีย่ง อาท ิผูป้ฏบิตังิาน 
ภายในฟาร์ม สัตวแพทย์ และผู้เชือด ควรสวมใส่
อปุกรณ์ป้องกนั พร้อมปฏบัิตติามหลกัการสขุอนามยัทีด่ ี
ในขณะท่ี หน่วยงานสาธารณสขุท้องถิน่ควรด�าเนนิการ 
ลงทะเบียนกลุ่มบุคคลท่ีปฏิบัติงานดังกล่าว พร้อม
ตดิตามข้อมลูสขุภาพเป็นระยะเวลา 7 วนั ซึง่หากพบ
บคุคลทีม่อีาการป่วยควรเข้ารบัการรกัษาทนัที

 ไต ้หวันประกาศการยอมรับความเท ่า เทียม 
(Equivalence) ในระบบรับรองมาตรฐานเกษตร
อนิทรีย์กบัญีปุ่น่เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2563 หลงัจาก
ลงนามร่วมกันในบันทึกส่งเสริมความร่วมมือในการ 
น�าเข้า-ส่งออกอาหารอนิทรย์ีเมือ่วนัท่ี 30 ตลุาคม 2562 
ท�าให้สินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ของญี่ปุ่น (JAS) สามารถจ�าหน่ายในฐานะ 
สินค้าอินทรีย์ได้ในไต้หวัน และในขณะเดียวกันสินค้า 
ทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์ของไต้หวนั  
กส็ามารถส่งออกไปจ�าหน่ายเป็นสนิค้าอนิทรย์ีในญีปุ่น่ได้ 
โดยผูส่้งออกจะต้องใช้บรกิารหน่วยงานรบัรองจากรายชือ่ 
ทีไ่ด้รับการยอมรบัจากทัง้สองประเทศ ทัง้น้ีครอบคลมุ
เฉพาะผลผลิตและอาหารที่ได้จากการเพาะปลูก  
แต่ไม่รวมถึงสินค้าจากปศุสัตว์ แอลกอฮอล์ เมล็ด  
หรอืกล้าไม้

 ทั้งนี้ มาตรการ เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือ 
ไข้หวัดนกโดยทัว่ไป ได้แก่ การหลกีเลีย่งการสมัผัส หรอื
ใกล้ชิดกบัสตัว์ปีกป่วย หรอืตายโดยตรง หรอืหลกีเลีย่ง 
การอยู ่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแพร่ระบาดของ 
เชือ้ดังกล่าว และหากพบสัตว์ปีกแสดงอาการป่วย หรือตาย 
ควรแจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ห้ามสัมผสัสตัว์ปีก 
ป่วยหรอืตายด้วยมอืเปล่า โดยหากจะด�าเนนิการจดัการ 
สัตว์ปีกดังกล่าวควรสวมถุงมือ หรือถุงพลาสติก และ
ล้างมือด้วยสบู่ และยาฆ่าเชื้อหลังด�าเนินการเสร็จสิ้น 
นอกจากนี้ ควรติดตามข้อมูลด้านความปลอดภัย 
ของอาหาร และปฏิบัติตามมาตรการสุขลักษณะ 
ของอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลัก  
5 ประการสูค่วามปลอดภยัอาหาร (Five Keys to Safer 
Food) ขององค์การอนามัยโลก

 ทั้งน้ี สินค้าอินทรีย์ของญ่ีปุ่นทุกชนิดที่ถูกน�าเข้า 
สู่ไต้หวันจะต้องได้รับการตรวจสอบจาก กรมเกษตร
และอาหารของไต้หวัน (AFA) หลังจากมีการน�าเข้า
สินค้า เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ
สินค้าจะได้รับหมายเลขเพื่อใช้แสดงบนบรรจุภัณฑ์ 
ก่อนวางจ�าหน่าย ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดการตดิฉลาก 
ส�าหรบัสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีของไต้หวนั ภายใต้กฎหมาย
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ Article 18 ในขณะที่ สินค้า
อนิทรย์ีของไต้หวนัซึง่จะส่งออกไปยงัญีปุ่น่ จะต้องปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดการติดฉลากอินทรีย์ ภายใต้มาตรฐาน
เกษตรอนิทรย์ีของญีปุ่น่ (JAS) ทีอ่อกโดยหน่วยงานรบัรอง
ของญีปุ่น่

ขาวสั้น
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วิกฤตการณปญหา
“เชื้อดื้อยา”

ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

เชื้อดื้อยา
สิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่กอ
ผลกระทบใหญหลวง

สถิติการนำเขา – สงออก
ตั้งแตเดือน ม.ค. – ธ.ค. 2562  

จับกระแส NTBs

พัฒนาการเชื้อดื้อยา
ในประวัติศาสตรโลก

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 96/2551
ปณ.เกษตรศาสตร 10903
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ปที่ 12 รายไตรมาส เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
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