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ภาพปก: ในสัปดาห์แรกของชี วิต ลูกหมูจะถูกตัดหางด้วยกรรไกรร้อน
ปราศจากการใช้ยาลดปวด วิ ธีการเช่นนีไ้ ม่ได้ช่วยป้องกันการกัดหาง
กัน ซึ่งเป็ นผลพวงมาจากความเครี ยดทีห่ มูตอ้ งถูกเลีย้ งรวมกันในสภาพ
แวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม ลูกหมูตวั นีถ้ ูกจับคว�่ำลงในขณะทีห่ างของมัน
ถูกตัดออก
วิกฤตเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในเนื้อหมู สวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้นในฟาร์ม ดีกว่าส�ำหรับหมูและคนอย่างไร

2

ความร่วมมือเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ส�ำหรับสัตว์ ในฟาร์ม

ระหว่างปี พ.ศ. 2560 องค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกได้ ท�ำให้ สตั ว์จ�ำนวนกว่า 321 ล้ านตัวบนโลกนี ้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ผ่านโครงการรณรงค์
ต่างๆ ได้ แก่ สัตว์ที่อยูใ่ นภาวะภัยพิบตั ิ สัตว์เลี ้ยงในชุมชน ตลอดจนสัตว์ป่าที่อาศัยอยูต่ ามธรรมชาติ
โครงการรณรงค์เลี ้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs Rights) ได้ เริ่ มด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2561 โดยมีจดุ มุง่ หมายในการท�ำงานร่วมกับผู้บริ โภค
ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนซูเปอร์ มาร์ เก็ต เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของหมู ที่ปัจจุบนั ต้ องอยูอ่ ย่างทรมานใน
ฟาร์ มอุตสาหกรรมทัว่ โลกขณะนี ้
ปั ญหานี ้จะสามารถยุตไิ ด้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน การน�ำหมูออกจากคอกเพื่อมาเลี ้ยงแบบรวมกลุม่ การให้ วสั ดุคลายความเครี ยด
เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมตามธรรมชาติของหมู รวมถึงการยุตกิ ารตัดอวัยวะอย่างโหดร้ าย ทารุณ เพื่อให้ หมูได้ ใช้ ชีวิตอย่างที่หมูควรจะเป็ น
ได้ ใช้ ชีวิตโดยปราศจากความทรมาน ได้ เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ได้ เล่น ขุด ส�ำรวจ เข้ าสังคม ตลอดจนได้ แสดงออกทางพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ
ภาพประกอบ: แม่หมูตงั้ ท้องอาศัยอยู่ในคอกทีค่ บั แคบ (คอกคลอด) ซึ่งแทบจะไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้เลย ส่งผลให้เกิ ดความเครี ยด
อึดอัด และความทุกข์ ทรมาน แต่สิ่งเหล่านีย้ งั คงเกิ ดขึ้นอยู่ในหลายแห่งทัว่ โลก (รู ปภาพนีม้ าจากสถานทีท่ ีไ่ ม่ได้รบั การเปิ ดเผยในประเทศ
แถบอเมริ กาใต้)
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ค�ำน�ำ
หมูทวั่ โลกก�ำลังทุกข์ทรมานอยูใ่ นฟาร์ มอุตสาหกรรมที่ขบั เคลื่อนด้ วยความต้ องการของผู้บริ โภคที่ต้องการเนื ้อหมูราคาถูก แต่หมูไม่ได้ เป็ นฟั นเฟื องใน
เครื่ องจักร พวกมันมีชีวิต มีลมหายใจ พวกมันรู้สกึ เจ็บปวด, เครี ยด และมีความสุข
ภายในสภาพแวดล้ อมที่เลวร้ ายในฟาร์ มอุตสาหกรรม สัตว์ที่มีความฉลาดเหล่านี ้ต้ องถูกตัดอวัยวะอย่างเจ็บปวด และถูกขังอยูใ่ นกรงที่คบั แคบ ท�ำให้
พวกมันไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามสัญชาตญาณในการหาอาหาร สร้ างรังและคลอดลูกได้ อย่างสะดวก
ความเครี ยดทังทางร่
้
างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงที่เกิดขึ ้นกับหมูในฟาร์ มทัว่ โลกเป็ นสิง่ ที่ขดั ขวางการเจริ ญเติบโต พัฒนาการ และท�ำให้ หมูเหล่านัน้
ไม่สบาย เป็ นระยะเวลาหลายปี ที่มีการใช้ ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมนี ้เพื่อรักษาอาการป่ วยของสัตว์ที่เกิดขึ ้นจากความเครี ยด อันเป็ นผลมาจากวิธี
การเลี ้ยงที่ไม่เหมาะสม
นับเป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาในฟาร์ มเกิดขึ ้นจากการใช้ ยาปฏิชีวนะเกินความจ�ำเป็ น และบรรดาเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาเหล่านี ้ก�ำลัง
เข้ าสูห่ ว่ งโซ่อาหารและสภาพแวดล้ อมของเรา เมื่อเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาที่ทนทานต่อยาปฏิชีวนะถูกส่งผ่านไปสูค่ น จะท�ำให้ ประสิทธิภาพในการต่อสู้กบั
โรคต่างๆ ของเราลดลง
รายงานขององค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกนับเป็ นก้ าวส�ำคัญในการสร้ างความตระหนักรู้ โดยชี ้ให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสวัสดิภาพที่ต�่ำในฟาร์ ม
อุตสาหกรรม และผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อทังหมู
้ และคน ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าการใช้ ยาปฏิชีวนะเกินความจ�ำเป็ นส่งผลต่ออาหารและสุขภาพของเรา อีกทังยั
้ ง
แสดงให้ เห็นว่าการพัฒนาสวัสดิภาพให้ ดีขึ ้นท�ำให้ ผ้ ผู ลิตหมูสามารถลดการใช้ ยาปฏิชีวนะ และช่วยแก้ ไขวิกฤติเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาทัว่ โลกได้
ผู้ผลิตเนื ้อหมูและซูเปอร์ มาร์ เก็ตหลายแห่งได้ ผนึกก�ำลังเพื่อท�ำให้ หมูมีชีวิตที่ดีขึ ้น จากการผลักดันภายใต้ โครงการรณรงค์เลี ้ยงหมูด้วยใจ (Raise Pigs
Right) โครเกอร์ (Kroger) เครื อข่ายซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่ใหญ่ที่สดุ ของสหรัฐอเมริ กาได้ ประกาศที่จะยุตกิ ารกักขังหมูในขณะตังครรภ์
้
ภายในปี พ.ศ. 25681
และในประเทศไทย บริ ษัทซีพีฟดู้ (CPF) ก็ได้ ประกาศที่จะยุตกิ ารกักขังหมูในขณะตังครรภ์
้
ในประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2568 และทัว่ โลก ภายในปี
2
พ.ศ.2571
เราก�ำลังรวมพลังเพื่อชีวิตที่ดีขึ ้นของหมู - ถึงเวลาแล้ วที่เราต้ องเลี ้ยงหมูด้วยใจ

Jacqueline Mills, Global Head of Farming
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ด้ านซ้ าย: แม่หมูทีต่ งั้ ครรภ์ถูกขังอยู่ในคอกทีค่ บั แคบ

บทสรุปผู้บริหาร
ฟาร์ มอุตสาหกรรมมีการใช้ ยาปฏิชีวนะเป็ นอย่างมาก3 เพื่อให้ หมู
มีสขุ ภาพดี และมีผลผลิตที่ดี ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่โหดร้ าย ทุกข์
ทรมานจากการถูกกักขัง และขัดกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของหมู
ซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิดวิกฤตเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาทัว่ โลก

องค์การสหประชาชาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปนเปื อ้ นใน
สิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากมีพบการตกค้ างของยาปฏิชวี นะ และเชื ้อแบคทีเรีย
ดื ้อยาในแหล่งน� ้ำบริ เวณโดยรอบฟาร์ มอุตสาหกรรมทัว่ โลก5

เนื่องจากแบคทีเรี ยดื ้อยาเหล่านี ้ ได้ พฒ
ั นาความต้ านทานต่อยา
ปฏิชีวนะหนึง่ กลุม่ หรื อมากกว่านัน้ จึงส่งผลให้ ยาปฏิชีวนะที่ใช้ กนั
อย่างแพร่หลายในฟาร์ มหมู มีประสิทธิภาพในการรักษาคนที่ลดลง
หรื อใช้ ไม่ได้ ผลเลย

ภาคส่วนต้ องให้ ความส�ำคัญ

ซูเปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ โลกก�ำลังท�ำให้ ปัญหานี ้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ ้น
ยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่ใช้ ในฟาร์ มเป็ นชนิดเดียวกันกับใช้ ในการรักษา ด้ วยการซื ้อเนื ้อหมูจากผู้ผลิตที่มีสวัสดิภาพต�่ำ
ผู้ป่วย ซึง่ องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดว่าเป็ นปั ญหาที่ส�ำคัญ
การยุตกิ ารใช้ ยาปฏิชีวนะในฟาร์ มอุตสาหกรรมไม่ใช่ค�ำตอบ แต่การ
ที่สง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของคน
ส่งเสริ มสวัสดิภาพสัตว์ให้ สงู ขึ ้นคือค�ำตอบที่แท้ จริ ง และเป็ นสิง่ ที่ทกุ

เชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยา หรื อที่ร้ ูจกั กันในนามแบคทีเรี ยที่ทนต่อยาต้ าน
จุลชีพ (AMR) ฆ่าผู้คนทัว่ โลกไปแล้ ว 700,000 รายในแต่ละปี คาดว่า
จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 10 ล้ านคนต่อปี ภายในปี 25934
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วิกฤติปัญหาที่โลกเผชิญร่วมกัน
รายงานของเรามุง่ เน้ นที่การทดสอบผลิตภัณฑ์เนื ้อหมูจากห้ างค้ าปลีก
ทีด่ ำ� เนินการโดยองค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลกใน 4 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2561
โดยเป็ นการทดสอบเพื่อตรวจหาแบคทีเรี ยที่มีอยูใ่ นเนื ้อหมู และเพื่อ
ทดสอบสายพันธุ์ที่ทนต่อยาปฏิชีวนะเฉพาะชนิด
แม้ วา่ มีการศึกษาที่พบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาในผลิตภัณฑ์เนื ้อสัตว์ปีก
และเนื ้อหมูในหลายประเทศก่อนหน้ านี6้ แต่รายงานฉบับนี ้เป็ นการ
ตรวจหาเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาในเนื ้อหมูจากห้ างค้ าปลีกครัง้ แรก ซึง่ เผย
ให้ เห็นถึงความรุนแรงของปั ญหาในระดับโลก
เนื ้อหมูที่น�ำมาทดสอบ ถูกเก็บตัวอย่างมาจากซูเปอร์ มาร์ เก็ตรายใหญ่
4 ประเทศได้ แก่ ออสเตรเลีย บราซิล สเปน และไทย เป็ นที่นา่ ตกใจว่า
มีการพบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ใน
เนื ้อหมูที่มีการจ�ำหน่ายโดยซูเปอร์ มาร์ เก็ต 3 ใน 4 ประเทศที่ท�ำการ
ทดลอง (บราซิล สเปน และไทย) โดยเป็ นการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์
เนื ้อหมูที่ขายในห้ างคาร์ ฟรู ์ ในประเทศสเปน และห้ างวอลมาร์ ต ใน
ประเทศบราซิล7
ผลทดสอบแสดงให้ เห็นว่าการเลี ้ยงหมูแบบสวัสดิภาพต�่ำเกี่ยวข้ องกับ
การใช้ ยาปฏิชีวนะเกินความจ�ำเป็ น ในขณะที่การปรับปรุงสวัสดิภาพ
ของสัตว์ในฟาร์ มช่วยลดการใช้ ยาปฏิชีวนะ และท�ำให้ ผลิตเนื ้อสัตว์
ปลอดภัยแก่ผ้ บู ริ โภค

งานวิจยั ล่าสุดโดยองค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกพบว่าผู้บริ โภคมีความ
กระตือรื อร้ นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 ใน 5 ของลูกค้ าซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ที่ส�ำรวจในออสเตรเลีย บราซิล และไทย9 ระบุถงึ ความกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพต่อการใช้ ยาปฏิชีวนะในฟาร์ ม พวกเขายังพบว่า
วิธีการที่สกุ รได้ รับการปฏิบตั ใิ นฟาร์ มอุตสาหกรรมเป็ นสิง่ ที่ต้องให้
ความส�ำคัญ โดยส่วนใหญ่ร้ ูสกึ "ไม่พอใจ", "เป็ นสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง" หรื อ
"ตกใจ" เมื่อเห็นภาพที่เกิดขึ ้นกับหมูในฟาร์ มอุตสาหกรรม
นี่คือสิง่ จ�ำเป็ นที่ซเู ปอร์ มาร์ เก็ต ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อเนื ้อหมูรายใหญ่ต้องท�ำให้
ฟาร์ มผู้ผลิตเข้ าใจถึงความส�ำคัญของปั ญหาสวัสดิภาพสัตว์ อัน
จะน�ำไปสูก่ ารใช้ ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อรับมือกับ
วิกฤติการณ์ของเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยา
เพียงให้ หมูออกจากกรงขัง ไปสูก่ ารเลี ้ยงแบบรวมกลุม่ ให้ มีพื ้นที่
เคลื่อนไหว มีวสั ดุตา่ งๆ ที่สง่ เสริ มพฤติกรรมตามธรรมชาติ เพื่อลด
ความเครี ยดของสัตว์ ให้ ลกู หมูได้ มีโอกาสอยูก่ บั แม่นานขึ ้นก่อน
การหย่านม และยุตกิ ารตัดอวัยวะเช่นการตอน ตัดหาง และตัดฟั น
สัตว์ก็จะแข็งแรงขึ ้น และต้ องการยาปฏิชีวนะน้ อยลง

ผู้ผลิตเนื ้อหมูที่มีความรับผิดชอบหลายแห่ง ได้ มีการจัดการฟาร์ มเพื่อ
ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ให้ สงู ขึ ้นแล้ ว และจ�ำเป็ นต้ องได้ รบั การขยายผล
ในระดับโลก รายงานฉบับนี ้ได้ ระบุอย่างชัดเจนว่าในแต่ละภาคส่วน
ควรท�ำอย่างไรเพื่อร่วมกันลดการใช้ ยาปฏิชีวนะเกินความจ�ำเป็ น
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศสวีเดน ในปี พ.ศ.2529 มีการห้ ามใช้
ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตของหมู รวมถึงยกระดับสวัสดิภาพ ในฟาร์ มหมู และเพื่อปกป้องสุขภาพของคนจากวิกฤตเชื ้อแบคทีเรี ย
ดื ้อยาที่ก�ำลังประสบอยูใ่ นขณะนี ้
ในฟาร์ มให้ สงู ขึ ้น ส่งผลให้ การใช้ ยาปฏิชีวนะในประเทศลดลงถึง
ร้ อยละ 65 ในปี พ.ศ.25588

ด้ านซ้ าย: ภาพของหมูทีไ่ ม่โดนท�ำรอยบากทีห่ ู ซึ่งเป็ นสิ่ งทีด่ ีมาก
แต่อย่างไรก็ตามหมูเหล่านีล้ ว้ นถูกตัดหาง
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ด้ านซ้ าย: ภาพของหมูทีบ่ าดเจ็บจากการ
ต่อสูก้ นั โดยการต่อสูก้ นั ของหมูนนั้
เป็ นผลจากความเครี ยดทีเ่ กิ ดขึ้นเพราะ
ถูกขังอยู่ในพืน้ ทีท่ ีจ่ � ำกัด

ฟาร์มอุตสาหกรรมและการใช้ยาปฏิชีวนะ
เกินความจ�ำเป็น
ปั จจุบนั มีการใช้ ยาปฏิชีวนะ 131,000 ตันต่อปี ในฟาร์ ม เพื่อเร่งการ
เจริ ญเติบโต ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ ในสัตว์10 โดยจ�ำนวน 3 ใน 4
ของยาปฏิชีวนะทัว่ โลกถูกใช้ กบั สัตว์ในฟาร์ ม11
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ ประกาศถึงอันตรายของยาปฏิชีวนะ
ที่มีผลต่อสุขภาพของคน โดยจัดให้ เป็ นล�ำดับส�ำคัญที่สดุ และก่อให้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนอย่างรุนแรง ยาปฏิชีวนะที่ได้ รับการ
ประกาศเตือนนี ้รวมถึงยาปฏิชวี นะทีใ่ ช้ ในฟาร์ มหมู ได้ แก่ โคลิสติน
ฟลูออโรควิโนโลน เซฟาโลสปอริ น รุ่นที่ 3 และเอนโรโฟลซาซิน12
ยาปฏิชีวนะเหล่านี ้จัดอยูใ่ นกลุม่ ใช้ รักษาอาการติดเชื ้ออย่างรุนแรง
ในคน โดยองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ได้ แนะน�ำว่าไม่ควรใช้ ยาปฏิชีวนะในกลุม่ ดังกล่าวนี ้ในอุตสาหกรรม
การเลี ้ยงสัตว์13 เพื่อเป็ นการคงไว้ ซงึ่ ประสิทธิภาพในการรักษาการ
ติดเชื ้อในคนอย่างได้ ผล
แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการใช้ ยาปฏิชีวนะในกลุม่ นี ้อย่างกว้ างขวาง
ในอุตสาหกรรมฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ถึงแม้ วา่ จะมีหลักฐานที่ชดั เจนที่
บ่งชี ้ว่าการใช้ ยาปฏิชีวนะเกินความจ�ำเป็ นนี ้ ก่อให้ เกิดเชื ้อแบคทีเรี ย
ดื ้อยาที่พบในเนื ้อสัตว์ ในฟาร์ มตลอดจนในห่วงโซ่อาหาร

เราพบว่าอุตสาหกรรมหมูมกี ารใช้ ยาปฏิชวี นะมากกว่าฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์
ชนิดอื่นๆ14 เพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต และแก้ ไขปั ญหาที่เกิดจากวิธีการ
เลี ้ยงที่ไม่ใส่ใจสวัสดิภาพ ยาปฏิชีวนะประเภทแอมพิซลิ ลิน และ
เตตราไซคลีน มักน�ำมาใช้ กบั ลูกหมูในระหว่างขันตอนในการตั
้
ดหาง
หรื อการตอน
ยาปฏิชีวนะถูกน�ำมาใช้ บอ่ ยครัง้ กับลูกหมูที่ถกู หย่านมเร็วจากแม่เพื่อ
ป้องกันการเจ็บป่ วย และยังถูกใช้ ผสมกับอาหารสัตว์ให้ กบั หมูขนุ
เพื่อลดความเครี ยด ซึง่ เป็ นผลพวงมาจากการอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น
เกินไป และการเปลี่ยนกลุม่ ของหมู
ยาปฏิชีวนะที่ถกู น�ำมาใช้ นนอาจรวมถึ
ั้
ง โคลิสติน แอมพิซลิ ลิน
ฟลูออโรควิโนโลน เซฟาโลสปอริน รุ่นที่ 3 เอนโรโฟลซาซิน เจนต้ าไมซิน
ไทโลซิน เตตราไซคลีน ซัลฟาไดอะซิน เฟนิคอล และอื่นๆ
แม้ แต่แม่หมูก็จะได้ รับยาปฏิชีวนะเป็ นประจ�ำเพื่อป้องกันการเสียชีวิต
จากการติดเชื ้อในทางเดินปั สสาวะ กีบเท้ า ช่องคลอด และบริ เวณหลัง
เนื่องจากความเครี ยด และการบาดเจ็บที่เกิดจากการถูกกักขัง และมี
สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ไม่ดี

วิกฤตเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในเนื้อหมู สวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้นในฟาร์ม ดีกว่าส�ำหรับหมูและคนอย่างไร

7

เชื้อโรคที่พัฒนาฤทธิ์ในการต่อต้าน – การเกิดขึ้น
ของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
เชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยา (ชื่อภาษาอังกฤษคือ antimicrobial resistant
bacteria ตัวย่อคือ AMR) เรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่าซุปเปอร์ บกั๊ ส์
(superbugs) ซึง่ เกิดจากการที่แบคทีเรี ยได้ พฒ
ั นาฤทธิ์ในการต่อต้ าน
ยาปฏิชีวนะหนึง่ กลุม่ หรื อมากกว่านัน้ ซึง่ ส่งผลให้ ยาปฏิชีวนะ
มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ลดลง ซุปเปอร์ บกั๊ ส์นี ้เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์เป็ นอย่างมาก โดยได้ คร่าชีวติ คนปี ละกว่า 700,000 คน
ทัว่ โลก และคาดว่าจะสูงถึง 10 ล้ านคนในปี พ.ศ. 259315
มีเอกสารทางวิทยาศาสตร์ กว่า 100 ชิ ้นที่เกี่ยวข้ องกับซุปเปอร์ บกั๊ ส์
ที่ถกู พบในฟาร์ ม โดยอ้ างจากการค้ นพบตัวอย่างและการทดสอบใน
ทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริ กา จีน ไทย บราซิล ออสเตรเลีย และ
อื่นๆ ทัว่ โลก รายงานชี ้ชัดให้ เห็นว่าฟาร์ มที่มีการใช้ ยาปฏิชีวนะเป็ น
ระยะเวลานานและเป็ นจ�ำนวนมาก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมลงใน
อาหาร และน� ้ำ) ท�ำให้ เกิดเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาที่มีความรุนแรงใน
การต่อต้ านสูง
สหภาพยุโรปได้ ร่วมลงทุนในโครงการเพื่อตรวจสอบมูลสัตว์ของ
หมูและสัตว์ปีกใน 9 ประเทศ และพบว่าระดับความรุนแรงของเชื ้อ
แบคทีเรี ยดื ้อยาที่พบในล�ำไส้ ของสัตว์เหล่านี ้เชื่อมโยมโดยตรงกับ
ประเภท และระดับในการใช้ ยาปฏิชีวนะในฟาร์ ม16 โดยเชื ้อแบคทีเรี ย
จ�ำพวกนี ้ส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของคน ยกตัวอย่างเช่น
โคลิสติน ที่ถกู ใช้ อย่างกว้ างขวางในประเทศจีนได้ ก่อให้ เกิดยีนใหม่ที่
ออกฤทธิ์ตอ่ ต้ านยาปะปนอยูใ่ นฟาร์ มสัตว์17
มีหลักฐานบ่งขี ้อย่างชัดเจนว่าเชื ้อซุปเปอร์ บกั๊ ส์มีการแพร่กระจาย
จากฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ ผ่านไปยังโรงเชือด ปะปนอยูใ่ นเนื ้อสัตว์และเข้ า
สูอ่ าหารที่เรากิน และเมื่อเราบริ โภคเนื ้อสัตว์เหล่านี ้เข้ าไปแล้ ว เชื ้อ
แบคทีเรี ยดื ้อยาก็จะเข้ ามาสูร่ ่างกายเรา และเกิดการปนเปื อ้ นสูส่ ภาพ
แวดล้ อม ซึง่ น�ำไปสูว่ ิกฤติแบคทีเรี ยดื ้อยาได้

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวาง -ภาพรวมทั่วโลก
• 5 ประเทศที่มีการใช้ ยาปฏิชีวนะผลิตอาหารสัตว์สงู สุดในปี
พ.ศ. 2553 ได้ แก่ประเทศจีน (23%) สหรัฐอเมริ กา (13%)
บราซิล (9%) อินเดีย (3%) และเยอรมันนี (3%)18
• ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศจีนมีการจ�ำหน่ายยาปฏิชีวนะ
จ�ำนวนราว 48,400 ตัน เพื่อน�ำไปใช้ ในอุตสาหกรรมหมู19
• ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ จำ� หน่ายยาปฏิชวี นะ
จ�ำนวนราว 8,400 ตัน เพื่อน�ำไปใช้ ในอุตสาหกรรมหมู20
• แม้ วา่ จะมีการระงับการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญ
เติบโตในประเทศกลุม่ สหภาพยุโรป แต่ก็ยงั มีการใช้ ยา
ปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันโรคเป็ นจ�ำนวนมากในอีกหลาย
ประเทศ21

การคาดการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปี พ.ศ. 257322
• การบริ โภคยาปฏิชีวนะถูกคาดการณ์วา่ จะสูงขึ ้น 67% เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ.2553
• จ�ำนวนเปอร์ เซ็นต์ที่พงุ่ สูงขึ ้นของการใช้ ยาปฏิชีวนะ คาดว่า
จะเป็ นประเทศพม่า (205%); อินโดนีเซีย (202%); ไนจีเรี ย
(163%); เปรู (160%), และเวียดนาม (157%); ซึง่ เป็ น
ประเทศที่มีระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ต�่ำ
• มีการคาดการณ์วา่ การบริ โภคยาปฏิชีวนะในประเทศบราซิล
รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริ กาใต้ จะสูงขึ ้น 99% เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2553 เนือ่ งจากกประเทศทีม่ รี ายได้ ระดับกลางกลุม่ นี ้
จะมีความต้ องการในการบริ โภคเนื ้อสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ ้น และ
การเปลี่ยนแปลงไปสูฟ่ าร์ มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ระเบียบข้ อบังคับที่วา่ ด้ วยเรื่ องการใช้ ยาปฏิชีวนะ มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ ดูเพิ่มเติมได้ ที่ภาคผนวก 1
โดยภาพรวม การตรวจสอบการใช้ ยาปฏิชีวนะในฟาร์ มจะเป็ นช่วง
แรกเกิดของสัตว์ โดยองค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) วิตกว่ามีเพียง 89 ประเทศเท่านันที
้ ่มีการตรวจวัดการใช้ ยา
23
ปฏิชีวนะในฟาร์ มสัตว์
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การทดสอบเนื้อหมูที่จ�ำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต –
เปิดโปงการพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยา
การทดสอบผลิตภัณฑ์เนื ้อหมูที่วางขายในซูเปอร์ มาร์ เก็ต

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่น�ำมาทดสอบจะถูกบรรจุอยูใ่ นหีบห่อของ
การทดสอบผลิตภัณฑ์เนื ้อหมูที่วางขายในซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่จดั ท�ำขึ ้นใน ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ยังไม่ถงึ ก�ำหนดวันหมดอายุ และถูกเก็บอยูใ่ นตู้เย็น
เพื่อรักษาอุณหภูมิตลอดเวลา
ปี พ.ศ. 2561 นันเป็
้ นเพื่อตรวจสอบหาเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาใน
ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์จะถูกปกปิ ด ก่อนน�ำส่งไปยังห้ องปฏิบตั ิการทาง
เนื ้อหมูที่มีฤทธิ์ตอ่ ต้ านยาปฏิชีวนะในประเภทที่ก�ำหนด
โครงการนี ้จัดท�ำขึ ้นภายใต้ การเสนอแนะของวิจยั ที่น�ำเสนอให้ เห็นถึง วิทยาศาสตร์ เพื่อท�ำการทดสอบ
ความเชื่อมโยงระหว่างฟาร์ มที่ขาดการดูแลสวัสดิภาพสัตว์กบั การใช้
ยาปฏิชวี นะเกินความจ�ำเป็ น ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมเพิม่ เติม
ที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นไปได้ ของการแพร่ของแบคทีเรี ยดื ้อยาจาก
อุตสาหกรรมหมูไปสูห่ ว่ งโซ่อาหาร

ระเบียบวิธีการทดสอบ
มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จาก 4 ประเทศ (ออสเตรเลีย บราซิล
สเปน และไทย) โดยเป็ นการซื ้อเนื ้อหมูที่บรรจุอยูใ่ นแพ็คจาก
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี ้จะถูกเก็บอยูใ่ นความเย็น
และส่งไปยังห้ องปฎิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ที่นา่ เชื่อถือส�ำหรับ
การตรวจสอบ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้ วยหมูบด เนื ้อหมูที่ผา่ นการตัดขาย
เป็ นชิ ้น และราคาปกติ

ห้ องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ที่ท�ำการทดสอบ ประกอบไปด้ วย
1. มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
2. ห้ องปฏิบตั กิ ารเอกชนที่ได้ รับการรับรองจากสหภาพยุโรป
ไอโพรโม่ ประเทศสเปน
3. มหาวิทยาลัยเซาเปาโล ประเทศบราซิล
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ห้ องปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ได้ ท�ำการทดสอบสองขัน้ เพื่อค้ นหา
เชื ้อแบคทีเรี ยที่เกิดขึ ้นได้ ในอาหาร และเมื่อแบคทีเรี ยเหล่านัน้
ถูกพบแล้ ว ก็จะมีการทดสอบว่าแบคทีเรียทีพ่ บนันมี
้ ฤทธิ์ในการต่อต้ าน
ยาปฏิชีวนะเฉพาะชนิดที่ก�ำหนดหรื อไม่
ส�ำหรับรายละเอียระเบียบวิธีการทดสอบ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ใน
ภาคผนวก 2
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การค้นพบที่ส�ำคัญ

ผลการทดสอบพบเชื ้อแบคทีเรี ยเป็ นจ�ำนวนมากในตัวอย่างเนื ้อหมูที่น�ำจากซูเปอร์ มาร์ เก็ตทุกแห่งที่น�ำมาทดสอบ และยังพบว่าแบคทีเรี ย
เหล่านันมี
้ ฤทธิ์ในการต่อต้ านยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่ถกู ใช้ ในฟาร์ มหมู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบว่า 3 ใน 4 ประเทศที่เราท�ำการทดสอบมีการพบเชื ้อแบคทีเรี ยที่มีฤทธิ์ตอ่ ต้ านยาปฏิชีวนะในกลุม่ ที่องค์การอนามัยโลก
ก�ำหนดให้ มีความส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพคน รวมถึงห้ างคาร์ ฟรู ์ ในประเทศสเปน และวอล์มาร์ ทในประเทศบราซิล ผลการทดสอบแบบละเอียด
อยูใ่ นเนื ้อหาข้ างล่างนี ้

ประเทศ
สเปน

ไทย

บราซิล

• พบการปนเปื อ้ นเชื ้อแบคทีเรี ยเป็ นจ�ำนวนมาก (พบเชื ้ออีโคไลจ�ำนวน 155 จาก 200 ตัวอย่าง: 77.5%) ในจ�ำนวนนี ้เป็ น
แบคทีเรียดื ้อยาทังใน
้ 155 ตัวอย่าง โดยมีฤทธิ์ตอ่ ต้ านยาปฏิชวี นะอีโคไลไปจนถึงกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพของ
คน โดยผลการทดสอบจากตัวอย่างที่น�ำมาจากห้ างคาร์ ฟรู ์ มีการพบออฟลอกซาซิน (โดย 29% ของอีโคไลมีฤทธิ์ตอ่ ต้ าน
ออฟลอกซาซิน) ไซโปรฟลอกซาซิน (อีโคไลมีฤทธิ์ตอ่ ต้ าน 18.7%) โคลินติน (อีโคไลมีฤทธิ์ตอ่ ต้ าน 3.2%)
• มีการพบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาหลายขนาน หรื อ multi drug resistance: MDR ในตัวอย่างที่ท�ำการทดสอบ 64.5 % ของ
อีโคไลที่เจอ จัดอยูใ่ นกลุม่ ที่เป็ นแบคทีเรี ยดื ้อยาหลายขนาน หรื อเชื ้อแบคทีเรี ยที่ดื ้อยาปฏิชีวนะมากกว่า 3 กลุม่ ขึ ้นไป
• พบการปนเปื อ้ นแบคทีเรี ย จากจ�ำนวนทังหมด
้
150 ตัวอย่าง พบอีโคไลมากกว่า 97% และมีการพบซาลโมเนลล่าจ�ำนวน
50% โดยตัวอย่างที่น�ำมาทดสอบนี ้มาจาก 2 ซูเปอร์ มาร์ เก็ตในประเทศไทยคือ เทสโก้ โลตัสและท็อปส์ มาร์ เก็ต
• 97% ของเชื ้ออีโคไล และ 93% ของเชื ้อซาลโมเนลล่าที่พบเป็ นแบคทีเรี ยดื ้อยาหลายขนาน
• มีการพบเชื ้ออีโคไลที่มีฤทธิ์ตอ่ ต้ าน ESBL (จ�ำนวน 10% ของอีไคไลที่พบ) โดยจัดเป็ นเชื ้ออีโคไลที่มีฤทธิ์ในการต่อต้ านยา
ปฏิชีวนะจ�ำพวกเซฟาโลสปอริ นและแอมพิซลิ นิ โดยยาปฏิชีวนะในกลุม่ เซฟาโลสปอริ น รุ่นที่ 3 ขึ ้นไปถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ที่มี
ความส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพของคน
• พบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาปฏิชีวนะในกลุม่ ที่มีความส�ำคัญต่อสุขภาพคนสูงสุด โดยพบในตัวอย่างที่น�ำมาจากเทสโก้ โลตัส
พบแบคทีเรี ยที่มีฤทธิ์ตอ่ ต้ านยาแซโฟแท็กเซี่ยม 15% และ แซฟโปดอกเซี่ยม 15% จากตัวอย่างทังหมดที
้
พ่ บเชื ้ออีโคไล
นอกจากนันจากตั
้
วอย่างทีพ่ บอีไคไลและซัลโมเนลล่า ยังพบการดื ้อยาต่อเจนต้ าไมซิน (19%) เตรปโตไมซิน (96.8%) และ
แอมพิซลิ ลิน (100%)
• มีการพบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาที่ออกฤทธิ์ตอ่ ต้ านยาปฏิชีวนะกลุม่ ที่มีความส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพของคน โดยตัวอย่างจาก
เทสโก้ โลตัสทีพ่ บเชื ้ออีโคไลและซัลโมเนลล่านัน้ มีการออกฤทธิ์ตอ่ ต้ านเตตร้ าไซคลิน 96.7% และคลอแรมเฟนิคอล 61%
• พบการปนเปื อ้ นแบคทีเรี ยอีโคไลในปริ มาณสูง (92% จากทังหมด
้
100 ตัวอย่าง) และMDR (33.6% จากตัวอย่าง
ทังหมด)
้
ที่น�ำมาจากซูเปอร์ มาร์ เก็ต 4 แห่งได้ แก่ คาร์ ฟรู ์ วอลมาร์ ท เอ็กซ์ตร้ า (คาสิโน กรุ๊ป) และ เปา เดอ อะคูคาร์
(คาสิโน กรุ๊ป)
• พบเชื ้อแบคทีเรียทีอ่ อกฤทธิ์ตอ่ ต้ านฟลูโอโรควิโนโลน ในตัวอย่างทีน่ ำ� มาจาก 3 ใน 4 ของซูเปอร์ มาร์ เก็ต ฟลูโอโรควิโนโลน
เป็ นยาปฏิชีวนะในกลุม่ ที่มีความส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพของคน
• พบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาที่ตอ่ ต้ านยาในกลุม่ อะมิคาซิน และซัลโฟนาไมด์จากตัวอย่างที่น�ำมาจากเอ็กซ์ตร้ า (คาสิโน กรุ๊ป)
และ เปา เดอ อะคูคาร์ (คาสิโน กรุ๊ป) ซึง่ อะมิคาซินจัดอยูใ่ นกลุม่ ทีม่ คี วามส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพคน ในขณะทีซ่ ลั โฟน
าไมด์จดั อยูใ่ นกลุม่ ที่มีความส�ำคัญต่อสุขภาพคน
• มีการพบเชื ้ออีโคไลที่มีฤทธิ์ตอ่ ต้ าน ESBL ในตัวอย่างที่น�ำมาจากคาร์ ฟรู ์ โดยจัดเป็ นเชื ้ออีโคไลที่มีฤทธิ์ในการต่อต้ าน
ยาปฏิชีวนะจ�ำพวกเซฟาโลสปอริ นและแอมพิซลิ นิ โดยยาปฏิชีวนะในกลุม่ เซฟาโลสปอริ น รุ่นที่ 3 ขึ ้นไปถูกจัดอยูใ่ นกลุม่
ที่มีความส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพของคน
• มีการพบเชื ้ออีโคไลที่ออกฤทธิ์ตอ่ ต้ านเซฟฟิ ออร์ เฟอร์ และโคลิสติน ซึง่ เป็ นยาปฏิชีวนะที่อยูใ่ นกลุม่ ที่มีความส�ำคัญและ
ส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพคน โดยโคลิสตินถูกห้ ามใช้ ในฟาร์ มสัตว์ในประเทศบราซิลเมื่อปี พ.ศ. 2559
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ประเทศ
ออสเตรเลีย

• พบการปนเปื อ้ นแบคทีเรีย จาก 300 ตัวอย่างทีน่ ำ� มาจาก 3 ซูเปอร์ มาร์ เก็ต (โคลส์, วูลเวิร์ธ และอัลดี ้) พบเชื ้ออีโคไลจ�ำนวน
36% ถึง 70% จากตัวอย่างในแต่ละซูเปอร์ มาร์ เก็ต และพบเชื ้อเอ็นเทอครอคคัส จ�ำนวน 36% ถึง 90% จากตัวอย่าง
ทังหมด
้
• พบการต่อต้ านยาปฏิชีวนะในระดับกลางถึงสูงที่มีตอ่ แอมพิซลิ นิ /เตตร้ าไซคลิน ในเชื ้อแบคทีเรี ยอีโคไล และการต่อต้ าน
ต่อเตตร้ าไซคลิน/เชสเตร็ ปโตแกรมมิน ในเชื ้อแบคทีเรี ยเอ็นเทอครอคคัส
• พบการดื ้อยาต่อยาปฏิชีวนะหลายขนานในเนื ้อหมูที่น�ำมาตรวจสอบจากห้ างวูลเวิร์ธ (เชื ้ออีโคไล) และห้ างโคลส์
(เชื ้อเอนเทอครอคคัส)
• ไม่พบการต่อต้ านยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ในกลุม่ ที่มีความส�ำคัญสูงสุดต่อสุขภาพคน

การเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภค
การใช้ ยาปฏิชีวนะเกินความจ�ำเป็ นเกี่ยวข้ องอย่างใกล้ ชิดกับการ
จัดการสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ ม เช่นการหย่านมลูกหมูไวเกินควร การ
ตัดอวัยวะอย่างทารุณ และการขังแม่หมูในคอกเล็กๆ
การทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื ้อหมูในรายงานฉบับนี ้ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ที่มีอย่างกว้ างขวางในการชี ้ให้ เห็นถึงความรับผิดชอบใน
การใช้ ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมหมู การทดสอบนี ้มีข้อบ่งชี ้อย่าง
ชัดเจนว่าการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีสง่ ผลให้ เกิดการใช้ ยาปฏิชีวนะ
อย่างมีความรับผิดชอบที่เหมาะสม

รายงานผลทดสอบให้กับ
ซูเปอร์มาร์เก็ต
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตมีโอกาสสนับสนุนให้ เกิดการลดใช้ ยาปฏิชีวนะเกิน
ความจ�ำเป็ นในอุตสาหกรรมหมู ด้ วยการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ให้
สูงขึ ้น
เราได้ ท�ำการรายงานผลทดสอบเนื ้อหมูกบั ซูเปอร์ มาร์ เก็ตที่เกี่ยวข้ อง
ในการทดสอบนี ้ เพื่อสนับสนุนให้ ซเู ปอร์ มาร์ เก็ตคัดเลือกเนื ้อหมูที่
มาจากฟาร์ มที่มีนโยบายในการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีมาจ�ำหน่าย

ในการทดสอบนี ้ เราไม่สามารถบอกได้ ชดั เจนว่าผลการทดสอบเชื่อม
โยงกับสุขภาวะของผู้บริ โภคแบบเจาะจงอย่างไร แต่ส�ำนักงานยายุโรป
(European Medicines Agency) ได้ ยืนยันว่าเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยา
สามารถถ่ายทอดสูค่ นได้ ทางห่วงโซ่อาหารและสามารถคงอยูไ่ ด้ ใน
ล�ำไส้ ของคน ดังนันจึ
้ งส่งผลให้ เด็ก คนชราและผู้ที่มีภมู ิค้ มุ กันต�่ำเสี่ยง
24
ต่อการติดเชื ้อได้

โดยเราได้ ท�ำการสื่อสารถึงแนวทางดังกล่าวกับซูเปอร์ มาร์ เก็ตต่างๆ ได้
แก่คาร์ ฟรู ์ และคาสิโนกรุ๊ปในประเทศบราซิล รวมถึงเทสโก้ โลตัส ใน
ประเทศไทย

รวมถึงเกิดการเจ็บป่ วยจากอาหารเป็ นพิษ ท้ องร่วง ติดเชื ้อทางเดิน
ปั สสาวะและการท�ำงานของตับล้ มเหลว

ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2561 เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ทอ็ ปส์ มาร์ เก็ต
ได้ ประกาศที่จะน�ำเนื ้อหมูจากฟาร์ มที่ไม่ขงั แม่หมูในคอก มีวิธีการ
เลี ้ยงแบบรวมกลุม่ และมีวสั ดุที่สง่ เสริ มให้ หมูได้ แสดงออกพฤติกรรม
ตามธรรมชาติมาจ�ำหน่าย ภายในปี พ.ศ. 2570

ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้เกิดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา
องค์การอนามัยโลกและองค์การสหประชาชาติ ตระหนักแล้ วว่าการใช้
ยาปฏิชีวนะเป็ นจ�ำนวนมากเป็ นประจ�ำในอุตสาหกรรมการเลี ้ยงสัตว์
ส่งผลส�ำคัญต่อการเกิดขึ ้นของแบคทีเรี ยดื ้อยา ท�ำให้ เกิดอาหารเป็ น
พิษที่มีผลต่อต้ านยาปฏิชีวนะ โลหิตเป็ นพิษ การติดเชื ้อในทางเดิน
ปั สสาวะอย่างรุนแรง25
แบคทีเรี ยที่พบในเนื ้อสัตว์ (เช่นเชื ้ออีโคไลและซัลโมเนลล่า) สามารถ
ทนต่อกระบวนการปรุงอาหาร แม้ วา่ หน่วยงานสาธารณสุขโดยทัว่ ไป
แล้ วจะเตือนให้ ปรุงอาหารให้ สกุ ด้ วยอุณหภูมิที่สงู เพื่อลดความเสี่ยงที่
เกิดขึ ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการแพร่เชื ้อไปสูค่ นงานในโรงฆ่าสัตว์
และครอบครัว ตลอดจนสิง่ แวดล้ อม

เราทราบเป็ นอย่างดีวา่ เทสโก้ โลตัสและท็อปส์ มาร์ เก็ต ได้ ท�ำการ
ลงนามในบันทึกข้ อตกลงที่วา่ ด้ วยการลดการใช้ ยาปฏิชีวนะในฟาร์ ม
กับรัฐบาลไทย

เราไม่เชื่อว่าการพบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาในบางตัวอย่างที่น�ำมาทดสอบ
สามารถบ่งชี ้ไปถึงผู้ผลิตเฉพาะราย เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ที่จะ
เกิดการปนเปื อ้ นในขันตอนของห่
้
วงโซ่อปุ ทาน (suppy chain)
ที่เกี่ยวข้ อง
ดังนัน้ ซูเปอร์ มาร์ เก็ตไม่ควรน�ำผลการค้ นพบนี ้เพื่อไปด�ำเนินการกับ
ผู้ผลิตเฉพาะราย แต่ซเู ปอร์ มาร์ เก็ตควรเรี ยกร้ องให้ ผ้ ผู ลิตทุกราย
ตระหนักถึงภัยของการใช้ ยาปฏิชีวนะเกินความจ�ำเป็ นเพื่อพัฒนา
สวัสดิภาพของหมูในฟาร์ มให้ ดีขึ ้น

โดยทังหมดที
้
่กล่าวมานัน้ เนื่องจากผลของการทดสอบชี ้ให้ เห็นชัด
ถึงการค้ นพบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาอย่างกว้ างขวาง จึงแสดงให้ เห็นว่า
ในปี พ.ศ. 2554 ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาได้ เรียกคืนเนื ้อหมูบด ฟาร์ มทัว่ โลกมีปัญหาด้ านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์
ที่วางจ�ำหน่าย ภายหลังการค้ นพบเชื ้อแบคทีเรี ยซัลโมเนลล่าที่มีฤทธิ์
ต่อต้ านยาปฏิชีวนะ ซึง่ ท�ำให้ มีผ้ ปู ่ วย 136 คน และเสียชีวิต 1 คน26
วิกฤตเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในเนื้อหมู สวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้นในฟาร์ม ดีกว่าส�ำหรับหมูและคนอย่างไร
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ภาพด้ านซ้ าย: แม่หมูในการเลีย้ งแบบ
รวมกลุ่มก�ำลังส�ำรวจ และขุดกองฟาง
นอกจากนัน้ ฟางยังช่วยเพิ่ มเส้นใยอาหารให้
กับหมูอีกด้วย

ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ– ความส�ำเร็จจากสวีเดน
สวีเดนนับเป็ นประเทศผู้น�ำในด้ านการท�ำฟาร์ มเพื่อลดการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อต่อต้ านกับการแพร่เชื ้อซุปเปอร์ บกั๊ ส์ โดยพิสจู น์
แล้ วว่าฟาร์ มสามารถรักษา และเพิ่มผลผลิตในฟาร์ มได้ โดยการไม่ใช้ ยาปฏิชีวนะผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้ อม และการจัดการ
สวัสดิภาพสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ
ในปี พ.ศ. 2529 สวีเดนเป็ นประเทศแรกที่มีการประกาศห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต และในปี เดียวกันนันสวี
้ เดน
ก็ได้ มีการก�ำหนดให้ มีการใช้ ยาปฏิชีวนะภายใต้ การควบคุมจากสัตวแพทย์เพื่อการป้องกัน และรักษาสัตว์เท่านันอี
้ กด้ วย
โดยการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาโรคในสัตว์นนได้
ั ้ ถกู ควบคุม 4 ปี หลังจากที่มีการห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อการเร่งการเจริ ญ
เติบโต โดยส่งผลให้ ภาพรวมของการใช้ ยาปฏิชวี นะในประเทศลดลงถึง 50% ในปี พ.ศ. 253627 และลดลงถึง 65% ในปี พ.ศ. 255828
เมื่อเทียบกับในช่วงก่อนมีการประกาศห้ ามใช้

ลดการตายและเพิ่มการเจริญเติบโต
นานกว่า 10 ปี ที่มีการประกาศห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต ลูกหมูเกิดใหม่มีอตั ราการตายลดลงเป็ นจ�ำนวนมากใน
ขณะที่อตั ราการเติบโตก็พฒ
ั นาขึ ้น29
เพือ่ บรรเทาผลกระทบของการห้ ามใช้ ยาปฏิชวี นะแบบไม่จำ� เป็ น วิธีการจัดการฟาร์ มจ�ำเป็ นต้ องปรับเพือ่ ลดการแพร่เชื ้อโรคด้ วย ซึง่
หมายรวมถึงการย้ ายหมูแบบยกชุด โดยเรี ยกว่า “ยกชุดเข้ า – ยกชุดออก” หมายถึงการที่จะย้ ายหมูจากคอกหนึง่ ไปอีกคอกหนึง่
แบบยกชุด เพื่อท�ำความสะอาดคอก และลดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างหมูหนุม่ และหมูแก่30
การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีชว่ ยลดการใช้ ยาปฏิชีวนะได้ ยกตัวอย่างเช่นการให้ ลกู หมูได้ อยูก่ บั แม่หมูนานขึ ้นก่อนถึงช่วงหย่านม
รวมไปถึงการลดจ�ำนวนความหนาแน่นในคอก ในสวีเดนลูกหมูจะได้ อยูก่ บั แม่หมูก่อนช่วงหย่านมอย่างน้ อย 4 สัปดาห์31 ซึง่ ดีกว่า
เมื่อเทียบกับมาตรฐานของหลายประเทศในสหภาพยุโรปที่ก�ำหนดลูกหมูอย่านมได้ เร็วสุดที่ 21 วัน32
มีรายงานเปรี ยบเทียบวิธีการหย่านมของลูกหมูใน 4 ประเทศได้ แก่ สวีเดน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส และเยอรมันนี พบว่าค่าเฉลี่ยการใช้
ยาปฏิชีวนะของลูกหมูในสวีเดนต�่ำมากกว่า 100 เท่า เมื่อเทียบกับสามประเทศที่เหลือ33
ฟาร์ มในสวีเดน ค่าเฉลี่ยของจ�ำนวนวันก่อนการหย่านมในลูกหมูอยูท่ ี่ 35 วัน ในขณะที่ใน 3 ประเทศจะอยูท่ ี่ 22 ถึง 25 วัน
ในประเทศสวีเดนไม่อนุญาตให้ เลี ้ยงหมูแบบกรงขัง ห้ ามตัดหางหมู รวมถึงให้ หมูได้ อยูใ่ นพื ้นที่รองนอนที่ท�ำจากฟาง แทนที่ให้ นอน
บนพื ้นกรงเปล่า
นอกจากนันยั
้ งมีมาตรการจูงใจทางเศรษฐกิจให้ กบั ผู้ผลิตที่ยกระดับสวัสดิภาพในฟาร์ มให้ ดีขึ ้น โดยรัฐบาลจะอุดหนุนเงินสมทบ
ให้ กบั ผู้ผลิตที่สามารถยกระดับมาตรฐานสัตว์ในฟาร์ มให้ สงู ขึ ้นกว่ามาตรฐานที่ก�ำหนดได้ 34

วิกฤตเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในเนื้อหมู สวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้นในฟาร์ม ดีกว่าส�ำหรับหมูและคนอย่างไร
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ก้าวไปสู่
การเลี้ยงหมูด้วยใจ
ข้อสรุป
อุตสาหกรรมเนื ้อหมูจดั เป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ซูเปอร์ มาร์ เก็ตใช้ เงิน
หลายล้ านบาทในแต่ละปี เพื่อจัดหาเนื ้อหมูจากผู้ผลิตหมูทวั่ โลก
ซึง่ ส่งผลให้ ซเู ปอร์ มาร์ เก็ตมีบทบาท และอ�ำนาจที่จะก�ำหนดวิธีการ
เลี ้ยงหมู ดังนันซู
้ เปอร์ มาร์ เก็ตจึงมีความรับผิดชอบที่ต้องใช้ อ�ำนาจ
นันในการพั
้
ฒนาวิธีการเลี ้ยงให้ ดีขึ ้น เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ทังหมู
้
และคน

แคมเปญ “เลี ้ยงหมูด้วยใจ” ที่ด�ำเนินการโดยองค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์
เรี ยกร้ องให้ ยกเลิกการเลี ้ยงหมูในกรงขัง ไม่ต้องทรมานกับ
สภาพแวดล้ อมที่ขาดอิสรภาพ และไม่ต้องเจ็บปวดกับการตัดอวัยวะ
ต่างๆ แทนที่วิธีการดังกล่าวที่โหดร้ าย เราอยากให้ หมู ซี่งเป็ นสัตว์
ที่มีความฉลาดสูงได้ อาศัยกันอย่างรวมกลุม่ มีพื ้นที่มากพอให้ ได้
ขยับร่างกาย ตลอดจนได้ มีโอกาสในการได้ แสดงพฤติกรรมทาง
สัญชาตญาณตามธรรมชาติ

จากการทดสอบแสดงให้ เห็นชัดว่ามีการพบเชื ้อซุปเปอร์ บกั๊ ส์ใน
เนื ้อหมูที่จ�ำหน่ายในห้ างค้ าปลีกในวงกว้ าง และจากการค้ นพบนี ้
งานของเราที่ได้ ร่วมกับผู้ผลิตเนื ้อหมูชนน�
ั ้ ำของโลกชี ้ให้ เห็นว่า
เชื่อมโยงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยงของการใช้ ยาปฏิชีวนะ การเปลี่ยนแปลงนี ้เป็ นจริ งได้ และระบบสวัสดิภาพสัตว์ที่สงู ขึ ้นนัน้
เกินความจ�ำเป็ นในฟาร์ มก่อให้ เกิดเชื ้อซุปเปอร์ บกั๊ ส์ ตลอดจนโอกาสที่ ไม่เพียงจะเกิดผลดีตอ่ สัตว์ ดีตอ่ คน แต่ยงั ดีตอ่ ธุรกิจด้ วย
จะแพร่ไปสูห่ ว่ งโซ่อาหารอื่นๆ
ซึง่ มีผ้ บู ริ โภคเป็ นจ�ำนวนมากที่มีความกังวลต่อสุขภาพของตนเอง และ
ต่อสวัสดิภาพของหมู

วิกฤตเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในเนื้อหมู สวัสดิภาพสัตว์ที่สูงขึ้นในฟาร์ม ดีกว่าส�ำหรับหมูและคนอย่างไร
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ข้อเสนอแนะ
หลักฐานบ่งชี ้ชัดเจนว่าการเลี ้ยงหมูอย่างเหมาะสมเป็ นวิธีการเดียวที่จะช่วยแก้ ไขปั ญหาการแพร่เชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาในอุตสาหกรรมนี ้ และถึง
เวลาแล้ ว ที่ต้องสร้ างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ ้น ดังนันเราขอเรี
้
ยกร้ องให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้

ซูเปอร์มาร์เก็ต ต้อง …
• พัฒนา ระเบียบปฏิบตั ิและนโยบายด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ที่หยุดการสนับสนุนหมูที่ถกู เลี ้ยงในกรงขัง สภาพแวดล้ อมที่
โหดร้ าย และการตัดอวัยวะที่เจ็บปวดทารุณ ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
ควรเลือกสนับสนุนผู้ผลิตที่เลี ้ยงหมูแบบรวมกลุม่ บนพื ้นที่
ท�ำให้ หมูร้ ูสกึ สบาย รวมถึงมีโอกาสให้ หมูได้ แสดงออกทาง
พฤติกรรมตามธรรมชาติที่เหมาะสม
• ตีพมิ พ์ รายงานประจ�ำปี เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความคืบหน้ า
ของการด�ำเนินงานภายหลังที่มีการประกาศพันธะสัญญาที่
จะยกระดับสวัสดิภาพหมู
• เรี ยกร้ อง ให้ ผ้ ผู ลิตใช้ ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบใน
ฟาร์ มหมู ยุตกิ ารใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตและ
ป้องกันโรคแบบไม่จ�ำเป็ นแบบเหมารวม ตลอดจนไม่เรี ยกร้ อง
ให้ ใช้ วิธีการเลี ้ยงแบบไม่ใช้ ยาปฏิชีวนะเลย เนื่องจากสัตว์ป่วย
จ�ำเป็ นต้ องได้ รับยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษา รวมถึงท�ำให้ ผ้ ผู ลิต
ไม่เข้ าใจถึงปั ญหาที่แท้ จริ งที่เป็ นผลมาจากสวัสดิภาพสัตว์ที่
ไม่ดีและไม่น�ำมาซึง่ การเปลี่ยนแปลง

ผู้ผลิตเนื้อหมู ต้อง …

ภาครัฐ ต้อง …
• สร้ างความเข้ มแข็ง ในเชิงนโยบาย และกรอบการด�ำเนิน
งานเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาระบบในการจัดการในฟาร์ มที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ สตั ว์ได้ รับสวัสดิภาพที่ดี และมีการใช้ ยา
ปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ และอาจหมายรวมถึงมีมาตรการ
สนับสนุนให้ กบั ฟาร์ มที่มีการปฏิบตั ดิ ้ านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี

ผู้บริโภค ควร …
• เลือก บริ โภคเนื ้อหมูที่มาจากฟาร์ มที่ดแู ลสวัสดิภาพสัตว์
หากมีโอกาส และหากไม่มีให้ เลือก ผู้บริ โภคควรร่วมกดดันให้
ซูเปอร์ มาร์ เก็ตคัดสรรเนื ้อหมูเหล่านันมาจ�
้ ำหน่าย
• เข้ าใจ ว่าค�ำโปรย “ไม่ใช้ ยาปฏิชีวนะเลย” หรื อ “การเลี ้ยง
หมูปราศจากการใช้ ยาปฏิชีวนะ” บนเนื ้อหมูนนั ้ ไม่ได้ หมาย
ถึงสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีในฟาร์ ม การใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการ
เจริ ญเติบโตและป้องกันโรคแบบเหมารวมต้ องหมดไป แต่ยา
ปฏิชีวนะยังจ�ำเป็ นส�ำหรับหมูที่ป่วยเป็ นโรคแบบเฉพาะกรณี
และใช้ อย่างรับผิดชอบ
• เรี ยกร้ อง ให้ ซเู ปอร์ มาร์ เก็ตประกาศค�ำมัน่ สัญญาในการ
พัฒนาสวัสดิภาพของหมู โดยการเข้ าร่วมแคมเปญ “เลี ้ยงหมู
ด้ วยใจ”

• วางแผน ในการยุตกิ ารใช้ กรงขัง สภาพแวดล้ อมเลวร้ าย และ
การตัดอวัยวะหมูอย่างเจ็บปวด โดยแผนดังกล่าวต้ องแสดง
ให้ เห็นถึงวิธีการเลี ้ยงหมูแบบรวมกลุม่ มีพื ้นที่เหมาะสมและ
ส่งเสริ มให้ หมูได้ แสดงออกพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่าง
เหมาะสม
• จัดการ ระบบการเลี ้ยงที่สง่ เสริ มสวัสดิภาพ และสอดคล้ อง
กับกรอบการด�ำเนินงานระดับโลกด้ านการเลี ้ยงหมูที่จดั ท�ำ
โดยองค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์ รวมถึงการประกาศความมุง่ มัน่ ต่อ
สาธารณะ
• มุ่งมั่น ทีจ่ ะใช้ ยาปฏิชวี นะในฟาร์ มหมูอย่างมีความรับผิดชอบ
หมายรวมถึงการไม่ใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต
และป้องกันโรคแบบเหมารวม ผู้ผลิตต้ องไม่ใช้ หลักการ “ไม่
ใช้ ยาปฏิชีวนะเลย” หรื อ “การเลี ้ยงหมูปราศจากการใช้ ยา
ปฏิชีวนะ” เนื่องจากยาปฏิชีวนะยังมีความจ�ำเป็ นในการรักษา
ภาพด้ านบน: แม่หมูในการเลีย้ งแบบรวมกลุ่มก�ำลังส�ำรวจ และขุด
สัตว์ที่ป่วย
กองฟาง นอกจากนัน้ ฟางยังช่วยเพิ่ มเส้นใยอาหารให้กบั หมูอีกด้วย
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ออสเตรเลีย

กฎระเบียบการใช้ ยาปฏิชีวนะขึ ้นอยูก่ บั แต่ละมาตรฐานของแต่ละรัฐ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต
บางประเภทได้ รับการอนุญาต แต่ก็มีแผนการยกเลิกการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต ตลอดจนยา
ปฏิชีวนะในกลุม่ ที่สง่ ผลต่อสุขภาพของคน
ยาปฏิชีวนะบางประเภทไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ในฟาร์ ม (เจนต้ าไมซิน ฟลูโอโรควิโนโลน โคลิสติน เซฟควินอม
เซฟาโลสปอริ น รุ่นที่ 4) รวมถึงเข้ มงวดการใช้ เซฟาโลสปอริ น รุ่นที่ 335,36

บราซิล

ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการใช้ ยาปฏิชีวนะของ Codex Alimentarius: แต่ไม่มีข้อก�ำหนดบ่งชี ้ที่ชดั เจนในเรื่ อง
การใช้ ยาปฏิชีวนะ รวมถึงยังมีการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตอยูอ่ ย่างกว้ างขวาง
ข้ อก�ำหนดการใช้ ยาปฏิชีวนะบางอย่างถูกน�ำมาปฏิบตั กิ บั การผลิตสัตว์ปีก แต่ไม่ได้ ถกู น�ำมาปฏิบตั กิ บั การผลิต
เนื ้อหมู37
โคลิสตินถูกห้ ามใช้ ในฟาร์ มหมูในปี พ.ศ. 255938

แคนนาดา

ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การใช้ ยาปฏิชีวนะที่สง่ ผลอย่างส�ำคัญกับสุขภาพของคนจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการ
ก�ำกับดูแลจากสัตวแพทย์ และห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต
มีการอนุญาตให้ ใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อการป้องกันโรคแบบเหมารวม39

จีน

การใช้ ยาปฏิชีวนะไม่จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการควบคุมจากสัตวแพทย์
จะมีแผนแห่งชาติเรื่ องการลดใช้ ยาปฏิชีวนะที่สง่ ผลต่อสุขภาพของมนุษย์ภายใน พ.ศ. 256340
พัฒนาฟาร์ มต้ นแบบในการลดใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตในปี พ.ศ. 2561-256441

เดนมาร์ ค

มีการห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตในปี พ.ศ.2543
การใช้ ยาปฏิชีวนะทุกประเภทต้ องได้ รับการควบคุมจากสัตวแพทย์
จ�ำกัดการใช้ ยาปฏิชวี นะบางประเภท รวมถึงฟลูโอโรควิโนโลน ในขณะทีฟ่ าร์มบางแห่งมีการระงับใช้ เซฟาโลสปอริน
รัฐบาลมีการตรวจสอบและควบคุมปริ มาณการใช้ ยาปฏิชีวนะผ่านกลไกลที่เรี ยกว่า Yellow Card scheme42

สหภาพยุโรป43

ห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตในสหภาพยุโรปตังแต่
้ ปี พ.ศ.254944 และการใช้ ยาปฏิชีวนะต้ องได้ รับ
ใบสัง่ จากสัตวแพทย์เท่านัน้ 45
ยาปฏิชีวนะที่ใช้ เพื่อการป้องกันโรคแบบเหมารวมได้ รับการอนุญาต แต่กฎหมายที่ก�ำลังจะผ่านออกมาใหม่
ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 นี ้จะมีก�ำหนดการใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาแบบเหมารวม รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้
สหภาพยุโรปผ่านกฎหมายเรื่ องการควบคุมยาปฏิชีวนะที่สง่ ผลส�ำคัญต่อสุขภาพคน โดยกฎหมายฉบับนี ้ยัง
กล่าวว่าอาหารที่น�ำเข้ ามายังสหภาพยุโรปต้ องไม่มาจากฟาร์ มที่มีการใช้ ยาปฏิชีวนะที่เร่งการเจริ ญเติบโต46

เคนย่ า

ห้ ามใช้ คลอแรมฟี นิคอล และไนโตรฟูแรมในฟาร์ ม รวมถึงยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตในปี พ.ศ. 255347
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เม็กซิโก

ควบคุมการใช้ ยาปฏิชีวนะที่เร่งการเจริ ญเติบโต แต่ก็มีข้อยกเว้ นในบางกรณี ภายใต้ การควบคุม
จากสัตวแพทย์48

เนเธอร์ แลนด์

การใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบเหมารวมไม่ได้ รับการอนุญาต และยาปฏิชีวนะบางประเภทที่สง่ ผล
ส�ำคัญต่อสุขภาพคนได้ รับการควบคุม49

นิวซีแลนด์

ยาปฏิชีวนะตามรายการที่สง่ ผลส�ำคัญต่อสุขภาพคนก�ำหนดโดยองค์การอนามัยโลกไม่ได้ รับการใช้ เพื่อเร่ง
การเจริ ญเติบโต ยาปฏิชีวนะบางประเภทต้ องได้ รับใบสัง่ จากสัตวแพทย์50

สเปน

เนื่องจากเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป การใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตจึงถูกระงับ อย่างไรก็ตามการ
ใช้ เพื่อป้องกันโรคแบบเหมารวมยังคงได้ รับการอนุญาตอยู51่

ไต้ หวัน

การใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตถูกระงับในปี พ.ศ. 2548 และยาปฏิชีวนะบางประเภทต้ องได้ รับใบสัง่
จากสัตวแพทย์52

ไทย

การใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตถูกระงับ ยาปฏิชีวนะส�ำหรับคนอาจถูกห้ ามใช้ ในสัตว์ ยาปฏิชีวนะ
บางประเภทต้ องได้ รับใบสัง่ จากสัตวแพทย์ และมีการควบคุมการใช้ ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์53

สวีเดน

การใช้ ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโตถูกระงับและยาปฏิชีวนะบางประเภทต้ องได้ รับใบสัง่ จากสัตวแพทย์
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2529 การใช้ เพื่อป้องกันโรคแบบเหมารวมถูกระงับตังแต่
้ ปีพ.ศ. 253154

อังกฤษ

ต้ องรายงานการใช้ ยาปฏิชีวนะ คณะกรรมการสัตวแพทย์และยาแนะน�ำว่า ยาปฏิชีวนะที่สง่ ผลส�ำคัญต่อ
สุขภาพคนต้ องใช้ เพื่อการรักษาอาการเจ็บป่ วย และได้ รับการวินิจฉัยแล้ วเท่านัน้ 55
ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบเหมารวมหลายตัวยังได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ได้

สหรั ฐอเมริกา

ตังแต่
้ มกราคม พ.ศ. 2560 การใช้ ยาปฏิชีวนะที่สง่ ผลส�ำคัญต่อสุขภาพของคนในน� ้ำและอาหาร ถูกควบคุมโดย
สัตวแพทย์ และห้ ามใช้ ยาปฏิชีวนะที่สง่ ผลส�ำคัญต่อสุขภาพคนในการเร่งการเจริ ญเติบโต
ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบเหมารวมหลายตัวยังได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ ได้
ยาปฏิชีวนะที่ไม่อยูใ่ นกลุม่ ที่สง่ ผลส�ำคัญต่อสุขภาพของคนสามารถใช้ ได้ อย่างแพร่หลาย รวมถึงเพื่อเร่งการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการประสิทธิภาพให้ อาหาร56
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ภาคผนวก 2
ระเบียบวิธีการทดสอบเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในเนื้อหมู
ผลิตภัณฑ์เนื ้อหมูที่น�ำมาทดสอบ เก็บตัวอย่างมาจาก :
เซาเปาโล ประเทศบราซิล :
•
•
•
•

คาร์ ฟรู ์ - เก็บจาก 5 สาขา - จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง
วอลมาร์ ท - เก็บจาก 5 สาขา - จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง
เปา เดอ อะคิวคาร์ (คาสิโน กรุ๊ป) - เก็บจาก 5 สาขา - จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง
เอ็กซ์ตร้ า (คาสิโน กรุ๊ป) - เก็บจาก 5 สาขา - จ�ำนวน 25 ตัวอย่าง

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย :
• เทสโก้ โลตัส จ�ำนวน 100 ตัวอย่าง (แบ่งเป็ น 20 กลุม่ เพื่อท�ำการทดสอบ)
• ท็อปส์ มาร์ เก็ต จ�ำนวน 50 ตัวอย่าง (แบ่งเป็ น 10 กลุม่ เพื่อท�ำการทดสอบ)
ประเทศสเปน
• คาร์ ฟรู ์ เก็บจาก 4 สาขา - จ�ำนวน 200 ตัวอย่าง
ประเทศออสเตรเลีย
• โคลส์ วูลเวิรธส์ และ อัลดี ้ จ�ำนวน 305 ตัวอย่าง (แบ่งเป็ น 31 กลุม่ เพื่อท�ำการทดสอบ)
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ห้ องปฏิบตั กิ ารทดลอง ท�ำการทดสอบ 2 ขันตอน
้
ดังนี ้ :
1. เพื่อตรวจหาการพบเชื ้อแบคทีเรี ยในตัวอย่าง
2. หากมีการพบเชื ้อแบคทีเรี ย จะท�ำการตรวจต่อเพื่อหาผลการออกฤทธิ์ตอ่ ต้ านยาปฏิชีวนะ
ขันตอนการทดสอบนี
้
้ เป็ นการค้ นหาเชื ้อแบคทีเรี ย และเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาเฉพาะกลุม่ ขึ ้นอยูก่ บั ผลการค้ นคว้ าศึกษาในแต่ละท้ องตลาด
1. เชื ้อแบคทีเรี ย ที่ท�ำการทดสอบ :
1.1 ซัลโมเนลล่า (ตัวการที่ท�ำให้ เกิดอาหารเป็ นพิษ)
1.2 อีโคไล (พบได้ ทวั่ ไปและมีหลายตระกูล)
1.3 ลิสเทอเลีย (มักพบในเนื ้อแช่เย็นและเนื ้อแช่แข็งตามท้ องตลาด)
1.4 เอนเทอโรคอคซี่ (ตรวจเพิ่มเติมหากทางห้ องปฏิบตั กิ ารเสนอแนะให้ มีการตรวจ)
2. การทดสอบเพื่อหาเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาปฏิชีวนะ จะเชื่อมโยงกับการค้ นพบของเชื ้อแบคทีเรี ยในกลุม่ ที่กล่าวมาข้ างบน รวมถึงกลุม่ ที่
อยูใ่ นล�ำดับความส�ำคัญที่สง่ ผลต่อสุขภาพคนสูงสุด57:
2.1 ฟลูโอโรควิโนโลน (เช่น ไซพร็ อกฟล็อกซาซิน และ เอนโรฟล็อกซาซิน)
2.2 โพลี่ไมซิน (เช่น โคลิสติน)
2.3 เซฟาโลสปอริ น (คลาส 3 ขึ ้นไป)
2.4 มาโคไลด์ – (เช่น อิริโทรไมซิน และคลินด้ าไมซิน)
2.5 ไกลโคเปปไทด์ (เช่น แวนโคไมซิน)
นอกจากนันยั
้ งมีการทดสอบในกลุม่ ยาปฏิชีวนะที่สง่ ผลส�ำคัญต่อสุขภาพมนุษย์ ที่ถกู ใช้ เป็ นประจ�ำกับสัตว์มาหลายทศวรรษ :
3. การทดสอบเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาปฏิชีวนะ (ที่สง่ ผลส�ำคัญต่อสุขภาพของสัตว์) ได้ แก่
3.1 ซัลโฟนาไมด์
3.2 ออกซิเตตราไซคลิน
3.3 อะมอกซิซลิ ลิน
ห้ องปฏิบตั กิ ารจะน�ำเสนอผลการทดสอบการพบเชื ้อแบคทีเรี ย และเชื ้อแบคทีเรี ยที่พบมีการต่อต้ านยา หรื ออ่อนแอต่อการรักษาด้ วยยาปฏิชีวนะ
ตามค่าทางการแพทย์หรื อไม่ ห้ องปฏิบตั กิ ารบางแห่งได้ เสนอข้ อมูลเพิ่มเติมในด้ านการต่อต้ านของเชื ้ออีโคไลที่พบ
ห้ องปฏิบตั กิ ารยังน�ำเสนอข้ อมูลหากมีการพบการดื ้อยาหลายขนาน โดยการดื ้อยาหลายขนานหมายถึงการต่อต้ านที่ออกฤทธิ์ตอ่ ยาปฏิชีวนะ 3
กลุม่ ขึ ้นไป
องค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกค�ำนวณจ�ำนวนของเชื ้อแบคทีเรี ยดื ้อยาหลายขนานในกลุม่ ตัวอย่างตามข้ อมูลที่ได้ รับรายงานจากห้ องปฏิบตั กิ าร
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We are World Animal Protection.
We end the needless suffering of animals.
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