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Routes of pharmaceuticals entering the environment

เส้นทางการปนเปื้อนของยาสู่สิ่งแวดล้อม



 มีรายงานเรื่องยาในส่ิงแวดล้อมท่ีนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาอย่างต่อเน่ือง พบยาตกค้างหลายชนิดใน                

สิ่งแวดล้อม ที่น่าเป็นห่วงคือ มียาต้านจุลชีพ/ยาต้านแบคทีเรีย  เชื้อดื้อยา และยีนดื้อยา ตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจาก        

บนพื้นผิวดินแล้วยังแพร่ไปถึงทะเลหรือมหาสมุนทร เสี่ยงต่อการทำาลายความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพนิเวศเสียหาย 

จุลินทรีย์ชนิดดีในสิ่งแวดล้อมถูกทำาลายหรือกลายพันธุ์ และในที่สุดจะกระทบต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์

 แหล่งที่มีการแพร่เชื้อดื้อยา แบ่งได้เป็น 7 วงจร คือ 1.อาหาร 2.สัตว์เลี้ยง 3.การผลิตเอธานอลจากพืช                   

4.การเลี้ยงสัตว์น้ำา 5.ผักผลไม้ 6.การใช้ยาในมนุษย์ และ 7.โรงงานยาและสารเคมี ทั้ง 7 วงจรนั้นเชื่อมต่อกันหมด ดังนั้น 

ในการจัดการ จะต้องมองทั้งระบบและต้องทำาอย่างจริงจัง 

 สิ่งน่ากังวลใจมากๆ คือ การค้นพบว่ามี MCR-1 gene ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในวงจรอาหาร และมีผลกระทบถึง                 

ผู้ป่วยแล้ว รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของโลก จนถึงปัจจุบันพบการรายงานของ MCR-1 (หรือยีนกลุ่มใกล้เคียง               

ถึง MCR-8) พบในประเทศต่างๆมากกว่า 60 ประเทศ 

 ประเทศไทยมกีารใชย้าตา้นจลุชพี ในหลายสถานที ่ทัง้รา้นชำา ทัง้ในการเกษตร ทัง้พชืและสตัว ์มกีารดือ้ยารนุแรง

ในโรงพยาบาล อตัราการดือ้ยาของประเทศถงึขนาดรนุแรงในคน แตไ่มม่สีถติชิดัเจนในสตัว ์มกีารตรวจพบยาตา้นแบคทเีรยี

ตกค้างในอาหารสำาเร็จรูป ในเนื้อหมูสด และไก่สด รายงานโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมทั้งมีรายงานพบเชื้อดื้อยา ยีนดื้อยา

ในเนื้อไก่ แต่รายงานของภาครัฐกลับไม่พบการตกค้าง  

 ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ คงต้องกลับมาทบทวนระบบยาท้ังหมดอย่างครบวงจรและอย่างจริงจัง ต้ังแต่                  

การคดัเลอืก การจดัหา การกระจาย และการใชย้าตา้นจลุชพีในประเทศไทยวา่มกีารควบคมุดหีรอืยงั  ตลอดจนมกีารควบคมุ             

การกำาจัดอย่างถูกวิธี ไม่ให้มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 เราคงต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทั้งใน

ชุมชน และแม้กระทั่งในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ในวงจรอาหาร ทั้งการปศุสัตว์ การประมงและการปลูกผักและผลไม้ซึ่ง

จะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาและการตกค้างของยีนดื้อยาในสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างแน่นอน

 แตปั่ญหาการตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม กย็งัมกีารศกึษาไม่มากพอ  และไม่ไดมี้การบรรจุในแผนยทุธศาสตรก์ารจัดการ

การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ 2560-2564 อย่างชัดเจนด้วย มีแต่เพียงบรรจุในแผนปฏิบัติการปกติเท่านั้น

 อย่างไรก็ตาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา

แบบบูรณาการไดเ้รยีกรอ้งให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมบีทบาทมากขึน้ในการศกึษาปญัหาและแนวทาง

การจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ขณะเดียวกันหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องเร่งจัดระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 กพย.ในฐานะผู้ประสานการเสนอเข้าวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องเชื้อดื้อยา จะได้ติดตามการดำาเนินการ             

ตามมตสิมชัชาฯดงักลา่ว ตลอดจนการตดิตามแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตักิาร ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะ

เรื่องยาตกค้างในสิ่งแวดล้อมมานำาเสนอต่อไป
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ผู้จัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี

       เว็บไซต์บทความวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล  (http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/

knowledge/article/390)

	 	 	 	 หากท่านผู้อ่านอยากทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ																

ปนเปือ้นยาลงสูส่ิง่แวดลอ้ม	โดยกลา่วถึงปญัหาจากนานาประเทศ	

แหลง่ทีม่าของยาทีก่อ่ใหเ้กดิการตกคา้ง	ผลกระทบของยาตกคา้ง		และการแกไ้ขหรือ

ป้องกันปัญหายาตกค้าง	สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	โดย									

ผู้เขียนคือ	 อาจารย์	 ดร.ภก.บรมพจน์	 พฤฒิวนาสัณฑ์	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ภญ.ลีณา	 สุนทรสุข													

ภาควิชาเภสัชเคมี	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

 เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(http://www.deqp.go.th/new)

	 ในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอีกเว็บไซต์หนึงคือ									

กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มท่ีสามารถหาข้อมลูเก่ียวกับ

การปนเปื้อนของยา	 รวมถึงสารเคมีอื่นๆในสิ่งแวดล้อม											

นอกจากความรู้ต่างๆท่ีมากมายแล้ว	 ยังมีกิจกรรมรณรงค์

ต่างๆที่น่าสนใจด้วย

 เว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป European Commission (https://ec.europa.eu/health/

human-use/environment-medicines_en) 

	 หากท่านผู้อ่านสนใจบทความเก่ียวกับกับการตกค้างยาลงสู่สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ	

เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งท่ี

สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยสำาหรับประชาชนทีจ่ะเขา้ไปค้นหาเพิม่เตมิ

ได้ในระดับสากลที่รวมสถานการณ์ต่างๆ	เกี่ยวกับการตกค้าง

ของยาในสิ่งแวดล้อมเอาไว้

แนะนำ เว็บไซต์
ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
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	 การตกค้างและปนเปื้อนของยาในสิ่งแวดล้อมกำาลังเป็นปัญหาสำาคัญในระดับโลก	ได้มีการพบยาตกค้าง

และปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม	ทั้งในน้ำ�ผิวดิน	น้ำ�ทิ้ง	น้ำ�ใต้ดิน	ปุ๋ย	ดิน	ฯลฯ	แม้แต่พื้นที่ห่างไกลถึงขั้วโลกใต้ก็ยังมี

การตกค้างของยา	 ยาที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีทั้งยาปฏิชีวนะ	 ยาต้านการอักเสบ	 ยาแก้ปวด	 ยาลดไขมัน																	

ฮอร์โมนเพศ	และยาอื่นๆที่ใช้ในการรักษาคนและสัตว์[1,2]	ยาเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยเงียบต่อสิ่งมีชีวิต	เพราะสามารถ

สะสมเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในสิ่งมีชีวิตตามห่วงโซ่อาหาร	 ยามีสารประกอบที่ออกฤทธิ์สูงต่อสิ่งมีชีวิตท่ีเป็น											

เป้าหมายเฉพาะ	 ทำาให้สารเหล่านี้แม้จะมีความเข้มข้นต่ำ�	 แต่ก็มีผลกระทบร้ายแรงต่อลักษณะทางกายภาพและ

พฤติกรรมของสิง่มชีวีติหลากหลายชนดิ	ผลกระทบเหลา่นีเ้ปน็ผลกระทบเรือ้รังจากการไดร้บัสมัผสัสารผสมเชงิซอ้น

ของยาในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน

ยาในสิ่งแวดล้อม ภัยเงียบที่เพิ่มสูงขึ้น

	 การพัฒนาของอุตสาหกรรมยาส่งผลให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื้อรังที่ต้องกินยา									

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	 ส่วนผสมท่ีออกฤทธิ์ของยาส่วนใหญ่จะถูกขับออกจากร่างกายผู้ป่วยทั้งปัสสาวะและ

อุจจาระ	ทั้งในสารออกฤทธิ์รูปเดิมหรือสารอนุพันธ์หรือสารเมทาบอไลต์	 (metabolite)	ทำาให้เกิดการตกค้างของ

ยาในน้ำ�เสียและน้ำ�ทิ้งของระบบการบำาบัดของเสีย	 นอกจากน้ำ�ทิ้งจากครัวเรือนที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำาบัด

น้ำ�เสียของเมืองแล้ว	 โรงพยาบาลและโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยา	 รวมถึงการทิ้งยาที่ไม่ใช้แล้วอย่างไม่ถูกวิธี											
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 เรื่องจากปก
ดร.อาภา หวังเกียรต ิ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต



	 การใช้ยาในการเพาะปลูก	 เลี้ยงสัตว์	 เพาะเลี้ยงสัตว์น ้ำ�	 รวมถึงสัตว์เลี้ยงในบ้าน	 ทำาให้มีการปนเปื้อน															

ของยาออกสู่สิ่งแวดล้อมท้ังทางน้ำ�และทางดิน	 โดยเฉพาะการนำามูลสัตว์ไปทำาปุ๋ย	 ทำาให้มีการสะสมของยาในดิน															

เกิดการชะล้างลงสู่น้ำ�ผิวดินและน้ำ�ใต้ดิน	เส้นทางของยาที่จะตกค้างในสิ่งแวดล้อมแสดงไว้ดังรูปที่	1

รูปที่ 1 : แหล่งกำ�เนิดสำ�คัญของย�ในสิ่งแวดล้อม

	 จากการรวบรวมและศึกษาเอกสารวิจัยทั่วโลกมากกว่า	 1,000	 ฉบับ	 พบการตกค้างของยามากกว่า													

600	ชนิด	ใน	71	ประเทศ	ส่วนใหญ่พบในน้ำ�ผิวดิน	น้ำ�ทิ้ง	และยังพบในน้ำ�ทะเล	ตะกอนท้องทะเล	น้ำ�แข็งทะเล		[3,4,5] 

อีกผลการศึกษาพบว่ามียามากกว่า	200	ชนิด	ตกค้างในน้ำ�	ได้แก่	ยาต้านแบคทีเรีย	ยาแก้ปวด	ยาควบคุมไขมัน	

ในเลือด	ฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์	และยากล่อมประสาท	ทั้งนี้ยาสิบชนิดแรกที่พบการตกค้างในน้ำ�มากที่สุด

แสดงไว้ตามตารางที่	1

ตารางที่	1	ยาสิบชนิดที่พบมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำ�

ยา การรักษา จำานวนประเทศ

ไดโคลฟีแนค	(Diclofenac) แก้ปวด 50

คาร์บามาซีปีน(Carbamazepine) กันชัก 48

ไอบูโปรเฟน	(Ibuprofen) แก้ปวด 47

ซัลฟาเมทอกซาโซน	(Sulfamethoxazole) ฆ่าแบคทีเรีย 47

นาพรอกเซน	(Naproxen) แก้ปวด 45

อีสโทรน	(Estrone) เอสโตรเจน 35

เอสตร้าไดออล		(17-		-Estradiol) เอสโตรเจน 34

เอทินิล	เอสตร้าไดออล	(17-		-Ethinylestradiol) เอสโตรเจน 31

ไตรเมโทพริม	(Trimethoprim) ฆ่าแบคทีเรีย 29

พาราเซตามอล	(Paracetamol) ยาแก้ปวด 29

ที่มา	:	IWW	(2014)[6]

	 สำาหรับประเทศไทยน้ัน	 การศึกษาเรื่องยาในสิ่งแวดล้อมยังมีไม่มาก	 เท่าที่มีการศึกษาได้พบ																																		

ยาต้านแบคทีเรียหลายชนิด	ยาแก้ปวด	ยาไมเกรน	ยาแก้อักเสบ	ฯลฯ	จากน้ำ�ทิ้งที่มาจากระบบบำาบัดน้ำ�เสียของ

โรงพยาบาล	เช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	รวมถึงน้ำ�ผิวดินทั้งในคลองของกรุงเทพมหานครและแม่น้ำ�บางปะกง	อีกทั้ง

ยังพบการตกค้างของยาต้านแบคทีเรียจากน้ำ�เสียฟาร์มสุกร	 ฟาร์มปลา	 และตะกอนในแม่น้ำ�ท่าจีนและ																						

แม่น้ำ�มูล[7,8,9,10]

ผลกระทบของยาในสิ่งแวดล้อม

	 ยาบางชนิด	 เช่น	 ยาคุมกำาเนิด	 ยารักษามะเร็ง	 ยารักษาไทรอยด์และระบบประสาท	 และยาที่ใช้ในสัตว์	

หลายชนิด	 ฯลฯ	 จะส่งผลต่อการทำางานของต่อมไร้ท่อ	 ซ่ึงมีผลต่อระบบการทำางานของฮอร์โมน	ยาท่ีรบกวน            

การทำางานของต่อมไร้ท่อบางชนิดแม้จะมีความเข้มข้นต่ำ�แต่ก็มีผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต	 เช่น	 ทำาให้

ฮอรโ์มนเปลีย่นแปลงเกดิลกัษณะเพศเมยีในปลาเพศผู	้สเปริม์ลดนอ้ยลง	สง่ผลตอ่การสบืพนัธุ	์ทำาใหป้ระชากรของ

สิ่งมีชีวิตลดลง	 การศึกษาวิจัยจากห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา	 7	 ปี[11]	 จากการทดลองเลี้ยงปลาในน ้ำ�ท่ีมี																		

สารเอทินิล	เอสตร้าไดออล	(ยาคุมกำาเนิด)	พบผลกระทบเรื้อรังในความเข้มข้นที่ต่ำ�มากๆ	ทั้งในปลาเพศผู้และเมีย	

ซึ่ง	SICAM	ได้กำาหนดให้เรื่องสารรบกวนการทำางานของระบบต่อมไร้ท่อนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2555
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 ผลกระทบของยาในสิ่งแวดล้อมแบบผสมรวม (Cocktail)	 ยาต่างๆ	 สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์กันส่ง																			

ผลกระทบที่ร้ายแรงมากกว่ายาชนิดเดียว	 เช่น	 สารผสมของยาลดการอักเสบ	 (NSAIDs)	 ในสิ่งแวดล้อม																											

ทั้งไดโคลฟีแนค	(Diclofenac)	ไอบูโปรเฟน	(Ibuprofen)	นาพรอกเซน	(Naproxen)	และแอสไพริน	(Acetylsalicylic)	

เป็นต้น	 ในขณะที่หมอและเภสัชกรห้ามผู้ป่วยไม่ให้ใช้ยาบางชนิดร่วมกัน	 แต่ปลาต้องว่ายน้ำ�อยู่ในแม่น้ำ�ที่มียา

มากมายหลากหลายชนิดตกค้างผสมอยู่ด้วยกัน	 ดังนั้น	 จึงมีความจำาเป็นที่ต้องศึกษาผลกระทบเรื้อรังจากการได้

รับยาผสมรวมในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนานด้วย[12,13]

 การดื้อยาที่เกิดจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะ	 ยาปฏิชีวนะถูกผลิตมาให้ทำาลายจุลชีพ	 การตกค้าง								

ในสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลโดยตรงต่อการทำาลายปริมาณและความหลากหลายของจุลชีพในส่ิงแวดล้อมด้วย																	

นอกจากน้ียังทำาให้เกิดการดื้อยาของยีนเชื้อโรค	 เกิดแบคทีเรียดื้อยา	 ส่งผลให้จำานวนยาที่มีประสิทธิภาพในการ

รักษาโรคในมนุษย์ลดลง	 การด้ือยาน้ีได้เกิดข้ึนแล้วในจุลชีพจำานวนมากที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงในมนุษย์															

ดังที่องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้ประกาศว่า	การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นภัยหลักที่คุกคามสุขภาพมนุษย์ทั่วโลก[14]

 การเปลีย่นรปูและการคงอยูข่องยาในสิง่แวดลอ้ม		ยาบางชนดิดือ้ตอ่การยอ่ยสลายตามธรรมชาตแิละ

คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนาน	 และมียาจำานวนหนึ่งสามารถเปลี่ยนรูปและมีพิษมากขึ้นในสิ่งแวดล้อม																									

จากกระบวนการทางฟิสิกส์	เคมี	หรือชีวภาพ	ยกตัวอย่างเช่น	ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน(cephalosporin)	

คือ	 cafazolin	 และ	 cephapirin	 จะเปลี่ยนรูปไปมีพิษมากข้ึนและคงอยู่ยาวนานข้ึนเม่ือได้รับการกระตุ้นโดยแสง[15]     

ซึ่งพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนรูปไปจากยาเดิมในระบบนิเวศเหล่านี้ไม่ได้มีการศึกษาไว้เลยในกระบวนการ													

ผลิตยา

ปัญหายาในสิ่งแวดล้อม เรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข

	 รัฐบาลและอุตสาหกรรมจำาเป็นต้องตระหนักว่า	 การตกค้างของยาแม้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำ�                        

กม็ศัีกยภาพทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมอยา่งรา้ยแรงได	้การทีจ่ะลดปัญหาผลกระทบจากการตกคา้ง

ของยาในสิง่แวดล้อม	จำาเปน็อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งรีบเร่งแกไ้ขปญัหาเรือ่งของการใชย้า	เทคโนโลยใีนการกำาจดัของเสยี

รวมถึงการบำาบัดน้ำ�เสีย	ต้องมีการดำาเนินการเรื่องนโยบายการใช้ยาที่มีคุณภาพและสมเหตุสมผลที่คำานึงถึงผลก

ระทบต่อเนื่องทางสิ่งแวดล้อมและระบบกำาจัดที่มีคุณภาพ[16]	ดังนี้

 เรียกยาที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนมาและกำาจัดให้ถูกหลักวิชาการ	 ต้องมีการให้ความรู้และการศึกษา																			

แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทิ้งยาที่ไม่ใช้แล้วออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง	มียุทธศาสตร์การกำาจัด

ยาที่ไม่ใช้แล้วด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ	 การสร้างระบบและกลไกในการแยกยาที่ไม่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป											

รวมถึงการผลักดันให้ผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบบำาบัดยาที่ผลิตตามหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบ												

(Polluter	Principal	Pay	:	PPP)

 ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือใช้อย่างมีคุณภาพ	 ต้องให้การศึกษาแก่แพทย์และเภสัชกรเพื่อทบทวบ									

การจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	 เพื่อที่จะลดการจ่ายยาปริมาณมากเกินไปให้แก่ผู้ป่วย	 ทั้งนี้หลักการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผลขององค์การอนามัยโลกต้องรวมถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยาไว้ด้วย

 การปรบัปรงุระบบบำาบดัน ้ำ�เสยี	ท้ังของโรงงานผลติยา	ของโรงพยาบาลและของเมอืง	ใหส้ามารถกำาจดั

ยาได้		นอกจากนี้การนำาน้ำ�เสียที่บำาบัดแล้วหรือการนำาปุ๋ยจากตะกอนของระบบบำาบัดกลับมาใช้ใหม่	ต้องมั่นใจว่า

ไม่มียาตกค้างอยู่ด้วย	 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ	 จึงต้องมีการกำาหนดหลักการป้องกัน

มลพิษจากยาเพื่อติดตามและควบคุมการปล่อยทิ้งยาด้วย
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 ผลกระทบของยาในสิ่งแวดล้อมแบบผสมรวม (Cocktail)	 ยาต่างๆ	 สามารถเกิดปฏิสัมพันธ์กันส่ง																			

ผลกระทบที่ร้ายแรงมากกว่ายาชนิดเดียว	 เช่น	 สารผสมของยาลดการอักเสบ	 (NSAIDs)	 ในสิ่งแวดล้อม																											

ทั้งไดโคลฟีแนค	(Diclofenac)	ไอบูโปรเฟน	(Ibuprofen)	นาพรอกเซน	(Naproxen)	และแอสไพริน	(Acetylsalicylic)	

เป็นต้น	 ในขณะที่หมอและเภสัชกรห้ามผู้ป่วยไม่ให้ใช้ยาบางชนิดร่วมกัน	 แต่ปลาต้องว่ายน้ำ�อยู่ในแม่น้ำ�ที่มียา

มากมายหลากหลายชนิดตกค้างผสมอยู่ด้วยกัน	 ดังนั้น	 จึงมีความจำาเป็นที่ต้องศึกษาผลกระทบเรื้อรังจากการได้

รับยาผสมรวมในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนานด้วย[12,13]

 การดื้อยาที่เกิดจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะ	 ยาปฏิชีวนะถูกผลิตมาให้ทำาลายจุลชีพ	 การตกค้าง								

ในสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลโดยตรงต่อการทำาลายปริมาณและความหลากหลายของจุลชีพในส่ิงแวดล้อมด้วย																	

นอกจากน้ียังทำาให้เกิดการดื้อยาของยีนเชื้อโรค	 เกิดแบคทีเรียดื้อยา	 ส่งผลให้จำานวนยาที่มีประสิทธิภาพในการ

รักษาโรคในมนุษย์ลดลง	 การด้ือยาน้ีได้เกิดข้ึนแล้วในจุลชีพจำานวนมากที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงในมนุษย์															

ดังที่องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้ประกาศว่า	การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นภัยหลักที่คุกคามสุขภาพมนุษย์ทั่วโลก[14]

 การเปลีย่นรปูและการคงอยูข่องยาในสิง่แวดลอ้ม		ยาบางชนดิดือ้ตอ่การยอ่ยสลายตามธรรมชาตแิละ

คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนาน	 และมียาจำานวนหนึ่งสามารถเปลี่ยนรูปและมีพิษมากขึ้นในสิ่งแวดล้อม																									

จากกระบวนการทางฟิสิกส์	เคมี	หรือชีวภาพ	ยกตัวอย่างเช่น	ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน(cephalosporin)	

คือ	 cafazolin	 และ	 cephapirin	 จะเปลี่ยนรูปไปมีพิษมากข้ึนและคงอยู่ยาวนานข้ึนเม่ือได้รับการกระตุ้นโดยแสง[15]     

ซึ่งพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนรูปไปจากยาเดิมในระบบนิเวศเหล่านี้ไม่ได้มีการศึกษาไว้เลยในกระบวนการ													

ผลิตยา

ปัญหายาในสิ่งแวดล้อม เรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข

	 รัฐบาลและอุตสาหกรรมจำาเป็นต้องตระหนักว่า	 การตกค้างของยาแม้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำ�                        

กม็ศัีกยภาพทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ส่ิงแวดล้อมอยา่งรา้ยแรงได	้การทีจ่ะลดปัญหาผลกระทบจากการตกคา้ง

ของยาในสิง่แวดล้อม	จำาเปน็อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งรีบเร่งแกไ้ขปญัหาเรือ่งของการใชย้า	เทคโนโลยใีนการกำาจดัของเสยี

รวมถึงการบำาบัดน้ำ�เสีย	ต้องมีการดำาเนินการเรื่องนโยบายการใช้ยาที่มีคุณภาพและสมเหตุสมผลที่คำานึงถึงผลก

ระทบต่อเนื่องทางสิ่งแวดล้อมและระบบกำาจัดที่มีคุณภาพ[16]	ดังนี้

 เรียกยาที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนมาและกำาจัดให้ถูกหลักวิชาการ	 ต้องมีการให้ความรู้และการศึกษา																			

แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทิ้งยาที่ไม่ใช้แล้วออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง	มียุทธศาสตร์การกำาจัด

ยาที่ไม่ใช้แล้วด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ	 การสร้างระบบและกลไกในการแยกยาที่ไม่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป											

รวมถึงการผลักดันให้ผู้ผลิตต้องเป็นผู้รับผิดชอบบำาบัดยาที่ผลิตตามหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้รับผิดชอบ												

(Polluter	Principal	Pay	:	PPP)

 ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลหรือใช้อย่างมีคุณภาพ	 ต้องให้การศึกษาแก่แพทย์และเภสัชกรเพื่อทบทวบ									

การจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม	 เพื่อที่จะลดการจ่ายยาปริมาณมากเกินไปให้แก่ผู้ป่วย	 ทั้งนี้หลักการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผลขององค์การอนามัยโลกต้องรวมถึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยาไว้ด้วย

 การปรบัปรงุระบบบำาบดัน ้ำ�เสยี	ท้ังของโรงงานผลติยา	ของโรงพยาบาลและของเมอืง	ใหส้ามารถกำาจดั

ยาได้		นอกจากนี้การนำาน้ำ�เสียที่บำาบัดแล้วหรือการนำาปุ๋ยจากตะกอนของระบบบำาบัดกลับมาใช้ใหม่	ต้องมั่นใจว่า

ไม่มียาตกค้างอยู่ด้วย	 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีปลายเหตุ	 จึงต้องมีการกำาหนดหลักการป้องกัน

มลพิษจากยาเพื่อติดตามและควบคุมการปล่อยทิ้งยาด้วย
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การบำ บัดน้ำ เสียจากโรงพยาบาล

	 ศนูยว์จิยัและฝกึอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม	กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ไดศ้กึษาการปนปือ้นของสารใน

กลุม่ผลิตภณัฑย์าและการดูแลสุขภาพ	(Pharmaceuticals	and	personal	care	products:	PPCPs)	ในแมน่ ้ำ�บางปะกง

ในระหวา่งปพี.ศ.	2557-2559	เพือ่ศึกษาการปนเป้ือนและประสทิธภิาพในการขจดัสาร	PPCPs	ของระบบบงึประดษิฐ์

ขั้นสูงและความเหมาะสมในการนำาน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัดกลับมาใช้ใหม่	 เพื่อลด	 PPCPs	 ในแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ																

ลดผลกระทบทางอ้อมต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในน้ำ�	และเพื่อใช้เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำ�ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง

	 ผลการศึกษา	พบการปนเปื้อนยาต้านจุลชีพ	Ciprofloxacin,	Norfloxacin	ในน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล	และ

น้ำ�เสียจากฟาร์มสุกร	 โดยพบ	 Ciprofloxacin	 ในน้ำ�เสียจากฟาร์มสุกรเข้มข้นมากกว่าน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล													

21.98	 เท่า	 และพบ	 Norfloxacin	 เข้มข้นมากกว่าน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล	 7.7	 เท่า	 ส่วนTetracycline	 นั้น																														

พบการปนเปื้อนในน้ำ�เสียทั้งจากโรงพยาบาล	จากชุมชน	จากฟาร์มสุกร	และจากฟาร์มปลา	โดยพบในน้ำ�เสียจาก

ฟารม์สกุรเขม้ขน้มากกวา่น ้ำ�เสยีจากโรงพยาบาล	45.67	เทา่	อกีทัง้ยงัพบยาฆา่แมลง	หรอื	DEET	ในน ้ำ�เสยีทัง้จาก

โรงพยาบาล	จากชุมชน	และจากฟาร์มสุกร	โดยที่ความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน	

	 การตรวจพบการปนเปื้อนของสารกลุ่ม	 PPCPs	 นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแหล่งกำาเนิดเท่านั้น	 แต่ยังมี													

แหล่งกำาเนิดอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้มีการสำารวจ

ประสิทธิภาพของระบบบำาบัดน้ำ�เสียต่างๆในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs 

	 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียแต่ละชนิดมีกลไกและการเดินระบบในการขจัดสารในกลุ่ม	 PPCPs	 ที่แตกต่างกัน														

จึงทำาให้มีประสิทธิภาพในการบำาบัดที่แตกต่างกันออกไป

 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียแบบบ่อผึ่ง 

	 สารในกลุ่ม	 PPCPs	 ที่ระบบบำาบัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลบางปะกงสามารถขจัดได้	 100	%	 ได้แก่																

caffeine,	lbuprofen,	Sulfamethoxazole,	และTheophylline			นอกจากนีร้ะบบบำาบดัน ้ำ�เสยีของโรงพยาบาลบางปะกง

ยังสามารถบำาบัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	(Total	coliform	bacteria)	 โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากอุจจาระ	(Fecal	

coliform	bacteria)	และเอนเทอโรคอกไค	(Enterococci)	ได้	100	%	

 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน 

	 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 เป็นแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน	 จากการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพในการขจัดสารในกลุ่ม	 PPCPs	 15	 ชนิด	 พบว่าสามารถขจัดได้	 100	%	 8	 ชนิด	 ได้แก่	

Amoxycillin,	Erythromycin,	Trimethoprim,	Acetaminophen,	 Ibuprofen,	Naproxen,	Gemfibrozil	และ	DEET	อีก	7	

ชนิดยังตกค้างในน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัด	ได้แก่	Ciprofloxacin	1.56	µg/l,	Norfloxacin	5.04	µg/l,	Sulfamethoxazole	0.91	

µg/l,	Tetracycline	0.72	µg/l,	Theophylline	0.39	µg/l,	Atenolol	0.47	µg/l	และ	Caffeine	034	µg/l	นอกจากนี้ยัง

สามารถขจัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากอุจจาระ	และเอนเทอโรคอกไค	ได้	100	%

 

รูปที่ 1 ส�รในกลุ่ม PPCPs ที่พบในน้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน

 

 ระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่	 มีการใช้น้ำ�วันละ	 800-1,000																				

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	หากปล่อยน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัดแล้วลงสู่แม่น้ำ�บางปะกงในปริมาณวันละ	 800	ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน	 จะปล่อยสารในกลุ่ม	 PPCPs	 ท่ียังตกค้างอยู่ในน้ำ � ท่ีผ่านการบำาบัดลงสู่แม่น้ำ �บางปะกง	 เช่น																																						

Sulfamethoxazole	 72.8	 มิลลิกรัมต่อวัน,	 Theophylline	 31.2	 มิลลิกรัมต่อวัน,	 Atenolol	 37.6	 มิลลิกรัมต่อวัน,																	

Caffeine	 27.2	 มิลลิกรัมต่อวัน	 ดังน้ัน	 จึงได้ร่วมกันศึกษาวิธีการบำาบัดท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ																																				

สง่เสรมิใหม้กีารนำาน ้ำ�น้ันกลบัมาใชใ้หมภ่ายในโรงพยาบาล	โดยจัดทำาระบบบงึประดษิฐ์ขัน้สงูสาธติ	ณ	โรงพยาบาล

บางปะกง	 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบในการขจัดสารในกลุ่ม	 PPCPs	 ในน้ำ�เสียของโรงพยาบาล																									

เปน็เบือ้งตน้	กอ่นทีจ่ะกอ่สรา้งระบบขนาดใหญ	่ณ	โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร	โดยน้ำ�ทีเ่ขา้ระบบบงึประดษิฐ์

ขั้นสูงเป็นน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัดจากระบบบำาบัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน	
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การบำ บัดน้ำ เสียจากโรงพยาบาล

	 ศนูยว์จิยัและฝกึอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม	กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ไดศ้กึษาการปนปือ้นของสารใน

กลุม่ผลติภณัฑย์าและการดูแลสขุภาพ	(Pharmaceuticals	and	personal	care	products:	PPCPs)	ในแมน่ ้ำ�บางปะกง

ในระหวา่งปพี.ศ.	2557-2559	เพือ่ศกึษาการปนเปือ้นและประสทิธภิาพในการขจดัสาร	PPCPs	ของระบบบงึประดษิฐ์

ขั้นสูงและความเหมาะสมในการนำาน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัดกลับมาใช้ใหม่	 เพื่อลด	 PPCPs	 ในแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ																

ลดผลกระทบทางอ้อมต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในน้ำ�	และเพื่อใช้เป็นแหล่งทรัพยากรน้ำ�ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง

	 ผลการศึกษา	พบการปนเปื้อนยาต้านจุลชีพ	Ciprofloxacin,	Norfloxacin	ในน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล	และ

น้ำ�เสียจากฟาร์มสุกร	 โดยพบ	 Ciprofloxacin	 ในน้ำ�เสียจากฟาร์มสุกรเข้มข้นมากกว่าน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล													

21.98	 เท่า	 และพบ	 Norfloxacin	 เข้มข้นมากกว่าน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล	 7.7	 เท่า	 ส่วนTetracycline	 นั้น																														

พบการปนเปื้อนในน้ำ�เสียทั้งจากโรงพยาบาล	จากชุมชน	จากฟาร์มสุกร	และจากฟาร์มปลา	โดยพบในน้ำ�เสียจาก

ฟารม์สกุรเขม้ขน้มากกวา่น ้ำ�เสยีจากโรงพยาบาล	45.67	เทา่	อกีทัง้ยงัพบยาฆา่แมลง	หรอื	DEET	ในน ้ำ�เสยีทัง้จาก

โรงพยาบาล	จากชุมชน	และจากฟาร์มสุกร	โดยที่ความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน	

	 การตรวจพบการปนเปื้อนของสารกลุ่ม	 PPCPs	 นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแหล่งกำาเนิดเท่านั้น	 แต่ยังมี													

แหล่งกำาเนิดอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้มีการสำารวจ

ประสิทธิภาพของระบบบำาบัดน้ำ�เสียต่างๆในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs 

	 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียแต่ละชนิดมีกลไกและการเดินระบบในการขจัดสารในกลุ่ม	 PPCPs	 ที่แตกต่างกัน														

จึงทำาให้มีประสิทธิภาพในการบำาบัดที่แตกต่างกันออกไป

 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียแบบบ่อผึ่ง 

	 สารในกลุ่ม	 PPCPs	 ที่ระบบบำาบัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลบางปะกงสามารถขจัดได้	 100	%	 ได้แก่																

caffeine,	lbuprofen,	Sulfamethoxazole,	และTheophylline			นอกจากนีร้ะบบบำาบดัน ้ำ�เสยีของโรงพยาบาลบางปะกง

ยังสามารถบำาบัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	(Total	coliform	bacteria)	 โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากอุจจาระ	(Fecal	

coliform	bacteria)	และเอนเทอโรคอกไค	(Enterococci)	ได้	100	%	

 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน 

	 ระบบบำาบัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 เป็นแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน	 จากการ

ตรวจสอบประสิทธิภาพในการขจัดสารในกลุ่ม	 PPCPs	 15	 ชนิด	 พบว่าสามารถขจัดได้	 100	%	 8	 ชนิด	 ได้แก่	

Amoxycillin,	Erythromycin,	Trimethoprim,	Acetaminophen,	 Ibuprofen,	Naproxen,	Gemfibrozil	และ	DEET	อีก	7	

ชนิดยังตกค้างในน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัด	ได้แก่	Ciprofloxacin	1.56	µg/l,	Norfloxacin	5.04	µg/l,	Sulfamethoxazole	0.91	

µg/l,	Tetracycline	0.72	µg/l,	Theophylline	0.39	µg/l,	Atenolol	0.47	µg/l	และ	Caffeine	034	µg/l	นอกจากนี้ยัง

สามารถขจัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากอุจจาระ	และเอนเทอโรคอกไค	ได้	100	%

 

รูปที่ 1 ส�รในกลุ่ม PPCPs ที่พบในน้ำ�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดจ�กระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน

 

 ระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่	 มีการใช้น้ำ�วันละ	 800-1,000																				

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	หากปล่อยน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัดแล้วลงสู่แม่น้ำ�บางปะกงในปริมาณวันละ	 800	ลูกบาศก์เมตร

ต่อวัน	 จะปล่อยสารในกลุ่ม	 PPCPs	 ท่ียังตกค้างอยู่ในน้ำ � ท่ีผ่านการบำาบัดลงสู่แม่น้ำ �บางปะกง	 เช่น																																						

Sulfamethoxazole	 72.8	 มิลลิกรัมต่อวัน,	 Theophylline	 31.2	 มิลลิกรัมต่อวัน,	 Atenolol	 37.6	 มิลลิกรัมต่อวัน,																	

Caffeine	 27.2	 มิลลิกรัมต่อวัน	 ดังน้ัน	 จึงได้ร่วมกันศึกษาวิธีการบำาบัดท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ																																				

สง่เสรมิใหม้กีารนำาน ้ำ�น้ันกลบัมาใชใ้หมภ่ายในโรงพยาบาล	โดยจัดทำาระบบบงึประดษิฐ์ขัน้สงูสาธติ	ณ	โรงพยาบาล

บางปะกง	 เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของระบบในการขจัดสารในกลุ่ม	 PPCPs	 ในน้ำ�เสียของโรงพยาบาล																									

เปน็เบือ้งตน้	กอ่นทีจ่ะกอ่สรา้งระบบขนาดใหญ	่ณ	โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร	โดยน้ำ�ทีเ่ขา้ระบบบงึประดษิฐ์

ขั้นสูงเป็นน้ำ�ที่ผ่านการบำาบัดจากระบบบำาบัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน	
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ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
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	 ระบบบึงประดิษฐ์รูป

แบบแตกต่างกันสามารถกำาจัด

ยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ	 ได้	

แตกต่างกัน	โดยพบว่าระบบบึง

ประดิษฐ์ที่มีชั้นหินกรองเป็นหิน

คลุกท่ีปลูกต้นกก	 สามารถ

กำาจดัยาตา้นจุลชพีสว่นใหญ่ได้	

เช่น	กำาจัด	CIP,	NOR,	TC,	SMX	

ได	้94-98%	สว่น	ERY	ถกูกำาจดั

ได้เพียง	 57%	 นอกจากนี้บ่อ

ชนิดนี้ยังกำาจัดกลุ่มยาแก้ปวด	

(ACT)	 และยาบีต้าบล๊อกเกอร์	

(ATN)	 ได้ดีมากท่ีประสิทธิภาพ

ร้อยละ	73	และ	81	ตามลำาดับ	

เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นหินกรองเป็นหินคลุกที่ไม่ปลูกพืช	 พบว่า	 การมีพืชค่อนข้างให้ผลดีกว่าการไม่มีพืช																									

ในการกำาจัดกลุ่มยาชนิดต่างๆ	 โดยเฉพาะยา	 CIP	 ที่เห็นได้ชัดเจนว่าพืชช่วยส่งเสริมการทำาลายยาต้านจุลชีพ											

ชนิดนี้	แต่กลับพบว่า	ชั้นหินกรองที่เป็นหินคลุกเพียงอย่างเดียว	สามารถขจัดยาแก้ปวดและยาบีต้าบล็อคเกอร์ได้

มากกว่า	คือร้อยละ	89	และ	92	ตามลำาดับ

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศรนำาน้ำ�ที่ผ่านการ

บำาบัดจากระบบบึงประดิษฐ์											

ขั้นสงูกลับมาใช้ใหม่ในการดูแล

สวนและ ในระบบชั ก โครก												

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ�ที่

ผ่านการบำาบัดจากระบบบึง

ประดิษฐ์ขั้นสูงกับแหล่ง น้ำ �

ธรรมชาติ	 พบว่าคุณภาพน้ำ�ที่

ออกจากระบบบงึประดษิฐข้ั์นสงู

มีคุณภาพดีกว่าน้ำ �ในแม่น้ำ �

ปราจีนบุรี	 เนื่องจากไม่มีการ

เติมคลอรีน

รูปที่ 2 แสดงพืชที่ใช้ในแต่ละบ่อในระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง

รูปที่ 3 แสดงก�รนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่ภ�ยในโรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร

ยาปฏิชีวนะ

	 การใช้ยาปฏิชีวนะได้ก่อให้เกิดประโยชน์																		

แกก่ารปศสุตัวแ์ละชว่ยให้การจดัหาโปรตนีจากสตัว์

ให้แก่ประชากรมนุษย์มีราคาย่อมเยาขึ้นเรื่อยๆ	

อยา่งไรก็ตาม	เนือ่งจากการใชย้าปฏชีิวนะอยา่งมาก

สง่ผลใหเ้กดิการยบัยัง้เชือ้ทีไ่วตอ่ยาในขณะทีค่ดัเลอืก

เช้ือท่ีดื้อยาไว้	 การใช้ยาปฏิชีวนะในทางการเกษตร

จึงมีส่วนให้การดื้อยาปฏิชีวนะเพ่ิมมากขึ้นและ													

แพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น

เรือ่ยๆด้วย	จนถึงปจัจบุนันีค้วามสนใจทางวทิยาศาสตร์ไดมุ้ง่ไปท่ีการเกิดการดือ้ยาและการกระจายแบคทีเรยีดือ้ยา

และยีนดื้อยาสู่สิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผลมาจากการเลี้ยงและการรักษาสัตว์โดยเฉพาะผ่านทางปุ๋ยคอก																			

ทางผลิตภัณฑ์อาหารและทางการสัมผัสกับสัตว์โดยตรงเป็นหลัก	 แต่ท่ีจริงแล้วการปนเป้ือนยาปฏิชีวนะท่ีตกค้าง

ในสิ่งแวดล้อมอาจเป็นปัจจัยสำาคัญในการคัดเลือกและการกระจายแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะก็เป็นได้	 การคงมี											

ยาปฏิชีวนะอยู่ในส่ิงแวดล้อมโดยไม่สูญหายไปน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 ชนิดของดินและภูมิอากาศ	 และ																		

ยังขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมีของยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆด้วย	 การศึกษาเชิงเฝ้าสังเกต															

แสดงให้เห็นว่า	ยาปฏิชีวนะสามารถตกค้างในความเข้มข้นสูงๆในดินและน้ำ�ได้โดยเฉพาะ	ณ	ตำาแหน่งที่ตั้งที่ใกล้

กบัทีท่ำาการปศสุตัวอ์ยา่งเขม้ขน้	เรายงัทราบนอ้ยมากเกีย่วกบัความเขม้ขน้ทีจ่ะมผีลคดัเลือกจลุนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้ม	

และสง่เสรมิการคงอยู่หรอืแมแ้ตก่ารเพ่ิมยีนดือ้ยาในสิง่แวดลอ้ม	แตเ่ดมิสนันิษฐานวา่เกิดการชักนำาการดือ้ยาเฉพาะ

ท่ีความเข้มข้นเหนือความเข้มข้นยับย้ังต ่ำ�สุด	 (minimum	 inhibitory	 concentration,	 MIC)	 แต่เม่ือไม่นานมาน้ี																		

หลักฐานสะสมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆว่า	 สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่ความเข้มข้นต่ำ�กว่า																							

ความเข้มข้นยับยั้งต่ำ�สุดหลายร้อยเท่า	 อย่างไรก็ตาม	 สำาหรับยาปฏิชีวนะและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่	 ปัจจุบัน											

ยงัไมม่กีารระบคุวามเขม้ขน้ทีเ่ปน็ขดีเริม่เปลีย่นต่ำ�สดุทีจ่ะชกันำาหรอืสง่เสรมิการแพรข่ยายการดือ้ยาปฏชีิวนะของ

จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม	 เพราะฉะนั้นจึงจำาเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น									

ของยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมกับความชุกและการที่การดื้อยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมคงอยู่ไม่สูญหายไป	

อันดับแรก	จำาเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาว่า	ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะเท่าใดยังคงมีผลต่อแบคทีเรียและ

สามารถทำาให้แบคทีเรียท่ีดื้อยาคงอยู่ไม่สูญหายไปหรือเพิ่มขึ้น	 ยิ่งไปกว่านั้นควรศึกษาชะตาของยาปฏิชีวนะ																

ในแหล่งหลัก	 (ปุ๋ยคอก	 ดิน	 น้ำ�)	 รวมถึงเมแทบอไลต์ท่ีมีฤทธิ์ต้านจุลชีพและชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเมแทบอไลต์

ด้วย	 ประการสุดท้าย	 ควรศึกษาการส่งผ่านสารประกอบยาปฏิชีวนะระหว่างแหล่งต่างๆ	 เพ่ือระบุแหล่งหลักๆ															

ที่น่าสนใจ	และกำาหนดมาตรการแทรกแซง
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	 ระบบบึงประดิษฐ์รูป

แบบแตกต่างกันสามารถกำาจัด

ยาต้านจุลชีพชนิดต่างๆ	 ได้	

แตกต่างกัน	โดยพบว่าระบบบึง

ประดิษฐ์ที่มีชั้นหินกรองเป็นหิน

คลุกท่ีปลูกต้นกก	 สามารถ

กำาจดัยาตา้นจลุชพีสว่นใหญ่ได	้

เช่น	กำาจัด	CIP,	NOR,	TC,	SMX	

ได	้94-98%	สว่น	ERY	ถกูกำาจดั

ได้เพียง	 57%	 นอกจากนี้บ่อ

ชนิดนี้ยังกำาจัดกลุ่มยาแก้ปวด	

(ACT)	 และยาบีต้าบล๊อกเกอร์	

(ATN)	 ได้ดีมากท่ีประสิทธิภาพ

ร้อยละ	73	และ	81	ตามลำาดับ	

เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นหินกรองเป็นหินคลุกที่ไม่ปลูกพืช	 พบว่า	 การมีพืชค่อนข้างให้ผลดีกว่าการไม่มีพืช																									

ในการกำาจัดกลุ่มยาชนิดต่างๆ	 โดยเฉพาะยา	 CIP	 ที่เห็นได้ชัดเจนว่าพืชช่วยส่งเสริมการทำาลายยาต้านจุลชีพ											

ชนิดนี้	แต่กลับพบว่า	ชั้นหินกรองที่เป็นหินคลุกเพียงอย่างเดียว	สามารถขจัดยาแก้ปวดและยาบีต้าบล็อคเกอร์ได้

มากกว่า	คือร้อยละ	89	และ	92	ตามลำาดับ

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศรนำาน้ำ�ที่ผ่านการ

บำาบัดจากระบบบึงประดิษฐ์											

ขั้นสงูกลับมาใช้ใหม่ในการดูแล

สวนและ ในระบบชั ก โครก												

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ�ที่

ผ่านการบำาบัดจากระบบบึง

ประดิษฐ์ขั้นสูงกับแหล่ง น้ำ �

ธรรมชาติ	 พบว่าคุณภาพน้ำ�ที่

ออกจากระบบบงึประดษิฐข้ั์นสงู

มีคุณภาพดีกว่าน้ำ �ในแม่น้ำ �

ปราจีนบุรี	 เนื่องจากไม่มีการ

เติมคลอรีน

รูปที่ 2 แสดงพืชที่ใช้ในแต่ละบ่อในระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง

รูปที่ 3 แสดงก�รนำ�น้ำ�กลับม�ใช้ใหม่ภ�ยในโรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร

ยาปฏิชีวนะ

	 การใช้ยาปฏิชีวนะได้ก่อให้เกิดประโยชน์																		

แกก่ารปศสุตัวแ์ละชว่ยให้การจดัหาโปรตนีจากสตัว์

ให้แก่ประชากรมนุษย์มีราคาย่อมเยาขึ้นเรื่อยๆ	

อยา่งไรก็ตาม	เนือ่งจากการใชย้าปฏชีิวนะอยา่งมาก

สง่ผลใหเ้กดิการยบัยัง้เชือ้ทีไ่วตอ่ยาในขณะทีค่ดัเลอืก

เช้ือท่ีดื้อยาไว้	 การใช้ยาปฏิชีวนะในทางการเกษตร

จึงมีส่วนให้การดื้อยาปฏิชีวนะเพ่ิมมากขึ้นและ													

แพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น

เรือ่ยๆด้วย	จนถึงปจัจบุนันีค้วามสนใจทางวทิยาศาสตร์ไดมุ้ง่ไปท่ีการเกิดการดือ้ยาและการกระจายแบคทีเรยีดือ้ยา

และยีนดื้อยาสู่สิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผลมาจากการเลี้ยงและการรักษาสัตว์โดยเฉพาะผ่านทางปุ๋ยคอก																			

ทางผลิตภัณฑ์อาหารและทางการสัมผัสกับสัตว์โดยตรงเป็นหลัก	 แต่ท่ีจริงแล้วการปนเป้ือนยาปฏิชีวนะท่ีตกค้าง

ในสิ่งแวดล้อมอาจเป็นปัจจัยสำาคัญในการคัดเลือกและการกระจายแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะก็เป็นได้	 การคงมี											

ยาปฏิชีวนะอยู่ในส่ิงแวดล้อมโดยไม่สูญหายไปน้ันข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ	 เช่น	 ชนิดของดินและภูมิอากาศ	 และ																		

ยังขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมีของยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆด้วย	 การศึกษาเชิงเฝ้าสังเกต															

แสดงให้เห็นว่า	ยาปฏิชีวนะสามารถตกค้างในความเข้มข้นสูงๆในดินและน้ำ�ได้โดยเฉพาะ	ณ	ตำาแหน่งที่ตั้งที่ใกล้

กบัทีท่ำาการปศสุตัวอ์ยา่งเขม้ขน้	เรายงัทราบนอ้ยมากเกีย่วกบัความเขม้ขน้ทีจ่ะมผีลคดัเลือกจลุนิทรยีใ์นสิง่แวดลอ้ม	

และสง่เสรมิการคงอยู่หรอืแมแ้ตก่ารเพ่ิมยีนดือ้ยาในสิง่แวดลอ้ม	แตเ่ดมิสนันิษฐานวา่เกิดการชักนำาการดือ้ยาเฉพาะ

ท่ีความเข้มข้นเหนือความเข้มข้นยับย้ังต ่ำ�สุด	 (minimum	 inhibitory	 concentration,	 MIC)	 แต่เม่ือไม่นานมาน้ี																		

หลักฐานสะสมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆว่า	 สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่ความเข้มข้นต่ำ�กว่า																							

ความเข้มข้นยับยั้งต่ำ�สุดหลายร้อยเท่า	 อย่างไรก็ตาม	 สำาหรับยาปฏิชีวนะและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่	 ปัจจุบัน											

ยงัไมม่กีารระบคุวามเขม้ขน้ทีเ่ปน็ขดีเริม่เปลีย่นต่ำ�สดุทีจ่ะชกันำาหรอืสง่เสรมิการแพรข่ยายการดือ้ยาปฏชีิวนะของ

จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม	 เพราะฉะนั้นจึงจำาเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น									

ของยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมกับความชุกและการที่การดื้อยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมคงอยู่ไม่สูญหายไป	

อันดับแรก	จำาเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาว่า	ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะเท่าใดยังคงมีผลต่อแบคทีเรียและ

สามารถทำาให้แบคทีเรียท่ีดื้อยาคงอยู่ไม่สูญหายไปหรือเพิ่มขึ้น	 ยิ่งไปกว่านั้นควรศึกษาชะตาของยาปฏิชีวนะ																

ในแหล่งหลัก	 (ปุ๋ยคอก	 ดิน	 น้ำ�)	 รวมถึงเมแทบอไลต์ท่ีมีฤทธิ์ต้านจุลชีพและชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเมแทบอไลต์

ด้วย	 ประการสุดท้าย	 ควรศึกษาการส่งผ่านสารประกอบยาปฏิชีวนะระหว่างแหล่งต่างๆ	 เพ่ือระบุแหล่งหลักๆ															

ที่น่าสนใจ	และกำาหนดมาตรการแทรกแซง
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ในสิ่งแวดล้อม

 หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์



	 มีการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มไนโทรฟูแรนกันอย่างแพร่หลายสำาหรับการรักษาและการป้องกันโรคในสัตว์										

โดยเฉพาะสัตว์ปีก	 ยานี้เป็นอันตรายเนื่องจากความเป็นพิษของมันและเมแทบอไลต์ท่ีอาจก่อมะเร็งแก่มนุษย์														

หน่วยงานรัฐในบางประเทศได้ดำาเนินการวิเคราะห์หรือเฝ้าสังเกตยาตกค้างกลุ่มนี้	 เช่น	 มาเลเซีย	 จีน																									

บราซิล	ไอร์แลนด์

	 คลอแรมเฟนิคอล	 (chloramphenicol)	 เป็นยาที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย																	

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�โดยเฉพาะกุ้ง	 ยาสัตว์ชนิดนี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์อันเนื่องมาจากผล																														

อันไม่พึงประสงค์	 จากความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ในมนุษย์และความเป็นไปได้ที่อาจพบเมแทบอไลต์ของยานี้														

ในเนื้อเยื่อส่วนที่รับประทานได้ของสัตว์ที่ได้รับยา	 ประเทศส่วนใหญ่รวมถึงสหภาพยุโรป	 (European	 Union)																							

จึงไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหาร	 น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหลายประเทศ	 และ					

ขีดจำากัดของการตรวจจับหรือการหาปริมาณ	(LOD	หรือ	LOQ)	ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในบางประเทศสูงเกินกว่าจะ

ทำาให้หาคลอแรมเฟนิคอลในปริมาณน้อยๆได้	 ตัวอย่างประเทศที่มีหน่วยงานรัฐวิเคราะห์ยาตกค้างตัวนี้																					

ได้แก่	มาเลเซีย	จีน	สหรัฐอเมริกา

	 หลายประเทศไม่มีการเฝ้าสังเกตยาซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะในน ้ำ�ดื่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูง																

ถ้าต้องเฝ้าอย่างเป็นกิจวัตรประจำา	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน	 น้ำ�เสียท่ีมียาปฏิชีวนะอยู่ด้วยมักจะถูกปล่อย												

เข้าสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยปราศจากการบำาบัดอย่างเพียงพอ	การศึกษาจากประเทศเอเชียเขตร้อน	 5	 ประเทศ	

พบยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ในแม่น้ำ�และน้ำ�ชายฝั่ง	 และประมาณการว่ามีการปล่อยยาซัลฟาเมท็อกซาโซล																					

(sulphamethoxazole)	ลงสู่ทะเลปีละประมาณ	12	ตัน	อย่างไรก็ตาม	แม้แต่ในประเทศรายได้สูงๆ	ก็พบยาปฏิชีวนะ

ในน้ำ�ที่ปล่อยออกจากโรงงานบำาบัด	 ซึ่งบ่งบอกว่า	 เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถกำาจัดยาปฏิชีวนะได้หมดส้ิน	

การวิจัยต้องมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาโรงบำาบัดขนาดเล็กที่ราคาย่อมเยาและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อกำาจัด																		

ยาปฏิชีวนะตกค้างและแบคทีเรียดื้อยา	 ณ	 จุดกำาเนิด	 และพัฒนาเคร่ืองมือเฝ้าสังเกตระดับยาปฏิชีวนะ																															

ในสิ่งแวดล้อมด้วย

กลุ่มตัวทำาการที่ตัวรับชนิดบีต้า

	 ตัวทำาการท่ีตัวรับชนิดบีต้าใช้เป็นสารส่งเสริมการเติบโต	 เกษตรกรใช้ยากลุ่มนี้ในการเลี้ยงหมู																									

เป็นส่วนใหญ่	และมีการใช้สำาหรับวัวและแพะบ้าง	ยากลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ในผู้ที่บริโภค

ผลติภัณฑ์ทีม่ยีาตกค้างในระดับสงูๆ	โดยกระตุ้นให้อัตราหวัใจเตน้เพิม่ขึน้	(ภาวะหวัใจเตน้เรว็ผดิปรกต)ิ,	เกดิอาการ

หัวใจเต้นแรง	 (หรือหัวใจเต้นแผ่วระรัว),	 กล้ามเนื้อส่ันระริก	 และความดันเลือดเพิ่มขึ้น	 ตัวอย่างประเทศ																														

ที่มีหน่วยงานรัฐวิเคราะห์ยาตกค้างบางตัวในกลุ่มนี้ได้แก่	มาเลเซีย	จีน	ไต้หวัน

การควบคุม

	 องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization,	WHO)	ได้เรียกร้องให้มีนโยบายปรับปรุงการจัดการ

ของเสียทางยา	และลดยาตกค้างที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด	อย่างไรก็ตาม	ข้อบังคับจำาเพาะๆ	ถูกจำากัด

โดยการขาดความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความเข้มข้นที่ปลอดภัยของยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในแง่ของ

การเกิดการดื้อยา	 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือศึกษาอันตรกิริยาของสาร	 หรือศึกษาอันตราย															

ต่อมนุษย์และทรัพยากรทางนิเวศวิทยาเป็นข้อกำาหนดจำาเป็นสำาหรับการเปิดตัวยาใหม่ๆ	ในทวีปยุโรปและประเทศ

สหรัฐอเมริกา	แต่ไม่จำาเป็นสำาหรับยาที่วางตลาดอยู่แล้ว	ข้อกำาหนดเหล่านี้ไม่ได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องการดื้อยา	

แต่มุ่งความสนใจไปที่ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยาต่อสปีชีส์ต่างๆ	 ซึ่งสะท้อนถึงคำาว่า	 ecopharmacovigilance														

ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักท่ีค่อนข้างใหม่เก่ียวกับการติดตามความเสี่ยงของยาต่อสิ่งแวดล้อม	 และเก่ียวข้องกับ																										

การตรวจหา	 การประเมินและการป้องกันผลอันไม่พึงประสงค์ต่อมนุษย์หรือสปีชีส์อื่นๆ	 แนวคิดน้ีกำาลังได้รับ																		

ความสนใจในยุโรปและในประเทศอินเดียด้วยเนื่องจากอินเดียส่งออกยาไปยังหลายประเทศทั่วโลก
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	 มีการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มไนโทรฟูแรนกันอย่างแพร่หลายสำาหรับการรักษาและการป้องกันโรคในสัตว์										

โดยเฉพาะสัตว์ปีก	 ยานี้เป็นอันตรายเนื่องจากความเป็นพิษของมันและเมแทบอไลต์ท่ีอาจก่อมะเร็งแก่มนุษย์														

หน่วยงานรัฐในบางประเทศได้ดำาเนินการวิเคราะห์หรือเฝ้าสังเกตยาตกค้างกลุ่มนี้	 เช่น	 มาเลเซีย	 จีน																									

บราซิล	ไอร์แลนด์

	 คลอแรมเฟนิคอล	 (chloramphenicol)	 เป็นยาที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย																	

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�โดยเฉพาะกุ้ง	 ยาสัตว์ชนิดนี้ เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์อันเนื่องมาจากผล																														

อันไม่พึงประสงค์	 จากความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ในมนุษย์และความเป็นไปได้ที่อาจพบเมแทบอไลต์ของยานี้														

ในเนื้อเยื่อส่วนที่รับประทานได้ของสัตว์ที่ได้รับยา	 ประเทศส่วนใหญ่รวมถึงสหภาพยุโรป	 (European	 Union)																							

จึงไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหาร	 น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหลายประเทศ	 และ					

ขีดจำากัดของการตรวจจับหรือการหาปริมาณ	(LOD	หรือ	LOQ)	ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในบางประเทศสูงเกินกว่าจะ

ทำาให้หาคลอแรมเฟนิคอลในปริมาณน้อยๆได้	 ตัวอย่างประเทศที่มีหน่วยงานรัฐวิเคราะห์ยาตกค้างตัวนี้																					

ได้แก่	มาเลเซีย	จีน	สหรัฐอเมริกา

	 หลายประเทศไม่มีการเฝ้าสังเกตยาซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะในน ้ำ�ดื่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูง																

ถ้าต้องเฝ้าอย่างเป็นกิจวัตรประจำา	 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ัน	 น้ำ�เสียท่ีมียาปฏิชีวนะอยู่ด้วยมักจะถูกปล่อย												

เข้าสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยปราศจากการบำาบัดอย่างเพียงพอ	การศึกษาจากประเทศเอเชียเขตร้อน	 5	 ประเทศ	

พบยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ในแม่น้ำ�และน้ำ�ชายฝั่ง	 และประมาณการว่ามีการปล่อยยาซัลฟาเมท็อกซาโซล																					

(sulphamethoxazole)	ลงสู่ทะเลปีละประมาณ	12	ตัน	อย่างไรก็ตาม	แม้แต่ในประเทศรายได้สูงๆ	ก็พบยาปฏิชีวนะ

ในน้ำ�ที่ปล่อยออกจากโรงงานบำาบัด	 ซึ่งบ่งบอกว่า	 เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถกำาจัดยาปฏิชีวนะได้หมดส้ิน	

การวิจัยต้องมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาโรงบำาบัดขนาดเล็กที่ราคาย่อมเยาและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อกำาจัด																		

ยาปฏิชีวนะตกค้างและแบคทีเรียดื้อยา	 ณ	 จุดกำาเนิด	 และพัฒนาเคร่ืองมือเฝ้าสังเกตระดับยาปฏิชีวนะ																															

ในสิ่งแวดล้อมด้วย

กลุ่มตัวทำาการที่ตัวรับชนิดบีต้า

	 ตัวทำาการที่ตัวรับชนิดบีต้าใช้เป็นสารส่งเสริมการเติบโต	 เกษตรกรใช้ยากลุ่มนี้ในการเลี้ยงหมู																									

เป็นส่วนใหญ่	และมีการใช้สำาหรับวัวและแพะบ้าง	ยากลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ในผู้ที่บริโภค

ผลติภณัฑ์ทีม่ยีาตกคา้งในระดับสงูๆ	โดยกระตุน้ให้อัตราหวัใจเตน้เพิม่ขึน้	(ภาวะหวัใจเตน้เรว็ผดิปรกต)ิ,	เกดิอาการ

หัวใจเต้นแรง	 (หรือหัวใจเต้นแผ่วระรัว),	 กล้ามเนื้อส่ันระริก	 และความดันเลือดเพิ่มขึ้น	 ตัวอย่างประเทศ																														

ที่มีหน่วยงานรัฐวิเคราะห์ยาตกค้างบางตัวในกลุ่มนี้ได้แก่	มาเลเซีย	จีน	ไต้หวัน

การควบคุม

	 องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization,	WHO)	ได้เรียกร้องให้มีนโยบายปรับปรุงการจัดการ

ของเสียทางยา	และลดยาตกค้างที่เข้าสู่สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด	อย่างไรก็ตาม	ข้อบังคับจำาเพาะๆ	ถูกจำากัด

โดยการขาดความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความเข้มข้นที่ปลอดภัยของยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมในแง่ของ

การเกิดการดื้อยา	 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือศึกษาอันตรกิริยาของสาร	 หรือศึกษาอันตราย															

ต่อมนุษย์และทรัพยากรทางนิเวศวิทยาเป็นข้อกำาหนดจำาเป็นสำาหรับการเปิดตัวยาใหม่ๆ	ในทวีปยุโรปและประเทศ

สหรัฐอเมริกา	แต่ไม่จำาเป็นสำาหรับยาที่วางตลาดอยู่แล้ว	ข้อกำาหนดเหล่านี้ไม่ได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องการดื้อยา	

แต่มุ่งความสนใจไปที่ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยาต่อสปีชีส์ต่างๆ	 ซึ่งสะท้อนถึงคำาว่า	 ecopharmacovigilance														

ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักท่ีค่อนข้างใหม่เก่ียวกับการติดตามความเสี่ยงของยาต่อสิ่งแวดล้อม	 และเก่ียวข้องกับ																										

การตรวจหา	 การประเมินและการป้องกันผลอันไม่พึงประสงค์ต่อมนุษย์หรือสปีชีส์อื่นๆ	 แนวคิดน้ีกำาลังได้รับ																		

ความสนใจในยุโรปและในประเทศอินเดียด้วยเนื่องจากอินเดียส่งออกยาไปยังหลายประเทศทั่วโลก

เอกสารอ้างอิง
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สถานการณ์การดื้อยาต้านแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษา MCR-1 gene

บทนำา

	 ปัญหาเรื่องการตกค้างหรือปนเปื้อนยาในสิ่ง

แวดล้อมนั้น	 มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามมาได้พอสมควร														

นอกเหนือจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและสาร

พิษต่างๆแล้ว	 ที่น่ากังวลมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ											

การตกค้างในสิ่งแวดล้อมของสารพันธุกรรมที่ด้ือยา

ต้านแบคทีเรียและโดยเฉพาะอย่างย่ิง	 MCR-1	 gene																					

ที่เพิ่งค้นพบใหม่ไม่นานมานี้เอง	

	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2558	 มีการรายงาน			

จากประเทศจนีถงึการค้นพบยีนทีด้ื่อต่อยาโคลสิตินทีช่ื่อ																				

MCR-1	 gene	 (mobilized	 colistin	 resistance)	 เป็น																			

ครัง้แรกในโลก	และลงตีพมิพใ์นวารสารทางการแพทย1์  

โดยที่ เป็นการพบว่ายีนดื้อยาน้ันเกิดบน	 plasmid																				

มีลักษณะเป็น	Horizontal	Gene	Transfer	การค้นพบนี้

ก่อให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วโลก	 แม้ว่าก่อนหน้านี้มี										

การศึกษาการดื้อยาโคลิสตินมาแล้วหลายรายงาน													

แต่ก็ล้วนเป็นลักษณะ	Vertical	Gene	Transfer	ทั้งสิ้น		

	 โคลิสตินเป็นยาในกลุ่ม	 polymyxin	 เนื่องจาก

ความเป็นพิษต่อมนุษย์	 จึงมีการแนะนำาให้ใช้ในการ									

เลีย้งสตัว	์แตโ่คลิสตนิกยั็งเปน็ยาสำาคญัสำาหรับฆา่เชือ้ที่

ดือ้ตอ่ยาอืน่ๆ	การคน้พบคร้ังนีส้ะทอ้นปญัหาการด้ือยา

ที่เกิดในห่วงโซ่อาหาร	 กระทบต่อสุขภาพของคนและ									

นำาไปสู่การปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมด้วย	 บทความนี้

เป็นการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน															

พ.ศ.2558	 ถึงเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.2561	 เพื่อนำาเสนอ										

ให้เห็นความก้าวหน้าในการศึกษา	 เพื่อการเตรียมการ

ใดๆในเชิงนโยบายต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันตรวจพบ MCR-1 gene ใน                        

60 ประเทศ กระจายทั่วโลก

	 จากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยและข่าว

ต่างๆ	ในช่วงเวลาที่ทำาการศึกษา	พบว่ามีการรายงาน

วา่พบ	MCR-1	gene	แลว้ถงึ	60	ประเทศท่ัวโลก	กระจาย

อยูใ่นทกุภมูภิาค	(ตารางที	่1)	ตวัอยา่งทีร่ายงาน	มทีีม่า

จากหลากหลายแหล่ง	ดังนี้

			•	จากผู้ป่วย	หรืออาสาสมัครปกติ	(	ปัสสาวะ	เลือด	

อุจจาระหรือการ	swab	ทวารหนัก)		

			•	จากฟาร์มปศุสัตว์	(อุจจาระหรือการ	swab	ทวาร

หนัก	 ช่องจมูก	 จากหมู	 วัว	 ไก่	 ห่าน	 แกะ	 สุนัข	 แพะ												

รวมทั้งแมลงวัน	นก	มูลสัตว์	น้ำ�ล้างคอก)	

			•	จากการประมง	เช่น	ปลา	

			•	จากสัตว์เลี้ยง		

				•	จากเนื้อสัตว์	(หมู	ไก่	วัว	ไก่งวง	กุ้ง	ปลา)	ในตลาด

หรือซูเปอร์มาร์เก็ต	

			•	จากพืชผักผลไม้ในตลาด	

			•	จากสิ่งแวดล้อม	(แม่น้ำ�	น้ำ�บ่อ	น้ำ�ระหว่างการ

บำาบัด	น้ำ�ทะเล	ตะกอนแม่น้ำ�	ดิน	ปุ๋ย)	

			•	จากสัตว์ป่า	

			•	ตัวอย่างเชื้อที่เพาะจากที่ต่างๆ	และแช่แข็งเก็บไว้	

	 นักวิชาการเร่ิมแสดงความกังวลต่อการ														

ปนเปื้อนของ	MCR-1	gene	หรือ	แบคทีเรียที่มี	MCR-1	

gene		ในสิ่งแวดล้อมหรือในระบบนิเวศ	ทำาให้มีงานวิจัย

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

1	 Liu	YY,	et	al	(2016)		Emergence	of	plasmid-mediated	colistin	
resistance	mechanism	MCR-1	 in	animals	and	human	beings	 in	
China:	A	microbiological	and	molecular	biological	study		 .Lancet	
Infection	26	:	161-168.

ตารางที่ 1 รายชื่อ 60 ประเทศ ที่มีรายงานการค้นพบ MCR-1 gene และยีนในกลุ่มเดียวกัน

ทวีป จำานวนประเทศ รายชื่อประเทศ

เอเชีย 14 จนี	ญีปุ่น่	ฮอ่งกง	ไตห้วนั	เกาหลใีต	้กมัพชูา	ลาว	มาเลเซยี	สงิคโปร์	

ไทย	เวียดนาม	บังกลาเทศ	อินเดีย	ปากีสถาน

ตะวันออกกลาง 6 อยีปิต	์ปาเลสไตน	์บาห์เรน	ซาอดุอีาระเบยี	สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส	์

โอมาน

แอฟริกา 6 แอลจีเรีย	ไนจีเรีย	แอฟริกาใต้	ตูนีเซีย	โมร็อกโก	แทนซาเนีย

อเมริกาเหนือ 2 สหรัฐอเมริกา	แคนาดา

อเมริกากลาง

และอเมริกาใต้

8 อาร์เจนตินา	บราซิล	 เอกวาดอร์	 เวเนซูเอลา	 โคลัมเบีย	 โบลิเวีย	

เปรู	เม็กซิโก

ยุโรป 22 เดนมาร์ก	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	เนเธอร์แลนด์	สวิตเซอร์แลนด์	สเปน	

อิตาลี	สหราชอาณาจักร	โปรตุเกส	เบลเยียม	โปแลนด์	โรมาเนีย		

สวีเดน	นอร์เวย์	ลิทัวเนีย	รัสเซีย	เอสโตเนีย	ฟินแลนด์	ลักเซ็มเบิร์ก	

ฮังการี	สโลวาเกีย	กรีซ		

ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์ 2 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	

รวม 60

ความรู้เกี่ยวกับการเกิด MCR-1

	 เดิมมีการค้นพบการดื้อยาโคลิสตินแบบ																

Vertical	 Gene	 Transfer	 มาแล้ว	 ซึ่งเป็นที่ทราบกัน													

โดยท่ัวไปว่าเป็นการถ่ายทอดยีนในสายพันธุ์เดียวกัน	

จากบรรพบุรุษลงสู่เชื้อลูกหลาน	 ยีนดื้อยาชนิดนี้อยู่ที่

โครโมโซม

	 การค้นพบ	MCR-1	 gene	 บน	 plasmid	 เป็น	

Horizontal	gene	transfer		จลุนิทรยีจ์ะถ่ายทอดยนีดือ้ยา

ที่ปรากฎอยู่บนพลาสมิด	(อยู่นอก	chromosome)	ทำาให้

ส่งระหว่างสายพันธุ์เดียวกันหรือต่างสายพันธุ์ได้	ทำาให้

เกิดการแพร่กระจายการดื้อยาจากเชื้อหนึ่งไปสู่อีกเชื้อ

หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว		ปกติ	plasmid	มักบรรจุยีนดื้อยา

ได้หลายชนิด	 จึงเกิดปัญหาการดื้อยาหลายชนิดใน		

คราวเดียวกัน	เรียก	multidrug-resistance	(MDR)	หรือ

บางครัง้รนุแรงมากเรยีก	XMDR	ทำาใหย้ากลำาบากในการ

รักษามาก	หรือในที่สุดก็ไม่มียาที่รักษาได้	

	 พบ	MCR-1	gene	ในเชือ้ชนิดตา่งๆกันมากกวา่	

10	 ชนิดแล้ว	 เช่น	 Salmonella, Escherichia coli,                

Enterobacteriaceae, Providencia alcalifacien,              

Raoultella planticola	 	 เนื่องจากมีการแพร่พันธุกรรม

ข้ามสายพันธุ์ได้		

	 พบ	MCR-1	gene	ร่วมกับยีนดื้อยาชนิดอื่นๆ	

เช่น	 NDM-1,	 ESBL-producing,	 CRE	 	 บางครั้งพบ

มากกว่า	3	ชนิดอยู่ด้วยกันบนสายพันธุกรรม	
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สถานการณ์การดื้อยาต้านแบคทีเรียในสิ่งแวดล้อม: 
กรณีศึกษา MCR-1 gene

บทนำา

	 ปัญหาเรื่องการตกค้างหรือปนเปื้อนยาในสิ่ง

แวดล้อมนั้น	 มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามมาได้พอสมควร														

นอกเหนือจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและสาร

พิษต่างๆแล้ว	 ที่น่ากังวลมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ											

การตกค้างในสิ่งแวดล้อมของสารพันธุกรรมที่ดื้อยา

ต้านแบคทีเรียและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 MCR-1	 gene																					

ที่เพิ่งค้นพบใหม่ไม่นานมานี้เอง	

	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2558	 มีการรายงาน			

จากประเทศจนีถงึการค้นพบยีนทีด่ือ้ต่อยาโคลสิตนิทีช่ื่อ																				

MCR-1	 gene	 (mobilized	 colistin	 resistance)	 เป็น																			

ครัง้แรกในโลก	และลงตพีมิพใ์นวารสารทางการแพทย1์  

โดยที่ เป็นการพบว่ายีนดื้อยาน้ันเกิดบน	 plasmid																				

มีลักษณะเป็น	Horizontal	Gene	Transfer	การค้นพบนี้

ก่อให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วโลก	 แม้ว่าก่อนหน้านี้มี										

การศึกษาการดื้อยาโคลิสตินมาแล้วหลายรายงาน													

แต่ก็ล้วนเป็นลักษณะ	Vertical	Gene	Transfer	ทั้งสิ้น		

	 โคลิสตินเป็นยาในกลุ่ม	 polymyxin	 เนื่องจาก

ความเป็นพิษต่อมนุษย์	 จึงมีการแนะนำาให้ใช้ในการ									

เลีย้งสตัว	์แตโ่คลสิตนิกย็งัเปน็ยาสำาคญัสำาหรับฆา่เชือ้ที่

ดือ้ตอ่ยาอืน่ๆ	การคน้พบครัง้นีส้ะทอ้นปญัหาการด้ือยา

ที่เกิดในห่วงโซ่อาหาร	 กระทบต่อสุขภาพของคนและ									

นำาไปสู่การปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมด้วย	 บทความนี้

เป็นการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน															

พ.ศ.2558	 ถึงเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.2561	 เพื่อนำาเสนอ										

ให้เห็นความก้าวหน้าในการศึกษา	 เพื่อการเตรียมการ

ใดๆในเชิงนโยบายต่อไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันตรวจพบ MCR-1 gene ใน                        

60 ประเทศ กระจายทั่วโลก

	 จากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยและข่าว

ต่างๆ	ในช่วงเวลาที่ทำาการศึกษา	พบว่ามีการรายงาน

วา่พบ	MCR-1	gene	แลว้ถงึ	60	ประเทศท่ัวโลก	กระจาย

อยูใ่นทกุภมูภิาค	(ตารางที	่1)	ตวัอยา่งทีร่ายงาน	มทีีม่า

จากหลากหลายแหล่ง	ดังนี้

			•	จากผู้ป่วย	หรืออาสาสมัครปกติ	(	ปัสสาวะ	เลือด	

อุจจาระหรือการ	swab	ทวารหนัก)		

			•	จากฟาร์มปศุสัตว์	(อุจจาระหรือการ	swab	ทวาร

หนัก	 ช่องจมูก	 จากหมู	 วัว	 ไก่	 ห่าน	 แกะ	 สุนัข	 แพะ												

รวมทั้งแมลงวัน	นก	มูลสัตว์	น้ำ�ล้างคอก)	

			•	จากการประมง	เช่น	ปลา	

			•	จากสัตว์เลี้ยง		

				•	จากเนื้อสัตว์	(หมู	ไก่	วัว	ไก่งวง	กุ้ง	ปลา)	ในตลาด

หรือซูเปอร์มาร์เก็ต	

			•	จากพืชผักผลไม้ในตลาด	

			•	จากสิ่งแวดล้อม	(แม่น้ำ�	น้ำ�บ่อ	น้ำ�ระหว่างการ

บำาบัด	น้ำ�ทะเล	ตะกอนแม่น้ำ�	ดิน	ปุ๋ย)	

			•	จากสัตว์ป่า	

			•	ตัวอย่างเชื้อที่เพาะจากที่ต่างๆ	และแช่แข็งเก็บไว้	

	 นักวิชาการเร่ิมแสดงความกังวลต่อการ														

ปนเปื้อนของ	MCR-1	gene	หรือ	แบคทีเรียที่มี	MCR-1	

gene		ในสิ่งแวดล้อมหรือในระบบนิเวศ	ทำาให้มีงานวิจัย

เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

1	 Liu	YY,	et	al	(2016)		Emergence	of	plasmid-mediated	colistin	
resistance	mechanism	MCR-1	 in	animals	and	human	beings	 in	
China:	A	microbiological	and	molecular	biological	study		 .Lancet	
Infection	26	:	161-168.

ตารางที่ 1 รายชื่อ 60 ประเทศ ที่มีรายงานการค้นพบ MCR-1 gene และยีนในกลุ่มเดียวกัน

ทวีป จำานวนประเทศ รายชื่อประเทศ

เอเชีย 14 จนี	ญีปุ่น่	ฮอ่งกง	ไตห้วนั	เกาหลใีต	้กมัพชูา	ลาว	มาเลเซยี	สงิคโปร์	

ไทย	เวียดนาม	บังกลาเทศ	อินเดีย	ปากีสถาน

ตะวันออกกลาง 6 อยีปิต	์ปาเลสไตน	์บาห์เรน	ซาอดุอีาระเบยี	สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส	์

โอมาน

แอฟริกา 6 แอลจีเรีย	ไนจีเรีย	แอฟริกาใต้	ตูนีเซีย	โมร็อกโก	แทนซาเนีย

อเมริกาเหนือ 2 สหรัฐอเมริกา	แคนาดา

อเมริกากลาง

และอเมริกาใต้

8 อาร์เจนตินา	บราซิล	 เอกวาดอร์	 เวเนซูเอลา	 โคลัมเบีย	 โบลิเวีย	

เปรู	เม็กซิโก

ยุโรป 22 เดนมาร์ก	ฝรั่งเศส	เยอรมัน	เนเธอร์แลนด์	สวิตเซอร์แลนด์	สเปน	

อิตาลี	สหราชอาณาจักร	โปรตุเกส	เบลเยียม	โปแลนด์	โรมาเนีย		

สวีเดน	นอร์เวย์	ลิทัวเนีย	รัสเซีย	เอสโตเนีย	ฟินแลนด์	ลักเซ็มเบิร์ก	

ฮังการี	สโลวาเกีย	กรีซ		

ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์ 2 ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	

รวม 60

ความรู้เกี่ยวกับการเกิด MCR-1

	 เดิมมีการค้นพบการดื้อยาโคลิสตินแบบ																

Vertical	 Gene	 Transfer	 มาแล้ว	 ซึ่งเป็นที่ทราบกัน													

โดยท่ัวไปว่าเป็นการถ่ายทอดยีนในสายพันธุ์เดียวกัน	

จากบรรพบุรุษลงสู่เชื้อลูกหลาน	 ยีนดื้อยาชนิดนี้อยู่ที่

โครโมโซม

	 การค้นพบ	MCR-1	 gene	 บน	 plasmid	 เป็น	

Horizontal	gene	transfer		จลุนิทรยีจ์ะถ่ายทอดยนีดือ้ยา

ที่ปรากฎอยู่บนพลาสมิด	(อยู่นอก	chromosome)	ทำาให้

ส่งระหว่างสายพันธุ์เดียวกันหรือต่างสายพันธุ์ได้	ทำาให้

เกิดการแพร่กระจายการดื้อยาจากเชื้อหนึ่งไปสู่อีกเชื้อ

หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว		ปกติ	plasmid	มักบรรจุยีนดื้อยา

ได้หลายชนิด	 จึงเกิดปัญหาการดื้อยาหลายชนิดใน		

คราวเดียวกัน	เรียก	multidrug-resistance	(MDR)	หรือ

บางครัง้รนุแรงมากเรยีก	XMDR	ทำาใหย้ากลำาบากในการ

รักษามาก	หรือในที่สุดก็ไม่มียาที่รักษาได้	

	 พบ	MCR-1	gene	ในเชือ้ชนิดตา่งๆกันมากกวา่	

10	 ชนิดแล้ว	 เช่น	 Salmonella, Escherichia coli,                

Enterobacteriaceae, Providencia alcalifacien,              

Raoultella planticola	 	 เนื่องจากมีการแพร่พันธุกรรม

ข้ามสายพันธุ์ได้		

	 พบ	MCR-1	gene	ร่วมกับยีนดื้อยาชนิดอื่นๆ	

เช่น	 NDM-1,	 ESBL-producing,	 CRE	 	 บางครั้งพบ

มากกว่า	3	ชนิดอยู่ด้วยกันบนสายพันธุกรรม	

14 15



	 มีการศึกษาโครงสร้างยีนเดิมเมื่อมีการ

รายงานครั้งแรก	 ระบุชื่อ	 	 MCR-1	 gene	 ต่อมามีการ

รายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ได้แก่	MCR-2	gene2	,	MCR-3	

gene3	,	MCR-4	gene4	,	MCR-5	gene5	.	MCR-6	gene6,	

MCR-7	gene		จนถึง	MCR-8	gene7		แต่ละชนิดมี	vari-

ant	แตกต่างกันไป	เช่น	MCR-1	gene	มี	11	variants

สถานการณ์ MCR-1 gene ในประเทศไทย

	 มรีายงานตา่งประเทศระบุว่าพบ	MCR-1	gene	

ในตัวอย่างที่เก็บตั้งแต่	พ.ศ.	25558		ในคนไทย		2	ราย	

จากตัวอย่างคนไทยที่ตรวจทั้งหมด	 3	 ราย	 ที่ยังไม่ได้

แสดงอาการ	และเหน็ความเชือ่มโยงวา่อาจแพร่จากหมู

มาสู่คนได้

	 รายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย	 1	 รายปรากฎใน

บทความของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก9	 ระบุว่ามีเอกสาร

รายงานสถานการณ์การเกิดโรคประจำาสัปดาห์ที่ 																

24	 ระหว่างวันที่ 	 12-18	 มิถุนายน	 2559	 ของ																																			

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ระบุว่า	“สำานัก

ระบาดวทิยาไดร้บัรายงานจากสถาบันวจัิยวทิยาศาสตร์

สาธารณสุข	 จ.นนทบุรี	 โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา												

ต้านจุลชีพแห่งชาติได้ตรวจพบเชื้อ	 Escherichia	 coli													

มียนีดือ้ยา	MCR-1	จากตัวอย่างปสัสาวะของผูป้ว่ยไทย	

เพศชาย	 อายุ	 63	 ปี	 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาคร้ังแรก

ระหว่างวันที่	 23	 มกราคม-25	 กุมภาพันธ์	 2559																	

ด้วยอาการ	Intracerebral	hemorrhage	แพทย์ได้ผ่าตัด	

และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครั้งที่	2	ระหว่างวันที่	8-11	

เมษายน	2559	ด้วยโรคหลอดลมอักเสบ	คาดว่าผู้ป่วย

ติดเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาล”	 ซึ่งต่อมามีบทความ

วิชาการระบุข้อมูลชัดเจน10

	 มีรายงานจากต่างประเทศระบุว่าพบ	MCR-1	

gene	 ในตัวอย่างผักจากไทย	 (ชะอม)	 และเวียดนาม	

(โหระพา)	 ที่ส่งไปขายในสวิตเซอร์แลนด์	 โดยตัวอย่าง

เก็บเมื่อค.ศ.	201411 

	 รายงานการตรวจ	MCR-1	gene	จากตวัอยา่ง

เชือ้ทีเ่กบ็จากหมู12		ในชว่งปคี.ศ.2004,	2011-2014	จาก	

4	 จังหวัด	 พบ	 MCR-1	 gene	 ตั้งแต่ปีค.ศ.	 2012																					

(1	จังหวัด)	และพบต่อเนื่อง	ในปีค.ศ.2013	(2	จังหวัด)	

และ	ค.ศ.2014	(1	จังหวัด)	

	 รายละเอียดการสำารวจฟาร์มหมู	 ติดตามได้

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก	ลงต่อเนื่องหลายฉบับ13  

 

2 	Zhang	J,	et	al	(2018)	Molecular	detection	of	colistin	resistance	
genes	(MCR-1,	MCR-2	and	MCR-3)	in	nasal/oropharyngeal	and	
anal/cloacal	swabs	from	pigs	and	poultry.	Scientific	Reports	8,	No.:	
3705.
3		Roer	L,	et	al	(2017)	Novel	MCR-3	varIant,	encoding	mobile	colistin	
resistance,	in	an	ST131	Escherichia	coli	isolated	from	bloodstream	infec-
tion,	Denmark,	2014
4		Carattoli	A,	et	al	(2017)	Novel	plasmd-mediated	colistin	resistance	
MCR-4	gene	in	Salmonella	and	Escherichia	coli,	Italy	2013,	Spain	and	
Belgium,	2015-2016.		Eur	Survill	22(31):	30589.
5	 	Wise	MG,	et	 al	M	 (2018)	Prevalence	of	MCR	 type	genes	among	
colistin-resistant	Enterobacteriaceae	collected	in	2014-2016	as	part	of	
the	INFORM	global	surveillance	program.	PLoS	ONE	13(4):	e0195281.	
6		Yang	YQ,	et	al	(2018)	Novel	plasmid-mediated	colistin	resistance	gene	
MCR-7.1	 in	 Klebsiella	 pneumoniae.	 J	 Antimicrob	 Chemother	 73:	
1791–1795.
7		Wang	X,	et	al.	(2018)	Emergence	of	a	novel	mobile	colistin	resistance	
gene,	MCR-8,	in	NDM-producing	Klebsiella	pneumoniae.	Emerging	Mi-
crobes	&	Infections	7:122
8		Olaitan	AO,	et	al	(2015)	Dissemination	of	the	MCR-1	coistin	resistance	
gene.	Lancet		online	December	2015.
9		กองบรรณาธิการ	(2560)	ไทยพบยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่-ลุง	63	ติดจาก
โรงพยาบาล			คมชัดลึก	ข่าวทั่วไป	:		27	ม.ค.	2560
http://www.komchadluek.net/news/regional/257805	
10	 Paveenkittiporn	W,	 et	 al	 (2017)	 Emergence	 of	 plasmid-mediated	
colistin	 resistance	and	New	Delhi	metallo-lactamase	genes	 in	exten-
sively	drug-resistant	Escherichia	coli	isolated	from	a	patient	in	Thailand.	
Diagnostic	Microbiol	Infect	Dis	87:	157–159.
11		Zurfuh	K,	et	al	(2016)	Occurrence	of	the	Plasmid-Borne	MCR-1	
Colistin	Resistance	Gene	in	Extended-Spectrum-b-Lactamase-Produc-
ing		Enterobactereace	in	River	Watwe	and	Imported	Samples	in	Swit-
zerland.	Antimicrobial	Agents	and	Chemotherapy	60(4):	2394-5.	
12		Lugsomya	K,	et	al	(2016)	Prevalence	of	Plasmid-mediated	Colistin	
Resistance	 Gene	 (MCR-1)	 	 Escherichai	 coli	 from	 Fattening	 Pigs	 in	
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13	“คนเลี้ยงหมู”	เหยื่อ	MCR-1	ยีนพันธุ์ใหม่			เจาะประเด็นร้อน	:		29	ม.ค.	
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	 ไม่ค่อยมีรายงานการใช้ยาโคลิสตินในไทยที่

ปรากฎต่อสาธารณชนมากนัก	 เช่นว่ามีปริมาณการใช้

ในประเทศเท่าใด	 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ในสัตว์	

ที่มีการใช้เคมีภัณฑ์ผสมในอาหาร	 ปัจจุบันทราบว่ามี

งานวิจัยในระบบกระจายยาปฏิชีวนะในสัตว์	ต้องรอผล

งานวิจัยนี้ต่อไป

	 มีรายงานพบ	 MCR-1	 ในสิ่งแวดล้อมใน													

ไทยแล้ว	อย่างน้อย	1	บทความ

รายงาน MCR-1 ในสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

	 	 ในประเทศแคนาดา	 มีการวิเคราะห์วงจร									

การแพร่ของเชื้อดื้อยา	 ที่อาจรวมถึงยีนเชื้อดื้อยา																

ไว้ว่าการแพร่เช้ือดื้อยา	 มี	 7	 วงจรย่อย14	 	 ที่เกี่ยวพัน	

เชื่อมโยงกัน	 และเชื่อมโยงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย	 (มีข้อมูล

จากประเทศไทยในการวิเคราะห์นี้ด้วย)		

	 วงจร	1	อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์	(หมู	วัว	เป็ดไก่	

ลูกวัว	แกะ	ฯลฯ)	และอาหารสัตว์ที่มีการเลี้ยงในฟาร์ม	

ตลอดจนสิ่งตกค้างจากฟาร์ม	 เช่น	 เศษอาหาร																							

น้ำ�ผสมยา	อุจจาระ	น้ำ�ล้าง			

	 วงจร	2	สตัวเ์ลีย้ง	(เช้ือดือ้ยาแพรไ่ปมาระหวา่ง

สัตว์เลี้ยงและคนเลี้ยง)	 และน่าจะรวมถึงสัตว์โชว์															

สัตว์แปลก	 	 มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียกันมาก	 ไทยใช้												

ไรแฟมพิซินในไก่ชน	

	 วงจร	 3	 การผลิตแอลกอฮอล์	 ด้วยการหมัก

พืช	(เข้าใจว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรีย)

	 วงจร	4	การเลี้ยงสัตว์น้ำ�	 (ปลา	กุ้ง	ปู	ฯลฯ)	

อาจรวมการปลูกพืชในน้ำ � 	 ท่ี เช่ือว่ามีการใช้ยา																				

ต้านแบคทีเรีย	

	 วงจร	5	ผัก	เมล็ด	ผลไม้	(ไทยมีการใช้ยาต้าน

แบคทีเรยีในสวนสม้	สม้โอ	มะนาว	และอืน่ๆ)	มกีารตรวจ

พบ	MCR-1	ในผักที่นำาเข้าจากไทยและเวียดนาม

	 วงจร	6	โรงงานผลติสารเคม	ียาตา้นแบคทเีรยี	

และที่ตกค้างจากบ้านเรือน		เหล่านี้ลงสิ่งแวดล้อมได้

	 วงจร	 7	 ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์	 (โรงพยาบาล	

สถานบริการสุขภาพอื่นๆที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพเกิน

จำาเป็นหรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง)	 ท้ังในเมืองและในชนบท	

ของไทยมีการขายยาต้านแบคทีเรียในร้านชำา	

แหล่งที่เป็นจุดแพร่เชื้อดื้อยา เช่น

	 1.	สิง่ตกค้างจากฟารม์	และอาจรวมถึงมลูสตัว์

และดนิท่ีนำาไปทำาปุ๋ย		มกีารนำาน ้ำ�ลา้งคอกไปรดน ้ำ�ตน้ไม	้

ในฟารม์ขนาดใหญ	่เช่นในไทย	นำาน้ำ�ทีเ่กบ็กกัในบอ่จาก

จากฟาร์มหมู	ไปรดในไร่อ้อย	ไร่หญ้าเนเปีย	นำาอุจจาระ

หมูและไก่ไปขายทำาปุ๋ยคอก	

	 2.	อาหารสัตว์	เครื่องในสัตว์	การจัดการสัตว์

ตายแล้ว	 โรงงานปศุสัตว์ที่นำาสัตว์ตายมาแปรรูป	 เช่น		

ทำาไข	 ทำาหนัง	 โรงฆ่าสัตว์	 ร้านเตรียมการผลิตแปรรูป

เนื้อสัตว์เพื่อบริโภค	ร้านขายเนื้อสัตว์	

	 3.	น้ำ�ดื่ม	แม่น้ำ�	คลอง	ลำาธาร	ทะเล	ทะเลสาบ

	 4 . 	 พ้ืนดิน	 ดิน	 สัตว์ป่า 	 สิ่ งปฏิ กูลจาก																						

แหล่งต่างๆ	 เช่น	 ระบบบำาบัดน ้ำ�เสีย	 จากโรงพยาบาล																	

จากโรงงาน	

	 5.	การผลิตแอลกอฮอล์จากพืช	

	 6.	สิง่ทีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศ	เชน่	อาหารพวก

เน้ือสตัว	์อาหารสตัว	์และผลติภณัฑ์อาหารจากสตัว	์และ

อาจรวมถึงพืช	ผัก	ผลไม้ด้วย

	 7.	นักท่องเที่ยว	และนก	เป็นอีกแหล่งการแพร่

เชื้อดื้อยา	รวมทั้ง	MCR-1

	 มีรายงานพบ	 MCR-1	 ในสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศต่างๆท่ัวโลก	 เช่น	 เยอรมัน	 สวิตเซอร์แลนด์	

ฝรัง่เศส	จนี	มาเลเซยี	บงักลาเทศ	บราซลิ	วงจรการแพร่

ของ	MCR-1	มีได้หลายลักษณะ	ส่วนหนึ่งมาจากวงจร

การผลิตอาหาร	ส่วนหนึ่งมาจากวงจรน้ำ�เสีย
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	 มีการศึกษาโครงสร้างยีนเดิมเมื่อมีการ

รายงานครั้งแรก	 ระบุชื่อ	 	 MCR-1	 gene	 ต่อมามีการ

รายงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ได้แก่	MCR-2	gene2	,	MCR-3	

gene3	,	MCR-4	gene4	,	MCR-5	gene5	.	MCR-6	gene6,	

MCR-7	gene		จนถึง	MCR-8	gene7		แต่ละชนิดมี	vari-

ant	แตกต่างกันไป	เช่น	MCR-1	gene	มี	11	variants

สถานการณ์ MCR-1 gene ในประเทศไทย

	 มรีายงานตา่งประเทศระบุว่าพบ	MCR-1	gene	

ในตัวอย่างที่เก็บตั้งแต่	พ.ศ.	25558		ในคนไทย		2	ราย	

จากตัวอย่างคนไทยที่ตรวจทั้งหมด	 3	 ราย	 ที่ยังไม่ได้

แสดงอาการ	และเหน็ความเชือ่มโยงวา่อาจแพร่จากหมู

มาสู่คนได้

	 รายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย	 1	 รายปรากฎใน

บทความของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก9	 ระบุว่ามีเอกสาร

รายงานสถานการณ์การเกิดโรคประจำาสัปดาห์ที่ 																

24	 ระหว่างวันที่ 	 12-18	 มิถุนายน	 2559	 ของ																																			

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ระบุว่า	“สำานัก

ระบาดวทิยาไดร้บัรายงานจากสถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์

สาธารณสุข	 จ.นนทบุรี	 โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา												

ต้านจุลชีพแห่งชาติได้ตรวจพบเชื้อ	 Escherichia	 coli													

มยีนีดือ้ยา	MCR-1	จากตัวอย่างปสัสาวะของผูป้ว่ยไทย	

เพศชาย	 อายุ	 63	 ปี	 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาคร้ังแรก

ระหว่างวันที่	 23	 มกราคม-25	 กุมภาพันธ์	 2559																	

ด้วยอาการ	Intracerebral	hemorrhage	แพทย์ได้ผ่าตัด	

และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครั้งที่	2	ระหว่างวันที่	8-11	

เมษายน	2559	ด้วยโรคหลอดลมอักเสบ	คาดว่าผู้ป่วย

ติดเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาล”	 ซึ่งต่อมามีบทความ

วิชาการระบุข้อมูลชัดเจน10

	 มีรายงานจากต่างประเทศระบุว่าพบ	MCR-1	

gene	 ในตัวอย่างผักจากไทย	 (ชะอม)	 และเวียดนาม	

(โหระพา)	 ที่ส่งไปขายในสวิตเซอร์แลนด์	 โดยตัวอย่าง

เก็บเมื่อค.ศ.	201411 

	 รายงานการตรวจ	MCR-1	gene	จากตวัอยา่ง

เชือ้ทีเ่กบ็จากหมู12		ในชว่งปคี.ศ.2004,	2011-2014	จาก	

4	 จังหวัด	 พบ	 MCR-1	 gene	 ตั้งแต่ปีค.ศ.	 2012																					

(1	จังหวัด)	และพบต่อเนื่อง	ในปีค.ศ.2013	(2	จังหวัด)	

และ	ค.ศ.2014	(1	จังหวัด)	

	 รายละเอียดการสำารวจฟาร์มหมู	 ติดตามได้

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก	ลงต่อเนื่องหลายฉบับ13  

 

2 	Zhang	J,	et	al	(2018)	Molecular	detection	of	colistin	resistance	
genes	(MCR-1,	MCR-2	and	MCR-3)	in	nasal/oropharyngeal	and	
anal/cloacal	swabs	from	pigs	and	poultry.	Scientific	Reports	8,	No.:	
3705.
3		Roer	L,	et	al	(2017)	Novel	MCR-3	varIant,	encoding	mobile	colistin	
resistance,	in	an	ST131	Escherichia	coli	isolated	from	bloodstream	infec-
tion,	Denmark,	2014
4		Carattoli	A,	et	al	(2017)	Novel	plasmd-mediated	colistin	resistance	
MCR-4	gene	in	Salmonella	and	Escherichia	coli,	Italy	2013,	Spain	and	
Belgium,	2015-2016.		Eur	Survill	22(31):	30589.
5	 	Wise	MG,	et	 al	M	 (2018)	Prevalence	of	MCR	 type	genes	among	
colistin-resistant	Enterobacteriaceae	collected	in	2014-2016	as	part	of	
the	INFORM	global	surveillance	program.	PLoS	ONE	13(4):	e0195281.	
6		Yang	YQ,	et	al	(2018)	Novel	plasmid-mediated	colistin	resistance	gene	
MCR-7.1	 in	 Klebsiella	 pneumoniae.	 J	 Antimicrob	 Chemother	 73:	
1791–1795.
7		Wang	X,	et	al.	(2018)	Emergence	of	a	novel	mobile	colistin	resistance	
gene,	MCR-8,	in	NDM-producing	Klebsiella	pneumoniae.	Emerging	Mi-
crobes	&	Infections	7:122
8		Olaitan	AO,	et	al	(2015)	Dissemination	of	the	MCR-1	coistin	resistance	
gene.	Lancet		online	December	2015.
9		กองบรรณาธิการ	(2560)	ไทยพบยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่-ลุง	63	ติดจาก
โรงพยาบาล			คมชัดลึก	ข่าวทั่วไป	:		27	ม.ค.	2560
http://www.komchadluek.net/news/regional/257805	
10	 Paveenkittiporn	W,	 et	 al	 (2017)	 Emergence	 of	 plasmid-mediated	
colistin	 resistance	and	New	Delhi	metallo-lactamase	genes	 in	exten-
sively	drug-resistant	Escherichia	coli	isolated	from	a	patient	in	Thailand.	
Diagnostic	Microbiol	Infect	Dis	87:	157–159.
11		Zurfuh	K,	et	al	(2016)	Occurrence	of	the	Plasmid-Borne	MCR-1	
Colistin	Resistance	Gene	in	Extended-Spectrum-b-Lactamase-Produc-
ing		Enterobactereace	in	River	Watwe	and	Imported	Samples	in	Swit-
zerland.	Antimicrobial	Agents	and	Chemotherapy	60(4):	2394-5.	
12		Lugsomya	K,	et	al	(2016)	Prevalence	of	Plasmid-mediated	Colistin	
Resistance	 Gene	 (MCR-1)	 	 Escherichai	 coli	 from	 Fattening	 Pigs	 in	
Thailand.	Thai	J	Vet	Med	Suppl	46:	2016.			
13	“คนเลี้ยงหมู”	เหยื่อ	MCR-1	ยีนพันธุ์ใหม่			เจาะประเด็นร้อน	:		29	ม.ค.	
2560	http://www.komchadluek.net/news/scoop/258062	

	 ไม่ค่อยมีรายงานการใช้ยาโคลิสตินในไทยที่

ปรากฎต่อสาธารณชนมากนัก	 เช่นว่ามีปริมาณการใช้

ในประเทศเท่าใด	 และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ในสัตว์	

ที่มีการใช้เคมีภัณฑ์ผสมในอาหาร	 ปัจจุบันทราบว่ามี

งานวิจัยในระบบกระจายยาปฏิชีวนะในสัตว์	ต้องรอผล

งานวิจัยนี้ต่อไป

	 มีรายงานพบ	 MCR-1	 ในสิ่งแวดล้อมใน													

ไทยแล้ว	อย่างน้อย	1	บทความ

รายงาน MCR-1 ในสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

	 	 ในประเทศแคนาดา	 มีการวิเคราะห์วงจร									

การแพร่ของเชื้อดื้อยา	 ที่อาจรวมถึงยีนเชื้อดื้อยา																

ไว้ว่าการแพร่เช้ือดื้อยา	 มี	 7	 วงจรย่อย14	 	 ที่เกี่ยวพัน	

เชื่อมโยงกัน	 และเชื่อมโยงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย	 (มีข้อมูล

จากประเทศไทยในการวิเคราะห์นี้ด้วย)		

	 วงจร	1	อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์	(หมู	วัว	เป็ดไก่	

ลูกวัว	แกะ	ฯลฯ)	และอาหารสัตว์ที่มีการเลี้ยงในฟาร์ม	

ตลอดจนสิ่งตกค้างจากฟาร์ม	 เช่น	 เศษอาหาร																							

น้ำ�ผสมยา	อุจจาระ	น้ำ�ล้าง			

	 วงจร	2	สตัวเ์ลีย้ง	(เช้ือดือ้ยาแพรไ่ปมาระหวา่ง

สัตว์เลี้ยงและคนเลี้ยง)	 และน่าจะรวมถึงสัตว์โชว์															

สัตว์แปลก	 	 มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียกันมาก	 ไทยใช้												

ไรแฟมพิซินในไก่ชน	

	 วงจร	 3	 การผลิตแอลกอฮอล์	 ด้วยการหมัก

พืช	(เข้าใจว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรีย)

	 วงจร	4	การเลี้ยงสัตว์น้ำ�	 (ปลา	กุ้ง	ปู	ฯลฯ)	

อาจรวมการปลูกพืชในน้ำ � 	 ท่ี เช่ือว่ามีการใช้ยา																				

ต้านแบคทีเรีย	

	 วงจร	5	ผัก	เมล็ด	ผลไม้	(ไทยมีการใช้ยาต้าน

แบคทีเรยีในสวนสม้	สม้โอ	มะนาว	และอืน่ๆ)	มกีารตรวจ

พบ	MCR-1	ในผักที่นำาเข้าจากไทยและเวียดนาม

	 วงจร	6	โรงงานผลติสารเคม	ียาตา้นแบคทเีรยี	

และที่ตกค้างจากบ้านเรือน		เหล่านี้ลงสิ่งแวดล้อมได้

	 วงจร	 7	 ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์	 (โรงพยาบาล	

สถานบริการสุขภาพอื่นๆที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพเกิน

จำาเป็นหรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง)	 ท้ังในเมืองและในชนบท	

ของไทยมีการขายยาต้านแบคทีเรียในร้านชำา	

แหล่งที่เป็นจุดแพร่เชื้อดื้อยา เช่น

	 1.	สิง่ตกค้างจากฟารม์	และอาจรวมถึงมลูสตัว์

และดนิท่ีนำาไปทำาปุ๋ย		มกีารนำาน ้ำ�ลา้งคอกไปรดน ้ำ�ตน้ไม	้

ในฟารม์ขนาดใหญ	่เช่นในไทย	นำาน้ำ�ทีเ่กบ็กกัในบอ่จาก

จากฟาร์มหมู	ไปรดในไร่อ้อย	ไร่หญ้าเนเปีย	นำาอุจจาระ

หมูและไก่ไปขายทำาปุ๋ยคอก	

	 2.	อาหารสัตว์	เครื่องในสัตว์	การจัดการสัตว์

ตายแล้ว	 โรงงานปศุสัตว์ที่นำาสัตว์ตายมาแปรรูป	 เช่น		

ทำาไข	 ทำาหนัง	 โรงฆ่าสัตว์	 ร้านเตรียมการผลิตแปรรูป

เนื้อสัตว์เพื่อบริโภค	ร้านขายเนื้อสัตว์	

	 3.	น้ำ�ดื่ม	แม่น้ำ�	คลอง	ลำาธาร	ทะเล	ทะเลสาบ

	 4 . 	 พ้ืนดิน	 ดิน	 สัตว์ป่า 	 สิ่ งปฏิ กูลจาก																						

แหล่งต่างๆ	 เช่น	 ระบบบำาบัดน ้ำ�เสีย	 จากโรงพยาบาล																	

จากโรงงาน	

	 5.	การผลิตแอลกอฮอล์จากพืช	

	 6.	สิง่ทีน่ำาเขา้จากตา่งประเทศ	เชน่	อาหารพวก

เน้ือสตัว	์อาหารสตัว	์และผลติภณัฑ์อาหารจากสตัว	์และ

อาจรวมถึงพืช	ผัก	ผลไม้ด้วย

	 7.	นักท่องเที่ยว	และนก	เป็นอีกแหล่งการแพร่

เชื้อดื้อยา	รวมทั้ง	MCR-1

	 มีรายงานพบ	 MCR-1	 ในสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศต่างๆท่ัวโลก	 เช่น	 เยอรมัน	 สวิตเซอร์แลนด์	

ฝรัง่เศส	จนี	มาเลเซยี	บงักลาเทศ	บราซลิ	วงจรการแพร่

ของ	MCR-1	มีได้หลายลักษณะ	ส่วนหนึ่งมาจากวงจร

การผลิตอาหาร	ส่วนหนึ่งมาจากวงจรน้ำ�เสีย
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	 ตัวอย่างฟาร์มไก่15	 มีสิ่งเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ไก่	

สุนัข	แมลงวัน	นก	และเกษตรกร	ซึ่งผลิตผลคือเนื้อไก่	

ส่งไปร้านขาย	นำายีนดื้อยาไปสู่ผู้บริโภคภายนอกได้	นก

ในบรเิวณฟารม์ทีม่ยีนีด้ือยาอาจย้ายถิน่	การเคลือ่นย้าย

ของเกษตรกร	 ตัวอย่างในไทยมีการเลี้ยงไก่บนร้าน

ยกพื้นเหนือสระน้ำ�	เพื่อเลี้ยงปลา	การขายมูลไก่เพื่อทำา

ปุ๋ยแก่เกษตรกรปลูกผัก	มีรายงานพบ	MCR-1	ในฟาร์ม

ไก่และสิ่งแวดล้อม	(อุจจาระ	แมลงวัน	สุนัข)

	 ฟาร์มหมูในเยอรมัน16		พบ	MCR-1	gene	ใน

สิง่แวดล้อมของฟารม์	(เกบ็จากเลา้เลีย้งหม	ูแมลงวนัทัง้

ในและรอบๆฟาร์ม	สุนัข	ขี้หมูและปุ๋ยคอก)		ตัวอย่างกุ้ง

ในจนี17	การเลีย้งสตัวน์ ้ำ�18			ปลาน ้ำ�จดืจากฟาร์มในจีน19 

	 น ้ำ�ทิง้จากโรงพยาบาลทีจ่นี20	โรงงานบำาบดัน้ำ�

เสยีทีส่เปน21			น้ำ�จากฟาร์มและคลองของประเทศไทย22  

แม่น้ำ�	 บ่อน้ำ�	 น้ำ�ทะเล23	 	 พบที่ชายหาดสาธารณะใน

ประเทศบราซิล24		พบที่บังกลาเทศ	(ตะกอน	โคลน)25   

	 พบใน	Wildlife	ใน	Algeria26

สรุป

	 ยนีดือ้ยา	MCR-1	เป็นปัญหาระดับโลก	พบแพร่

ในที่ต่างๆ	 ทั้งในผู้ป่วย	 ในวงจรอาหาร	 และแพร่ไปสู่												

สิง่แวดลอ้ม	เหลา่น้ีลว้นกอ่ให้เกดิปญัหาต่อแหลง่อาหาร

และต่อสุขภาพของประชาชน	 ต้องมีมาตรการจัดการ

อย่างเข้มงวดในทุกประเทศ
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	 หลายคนคงเคยมคีำาถามในใจว่า	การผลติยาในสถานทีผ่ลติหรอืโรงงานยานัน้	มโีอกาสหรอืไมท่ีจ่ะมกีาร

หลุดรอดของผงยาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงถ้าเกิดขึ้นได้จริง	 คนในพ้ืนท่ีรอบๆโรงงานยาก็จะได้รับยาเหล่าน้ันที

ละเล็กทีละน้อยสะสมในร่างกาย	ลองมาดูกันว่าในการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา	(Good	

Manufacturing	Practice	หรอื	GMP)	นัน้สามารถช่วยปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการปนเปือ้นของยาออกสูส่ิง่แวดล้อมไดห้รอื

ไม่อย่างไร	

	 องค์ประกอบของยาสำาเร็จรูป	 คือ	 สารสำาคัญท่ีมีฤทธ์ิในการรักษาและสารช่วยต่างๆท่ีจำาเป็น																														

สารเหลา่นีม้สีถานะทีเ่ปน็ไปไดท้ัง้ของแขง็	ของเหลว	หรอืแมก้ระทัง่กา๊ซ	ซึง่โอกาสการหลดุรอดของสารท่ีมสีถานะ

ต่างกันออกจากสถานที่ผลิตยาเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง	 เช่น	 สารรูปแบบของแข็งมักอยู่ในรูปผงแห้งมีโอกาส													

กระจายออกไปกับอากาศหรือเกิดการปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ	 เนื่องจากการทำาความสะอาดหรือ																	

ชำาระล้างสถานท่ีและอุปกรณ์ในการผลิต	 หรืออาจปนเปื้อนตัวบุคลากรที่มีหน้าท่ีทำาการผลิตก็เป็นได้ในขณะที่										

สารรูปแบบของเหลวสามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยการปล่อยท้ิงโดยตรงท้ังท่ีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม																				

ส่วนสารท่ีเป็นก๊าซก็สามารถระเหยปะปนไปในบรรยากาศรอบตัวได้	 ดังน้ันเมื่อมีการรับวัตถุดิบเข้าสู่สายงาน														

การผลิต	สิ่งที่ต้องคำานึงถึงอย่างเคร่งครัด	คือ	หีบห่อที่บรรจุสารเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	ไม่แตกหัก	บุบ	

หรือฉีกขาดจนอาจเป็นเหตุให้เกิดการปนเป้ือนไปกับสิ่งแวดล้อม	 ถ้าตรวจแล้วพบว่าภาชนะบรรจุสารอยู่ใน														

สภาพที่ดี	ปิดมิดชิด	ไม่ฉีกขาด	จึงจะถูกส่งต่อไปทำาการชั่งตวงวัดซึ่งต้องกระทำาภายในบริเวณที่มีระบบดูดอากาศ

ท่ีมีตัวกรองท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก	 (HEPA	 filter)	 ได้อย่างสมบูรณ์	 ซ่ึงทำาให้ม่ันใจได้ว่า														

ไม่เกิดการหลุดรอดของสารเหล่านั้นออกจากสถานที่ผลิตยาได้	แต่ก็อาจจะมีข้อสงสัยต่อไปอีกว่า	ถ้าระบบกำาจัด

ฝุ่นเกิดเหตุขัดข้องจะมีมาตรการป้องกันเพ่ิมเติมหรือไม่	 นอกจากการดักจับฝุ่นด้วยวิธีการข้างต้นแล้ว																									

ระบบสนับสนุนและสิ่งอำานวยความสะดวก	 (Facilities	 and	 Utilities	 System)	 ในโรงงานยายังถูกออกแบบมา																

เพื่อช่วยป้องกันการหลุดรอดของฝุ่นผงเหล่านี้	เช่น	ระบบ	HVAC	(Heating	Ventilating	Air	Conditioning	System)	

โดยอากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดในทุกๆบริเวณของการผลิตจะไหลไปรวมกันก่อนจะผ่านไปสู่ระบบดักจับฝุ่น																					

(Dust	 collector)	 เพื่อเก็บรวมรวมฝุ่นผงไม่ให้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม	 จึงมั่นใจได้ว่าฝุ่นผงหรือละอองจาก																	

การผลิตจะไม่สามารถกระจายออกสู่ภายนอกแน่นอน	

การควบคุมการปนเปื้อนยา
จากการผลิตลงสู่สิ่งแวดล้อม
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เสยีทีส่เปน21			น้ำ�จากฟารม์และคลองของประเทศไทย22  
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	 หลายคนคงเคยมคีำาถามในใจว่า	การผลติยาในสถานทีผ่ลติหรอืโรงงานยานัน้	มโีอกาสหรอืไมท่ีจ่ะมกีาร

หลุดรอดของผงยาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	 ซ่ึงถ้าเกิดขึ้นได้จริง	 คนในพ้ืนท่ีรอบๆโรงงานยาก็จะได้รับยาเหล่าน้ันที

ละเล็กทีละน้อยสะสมในร่างกาย	ลองมาดูกันว่าในการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา	(Good	

Manufacturing	Practice	หรอื	GMP)	นัน้สามารถช่วยปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการปนเปือ้นของยาออกสูส่ิง่แวดล้อมไดห้รอื

ไม่อย่างไร	

	 องค์ประกอบของยาสำาเร็จรูป	 คือ	 สารสำาคัญท่ีมีฤทธ์ิในการรักษาและสารช่วยต่างๆท่ีจำาเป็น																														

สารเหลา่นีม้สีถานะทีเ่ปน็ไปไดท้ัง้ของแขง็	ของเหลว	หรอืแมก้ระทัง่กา๊ซ	ซึง่โอกาสการหลดุรอดของสารท่ีมสีถานะ

ต่างกันออกจากสถานที่ผลิตยาเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง	 เช่น	 สารรูปแบบของแข็งมักอยู่ในรูปผงแห้งมีโอกาส													
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สารรูปแบบของเหลวสามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยการปล่อยท้ิงโดยตรงท้ังท่ีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม																				

ส่วนสารท่ีเป็นก๊าซก็สามารถระเหยปะปนไปในบรรยากาศรอบตัวได้	 ดังน้ันเมื่อมีการรับวัตถุดิบเข้าสู่สายงาน														

การผลิต	สิ่งที่ต้องคำานึงถึงอย่างเคร่งครัด	คือ	หีบห่อที่บรรจุสารเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	ไม่แตกหัก	บุบ	
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สภาพที่ดี	ปิดมิดชิด	ไม่ฉีกขาด	จึงจะถูกส่งต่อไปทำาการชั่งตวงวัดซึ่งต้องกระทำาภายในบริเวณที่มีระบบดูดอากาศ

ท่ีมีตัวกรองท่ีมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก	 (HEPA	 filter)	 ได้อย่างสมบูรณ์	 ซ่ึงทำาให้ม่ันใจได้ว่า														

ไม่เกิดการหลุดรอดของสารเหล่านั้นออกจากสถานที่ผลิตยาได้	แต่ก็อาจจะมีข้อสงสัยต่อไปอีกว่า	ถ้าระบบกำาจัด

ฝุ่นเกิดเหตุขัดข้องจะมีมาตรการป้องกันเพ่ิมเติมหรือไม่	 นอกจากการดักจับฝุ่นด้วยวิธีการข้างต้นแล้ว																									

ระบบสนับสนุนและสิ่งอำานวยความสะดวก	 (Facilities	 and	 Utilities	 System)	 ในโรงงานยายังถูกออกแบบมา																

เพื่อช่วยป้องกันการหลุดรอดของฝุ่นผงเหล่านี้	เช่น	ระบบ	HVAC	(Heating	Ventilating	Air	Conditioning	System)	

โดยอากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดในทุกๆบริเวณของการผลิตจะไหลไปรวมกันก่อนจะผ่านไปสู่ระบบดักจับฝุ่น																					

(Dust	 collector)	 เพื่อเก็บรวมรวมฝุ่นผงไม่ให้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม	 จึงมั่นใจได้ว่าฝุ่นผงหรือละอองจาก																	

การผลิตจะไม่สามารถกระจายออกสู่ภายนอกแน่นอน	

การควบคุมการปนเปื้อนยา
จากการผลิตลงสู่สิ่งแวดล้อม
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 รู้เขา-รู้เรา
ดร.ภก.วันชัย จงเจริญ



	 นอกจากนี้การออกแบบของโรงงานผลิตยา	 (Plant	 Design)	 ยังนิยมให้เกิดทิศทางการไหลของงาน															

การผลิตแบบทางเดียว	 (One-way	 Direction)	 และรวมถึงกำาหนดให้ความดันอากาศในบริเวณการผลิต																															

มีความแตกต่างกันซึ่งจัดเป็นวิธีการที่ลดความเสี่ยงที่ฝุ่นผงเหล่านี้จะหลุดรอดสู่ภายนอก	 ฝุ่นผงของแข็งท่ีกักเก็บ

เอาไว้ใน	Dust	Collector		จะถูกนำาไปทำาลายต่อด้วยวิธีการที่เหมาะสม	เช่น	การเผาทำาลายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ทีไ่มก่่อใหเ้กิดมลพษิในอากาศ	ในส่วนของสารทีเ่ป็นของเหลวหรอืของแข็งท่ีปะปนอยูใ่นน้ำ�ทีใ่ชช้ะลา้งในกระบวนการ

ผลิตจะถูกกำาจัดตามวิธีการในระบบบำาบัดน้ำ�เสียทั่วไป	 ซึ่งทำาโดยการกรองหยาบเพื่อกำาจัดของแข็งขนาดใหญ่												

ออก	กอ่นนำาไปทำาการตกตะกอนของแขง็แล้วกรองออกเพือ่นำาไปกำาจดัตามมาตรฐานวิธกีารปฏบิตัิทีด่	ี(Standard	

Operating	 Procedure	 หรือ	 SOP)	 น้ำ�เสียส่วนที่เหลือจะถูกเติมอากาศเพื่อให้เกิดกระบวนการทางชีวภาพ																						

โดยแบคทเีรยีเพ่ือยอ่ยอนิทรียสารรวมถงึโมเลกลุยาจนเกดิตะกอนอกีครัง้แลว้จงึกรองออกอกี	จากนัน้จงึนำาน ้ำ�สว่น

ที่เหลือมาปรับให้มีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่ลำารางสาธารณะต่อไป	 อย่างไรก็ตาม																							

สารทางยาบางชนิดหากมีการปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อมถึงแม้จะในปริมาณเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้มาก														

เชน่	ยาปฏชิวีนะ	หรอื	ยาเคมบีำาบดั	ดงันัน้ในอตุสาหกรรมการผลติยากลุม่นีจ้งึมมีาตรการทีเ่คร่งครดัในการตรวจ

คุณภาพของน้ำ�เสียก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ	ซึ่งวิธีการทำาลายตัวยาปนเปื้อนเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพสูงพอ	

ที่จะมั่นใจได้ว่าไม่มีการเหลือค้างของยาดังกล่าวเลย

	 ดังนั้นเราคงเชื่อมั่นได้ว่า	 หากการผลิตยาเกิดขึ้นภายใต้สถานที่ผลิตที่ได้การรับรอง	 GMP	 แล้ว																											

จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดการหลุดรอดของยาออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เลย

	 	 	 	 	 	 	 	 น ้ำ�คือชีวิต	 หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้ว	 ในร่างการของคนเรามีน้ำ�เป็นส่วน

ประกอบมากกว่าร้อยละ70	แล้วเราจะขาดน้ำ�ได้อย่างไร	คนในเมืองอาจจะใช้น้ำ�ถึง	200	ลิตรต่อคนต่อวัน	คนใน

ชนบทอาจจะใช้เพียง	60	ลิตรต่อคนต่อวัน

	 แตท่า่นรูห้รอืไมว่่า	น้ำ�ทีม่อียูต่ามแหลง่น ้ำ�ตา่งๆนัน้มกัมสีารปนเปือ้น	ซึง่จากการสำารวจของกรมอนามยั	

กระทรวงสาธารณสุข	พบว่า	น้ำ�จากแหล่งต่างๆ	มากกว่าร้อยละ	50	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพ	

เคมี	 และชีวภาพ	 การปนเปื้อนท่ีพบมาก	 เช่น	 (1)	 ตะก่ัวและสารหนู	 ซ่ึงมีพิษต่อระบบประสาท	 มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง															

ทีผ่า่นมาพบการปนเปือ้นสารหนใูนบอ่น ้ำ�บาดาลบางแหง่	หรอืในบรเิวณทีม่กีารทำาเหมอืงแร่	(2)	สว่นประกอบของ

ปุ๋ยเคมี	 เช่น	ไนเตรต	สามารถปนเปื้อนในน้ำ�ที่ไหลผ่านเขตเกษตรกรรม	(3)การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ	ปัจจุบัน

การใช้ยาปฏิชีวนะนอกจากใช้ในคนแล้ว	 ยังมีการใช้ในการปศุสัตว์และการเกษตร	 ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะก่อให้													

เกิดปัญหาการตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม	ทำาให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะตามมา

	 หลายคนไดท้ราบเชน่น้ีแลว้คงสงสยัวา่สารปนเปือ้นในแหลง่น ้ำ�นัน้มาไดอ้ยา่งไร	ซึง่ในท่ีนีค้งจะตอ้งอธบิาย

ถึงระบบวงจรอุทกวิทยาก่อน	ซึ่งประกอบไปด้วย	3	ระบบย่อย	คือ

	 ระบบน้ำ�ในบรรยากาศ	 (atmospheric	 water	 system)	 คือ	 ระบบน้ำ�ที่อยู่เหนือผิวดินขึ้นไปประกอบด้วย									

น้ำ�ที่อยู่ในสถานะเป็นไอที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ	เช่น	การระเหย	การคายน้ำ�

	 ระบบน้ำ�ผิวดิน	 (surface	water	 system)	ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำาคัญมากในการอุปโภคและบริโภคของ

คนเรา	ประกอบไปดว้ย	กระบวนการทีเ่กิดการไหลบนผวิดนิ	น้ำ�ทา่ผวิดนิ	การไหลออกของน ้ำ�ใตผ้วิดนิและน ้ำ�ใตด้นิ	

การไหลในแม่น้ำ�	และน้ำ�ในทะเลมหาสมุทร	

	 ระบบน้ำ�ใต้ผิวดิน	 (subsurface	 water	 system)	 ประกอบไปด้วย	 กระบวนการซึม	 การเพิ่มน้ำ�ใต้ดิน															

การไหลใต้ผิวดิน	และการไหลของน้ำ�ใต้ดิน	

เส้นทางของยา
จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ำา
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 ไฮไลท์
ดร.มงคลกร ศรีวิชัย



	 นอกจากนี้การออกแบบของโรงงานผลิตยา	 (Plant	 Design)	 ยังนิยมให้เกิดทิศทางการไหลของงาน															

การผลิตแบบทางเดียว	 (One-way	 Direction)	 และรวมถึงกำาหนดให้ความดันอากาศในบริเวณการผลิต																															

มีความแตกต่างกันซึ่งจัดเป็นวิธีการที่ลดความเสี่ยงที่ฝุ่นผงเหล่านี้จะหลุดรอดสู่ภายนอก	 ฝุ่นผงของแข็งท่ีกักเก็บ

เอาไว้ใน	Dust	Collector		จะถูกนำาไปทำาลายต่อด้วยวิธีการที่เหมาะสม	เช่น	การเผาทำาลายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

ทีไ่มก่่อใหเ้กิดมลพษิในอากาศ	ในส่วนของสารทีเ่ป็นของเหลวหรอืของแข็งท่ีปะปนอยูใ่นน้ำ�ทีใ่ชช้ะลา้งในกระบวนการ

ผลิตจะถูกกำาจัดตามวิธีการในระบบบำาบัดน้ำ�เสียทั่วไป	 ซึ่งทำาโดยการกรองหยาบเพื่อกำาจัดของแข็งขนาดใหญ่												

ออก	กอ่นนำาไปทำาการตกตะกอนของแขง็แล้วกรองออกเพือ่นำาไปกำาจดัตามมาตรฐานวิธกีารปฏบิตัิทีด่	ี(Standard	

Operating	 Procedure	 หรือ	 SOP)	 น้ำ�เสียส่วนที่เหลือจะถูกเติมอากาศเพื่อให้เกิดกระบวนการทางชีวภาพ																						

โดยแบคทเีรยีเพ่ือยอ่ยอนิทรยีสารรวมถงึโมเลกลุยาจนเกดิตะกอนอกีครัง้แลว้จงึกรองออกอกี	จากนัน้จงึนำาน ้ำ�สว่น

ที่เหลือมาปรับให้มีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่ลำารางสาธารณะต่อไป	 อย่างไรก็ตาม																							

สารทางยาบางชนิดหากมีการปนเป้ือนสู่ส่ิงแวดล้อมถึงแม้จะในปริมาณเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้มาก														

เชน่	ยาปฏชิวีนะ	หรอื	ยาเคมบีำาบดั	ดงันัน้ในอตุสาหกรรมการผลติยากลุม่นีจ้งึมมีาตรการทีเ่คร่งครดัในการตรวจ

คุณภาพของน้ำ�เสียก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ	ซึ่งวิธีการทำาลายตัวยาปนเปื้อนเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพสูงพอ	

ที่จะมั่นใจได้ว่าไม่มีการเหลือค้างของยาดังกล่าวเลย

	 ดังนั้นเราคงเชื่อมั่นได้ว่า	 หากการผลิตยาเกิดขึ้นภายใต้สถานที่ผลิตที่ได้การรับรอง	 GMP	 แล้ว																											

จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดการหลุดรอดของยาออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เลย

	 	 	 	 	 	 	 	 น ้ำ�คือชีวิต	 หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้ว	 ในร่างการของคนเรามีน้ำ�เป็นส่วน

ประกอบมากกว่าร้อยละ70	แล้วเราจะขาดน้ำ�ได้อย่างไร	คนในเมืองอาจจะใช้น้ำ�ถึง	200	ลิตรต่อคนต่อวัน	คนใน

ชนบทอาจจะใช้เพียง	60	ลิตรต่อคนต่อวัน

	 แตท่า่นรูห้รอืไมว่่า	น้ำ�ทีม่อียูต่ามแหลง่น ้ำ�ตา่งๆนัน้มกัมสีารปนเปือ้น	ซึง่จากการสำารวจของกรมอนามยั	

กระทรวงสาธารณสุข	พบว่า	น้ำ�จากแหล่งต่างๆ	มากกว่าร้อยละ	50	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพ	

เคมี	 และชีวภาพ	 การปนเปื้อนท่ีพบมาก	 เช่น	 (1)	 ตะก่ัวและสารหนู	 ซ่ึงมีพิษต่อระบบประสาท	 มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง															

ทีผ่า่นมาพบการปนเปือ้นสารหนใูนบอ่น ้ำ�บาดาลบางแหง่	หรอืในบรเิวณทีม่กีารทำาเหมอืงแร่	(2)	สว่นประกอบของ

ปุ๋ยเคมี	 เช่น	ไนเตรต	สามารถปนเปื้อนในน้ำ�ที่ไหลผ่านเขตเกษตรกรรม	(3)การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ	ปัจจุบัน

การใช้ยาปฏิชีวนะนอกจากใช้ในคนแล้ว	 ยังมีการใช้ในการปศุสัตว์และการเกษตร	 ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะก่อให้													

เกิดปัญหาการตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม	ทำาให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะตามมา

	 หลายคนไดท้ราบเชน่น้ีแลว้คงสงสยัวา่สารปนเปือ้นในแหลง่น ้ำ�นัน้มาไดอ้ยา่งไร	ซึง่ในท่ีนีค้งจะตอ้งอธบิาย

ถึงระบบวงจรอุทกวิทยาก่อน	ซึ่งประกอบไปด้วย	3	ระบบย่อย	คือ

	 ระบบน้ำ�ในบรรยากาศ	 (atmospheric	 water	 system)	 คือ	 ระบบน้ำ�ที่อยู่เหนือผิวดินขึ้นไปประกอบด้วย									

น้ำ�ที่อยู่ในสถานะเป็นไอที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ	เช่น	การระเหย	การคายน้ำ�

	 ระบบน้ำ�ผิวดิน	 (surface	water	 system)	ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำาคัญมากในการอุปโภคและบริโภคของ

คนเรา	ประกอบไปดว้ย	กระบวนการทีเ่กิดการไหลบนผวิดนิ	น้ำ�ทา่ผวิดนิ	การไหลออกของน ้ำ�ใตผ้วิดนิและน ้ำ�ใตด้นิ	

การไหลในแม่น้ำ�	และน้ำ�ในทะเลมหาสมุทร	

	 ระบบน้ำ�ใต้ผิวดิน	 (subsurface	 water	 system)	 ประกอบไปด้วย	 กระบวนการซึม	 การเพิ่มน้ำ�ใต้ดิน															

การไหลใต้ผิวดิน	และการไหลของน้ำ�ใต้ดิน	

เส้นทางของยา
จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ำา
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 ไฮไลท์
ดร.มงคลกร ศรีวิชัย



	 อีกหน่ึงคำาที่มีความสำาคัญ

ในวงจรอุทกวิทยาคือ	 “ลุ่ม น้ำ � ”	

บริ เวณพื้นที่ซึ่ งครอบคลุมลำาน้ำ �

ธรรมชาตเิปน็แหลง่รวมน้ำ�	ทัง้ทีไ่หล

มาบนผิวดินและที่ซึมออกจากดิน	

ไหลลงสู่ลำาน้ำ�

								ซึ่งวัฏจักรของน้ำ�จะวนเวียน

อยู่ในระบบมีการไหลตั้งแต่บนฟ้า										

สูบ่นผิวดนิ	และไหลในระบบน้ำ�ใต้ดนิ	

โดยเมื่อมีการเติมส่วนผสมไม่ว่าจะ

เปน็สารเคมหีรอืยาปฏชิวีนะเข้าไปใน

ช่วงใดของวฏัจักรโดยเฉพาะส่วนต้น	

ตั้งแต่ต้นของลุ่มน้ำ�มันก็จะยังส่งต่อ

วนเวียนในระบบไปเรื่อยๆ	 ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรได้มีการใช้สารเคมีกับพืชต่างๆ	 ใช้ยาปฏิชีวนะในผักและผลไม้	

รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ	 เช่นฟาร์มสุกร	 มีการใช้ยาและสารเคมีต่างๆกับสุกรเพื่อเร่งการเจริญเติบโต	 และ														

เพื่อให้หมูไม่ล้มป่วยด้วยโรคต่างๆ	และการล้างคอกสุกรก็ได้มีการปล่อยน้ำ�ลงสู่ลำาธารธรรมชาติ	

	 ประเทศไทยเคยตรวจพบสารเคมีจากเกษตรที่สูง	 การปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านที่ส่งผลกระทบ																					

ต่อคุณภาพของน้ำ�ในลำาน้ำ�น่านรวมถึงสารเคมีตกค้างในปลาของลำาน้ำ�

	 พื้นที่	 “ลุ่มน้ำ�”	 เป็นแหล่งสำาคัญที่สุดที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่รวมถึงยาปฏิชีวะมากมาย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	จึงควรมีการศึกษาพื้นที่นี้อย่างจริงจังต่อไป
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 มีรายงานเรื่องยาในสิ่งแวดล้อมที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาอย่างต่อเน่ือง พบยาตกค้างหลายชนิดใน                

สิ่งแวดล้อม ที่น่าเป็นห่วงคือ มียาต้านจุลชีพ/ยาต้านแบคทีเรีย  เชื้อดื้อยา และยีนดื้อยา ตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจาก        

บนพื้นผิวดินแล้วยังแพร่ไปถึงทะเลหรือมหาสมุนทร เสี่ยงต่อการทำาลายความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพนิเวศเสียหาย 

จุลินทรีย์ชนิดดีในสิ่งแวดล้อมถูกทำาลายหรือกลายพันธุ์ และในที่สุดจะกระทบต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์

 แหล่งที่มีการแพร่เชื้อดื้อยา แบ่งได้เป็น 7 วงจร คือ 1.อาหาร 2.สัตว์เลี้ยง 3.การผลิตเอธานอลจากพืช                   

4.การเลี้ยงสัตว์น้ำา 5.ผักผลไม้ 6.การใช้ยาในมนุษย์ และ 7.โรงงานยาและสารเคมี ทั้ง 7 วงจรนั้นเชื่อมต่อกันหมด ดังนั้น 

ในการจัดการ จะต้องมองทั้งระบบและต้องทำาอย่างจริงจัง 

 สิ่งน่ากังวลใจมากๆ คือ การค้นพบว่ามี MCR-1 gene ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในวงจรอาหาร และมีผลกระทบถึง                 

ผู้ป่วยแล้ว รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของโลก จนถึงปัจจุบันพบการรายงานของ MCR-1 (หรือยีนกลุ่มใกล้เคียง               

ถึง MCR-8) พบในประเทศต่างๆมากกว่า 60 ประเทศ 

 ประเทศไทยมกีารใชย้าตา้นจลุชพี ในหลายสถานที ่ทัง้รา้นชำา ทัง้ในการเกษตร ทัง้พชืและสตัว ์มกีารดือ้ยารนุแรง

ในโรงพยาบาล อตัราการดือ้ยาของประเทศถงึขนาดรนุแรงในคน แตไ่มม่สีถติชิดัเจนในสตัว ์มกีารตรวจพบยาตา้นแบคทเีรยี

ตกค้างในอาหารสำาเร็จรูป ในเนื้อหมูสด และไก่สด รายงานโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมทั้งมีรายงานพบเชื้อดื้อยา ยีนดื้อยา

ในเนื้อไก่ แต่รายงานของภาครัฐกลับไม่พบการตกค้าง  

 ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ คงต้องกลับมาทบทวนระบบยาท้ังหมดอย่างครบวงจรและอย่างจริงจัง ต้ังแต่                  

การคดัเลอืก การจดัหา การกระจาย และการใชย้าตา้นจลุชพีในประเทศไทยวา่มกีารควบคมุดหีรอืยงั  ตลอดจนมกีารควบคมุ             

การกำาจัดอย่างถูกวิธี ไม่ให้มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

 เราคงต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทั้งใน

ชุมชน และแม้กระทั่งในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ในวงจรอาหาร ทั้งการปศุสัตว์ การประมงและการปลูกผักและผลไม้ซึ่ง

จะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาและการตกค้างของยีนดื้อยาในสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างแน่นอน

 แตปั่ญหาการตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม กย็งัมกีารศกึษาไม่มากพอ  และไม่ไดมี้การบรรจุในแผนยทุธศาสตรก์ารจัดการ

การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ 2560-2564 อย่างชัดเจนด้วย มีแต่เพียงบรรจุในแผนปฏิบัติการปกติเท่านั้น

 อย่างไรก็ตาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา

แบบบูรณาการไดเ้รยีกรอ้งให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมบีทบาทมากขึน้ในการศกึษาปญัหาและแนวทาง

การจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องเร่งจัดระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 กพย.ในฐานะผู้ประสานการเสนอเข้าวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องเชื้อดื้อยา จะได้ติดตามการดำาเนินการ             

ตามมตสิมชัชาฯดงักลา่ว ตลอดจนการตดิตามแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏบิตักิาร ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะ

เรื่องยาตกค้างในสิ่งแวดล้อมมานำาเสนอต่อไป

ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) กลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) และเครือข่ายวิชาชีพวิชาการและ          
เครือข่ายประชาชน 
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) ได้รับการสนับสนุนจากสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์การอนามัยโลก
ที่ปรึกษา  - ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี (กพย.) / ผศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิโชค (กศย.)
บรรณาธิการประจำ ฉบับ  - อาภา หวังเกียรติ / สรชัย  จำ เนียรดำ รงการ
กองบรรณาธิการ  - อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์ / นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี / วันชัย จงเจริญ / มงคลกร ศรีวิชัย / วาลิกา เศวตโยธิน / สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ / ชญานิน น้ำ เยื้อง 
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ประสานงาน - เขมิกา  โตนะโพธิกูล / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452
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ผู้จัดการกพย.แถลง
โดย > นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี

       เว็บไซต์บทความวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล  (http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/

knowledge/article/390)

	 	 	 	 หากท่านผู้อ่านอยากทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ																

ปนเปือ้นยาลงสูส่ิง่แวดลอ้ม	โดยกลา่วถึงปญัหาจากนานาประเทศ	

แหลง่ทีม่าของยาทีก่อ่ใหเ้กดิการตกคา้ง	ผลกระทบของยาตกคา้ง		และการแกไ้ขหรือ

ป้องกันปัญหายาตกค้าง	สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	โดย									

ผู้เขียนคือ	 อาจารย์	 ดร.ภก.บรมพจน์	 พฤฒิวนาสัณฑ์	 และ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ภญ.ลีณา	 สุนทรสุข													

ภาควิชาเภสัชเคมี	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

 เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(http://www.deqp.go.th/new)

	 ในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอีกเว็บไซต์หนึงคือ									

กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้มท่ีสามารถหาข้อมลูเก่ียวกับ

การปนเปื้อนของยา	 รวมถึงสารเคมีอื่นๆในสิ่งแวดล้อม											

นอกจากความรู้ต่างๆท่ีมากมายแล้ว	 ยังมีกิจกรรมรณรงค์

ต่างๆที่น่าสนใจด้วย

 เว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป European Commission (https://ec.europa.eu/health/

human-use/environment-medicines_en) 

	 หากท่านผู้อ่านสนใจบทความเก่ียวกับกับการตกค้างยาลงสู่สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ	

เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งท่ี

สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยสำาหรับประชาชนทีจ่ะเขา้ไปค้นหาเพิม่เตมิ

ได้ในระดับสากลที่รวมสถานการณ์ต่างๆ	เกี่ยวกับการตกค้าง

ของยาในสิ่งแวดล้อมเอาไว้

แนะนำ เว็บไซต์
ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
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ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 02-218-8452  โทรสาร 02-254-5191  
อีเมล: spr.chula@gmail.com   เว็บไซต์: www.thaidrugwatch.org   บล็อก: www.thaidrugwatch.org/blog  
ยูทูบ: www.youtube.com/thaidrugwatch   เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/thaidrugwatch   ทวิตเตอร์: twitter.com/thaidrugwatch

จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :
สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

ปีท่ี	9	/	ฉบับท่ี	37	/	สิงหาคม	–	กันยายน		2561
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Pharmaceutical 

in the Environment: 

การปนเป้ือนยา
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