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แนะนำ�เว็บไซต์

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

มีรายงานเรื่องยาในสิ่งแวดล้อมที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง พบยาตกค้างหลายชนิดใน
สิ่งแวดล้อม ที่น่าเป็นห่วงคือ มียาต้านจุลชีพ/ยาต้านแบคทีเรีย เชื้อดื้อยา และยีนดื้อยา ตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจาก
บนพื้นผิวดินแล้วยังแพร่ไปถึงทะเลหรือมหาสมุนทร เสี่ยงต่อการทำ�ลายความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพนิเวศเสียหาย
จุลินทรีย์ชนิดดีในสิ่งแวดล้อมถูกทำ�ลายหรือกลายพันธุ์ และในที่สุดจะกระทบต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์
แหล่งที่มีการแพร่เชื้อดื้อยา แบ่งได้เป็น 7 วงจร คือ 1.อาหาร 2.สัตว์เลี้ยง 3.การผลิตเอธานอลจากพืช
4.การเลี้ยงสัตว์น้ำ� 5.ผักผลไม้ 6.การใช้ยาในมนุษย์ และ 7.โรงงานยาและสารเคมี ทั้ง 7 วงจรนั้นเชื่อมต่อกันหมด ดังนั้น
ในการจัดการ จะต้องมองทั้งระบบและต้องทำ�อย่างจริงจัง
สิ่งน่ากังวลใจมากๆ คือ การค้นพบว่ามี MCR-1 gene ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในวงจรอาหาร และมีผลกระทบถึง
ผู้ป่วยแล้ว รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของโลก จนถึงปัจจุบันพบการรายงานของ MCR-1 (หรือยีนกลุ่มใกล้เคียง
ถึง MCR-8) พบในประเทศต่างๆมากกว่า 60 ประเทศ
ประเทศไทยมีการใช้ยาต้านจุลชีพ ในหลายสถานที่ ทัง้ ร้านชำ� ทัง้ ในการเกษตร ทัง้ พืชและสัตว์ มีการดือ้ ยารุนแรง
ในโรงพยาบาล อัตราการดือ้ ยาของประเทศถึงขนาดรุนแรงในคน แต่ไม่มสี ถิตชิ ดั เจนในสัตว์ มีการตรวจพบยาต้านแบคทีเรีย
ตกค้างในอาหารสำ�เร็จรูป ในเนื้อหมูสด และไก่สด รายงานโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมทั้งมีรายงานพบเชื้อดื้อยา ยีนดื้อยา
ในเนื้อไก่ แต่รายงานของภาครัฐกลับไม่พบการตกค้าง
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ คงต้องกลับมาทบทวนระบบยาทั้งหมดอย่างครบวงจรและอย่างจริงจัง ตั้งแต่
การคัดเลือก การจัดหา การกระจาย และการใช้ยาต้านจุลชีพในประเทศไทยว่ามีการควบคุมดีหรือยัง ตลอดจนมีการควบคุม
การกำ�จัดอย่างถูกวิธี ไม่ให้มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมหรือไม่
เราคงต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทั้งใน
ชุมชน และแม้กระทั่งในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ในวงจรอาหาร ทั้งการปศุสัตว์ การประมงและการปลูกผักและผลไม้ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาและการตกค้างของยีนดื้อยาในสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างแน่นอน
แต่ปญ
ั หาการตกค้างในสิง่ แวดล้อม ก็ยงั มีการศึกษาไม่มากพอ และไม่ได้มกี ารบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ 2560-2564 อย่างชัดเจนด้วย มีแต่เพียงบรรจุในแผนปฏิบัติการปกติเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการได้เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีบทบาทมากขึน้ ในการศึกษาปัญหาและแนวทาง
การจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องเร่งจัดระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
กพย.ในฐานะผู้ประสานการเสนอเข้าวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องเชื้อดื้อยา จะได้ติดตามการดำ�เนินการ
ตามมติสมัชชาฯดังกล่าว ตลอดจนการติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
เรื่องยาตกค้างในสิ่งแวดล้อมมานำ�เสนอต่อไป
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
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ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

เว็ บ ไซต์ บ ทความวิ ช าการของคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/
knowledge/article/390)
    หากท่ า นผู้ อ่ า นอยากทราบข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ                
ปนเปือ้ นยาลงสูส่ งิ่ แวดล้อม โดยกล่าวถึงปัญหาจากนานาประเทศ
แหล่งทีม่ าของยาทีก่ อ่ ให้เกิดการตกค้าง ผลกระทบของยาตกค้าง  และการแก้ไขหรือ
ป้องกันปัญหายาตกค้าง สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย         
ผู้เขียนคือ อาจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข             
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็ บ ไซต์ ข องกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(http://www.deqp.go.th/new)
ในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอีกเว็บไซต์หนึงคือ         
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีส่ ามารถหาข้อมูลเกีย่ วกับ
การปนเปื้อนของยา รวมถึงสารเคมีอื่นๆในสิ่งแวดล้อม           
นอกจากความรู้ต่างๆที่มากมายแล้ว ยังมีกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆที่น่าสนใจด้วย
เว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป European Commission (https://ec.europa.eu/health/
human-use/environment-medicines_en)
หากท่านผู้อ่านสนใจบทความเกี่ยวกับกับการตกค้างยาลงสู่สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ
เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่
สามารถเข้าถึงได้งา่ ยสำ�หรับประชาชนทีจ่ ะเข้าไปค้นหาเพิม่ เติม
ได้ในระดับสากลที่รวมสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการตกค้าง
ของยาในสิ่งแวดล้อมเอาไว้
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เรื่องจากปก

ดร.อาภา หวังเกียรติ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ยา		 ในสิภั่งยแวดล้
อม
เงี ย บที ่ ค ุ ก คาม
การตกค้างและปนเปื้อนของยาในสิ่งแวดล้อมกำ�ลังเป็นปัญหาสำ�คัญในระดับโลก ได้มีการพบยาตกค้าง
และปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม ทั้งในน้ำ�ผิวดิน น้ำ�ทิ้ง น้ำ�ใต้ดิน ปุ๋ย ดิน ฯลฯ แม้แต่พื้นที่ห่างไกลถึงขั้วโลกใต้ก็ยังมี
การตกค้างของยา ยาที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีทั้งยาปฏิชีวนะ ยาต้านการอักเสบ ยาแก้ปวด ยาลดไขมัน                 
ฮอร์โมนเพศ และยาอื่นๆที่ใช้ในการรักษาคนและสัตว์[1,2] ยาเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยเงียบต่อสิ่งมีชีวิต เพราะสามารถ
สะสมเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในสิ่งมีชีวิตตามห่วงโซ่อาหาร ยามีสารประกอบที่ออกฤทธิ์สูงต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็น           
เป้าหมายเฉพาะ ทำ�ให้สารเหล่านี้แม้จะมีความเข้มข้นต่ำ� แต่ก็มีผลกระทบร้ายแรงต่อลักษณะทางกายภาพและ
พฤติกรรมของสิง่ มีชวี ติ หลากหลายชนิด ผลกระทบเหล่านีเ้ ป็นผลกระทบเรือ้ รังจากการได้รบั สัมผัสสารผสมเชิงซ้อน
ของยาในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลานาน
ยาในสิ่งแวดล้อม ภัยเงียบที่เพิ่มสูงขึ้น
การพัฒนาของอุตสาหกรรมยาส่งผลให้มีการใช้ยาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื้อรังที่ต้องกินยา         
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ของยาส่วนใหญ่จะถูกขับออกจากร่างกายผู้ป่วยทั้งปัสสาวะและ
อุจจาระ ทั้งในสารออกฤทธิ์รูปเดิมหรือสารอนุพันธ์หรือสารเมทาบอไลต์ (metabolite) ทำ�ให้เกิดการตกค้างของ
ยาในน้ำ�เสียและน้ำ�ทิ้งของระบบการบำ�บัดของเสีย นอกจากน้ำ�ทิ้งจากครัวเรือนที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำ�บัด
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ของยาออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ�และทางดิน โดยเฉพาะการนำ�มูลสัตว์ไปทำ�ปุ๋ย ทำ�ให้มีการสะสมของยาในดิน               
เกิดการชะล้างลงสู่น้ำ�ผิวดินและน้ำ�ใต้ดิน เส้นทางของยาที่จะตกค้างในสิ่งแวดล้อมแสดงไว้ดังรูปที่ 1
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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
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ตารางที่ 1 ยาสิบชนิดที่พบมากที่สุดในระบบนิเวศทางน้ำ�
ยา
ไดโคลฟีแนค (Diclofenac)
คาร์บามาซีปีน(Carbamazepine)
ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen)
ซัลฟาเมทอกซาโซน (Sulfamethoxazole)
นาพรอกเซน (Naproxen)
อีสโทรน (Estrone)
เอสตร้าไดออล  (17-  -Estradiol)
เอทินิล เอสตร้าไดออล (17-  -Ethinylestradiol)
ไตรเมโทพริม (Trimethoprim)
พาราเซตามอล (Paracetamol)
ที่มา : IWW (2014)[6]

การรักษา
แก้ปวด
กันชัก
แก้ปวด
ฆ่าแบคทีเรีย
แก้ปวด
เอสโตรเจน
เอสโตรเจน
เอสโตรเจน
ฆ่าแบคทีเรีย
ยาแก้ปวด

จำ�นวนประเทศ
50
48
47
47
45
35
34
31
29
29

สำ � หรั บ ประเทศไทยนั้ น การศึ ก ษาเรื่ อ งยาในสิ่ ง แวดล้ อ มยั ง มี ไ ม่ ม าก เท่ า ที่ มี ก ารศึ ก ษาได้ พ บ                                  
ยาต้านแบคทีเรียหลายชนิด ยาแก้ปวด ยาไมเกรน ยาแก้อักเสบ ฯลฯ จากน้ำ�ทิ้งที่มาจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของ
โรงพยาบาล เช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงน้ำ�ผิวดินทั้งในคลองของกรุงเทพมหานครและแม่น้ำ�บางปะกง อีกทั้ง
ยั ง พบการตกค้ า งของยาต้ า นแบคที เรี ย จากน้ำ � เสี ย ฟาร์ ม สุ ก ร ฟาร์ ม ปลา และตะกอนในแม่ น้ำ � ท่ า จี น และ                      
แม่น้ำ�มูล[7,8,9,10]
ผลกระทบของยาในสิ่งแวดล้อม
ยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำ�เนิด ยารักษามะเร็ง ยารักษาไทรอยด์และระบบประสาท และยาที่ใช้ในสัตว์
หลายชนิด ฯลฯ จะส่งผลต่อการทำ�งานของต่อมไร้ท่อ ซึ่งมีผลต่อระบบการทำ�งานของฮอร์โมน ยาที่รบกวน
การทำ�งานของต่อมไร้ท่อบางชนิดแม้จะมีความเข้มข้นต่ำ�แต่ก็มีผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ทำ�ให้
ฮอร์โมนเปลีย่ นแปลงเกิดลักษณะเพศเมียในปลาเพศผู้ สเปิรม์ ลดน้อยลง ส่งผลต่อการสืบพันธุ์ ทำ�ให้ประชากรของ
สิ่งมีชีวิตลดลง การศึกษาวิจัยจากห้องปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 7 ปี[11] จากการทดลองเลี้ยงปลาในน้ำ�ที่มี                  
สารเอทินิล เอสตร้าไดออล (ยาคุมกำ�เนิด) พบผลกระทบเรื้อรังในความเข้มข้นที่ต่ำ�มากๆ ทั้งในปลาเพศผู้และเมีย
ซึ่ง SICAM ได้กำ�หนดให้เรื่องสารรบกวนการทำ�งานของระบบต่อมไร้ท่อนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนตั้งแต่ปี 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 จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องศึกษาผลกระทบเรื้อรังจากการได้
รับยาผสมรวมในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนานด้วย[12,13]
การดื้อยาที่เกิดจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะถูกผลิตมาให้ทำ�ลายจุลชีพ การตกค้าง        
ในสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลโดยตรงต่อการทำ�ลายปริมาณและความหลากหลายของจุลชีพในสิ่งแวดล้อมด้วย                 
นอกจากนี้ยังทำ�ให้เกิดการดื้อยาของยีนเชื้อโรค เกิดแบคทีเรียดื้อยา ส่งผลให้จำ�นวนยาที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคในมนุษย์ลดลง การดื้อยานี้ได้เกิดขึ้นแล้วในจุลชีพจำ�นวนมากที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงในมนุษย์               
ดังที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่า การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นภัยหลักที่คุกคามสุขภาพมนุษย์ทั่วโลก[14]
การเปลีย่ นรูปและการคงอยูข่ องยาในสิง่ แวดล้อม  ยาบางชนิดดือ้ ต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติและ
คงอยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ย าวนาน และมี ย าจำ � นวนหนึ่ ง สามารถเปลี่ ย นรู ป และมี พิ ษ มากขึ้ น ในสิ่ ง แวดล้ อ ม                         
จากกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน(cephalosporin)
คือ cafazolin และ cephapirin จะเปลี่ยนรูปไปมีพิษมากขึ้นและคงอยู่ยาวนานขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นโดยแสง[15]
ซึ่งพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนรูปไปจากยาเดิมในระบบนิเวศเหล่านี้ไม่ได้มีการศึกษาไว้เลยในกระบวนการ             
ผลิตยา
ปัญหายาในสิ่งแวดล้อม เรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
รัฐบาลและอุตสาหกรรมจำ�เป็นต้องตระหนักว่า การตกค้างของยาแม้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำ �
ก็มศี กั ยภาพทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ การทีจ่ ะลดปัญหาผลกระทบจากการตกค้าง
ของยาในสิง่ แวดล้อม จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาเรือ่ งของการใช้ยา เทคโนโลยีในการกำ�จัดของเสีย
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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 จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องศึกษาผลกระทบเรื้อรังจากการได้
รับยาผสมรวมในสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลายาวนานด้วย[12,13]
การดื้อยาที่เกิดจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะ ยาปฏิชีวนะถูกผลิตมาให้ทำ�ลายจุลชีพ การตกค้าง        
ในสิ่งแวดล้อมจึงส่งผลโดยตรงต่อการทำ�ลายปริมาณและความหลากหลายของจุลชีพในสิ่งแวดล้อมด้วย                 
นอกจากนี้ยังทำ�ให้เกิดการดื้อยาของยีนเชื้อโรค เกิดแบคทีเรียดื้อยา ส่งผลให้จำ�นวนยาที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคในมนุษย์ลดลง การดื้อยานี้ได้เกิดขึ้นแล้วในจุลชีพจำ�นวนมากที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงในมนุษย์               
ดังที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่า การดื้อยาปฏิชีวนะเป็นภัยหลักที่คุกคามสุขภาพมนุษย์ทั่วโลก[14]
การเปลีย่ นรูปและการคงอยูข่ องยาในสิง่ แวดล้อม  ยาบางชนิดดือ้ ต่อการย่อยสลายตามธรรมชาติและ
คงอยู่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มได้ ย าวนาน และมี ย าจำ � นวนหนึ่ ง สามารถเปลี่ ย นรู ป และมี พิ ษ มากขึ้ น ในสิ่ ง แวดล้ อ ม                         
จากกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน(cephalosporin)
คือ cafazolin และ cephapirin จะเปลี่ยนรูปไปมีพิษมากขึ้นและคงอยู่ยาวนานขึ้นเมื่อได้รับการกระตุ้นโดยแสง[15]
ซึ่งพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนรูปไปจากยาเดิมในระบบนิเวศเหล่านี้ไม่ได้มีการศึกษาไว้เลยในกระบวนการ             
ผลิตยา
ปัญหายาในสิ่งแวดล้อม เรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
รัฐบาลและอุตสาหกรรมจำ�เป็นต้องตระหนักว่า การตกค้างของยาแม้ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำ �
ก็มศี กั ยภาพทีจ่ ะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิง่ แวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ การทีจ่ ะลดปัญหาผลกระทบจากการตกค้าง
ของยาในสิง่ แวดล้อม จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาเรือ่ งของการใช้ยา เทคโนโลยีในการกำ�จัดของเสีย
รวมถึงการบำ�บัดน้ำ�เสีย ต้องมีการดำ�เนินการเรื่องนโยบายการใช้ยาที่มีคุณภาพและสมเหตุสมผลที่คำ�นึงถึงผลก
ระทบต่อเนื่องทางสิ่งแวดล้อมและระบบกำ�จัดที่มีคุณภาพ[16] ดังนี้
เรียกยาที่ไม่ใช้แล้วกลับคืนมาและกำ�จัดให้ถูกหลักวิชาการ ต้องมีการให้ความรู้และการศึกษา                   
แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงผลกระทบของการทิ้งยาที่ไม่ใช้แล้วออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง มียุทธศาสตร์การกำ�จัด
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(Polluter Principal Pay : PPP)
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วาลิกา เศวตโยธิน
สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์, ชญานิน น้ำ�เยื้อง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การบำ�บัดน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล
ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ได้ศกึ ษาการปนปือ้ นของสารใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยาและการดูแลสุขภาพ (Pharmaceuticals and personal care products: PPCPs) ในแม่น�้ำ บางปะกง
ในระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559 เพือ่ ศึกษาการปนเปือ้ นและประสิทธิภาพในการขจัดสาร PPCPs ของระบบบึงประดิษฐ์
ขั้นสูงและความเหมาะสมในการนำ�น้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดกลับมาใช้ใหม่ 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
ฟาร์มสุกรเข้มข้นมากกว่าน้�ำ เสียจากโรงพยาบาล 45.67 เท่า อีกทัง้ ยังพบยาฆ่าแมลง หรือ DEET ในน้�ำ เสียทัง้ จาก
โรงพยาบาล จากชุมชน และจากฟาร์มสุกร โดยที่ความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน
การตรวจพบการปนเปื้อนของสารกลุ่ม PPCPs นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแหล่งกำ�เนิดเท่านั้น แต่ยังมี             
แหล่งกำ�เนิดอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้มีการสำ�รวจ
ประสิทธิภาพของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียต่างๆในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแต่ละชนิดมีกลไกและการเดินระบบในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs ที่แตกต่างกัน              
จึงทำ�ให้มีประสิทธิภาพในการบำ�บัดที่แตกต่างกันออกไป
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบบ่อผึ่ง
สารในกลุ่ม PPCPs ที่ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลบางปะกงสามารถขจัดได้ 100 % ได้แก่                
caffeine, lbuprofen, Sulfamethoxazole, และTheophylline   นอกจากนีร้ ะบบบำ�บัดน้�ำ เสียของโรงพยาบาลบางปะกง
ยังสามารถบำ�บัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total coliform bacteria) โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากอุจจาระ (Fecal
coliform bacteria) และเอนเทอโรคอกไค (Enterococci) ได้ 100 %
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ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน จากการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs 15 ชนิด พบว่าสามารถขจัดได้ 100 % 8 ชนิด ได้แก่
Amoxycillin, Erythromycin, Trimethoprim, Acetaminophen, Ibuprofen, Naproxen, Gemfibrozil และ DEET อีก 7
ชนิดยังตกค้างในน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัด 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 สารในกลุ่ม PPCPs ที่พบในน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน
ระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง
โรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศรเป็ น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ มี ก ารใช้ น้ำ � วั น ละ 800-1,000                    
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากปล่อยน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วลงสู่แม่น้ำ�บางปะกงในปริมาณวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร
ต่ อ วั น จะปล่ อ ยสารในกลุ่ ม PPCPs ที่ ยั ง ตกค้ า งอยู่ ใ นน้ำ � ที่ ผ่ า นการบำ � บั ด ลงสู่ แ ม่ น้ำ � บางปะกง เช่ น                                      
Sulfamethoxazole 72.8 มิลลิกรัมต่อวัน, Theophylline 31.2 มิลลิกรัมต่อวัน, Atenolol 37.6 มิลลิกรัมต่อวัน,                 
Caffeine 27.2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบำ � บั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และ                                    
ส่งเสริมให้มกี ารนำ�น้�ำ นัน้ กลับมาใช้ใหม่ภายในโรงพยาบาล โดยจัดทำ�ระบบบึงประดิษฐ์ขนั้ สูงสาธิต ณ โรงพยาบาล
บางปะกง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs ในน้ำ � เสียของโรงพยาบาล                         
เป็นเบือ้ งต้น ก่อนทีจ่ ะก่อสร้างระบบขนาดใหญ่ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยน้�ำ ทีเ่ ข้าระบบบึงประดิษฐ์
ขั้นสูงเป็นน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน
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เก็บตก

วาลิกา เศวตโยธิน
สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์, ชญานิน น้ำ�เยื้อง
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การบำ�บัดน้ำ�เสียจากโรงพยาบาล
ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม ได้ศกึ ษาการปนปือ้ นของสารใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ยาและการดูแลสุขภาพ (Pharmaceuticals and personal care products: PPCPs) ในแม่น�้ำ บางปะกง
ในระหว่างปีพ.ศ. 2557-2559 เพือ่ ศึกษาการปนเปือ้ นและประสิทธิภาพในการขจัดสาร PPCPs ของระบบบึงประดิษฐ์
ขั้นสูงและความเหมาะสมในการนำ�น้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดกลับมาใช้ใหม่ 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
ฟาร์มสุกรเข้มข้นมากกว่าน้�ำ เสียจากโรงพยาบาล 45.67 เท่า อีกทัง้ ยังพบยาฆ่าแมลง หรือ DEET ในน้�ำ เสียทัง้ จาก
โรงพยาบาล จากชุมชน และจากฟาร์มสุกร โดยที่ความเข้มข้นไม่แตกต่างกัน
การตรวจพบการปนเปื้อนของสารกลุ่ม PPCPs นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแหล่งกำ�เนิดเท่านั้น แต่ยังมี             
แหล่งกำ�เนิดอื่นๆอีกที่ยังไม่ได้มีการสำ�รวจ
ประสิทธิภาพของระบบบำ�บัดน้ำ�เสียต่างๆในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแต่ละชนิดมีกลไกและการเดินระบบในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs ที่แตกต่างกัน              
จึงทำ�ให้มีประสิทธิภาพในการบำ�บัดที่แตกต่างกันออกไป
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบบ่อผึ่ง
สารในกลุ่ม PPCPs ที่ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลบางปะกงสามารถขจัดได้ 100 % ได้แก่                
caffeine, lbuprofen, Sulfamethoxazole, และTheophylline   นอกจากนีร้ ะบบบำ�บัดน้�ำ เสียของโรงพยาบาลบางปะกง
ยังสามารถบำ�บัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total coliform bacteria) โคลิฟอร์มแบคทีเรียจากอุจจาระ (Fecal
coliform bacteria) และเอนเทอโรคอกไค (Enterococci) ได้ 100 %
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ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน จากการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs 15 ชนิด พบว่าสามารถขจัดได้ 100 % 8 ชนิด ได้แก่
Amoxycillin, Erythromycin, Trimethoprim, Acetaminophen, Ibuprofen, Naproxen, Gemfibrozil และ DEET อีก 7
ชนิดยังตกค้างในน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัด 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 สารในกลุ่ม PPCPs ที่พบในน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน
ระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง
โรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภู เ บศรเป็ น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ มี ก ารใช้ น้ำ � วั น ละ 800-1,000                    
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากปล่อยน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดแล้วลงสู่แม่น้ำ�บางปะกงในปริมาณวันละ 800 ลูกบาศก์เมตร
ต่ อ วั น จะปล่ อ ยสารในกลุ่ ม PPCPs ที่ ยั ง ตกค้ า งอยู่ ใ นน้ำ � ที่ ผ่ า นการบำ � บั ด ลงสู่ แ ม่ น้ำ � บางปะกง เช่ น                                      
Sulfamethoxazole 72.8 มิลลิกรัมต่อวัน, Theophylline 31.2 มิลลิกรัมต่อวัน, Atenolol 37.6 มิลลิกรัมต่อวัน,                 
Caffeine 27.2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ร่ ว มกั น ศึ ก ษาวิ ธี ก ารบำ � บั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และ                                    
ส่งเสริมให้มกี ารนำ�น้�ำ นัน้ กลับมาใช้ใหม่ภายในโรงพยาบาล โดยจัดทำ�ระบบบึงประดิษฐ์ขนั้ สูงสาธิต ณ โรงพยาบาล
บางปะกง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบในการขจัดสารในกลุ่ม PPCPs ในน้ำ � เสียของโรงพยาบาล                         
เป็นเบือ้ งต้น ก่อนทีจ่ ะก่อสร้างระบบขนาดใหญ่ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยน้�ำ ทีเ่ ข้าระบบบึงประดิษฐ์
ขั้นสูงเป็นน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัดจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสียแบบตะกอนเร่งชนิดคูวนเวียน
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ระบบบึงประดิษฐ์รูป
แบบแตกต่างกันสามารถกำ�จัด
ยาต้ า นจุ ล ชี พ ชนิ ด ต่ า งๆ ได้
แตกต่างกัน โดยพบว่าระบบบึง
ประดิษฐ์ที่มีชั้นหินกรองเป็นหิน
คลุ ก ที่ ป ลู ก ต้ น กก สามารถ
กำ�จัดยาต้านจุลชีพส่วนใหญ่ได้
เช่น กำ�จัด CIP, NOR, TC, SMX
ได้ 94-98% ส่วน ERY ถูกกำ�จัด
ได้ เ พี ย ง 57% นอกจากนี้บ่อ
ชนิดนี้ยังกำ�จัดกลุ่มยาแก้ปวด
(ACT) และยาบีต้าบล๊อกเกอร์
(ATN) ได้ดีมากที่ประสิทธิภาพ
รูปที่ 2 แสดงพืชที่ใช้ในแต่ละบ่อในระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง
ร้อยละ 73 และ 81 ตามลำ�ดับ
เมื่อ เปรี ยบเทีย บกั บ ชั้นหินกรองเป็นหินคลุกที่ไม่ปลูก พืช พบว่า การมีพืช ค่อนข้างให้ผลดีก ว่าการไม่มีพืช                         
ในการกำ�จัดกลุ่มยาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะยา CIP ที่เห็นได้ชัดเจนว่าพืชช่วยส่งเสริมการทำ�ลายยาต้านจุลชีพ           
ชนิดนี้ แต่กลับพบว่า ชั้นหินกรองที่เป็นหินคลุกเพียงอย่างเดียว สามารถขจัดยาแก้ปวดและยาบีต้าบล็อคเกอร์ได้
มากกว่า คือร้อยละ 89 และ 92 ตามลำ�ดับ
โรงพยาบาลเจ้ า พระยา
อภั ย ภู เ บศรนำ � น้ำ � ที่ ผ่ า นการ
บำ � บั ด จากระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์            
ขั้นสูงกลับมาใช้ใหม่ในการดูแล
สวนและในระบบชั ก โครก            
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ � ที่
ผ่ า นการบำ � บั ด จากระบบบึ ง
ประดิ ษ ฐ์ ขั้ น สู ง กั บ แหล่ ง น้ำ �
ธรรมชาติ พบว่าคุณภาพน้ำ�ที่
ออกจากระบบบึงประดิษฐ์ขนั้ สูง
มี คุ ณ ภาพดี ก ว่ า น้ำ � ในแม่ น้ำ �
ปราจีนบุรี เนื่องจากไม่มีการ
เติมคลอรีน
รูปที่ 3 แสดงการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

สถานการณ์
ยาตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อม

ยาปฏิชีวนะ
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์                   
แก่การปศุสตั ว์และช่วยให้การจัดหาโปรตีนจากสัตว์
ให้ แ ก่ ป ระชากรมนุ ษ ย์ มี ร าคาย่ อ มเยาขึ้ น เรื่ อ ยๆ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างมาก
ส่งผลให้เกิดการยับยัง้ เชือ้ ทีไ่ วต่อยาในขณะทีค่ ดั เลือก
เชื้อที่ดื้อยาไว้ การใช้ยาปฏิชีวนะในทางการเกษตร
จึ ง มี ส่ ว นให้ ก ารดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะเพิ่ ม มากขึ้ น และ             
แพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น
เรือ่ ยๆด้วย จนถึงปัจจุบนั นีค้ วามสนใจทางวิทยาศาสตร์ได้มงุ่ ไปทีก่ ารเกิดการดือ้ ยาและการกระจายแบคทีเรียดือ้ ยา
และยีนดื้อยาสู่สิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผลมาจากการเลี้ยงและการรักษาสัตว์โดยเฉพาะผ่านทางปุ๋ยคอก                   
ทางผลิตภัณฑ์อาหารและทางการสัมผัสกับสัตว์โดยตรงเป็นหลัก แต่ที่จริงแล้วการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะที่ตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อมอาจเป็นปัจจัยสำ�คัญในการคัดเลือกและการกระจายแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะก็เป็นได้ การคงมี           
ยาปฏิชีวนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่สูญหายไปนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของดินและภูมิอากาศ และ                  
ยังขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมีของยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆด้วย การศึกษาเชิงเฝ้าสังเกต               
แสดงให้เห็นว่า ยาปฏิชีวนะสามารถตกค้างในความเข้มข้นสูงๆในดินและน้ำ�ได้โดยเฉพาะ ณ ตำ�แหน่งที่ตั้งที่ใกล้
กับทีท่ �ำ การปศุสตั ว์อย่างเข้มข้น เรายังทราบน้อยมากเกีย่ วกับความเข้มข้นทีจ่ ะมีผลคัดเลือกจุลนิ ทรียใ์ นสิง่ แวดล้อม
และส่งเสริมการคงอยูห่ รือแม้แต่การเพิม่ ยีนดือ้ ยาในสิง่ แวดล้อม แต่เดิมสันนิษฐานว่าเกิดการชักนำ�การดือ้ ยาเฉพาะ
ที่ความเข้มข้นเหนือความเข้มข้นยับยั้งต่ำ�สุด (minimum inhibitory concentration, MIC) แต่เมื่อไม่นานมานี้                  
หลักฐานสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่า สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่ความเข้มข้นต่ำ � กว่า                       
ความเข้มข้นยับยั้งต่ำ�สุดหลายร้อยเท่า อย่างไรก็ตาม สำ�หรับยาปฏิชีวนะและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ ปัจจุบัน           
ยังไม่มกี ารระบุความเข้มข้นทีเ่ ป็นขีดเริม่ เปลีย่ นต่�ำ สุดทีจ่ ะชักนำ�หรือส่งเสริมการแพร่ขยายการดือ้ ยาปฏิชวี นะของ
จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น         
ของยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมกับความชุกและการที่การดื้อยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมคงอยู่ไม่สูญหายไป
อันดับแรก จำ�เป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาว่า ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะเท่าใดยังคงมีผลต่อแบคทีเรียและ
สามารถทำ�ให้แบคทีเรียที่ดื้อยาคงอยู่ไม่สูญหายไปหรือเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นควรศึกษาชะตาของยาปฏิชีวนะ                
ในแหล่งหลัก (ปุ๋ยคอก ดิน น้ำ�) รวมถึงเมแทบอไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพและชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเมแทบอไลต์
ด้วย ประการสุดท้าย ควรศึกษาการส่งผ่านสารประกอบยาปฏิชีวนะระหว่างแหล่งต่างๆ เพื่อระบุแหล่งหลักๆ               
ที่น่าสนใจ และกำ�หนดมาตรการแทรกแซง
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ระบบบึงประดิษฐ์รูป
แบบแตกต่างกันสามารถกำ�จัด
ยาต้ า นจุ ล ชี พ ชนิ ด ต่ า งๆ ได้
แตกต่างกัน โดยพบว่าระบบบึง
ประดิษฐ์ที่มีชั้นหินกรองเป็นหิน
คลุ ก ที่ ป ลู ก ต้ น กก สามารถ
กำ�จัดยาต้านจุลชีพส่วนใหญ่ได้
เช่น กำ�จัด CIP, NOR, TC, SMX
ได้ 94-98% ส่วน ERY ถูกกำ�จัด
ได้ เ พี ย ง 57% นอกจากนี้บ่อ
ชนิดนี้ยังกำ�จัดกลุ่มยาแก้ปวด
(ACT) และยาบีต้าบล๊อกเกอร์
(ATN) ได้ดีมากที่ประสิทธิภาพ
รูปที่ 2 แสดงพืชที่ใช้ในแต่ละบ่อในระบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง
ร้อยละ 73 และ 81 ตามลำ�ดับ
เมื่อ เปรี ยบเทีย บกั บ ชั้นหินกรองเป็นหินคลุกที่ไม่ปลูก พืช พบว่า การมีพืช ค่อนข้างให้ผลดีก ว่าการไม่มีพืช                         
ในการกำ�จัดกลุ่มยาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะยา CIP ที่เห็นได้ชัดเจนว่าพืชช่วยส่งเสริมการทำ�ลายยาต้านจุลชีพ           
ชนิดนี้ แต่กลับพบว่า ชั้นหินกรองที่เป็นหินคลุกเพียงอย่างเดียว สามารถขจัดยาแก้ปวดและยาบีต้าบล็อคเกอร์ได้
มากกว่า คือร้อยละ 89 และ 92 ตามลำ�ดับ
โรงพยาบาลเจ้ า พระยา
อภั ย ภู เ บศรนำ � น้ำ � ที่ ผ่ า นการ
บำ � บั ด จากระบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์            
ขั้นสูงกลับมาใช้ใหม่ในการดูแล
สวนและในระบบชั ก โครก            
เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ำ � ที่
ผ่ า นการบำ � บั ด จากระบบบึ ง
ประดิ ษ ฐ์ ขั้ น สู ง กั บ แหล่ ง น้ำ �
ธรรมชาติ พบว่าคุณภาพน้ำ�ที่
ออกจากระบบบึงประดิษฐ์ขนั้ สูง
มี คุ ณ ภาพดี ก ว่ า น้ำ � ในแม่ น้ำ �
ปราจีนบุรี เนื่องจากไม่มีการ
เติมคลอรีน
รูปที่ 3 แสดงการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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หมุนดูโลก
ผศ.ดร.ภญ.อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์

สถานการณ์
ยาตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อม

ยาปฏิชีวนะ
การใช้ ย าปฏิ ชี ว นะได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์                   
แก่การปศุสตั ว์และช่วยให้การจัดหาโปรตีนจากสัตว์
ให้ แ ก่ ป ระชากรมนุ ษ ย์ มี ร าคาย่ อ มเยาขึ้ น เรื่ อ ยๆ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากการใช้ยาปฏิชวี นะอย่างมาก
ส่งผลให้เกิดการยับยัง้ เชือ้ ทีไ่ วต่อยาในขณะทีค่ ดั เลือก
เชื้อที่ดื้อยาไว้ การใช้ยาปฏิชีวนะในทางการเกษตร
จึ ง มี ส่ ว นให้ ก ารดื้ อ ยาปฏิ ชี ว นะเพิ่ ม มากขึ้ น และ             
แพร่กระจายไปในสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น
เรือ่ ยๆด้วย จนถึงปัจจุบนั นีค้ วามสนใจทางวิทยาศาสตร์ได้มงุ่ ไปทีก่ ารเกิดการดือ้ ยาและการกระจายแบคทีเรียดือ้ ยา
และยีนดื้อยาสู่สิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นผลมาจากการเลี้ยงและการรักษาสัตว์โดยเฉพาะผ่านทางปุ๋ยคอก                   
ทางผลิตภัณฑ์อาหารและทางการสัมผัสกับสัตว์โดยตรงเป็นหลัก แต่ที่จริงแล้วการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะที่ตกค้าง
ในสิ่งแวดล้อมอาจเป็นปัจจัยสำ�คัญในการคัดเลือกและการกระจายแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะก็เป็นได้ การคงมี           
ยาปฏิชีวนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่สูญหายไปนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของดินและภูมิอากาศ และ                  
ยังขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางเคมีของยาปฏิชีวนะชนิดต่างๆด้วย การศึกษาเชิงเฝ้าสังเกต               
แสดงให้เห็นว่า ยาปฏิชีวนะสามารถตกค้างในความเข้มข้นสูงๆในดินและน้ำ�ได้โดยเฉพาะ ณ ตำ�แหน่งที่ตั้งที่ใกล้
กับทีท่ �ำ การปศุสตั ว์อย่างเข้มข้น เรายังทราบน้อยมากเกีย่ วกับความเข้มข้นทีจ่ ะมีผลคัดเลือกจุลนิ ทรียใ์ นสิง่ แวดล้อม
และส่งเสริมการคงอยูห่ รือแม้แต่การเพิม่ ยีนดือ้ ยาในสิง่ แวดล้อม แต่เดิมสันนิษฐานว่าเกิดการชักนำ�การดือ้ ยาเฉพาะ
ที่ความเข้มข้นเหนือความเข้มข้นยับยั้งต่ำ�สุด (minimum inhibitory concentration, MIC) แต่เมื่อไม่นานมานี้                  
หลักฐานสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่า สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวอาจเกิดขึ้นที่ความเข้มข้นต่ำ � กว่า                       
ความเข้มข้นยับยั้งต่ำ�สุดหลายร้อยเท่า อย่างไรก็ตาม สำ�หรับยาปฏิชีวนะและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ ปัจจุบัน           
ยังไม่มกี ารระบุความเข้มข้นทีเ่ ป็นขีดเริม่ เปลีย่ นต่�ำ สุดทีจ่ ะชักนำ�หรือส่งเสริมการแพร่ขยายการดือ้ ยาปฏิชวี นะของ
จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นจึงจำ�เป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น         
ของยาปฏิชีวนะตกค้างในสิ่งแวดล้อมกับความชุกและการที่การดื้อยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมคงอยู่ไม่สูญหายไป
อันดับแรก จำ�เป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาว่า ความเข้มข้นของยาปฏิชีวนะเท่าใดยังคงมีผลต่อแบคทีเรียและ
สามารถทำ�ให้แบคทีเรียที่ดื้อยาคงอยู่ไม่สูญหายไปหรือเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นควรศึกษาชะตาของยาปฏิชีวนะ                
ในแหล่งหลัก (ปุ๋ยคอก ดิน น้ำ�) รวมถึงเมแทบอไลต์ที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพและชีวปริมาณออกฤทธิ์ของเมแทบอไลต์
ด้วย ประการสุดท้าย ควรศึกษาการส่งผ่านสารประกอบยาปฏิชีวนะระหว่างแหล่งต่างๆ เพื่อระบุแหล่งหลักๆ               
ที่น่าสนใจ และกำ�หนดมาตรการแทรกแซง
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มีการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มไนโทรฟูแรนกันอย่างแพร่หลายสำ�หรับการรักษาและการป้องกันโรคในสัตว์          
โดยเฉพาะสัตว์ปีก ยานี้เป็นอันตรายเนื่องจากความเป็นพิษของมันและเมแทบอไลต์ที่อาจก่อมะเร็งแก่มนุษย์              
หน่ ว ยงานรั ฐ ในบางประเทศได้ ดำ � เนิ น การวิ เ คราะห์ ห รื อ เฝ้ า สั ง เกตยาตกค้ า งกลุ่ ม นี้ เช่ น มาเลเซี ย จี น                         
บราซิล ไอร์แลนด์
คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) เป็นยาที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย                 
ในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ � โดยเฉพาะกุ้ ง ยาสั ต ว์ ช นิ ด นี้ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์ อั น เนื่ อ งมาจากผล                              
อันไม่พึงประสงค์ จากความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ในมนุษย์และความเป็นไปได้ที่อาจพบเมแทบอไลต์ของยานี้              
ในเนื้อเยื่อส่วนที่รับประทานได้ของสัตว์ที่ได้รับยา ประเทศส่วนใหญ่รวมถึงสหภาพยุโรป (European Union)                       
จึงไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหาร น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหลายประเทศ และ     
ขีดจำ�กัดของการตรวจจับหรือการหาปริมาณ (LOD หรือ LOQ) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในบางประเทศสูงเกินกว่าจะ
ทำ � ให้ ห าคลอแรมเฟนิ ค อลในปริ ม าณน้ อ ยๆได้ ตั ว อย่ า งประเทศที่ มี ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ เ คราะห์ ย าตกค้ า งตั ว นี้                      
ได้แก่ มาเลเซีย จีน สหรัฐอเมริกา
หลายประเทศไม่มีการเฝ้าสังเกตยาซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะในน้ำ�ดื่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูง                
ถ้าต้องเฝ้าอย่างเป็นกิจวัตรประจำ�  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น น้ำ�เสียที่มียาปฏิชีวนะอยู่ด้วยมักจะถูกปล่อย            
เข้าสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยปราศจากการบำ�บัดอย่างเพียงพอ การศึกษาจากประเทศเอเชียเขตร้อน 5 ประเทศ
พบยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ในแม่น้ำ � และน้ำ � ชายฝั่ง และประมาณการว่ามีการปล่อยยาซัลฟาเมท็อกซาโซล                     
(sulphamethoxazole) ลงสู่ทะเลปีละประมาณ 12 ตัน อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในประเทศรายได้สูงๆ ก็พบยาปฏิชีวนะ
ในน้ำ�ที่ปล่อยออกจากโรงงานบำ�บัด ซึ่งบ่งบอกว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถกำ�จัดยาปฏิชีวนะได้หมดสิ้น
การวิจัยต้องมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาโรงบำ�บัดขนาดเล็กที่ราคาย่อมเยาและมีประสิทธิภาพ เพื่อกำ�จัด                  
ยาปฏิ ชี ว นะตกค้ า งและแบคที เรี ย ดื้ อ ยา ณ จุ ด กำ � เนิ ด และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เฝ้ า สั ง เกตระดั บ ยาปฏิ ชี ว นะ                               
ในสิ่งแวดล้อมด้วย
กลุ่มตัวทำ�การที่ตัวรับชนิดบีต้า
ตั ว ทำ � การที่ ตั ว รั บ ชนิ ด บี ต้ า ใช้ เ ป็ น สารส่ ง เสริ ม การเติ บ โต เกษตรกรใช้ ย ากลุ่ ม นี้ ใ นการเลี้ ย งหมู                          
เป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้สำ�หรับวัวและแพะบ้าง ยากลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ในผู้ที่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ยี าตกค้างในระดับสูงๆ โดยกระตุน้ ให้อตั ราหัวใจเต้นเพิม่ ขึน้ (ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปรกติ), เกิดอาการ
หัวใจเต้นแรง (หรือหัวใจเต้นแผ่วระรัว), กล้ามเนื้อสั่นระริก และความดันเลือดเพิ่มขึ้น ตัวอย่างประเทศ                              
ที่มีหน่วยงานรัฐวิเคราะห์ยาตกค้างบางตัวในกลุ่มนี้ได้แก่ มาเลเซีย จีน ไต้หวัน
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มีการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มไนโทรฟูแรนกันอย่างแพร่หลายสำ�หรับการรักษาและการป้องกันโรคในสัตว์          
โดยเฉพาะสัตว์ปีก ยานี้เป็นอันตรายเนื่องจากความเป็นพิษของมันและเมแทบอไลต์ที่อาจก่อมะเร็งแก่มนุษย์              
หน่ ว ยงานรั ฐ ในบางประเทศได้ ดำ � เนิ น การวิ เ คราะห์ ห รื อ เฝ้ า สั ง เกตยาตกค้ า งกลุ่ ม นี้ เช่ น มาเลเซี ย จี น                         
บราซิล ไอร์แลนด์
คลอแรมเฟนิคอล (chloramphenicol) เป็นยาที่มีขอบเขตการออกฤทธิ์กว้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย                 
ในการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ � โดยเฉพาะกุ้ ง ยาสั ต ว์ ช นิ ด นี้ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย์ อั น เนื่ อ งมาจากผล                              
อันไม่พึงประสงค์ จากความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นได้ในมนุษย์และความเป็นไปได้ที่อาจพบเมแทบอไลต์ของยานี้              
ในเนื้อเยื่อส่วนที่รับประทานได้ของสัตว์ที่ได้รับยา ประเทศส่วนใหญ่รวมถึงสหภาพยุโรป (European Union)                       
จึงไม่อนุญาตให้ใช้ยานี้ในสัตว์ที่เป็นแหล่งอาหาร น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหลายประเทศ และ     
ขีดจำ�กัดของการตรวจจับหรือการหาปริมาณ (LOD หรือ LOQ) ของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในบางประเทศสูงเกินกว่าจะ
ทำ � ให้ ห าคลอแรมเฟนิ ค อลในปริ ม าณน้ อ ยๆได้ ตั ว อย่ า งประเทศที่ มี ห น่ ว ยงานรั ฐ วิ เ คราะห์ ย าตกค้ า งตั ว นี้                      
ได้แก่ มาเลเซีย จีน สหรัฐอเมริกา
หลายประเทศไม่มีการเฝ้าสังเกตยาซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะในน้ำ�ดื่มเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องสูง                
ถ้าต้องเฝ้าอย่างเป็นกิจวัตรประจำ�  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น น้ำ�เสียที่มียาปฏิชีวนะอยู่ด้วยมักจะถูกปล่อย            
เข้าสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงโดยปราศจากการบำ�บัดอย่างเพียงพอ การศึกษาจากประเทศเอเชียเขตร้อน 5 ประเทศ
พบยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์ในแม่น้ำ � และน้ำ � ชายฝั่ง และประมาณการว่ามีการปล่อยยาซัลฟาเมท็อกซาโซล                     
(sulphamethoxazole) ลงสู่ทะเลปีละประมาณ 12 ตัน อย่างไรก็ตาม แม้แต่ในประเทศรายได้สูงๆ ก็พบยาปฏิชีวนะ
ในน้ำ�ที่ปล่อยออกจากโรงงานบำ�บัด ซึ่งบ่งบอกว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถกำ�จัดยาปฏิชีวนะได้หมดสิ้น
การวิจัยต้องมุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาโรงบำ�บัดขนาดเล็กที่ราคาย่อมเยาและมีประสิทธิภาพ เพื่อกำ�จัด                  
ยาปฏิ ชี ว นะตกค้ า งและแบคที เรี ย ดื้ อ ยา ณ จุ ด กำ � เนิ ด และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เฝ้ า สั ง เกตระดั บ ยาปฏิ ชี ว นะ                               
ในสิ่งแวดล้อมด้วย
กลุ่มตัวทำ�การที่ตัวรับชนิดบีต้า
ตั ว ทำ � การที่ ตั ว รั บ ชนิ ด บี ต้ า ใช้ เ ป็ น สารส่ ง เสริ ม การเติ บ โต เกษตรกรใช้ ย ากลุ่ ม นี้ ใ นการเลี้ ย งหมู                          
เป็นส่วนใหญ่ และมีการใช้สำ�หรับวัวและแพะบ้าง ยากลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ในผู้ที่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ทมี่ ยี าตกค้างในระดับสูงๆ โดยกระตุน้ ให้อตั ราหัวใจเต้นเพิม่ ขึน้ (ภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปรกติ), เกิดอาการ
หัวใจเต้นแรง (หรือหัวใจเต้นแผ่วระรัว), กล้ามเนื้อสั่นระริก และความดันเลือดเพิ่มขึ้น ตัวอย่างประเทศ                              
ที่มีหน่วยงานรัฐวิเคราะห์ยาตกค้างบางตัวในกลุ่มนี้ได้แก่ มาเลเซีย จีน ไต้หวัน
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ปัญหาเรื่องการตกค้างหรือปนเปื้อนยาในสิ่ง
แวดล้อมนั้น มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามมาได้พอสมควร              
นอกเหนือจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและสาร
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เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 มีการรายงาน   
จากประเทศจีนถึงการค้นพบยีนทีด่ อื้ ต่อยาโคลิสตินทีช่ อื่                     
MCR-1 gene (mobilized colistin resistance) เป็น                   
ครัง้ แรกในโลก และลงตีพมิ พ์ในวารสารทางการแพทย1์
โดยที่ เ ป็ น การพบว่ า ยี น ดื้ อ ยานั้ น เกิ ด บน plasmid                    
มีลักษณะเป็น Horizontal Gene Transfer การค้นพบนี้
ก่อให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วโลก แม้ว่าก่อนหน้านี้มี          
การศึ ก ษาการดื้ อ ยาโคลิ ส ติ น มาแล้ ว หลายรายงาน             
แต่ก็ล้วนเป็นลักษณะ Vertical Gene Transfer ทั้งสิ้น  
โคลิสตินเป็นยาในกลุ่ม polymyxin เนื่องจาก
ความเป็นพิษต่อมนุษย์ จึงมีการแนะนำ�ให้ใช้ในการ         
เลีย้ งสัตว์ แต่โคลิสตินก็ยงั เป็นยาสำ�คัญสำ�หรับฆ่าเชือ้ ที่
ดือ้ ต่อยาอืน่ ๆ การค้นพบครัง้ นีส้ ะท้อนปัญหาการดือ้ ยา
ที่เกิดในห่วงโซ่อาหาร กระทบต่อสุขภาพของคนและ         
นำ � ไปสู่ ก ารปนเปื้ อ นในสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย บทความนี้
เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน               
พ.ศ.2558 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 เพื่อนำ�เสนอ          
ให้เห็นความก้าวหน้าในการศึกษา เพื่อการเตรียมการ
ใดๆในเชิงนโยบายต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ต่างๆ ในช่วงเวลาที่ทำ�การศึกษา พบว่ามีการรายงาน
ว่าพบ MCR-1 gene แล้วถึง 60 ประเทศทัว่ โลก กระจาย
อยูใ่ นทุกภูมภิ าค (ตารางที่ 1) ตัวอย่างทีร่ ายงาน มีทมี่ า
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
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นั ก วิ ช าการเริ่ ม แสดงความกั ง วลต่ อ การ              
ปนเปื้อนของ MCR-1 gene หรือ แบคทีเรียที่มี MCR-1
gene  ในสิ่งแวดล้อมหรือในระบบนิเวศ ทำ�ให้มีงานวิจัย
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
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อิตาลี สหราชอาณาจักร โปรตุเกส เบลเยียม โปแลนด์ โรมาเนีย  
สวีเดน นอร์เวย์ ลิทัวเนีย รัสเซีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ลักเซ็มเบิร์ก
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โครโมโซม
การค้นพบ MCR-1 gene บน plasmid เป็น
Horizontal gene transfer  จุลนิ ทรียจ์ ะถ่ายทอดยีนดือ้ ยา
ที่ปรากฎอยู่บนพลาสมิด (อยู่นอก chromosome) ทำ�ให้
ส่งระหว่างสายพันธุ์เดียวกันหรือต่างสายพันธุ์ได้ ทำ�ให้
เกิดการแพร่กระจายการดื้อยาจากเชื้อหนึ่งไปสู่อีกเชื้อ
หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  ปกติ plasmid มักบรรจุยีนดื้อยา

ได้หลายชนิด จึงเกิดปัญหาการดื้อยาหลายชนิดใน  
คราวเดียวกัน เรียก multidrug-resistance (MDR) หรือ
บางครัง้ รุนแรงมากเรียก XMDR ทำ�ให้ยากลำ�บากในการ
รักษามาก หรือในที่สุดก็ไม่มียาที่รักษาได้
พบ MCR-1 gene ในเชือ้ ชนิดต่างๆกันมากกว่า
10 ชนิ ด แล้ ว เช่ น 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

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.
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สวีเดน นอร์เวย์ ลิทัวเนีย รัสเซีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ลักเซ็มเบิร์ก
ฮังการี สโลวาเกีย กรีซ  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
2
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
รวม
60
ความรู้เกี่ยวกับการเกิด MCR-1
เดิ ม มี ก ารค้ น พบการดื้ อ ยาโคลิ ส ติ น แบบ                
Vertical Gene Transfer มาแล้ว ซึ่งเป็นที่ทราบกัน             
โดยทั่วไปว่าเป็นการถ่ายทอดยีนในสายพันธุ์เดียวกัน
จากบรรพบุรุษลงสู่เชื้อลูกหลาน ยีนดื้อยาชนิดนี้อยู่ที่
โครโมโซม
การค้นพบ MCR-1 gene บน plasmid เป็น
Horizontal gene transfer  จุลนิ ทรียจ์ ะถ่ายทอดยีนดือ้ ยา
ที่ปรากฎอยู่บนพลาสมิด (อยู่นอก chromosome) ทำ�ให้
ส่งระหว่างสายพันธุ์เดียวกันหรือต่างสายพันธุ์ได้ ทำ�ให้
เกิดการแพร่กระจายการดื้อยาจากเชื้อหนึ่งไปสู่อีกเชื้อ
หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว  ปกติ plasmid มักบรรจุยีนดื้อยา

ได้หลายชนิด จึงเกิดปัญหาการดื้อยาหลายชนิดใน  
คราวเดียวกัน เรียก multidrug-resistance (MDR) หรือ
บางครัง้ รุนแรงมากเรียก XMDR ทำ�ให้ยากลำ�บากในการ
รักษามาก หรือในที่สุดก็ไม่มียาที่รักษาได้
พบ MCR-1 gene ในเชือ้ ชนิดต่างๆกันมากกว่า
10 ชนิ ด แล้ ว เช่ น 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

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.
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มี ก ารศึ ก ษาโครงสร้ า งยี น เดิ ม เมื่ อ มี ก าร
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 variant แตกต่างกันไป เช่น MCR-1 gene มี 11 variants
สถานการณ์ MCR-1 gene ในประเทศไทย
มีรายงานต่างประเทศระบุวา่ พบ MCR-1 gene
ในตัวอย่างที่เก็บตั้งแต่ พ.ศ. 25558  ในคนไทย  2 ราย
จากตัวอย่างคนไทยที่ตรวจทั้งหมด 3 ราย ที่ยังไม่ได้
แสดงอาการ และเห็นความเชือ่ มโยงว่าอาจแพร่จากหมู
มาสู่คนได้
รายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 1 รายปรากฎใน
บทความของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก9 ระบุว่ามีเอกสาร
รายงานสถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคประจำ � สั ป ดาห์ ที่                 
24 ระหว่ า งวั น ที่ 12-18 มิ ถุ น ายน 2559 ของ                                   
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “สำ�นัก
ระบาดวิทยาได้รบั รายงานจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา            
ต้านจุลชีพแห่งชาติได้ตรวจพบเชื้อ Escherichia coli             
มียนี ดือ้ ยา MCR-1 จากตัวอย่างปัสสาวะของผูป้ ว่ ยไทย
เพศชาย อายุ 63 ปี ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครั้งแรก
ระหว่ า งวั น ที่ 23 มกราคม-25 กุ ม ภาพั น ธ์ 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
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รายงานการตรวจ MCR-1 gene จากตัวอย่าง
เชือ้ ทีเ่ ก็บจากหมู12  ในช่วงปีค.ศ.2004, 2011-2014 จาก
4 จั ง หวั ด พบ MCR-1 gene ตั้ ง แต่ ปี ค .ศ. 2012                     
(1 จังหวัด) และพบต่อเนื่อง ในปีค.ศ.2013 (2 จังหวัด)
และ ค.ศ.2014 (1 จังหวัด)
รายละเอียดการสำ�รวจฟาร์มหมู 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 infection, 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 Microbes & 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 extensively 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-Producing  Enterobactereace in River Watwe and Imported Samples in Switzerland. 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 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในสัตว์
ที่มีการใช้เคมีภัณฑ์ผสมในอาหาร ปัจจุบันทราบว่ามี
งานวิจัยในระบบกระจายยาปฏิชีวนะในสัตว์ ต้องรอผล
งานวิจัยนี้ต่อไป
มี ร ายงานพบ MCR-1 ในสิ่ ง แวดล้ อ มใน             
ไทยแล้ว อย่างน้อย 1 บทความ
รายงาน MCR-1 ในสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
ในประเทศแคนาดา มีการวิเคราะห์วงจร         
การแพร่ ข องเชื้ อ ดื้ อ ยา ที่ อ าจรวมถึ ง ยี น เชื้ อ ดื้ อ ยา                
ไว้ว่าการแพร่เชื้อดื้อยา มี 7 วงจรย่อย14   ที่เกี่ยวพัน
เชื่อมโยงกัน และเชื่อมโยงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย (มีข้อมูล
จากประเทศไทยในการวิเคราะห์นี้ด้วย)  
วงจร 1 อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ (หมู วัว เป็ดไก่
ลูกวัว แกะ ฯลฯ) และอาหารสัตว์ที่มีการเลี้ยงในฟาร์ม
ตลอดจนสิ่ ง ตกค้ า งจากฟาร์ ม เช่ น เศษอาหาร                       
น้ำ�ผสมยา อุจจาระ น้ำ�ล้าง   
วงจร 2 สัตว์เลีย้ ง (เชือ้ ดือ้ ยาแพร่ไปมาระหว่าง
สั ต ว์ เ ลี้ ย งและคนเลี้ ย ง) และน่ า จะรวมถึ ง สั ต ว์ โชว์                
สัตว์แปลก   มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียกันมาก ไทยใช้            
ไรแฟมพิซินในไก่ชน
วงจร 3 การผลิตแอลกอฮอล์ ด้วยการหมัก
พืช (เข้าใจว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรีย)
วงจร 4 การเลี้ยงสัตว์น้ำ� (ปลา กุ้ง ปู ฯลฯ)
อาจรวมการปลู ก พื ช ในน้ำ � ที่ เ ชื่ อ ว่ า มี ก ารใช้ ย า                    
ต้านแบคทีเรีย
วงจร 5 ผัก เมล็ด ผลไม้ (ไทยมีการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียในสวนส้ม ส้มโอ มะนาว และอืน่ ๆ) มีการตรวจ
พบ MCR-1 ในผักที่นำ�เข้าจากไทยและเวียดนาม
วงจร 6 โรงงานผลิตสารเคมี ยาต้านแบคทีเรีย
และที่ตกค้างจากบ้านเรือน  เหล่านี้ลงสิ่งแวดล้อมได้

วงจร 7 ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (โรงพยาบาล
สถานบริการสุขภาพอื่นๆที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพเกิน
จำ�เป็นหรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง) ทั้งในเมืองและในชนบท
ของไทยมีการขายยาต้านแบคทีเรียในร้านชำ� 
แหล่งที่เป็นจุดแพร่เชื้อดื้อยา เช่น
1. สิง่ ตกค้างจากฟาร์ม และอาจรวมถึงมูลสัตว์
และดินทีน่ �ำ ไปทำ�ปุย๋   มีการนำ�น้�ำ ล้างคอกไปรดน้�ำ ต้นไม้
ในฟาร์มขนาดใหญ่ เช่นในไทย นำ�น้�ำ ทีเ่ ก็บกักในบ่อจาก
จากฟาร์มหมู ไปรดในไร่อ้อย ไร่หญ้าเนเปีย นำ�อุจจาระ
หมูและไก่ไปขายทำ�ปุ๋ยคอก
2. อาหารสัตว์ เครื่องในสัตว์ การจัดการสัตว์
ตายแล้ว โรงงานปศุสัตว์ที่นำ�สัตว์ตายมาแปรรูป เช่น  
ทำ�ไข ทำ�หนัง โรงฆ่าสัตว์ ร้านเตรียมการผลิตแปรรูป
เนื้อสัตว์เพื่อบริโภค ร้านขายเนื้อสัตว์
3. น้ำ�ดื่ม แม่น้ำ� คลอง ลำ�ธาร ทะเล ทะเลสาบ
4. พื้ น ดิ น ดิ น สั ต ว์ ป่ า สิ่ ง ปฏิ กู ล จาก                      
แหล่งต่างๆ เช่น ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย จากโรงพยาบาล                 
จากโรงงาน
5. การผลิตแอลกอฮอล์จากพืช
6. สิง่ ทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ เช่น อาหารพวก
เนือ้ สัตว์ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ และ
อาจรวมถึงพืช ผัก ผลไม้ด้วย
7. นักท่องเที่ยว และนก เป็นอีกแหล่งการแพร่
เชื้อดื้อยา รวมทั้ง MCR-1
มี ร ายงานพบ MCR-1 ในสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
ฝรัง่ เศส จีน มาเลเซีย บังกลาเทศ บราซิล วงจรการแพร่
ของ MCR-1 มีได้หลายลักษณะ ส่วนหนึ่งมาจากวงจร
การผลิตอาหาร ส่วนหนึ่งมาจากวงจรน้ำ�เสีย
14

About CIPARS (accessed 2018) Epidemiology of Antimicrobial Resistance   https://www.canada.ca/en/public-health/services/surveillance/
canadian-integrated-program-antimicrobial-resistance-surveillancecipars/background.html
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มี ก ารศึ ก ษาโครงสร้ า งยี น เดิ ม เมื่ อ มี ก าร
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 variant แตกต่างกันไป เช่น MCR-1 gene มี 11 variants
สถานการณ์ MCR-1 gene ในประเทศไทย
มีรายงานต่างประเทศระบุวา่ พบ MCR-1 gene
ในตัวอย่างที่เก็บตั้งแต่ พ.ศ. 25558  ในคนไทย  2 ราย
จากตัวอย่างคนไทยที่ตรวจทั้งหมด 3 ราย ที่ยังไม่ได้
แสดงอาการ และเห็นความเชือ่ มโยงว่าอาจแพร่จากหมู
มาสู่คนได้
รายงานในผู้ป่วยอย่างน้อย 1 รายปรากฎใน
บทความของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก9 ระบุว่ามีเอกสาร
รายงานสถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคประจำ � สั ป ดาห์ ที่                 
24 ระหว่ า งวั น ที่ 12-18 มิ ถุ น ายน 2559 ของ                                   
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า “สำ�นัก
ระบาดวิทยาได้รบั รายงานจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข จ.นนทบุรี โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา            
ต้านจุลชีพแห่งชาติได้ตรวจพบเชื้อ Escherichia coli             
มียนี ดือ้ ยา MCR-1 จากตัวอย่างปัสสาวะของผูป้ ว่ ยไทย
เพศชาย อายุ 63 ปี ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาครั้งแรก
ระหว่ า งวั น ที่ 23 มกราคม-25 กุ ม ภาพั น ธ์ 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
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รายงานการตรวจ MCR-1 gene จากตัวอย่าง
เชือ้ ทีเ่ ก็บจากหมู12  ในช่วงปีค.ศ.2004, 2011-2014 จาก
4 จั ง หวั ด พบ MCR-1 gene ตั้ ง แต่ ปี ค .ศ. 2012                     
(1 จังหวัด) และพบต่อเนื่อง ในปีค.ศ.2013 (2 จังหวัด)
และ ค.ศ.2014 (1 จังหวัด)
รายละเอียดการสำ�รวจฟาร์มหมู 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 infection, 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 Microbes & 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 extensively 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-Producing  Enterobactereace in River Watwe and Imported Samples in Switzerland. 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 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในสัตว์
ที่มีการใช้เคมีภัณฑ์ผสมในอาหาร ปัจจุบันทราบว่ามี
งานวิจัยในระบบกระจายยาปฏิชีวนะในสัตว์ ต้องรอผล
งานวิจัยนี้ต่อไป
มี ร ายงานพบ MCR-1 ในสิ่ ง แวดล้ อ มใน             
ไทยแล้ว อย่างน้อย 1 บทความ
รายงาน MCR-1 ในสิ่งแวดล้อมทั่วโลก
ในประเทศแคนาดา มีการวิเคราะห์วงจร         
การแพร่ ข องเชื้ อ ดื้ อ ยา ที่ อ าจรวมถึ ง ยี น เชื้ อ ดื้ อ ยา                
ไว้ว่าการแพร่เชื้อดื้อยา มี 7 วงจรย่อย14   ที่เกี่ยวพัน
เชื่อมโยงกัน และเชื่อมโยงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย (มีข้อมูล
จากประเทศไทยในการวิเคราะห์นี้ด้วย)  
วงจร 1 อาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ (หมู วัว เป็ดไก่
ลูกวัว แกะ ฯลฯ) และอาหารสัตว์ที่มีการเลี้ยงในฟาร์ม
ตลอดจนสิ่ ง ตกค้ า งจากฟาร์ ม เช่ น เศษอาหาร                       
น้ำ�ผสมยา อุจจาระ น้ำ�ล้าง   
วงจร 2 สัตว์เลีย้ ง (เชือ้ ดือ้ ยาแพร่ไปมาระหว่าง
สั ต ว์ เ ลี้ ย งและคนเลี้ ย ง) และน่ า จะรวมถึ ง สั ต ว์ โชว์                
สัตว์แปลก   มีการใช้ยาต้านแบคทีเรียกันมาก ไทยใช้            
ไรแฟมพิซินในไก่ชน
วงจร 3 การผลิตแอลกอฮอล์ ด้วยการหมัก
พืช (เข้าใจว่ามีการใช้ยาต้านแบคทีเรีย)
วงจร 4 การเลี้ยงสัตว์น้ำ� (ปลา กุ้ง ปู ฯลฯ)
อาจรวมการปลู ก พื ช ในน้ำ � ที่ เ ชื่ อ ว่ า มี ก ารใช้ ย า                    
ต้านแบคทีเรีย
วงจร 5 ผัก เมล็ด ผลไม้ (ไทยมีการใช้ยาต้าน
แบคทีเรียในสวนส้ม ส้มโอ มะนาว และอืน่ ๆ) มีการตรวจ
พบ MCR-1 ในผักที่นำ�เข้าจากไทยและเวียดนาม
วงจร 6 โรงงานผลิตสารเคมี ยาต้านแบคทีเรีย
และที่ตกค้างจากบ้านเรือน  เหล่านี้ลงสิ่งแวดล้อมได้

วงจร 7 ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (โรงพยาบาล
สถานบริการสุขภาพอื่นๆที่มีการใช้ยาต้านจุลชีพเกิน
จำ�เป็นหรือใช้อย่างไม่ถูกต้อง) ทั้งในเมืองและในชนบท
ของไทยมีการขายยาต้านแบคทีเรียในร้านชำ� 
แหล่งที่เป็นจุดแพร่เชื้อดื้อยา เช่น
1. สิง่ ตกค้างจากฟาร์ม และอาจรวมถึงมูลสัตว์
และดินทีน่ �ำ ไปทำ�ปุย๋   มีการนำ�น้�ำ ล้างคอกไปรดน้�ำ ต้นไม้
ในฟาร์มขนาดใหญ่ เช่นในไทย นำ�น้�ำ ทีเ่ ก็บกักในบ่อจาก
จากฟาร์มหมู ไปรดในไร่อ้อย ไร่หญ้าเนเปีย นำ�อุจจาระ
หมูและไก่ไปขายทำ�ปุ๋ยคอก
2. อาหารสัตว์ เครื่องในสัตว์ การจัดการสัตว์
ตายแล้ว โรงงานปศุสัตว์ที่นำ�สัตว์ตายมาแปรรูป เช่น  
ทำ�ไข ทำ�หนัง โรงฆ่าสัตว์ ร้านเตรียมการผลิตแปรรูป
เนื้อสัตว์เพื่อบริโภค ร้านขายเนื้อสัตว์
3. น้ำ�ดื่ม แม่น้ำ� คลอง ลำ�ธาร ทะเล ทะเลสาบ
4. พื้ น ดิ น ดิ น สั ต ว์ ป่ า สิ่ ง ปฏิ กู ล จาก                      
แหล่งต่างๆ เช่น ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย จากโรงพยาบาล                 
จากโรงงาน
5. การผลิตแอลกอฮอล์จากพืช
6. สิง่ ทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ เช่น อาหารพวก
เนือ้ สัตว์ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ และ
อาจรวมถึงพืช ผัก ผลไม้ด้วย
7. นักท่องเที่ยว และนก เป็นอีกแหล่งการแพร่
เชื้อดื้อยา รวมทั้ง MCR-1
มี ร ายงานพบ MCR-1 ในสิ่ ง แวดล้ อ มใน
ประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
ฝรัง่ เศส จีน มาเลเซีย บังกลาเทศ บราซิล วงจรการแพร่
ของ MCR-1 มีได้หลายลักษณะ ส่วนหนึ่งมาจากวงจร
การผลิตอาหาร ส่วนหนึ่งมาจากวงจรน้ำ�เสีย
14

About CIPARS (accessed 2018) Epidemiology of Antimicrobial Resistance   https://www.canada.ca/en/public-health/services/surveillance/
canadian-integrated-program-antimicrobial-resistance-surveillancecipars/background.html
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ตัวอย่างฟาร์มไก่15 มีสิ่งเกี่ยวข้อง ได้แก่ ไก่
สุนัข แมลงวัน นก และเกษตรกร ซึ่งผลิตผลคือเนื้อไก่
ส่งไปร้านขาย นำ�ยีนดื้อยาไปสู่ผู้บริโภคภายนอกได้ นก
ในบริเวณฟาร์มทีม่ ยี นี ดือ้ ยาอาจย้ายถิน่ การเคลือ่ นย้าย
ของเกษตรกร ตัวอย่างในไทยมีการเลี้ยงไก่บนร้าน
ยกพื้นเหนือสระน้ำ� เพื่อเลี้ยงปลา การขายมูลไก่เพื่อทำ�
ปุ๋ยแก่เกษตรกรปลูกผัก มีรายงานพบ MCR-1 ในฟาร์ม
ไก่และสิ่งแวดล้อม (อุจจาระ แมลงวัน สุนัข)
ฟาร์มหมูในเยอรมัน16  พบ MCR-1 gene ใน
สิง่ แวดล้อมของฟาร์ม (เก็บจากเล้าเลีย้ งหมู แมลงวันทัง้
ในและรอบๆฟาร์ม สุนัข ขี้หมูและปุ๋ยคอก)  ตัวอย่างกุ้ง
ในจีน17 การเลีย้ งสัตว์น�้ำ 18   ปลาน้�ำ จืดจากฟาร์มในจีน19
น้�ำ ทิง้ จากโรงพยาบาลทีจ่ นี 20 โรงงานบำ�บัดน้�ำ
เสียทีส่ เปน21   น้�ำ จากฟาร์มและคลองของประเทศไทย22
แม่น้ำ� บ่อน้ำ� น้ำ�ทะเล23   พบที่ชายหาดสาธารณะใน
ประเทศบราซิล24  พบที่บังกลาเทศ (ตะกอน โคลน)25
พบใน Wildlife ใน Algeria26

19

  Lv L, et al (2017) Detection of MCR-1 Gene among Escherichia coli
Isolates from Farmed Fish and Characterization of MCR-1-Bearing IncP
Plasmids. Antimicrob Agents Chemother 62:e02378-17
20
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21
Ovejero CM, et al (2017) Spread of MCR-1-carrying Enterobacteriaceae in sewage water from Spain. J Antimicrob Chemother.   72(4):
1050–1053.
22
  Runcharoen C, et al (2017) Whole genome sequencing of ESBLproducing Escherichia coli isolated from patients, farm waste and canals
in Thailand. Genome Medicine 9:81.
23
  Drali  R, et al (2018) Emergence of MCR-1 plasmid-mediated colistin-resistant Escherichia coli isolates from seawater. Science Total
Environment 42: 90-94.
24
   Fernandes MR, et al (2017) Colistin-Resistant MCR-1-Positive
Escherichia coli on Public Beaches, an Infectious Threat Emerging in
Recreational Waters. Antimicrobial Agents & Chemother 61:e00234-17.
25
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26
  Bachin T, et al (2017) First Report of the Plasmid-Mediated Colistin
Resistance Gene MCR-1 in Escherichia coli ST405 Isolated from Wildlife in Bejaia, Algeria. Microb Drug Resist. 2017 Dec 11. doi: 10.1089/
mdr.2017.0026.

สรุป
ยีนดือ้ ยา MCR-1 เป็นปัญหาระดับโลก พบแพร่
ในที่ต่างๆ ทั้งในผู้ป่วย ในวงจรอาหาร และแพร่ไปสู่            
สิง่ แวดล้อม เหล่านีล้ ว้ นก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งอาหาร
และต่อสุขภาพของประชาชน ต้องมีมาตรการจัดการ
อย่างเข้มงวดในทุกประเทศ
15

About CIPARS (accessed 2018) Epidemiology of Antimicrobial Resistance   https://www.canada.ca/en/public-health/services/surveillance/
canadian-integrated-program-antimicrobial-resistance-surveillancecipars/background.html
16
Guenther S, et al (2017) Environmental emission of multiresistant
Escherichia coli carrying the olistin resistance gene MCR-1 from German
swine farms.  J Antimicrob Chemother 72: 1289–1292.
17
  Liu X, et al (2017) Molecular Characterization of Escherichia coli
Isolates Carrying MCR-1, fosA3, and Extended-Spectrum--Lactamase
Genes from Food Samples in China.  Antimicrobial Agent & Chemother  
61( 6): e00064-17.
18
  Cabello FC, et al (2017) Aquaculture and MCR Colistin Resistance
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ดร.ภก.วันชัย จงเจริญ

การควบคุมการปนเปื้อนยา
จากการผลิตลงสู่สิ่งแวดล้อม
หลายคนคงเคยมีค�ำ ถามในใจว่า การผลิตยาในสถานทีผ่ ลิตหรือโรงงานยานัน้ มีโอกาสหรือไม่ทจี่ ะมีการ
หลุดรอดของผงยาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้จริง คนในพื้นที่รอบๆโรงงานยาก็จะได้รับยาเหล่านั้นที
ละเล็กทีละน้อยสะสมในร่างกาย ลองมาดูกันว่าในการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good
Manufacturing Practice หรือ GMP) นัน้ สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปือ้ นของยาออกสูส่ งิ่ แวดล้อมได้หรือ
ไม่อย่างไร
องค์ ป ระกอบของยาสำ � เร็ จ รู ป คื อ สารสำ � คั ญ ที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการรั ก ษาและสารช่ ว ยต่ า งๆที่ จำ � เป็ น                              
สารเหล่านีม้ สี ถานะทีเ่ ป็นไปได้ทงั้ ของแข็ง ของเหลว หรือแม้กระทัง่ ก๊าซ ซึง่ โอกาสการหลุดรอดของสารทีม่ สี ถานะ
ต่างกันออกจากสถานที่ผลิตยาเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง เช่น สารรูปแบบของแข็งมักอยู่ในรูปผงแห้งมีโอกาส             
กระจายออกไปกับอากาศหรือเกิดการปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ เนื่องจากการทำ�ความสะอาดหรือ                 
ชำ�ระล้างสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิต หรืออาจปนเปื้อนตัวบุคลากรที่มีหน้าที่ทำ�การผลิตก็เป็นได้ในขณะที่          
สารรูปแบบของเหลวสามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยการปล่อยทิ้งโดยตรงทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม                    
ส่วนสารที่เป็นก๊าซก็สามารถระเหยปะปนไปในบรรยากาศรอบตัวได้ ดังนั้นเมื่อมีการรับวัตถุดิบเข้าสู่สายงาน              
การผลิต สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงอย่างเคร่งครัด คือ หีบห่อที่บรรจุสารเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก บุบ
หรือฉีกขาดจนอาจเป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนไปกับสิ่งแวดล้อม ถ้าตรวจแล้วพบว่าภาชนะบรรจุสารอยู่ใน              
สภาพที่ดี ปิดมิดชิด ไม่ฉีกขาด จึงจะถูกส่งต่อไปทำ�การชั่งตวงวัดซึ่งต้องกระทำ�ภายในบริเวณที่มีระบบดูดอากาศ
ที่มีตัวกรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (HEPA filter) ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำ�ให้มั่นใจได้ว่า              
ไม่เกิดการหลุดรอดของสารเหล่านั้นออกจากสถานที่ผลิตยาได้ แต่ก็อาจจะมีข้อสงสัยต่อไปอีกว่า ถ้าระบบกำ�จัด
ฝุ่ น เกิ ด เหตุ ขั ด ข้ อ งจะมี ม าตรการป้ อ งกั น เพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ นอกจากการดั ก จั บ ฝุ่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารข้ า งต้ น แล้ ว                         
ระบบสนับสนุนและสิ่งอำ�นวยความสะดวก (Facilities and Utilities System) ในโรงงานยายังถูกออกแบบมา                
เพื่อช่วยป้องกันการหลุดรอดของฝุ่นผงเหล่านี้ เช่น ระบบ HVAC (Heating Ventilating Air Conditioning System)
โดยอากาศที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดในทุ ก ๆบริ เวณของการผลิ ต จะไหลไปรวมกั น ก่ อ นจะผ่ า นไปสู่ ร ะบบดั ก จั บ ฝุ่ น                     
(Dust collector) เพื่อเก็บรวมรวมฝุ่นผงไม่ให้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจได้ว่าฝุ่นผงหรือละอองจาก                 
การผลิตจะไม่สามารถกระจายออกสู่ภายนอกแน่นอน
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ตัวอย่างฟาร์มไก่15 มีสิ่งเกี่ยวข้อง ได้แก่ ไก่
สุนัข แมลงวัน นก และเกษตรกร ซึ่งผลิตผลคือเนื้อไก่
ส่งไปร้านขาย นำ�ยีนดื้อยาไปสู่ผู้บริโภคภายนอกได้ นก
ในบริเวณฟาร์มทีม่ ยี นี ดือ้ ยาอาจย้ายถิน่ การเคลือ่ นย้าย
ของเกษตรกร ตัวอย่างในไทยมีการเลี้ยงไก่บนร้าน
ยกพื้นเหนือสระน้ำ� เพื่อเลี้ยงปลา การขายมูลไก่เพื่อทำ�
ปุ๋ยแก่เกษตรกรปลูกผัก มีรายงานพบ MCR-1 ในฟาร์ม
ไก่และสิ่งแวดล้อม (อุจจาระ แมลงวัน สุนัข)
ฟาร์มหมูในเยอรมัน16  พบ MCR-1 gene ใน
สิง่ แวดล้อมของฟาร์ม (เก็บจากเล้าเลีย้ งหมู แมลงวันทัง้
ในและรอบๆฟาร์ม สุนัข ขี้หมูและปุ๋ยคอก)  ตัวอย่างกุ้ง
ในจีน17 การเลีย้ งสัตว์น�้ำ 18   ปลาน้�ำ จืดจากฟาร์มในจีน19
น้�ำ ทิง้ จากโรงพยาบาลทีจ่ นี 20 โรงงานบำ�บัดน้�ำ
เสียทีส่ เปน21   น้�ำ จากฟาร์มและคลองของประเทศไทย22
แม่น้ำ� บ่อน้ำ� น้ำ�ทะเล23   พบที่ชายหาดสาธารณะใน
ประเทศบราซิล24  พบที่บังกลาเทศ (ตะกอน โคลน)25
พบใน Wildlife ใน Algeria26
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ดร.ภก.วันชัย จงเจริญ

การควบคุมการปนเปื้อนยา
จากการผลิตลงสู่สิ่งแวดล้อม
หลายคนคงเคยมีค�ำ ถามในใจว่า การผลิตยาในสถานทีผ่ ลิตหรือโรงงานยานัน้ มีโอกาสหรือไม่ทจี่ ะมีการ
หลุดรอดของผงยาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้จริง คนในพื้นที่รอบๆโรงงานยาก็จะได้รับยาเหล่านั้นที
ละเล็กทีละน้อยสะสมในร่างกาย ลองมาดูกันว่าในการผลิตยาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good
Manufacturing Practice หรือ GMP) นัน้ สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปือ้ นของยาออกสูส่ งิ่ แวดล้อมได้หรือ
ไม่อย่างไร
องค์ ป ระกอบของยาสำ � เร็ จ รู ป คื อ สารสำ � คั ญ ที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นการรั ก ษาและสารช่ ว ยต่ า งๆที่ จำ � เป็ น                              
สารเหล่านีม้ สี ถานะทีเ่ ป็นไปได้ทงั้ ของแข็ง ของเหลว หรือแม้กระทัง่ ก๊าซ ซึง่ โอกาสการหลุดรอดของสารทีม่ สี ถานะ
ต่างกันออกจากสถานที่ผลิตยาเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง เช่น สารรูปแบบของแข็งมักอยู่ในรูปผงแห้งมีโอกาส             
กระจายออกไปกับอากาศหรือเกิดการปนเปื้อนไปสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ เนื่องจากการทำ�ความสะอาดหรือ                 
ชำ�ระล้างสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิต หรืออาจปนเปื้อนตัวบุคลากรที่มีหน้าที่ทำ�การผลิตก็เป็นได้ในขณะที่          
สารรูปแบบของเหลวสามารถปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมโดยการปล่อยทิ้งโดยตรงทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม                    
ส่วนสารที่เป็นก๊าซก็สามารถระเหยปะปนไปในบรรยากาศรอบตัวได้ ดังนั้นเมื่อมีการรับวัตถุดิบเข้าสู่สายงาน              
การผลิต สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงอย่างเคร่งครัด คือ หีบห่อที่บรรจุสารเหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก บุบ
หรือฉีกขาดจนอาจเป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนไปกับสิ่งแวดล้อม ถ้าตรวจแล้วพบว่าภาชนะบรรจุสารอยู่ใน              
สภาพที่ดี ปิดมิดชิด ไม่ฉีกขาด จึงจะถูกส่งต่อไปทำ�การชั่งตวงวัดซึ่งต้องกระทำ�ภายในบริเวณที่มีระบบดูดอากาศ
ที่มีตัวกรองที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (HEPA filter) ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำ�ให้มั่นใจได้ว่า              
ไม่เกิดการหลุดรอดของสารเหล่านั้นออกจากสถานที่ผลิตยาได้ แต่ก็อาจจะมีข้อสงสัยต่อไปอีกว่า ถ้าระบบกำ�จัด
ฝุ่ น เกิ ด เหตุ ขั ด ข้ อ งจะมี ม าตรการป้ อ งกั น เพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ นอกจากการดั ก จั บ ฝุ่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารข้ า งต้ น แล้ ว                         
ระบบสนับสนุนและสิ่งอำ�นวยความสะดวก (Facilities and Utilities System) ในโรงงานยายังถูกออกแบบมา                
เพื่อช่วยป้องกันการหลุดรอดของฝุ่นผงเหล่านี้ เช่น ระบบ HVAC (Heating Ventilating Air Conditioning System)
โดยอากาศที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดในทุ ก ๆบริ เวณของการผลิ ต จะไหลไปรวมกั น ก่ อ นจะผ่ า นไปสู่ ร ะบบดั ก จั บ ฝุ่ น                     
(Dust collector) เพื่อเก็บรวมรวมฝุ่นผงไม่ให้แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม จึงมั่นใจได้ว่าฝุ่นผงหรือละอองจาก                 
การผลิตจะไม่สามารถกระจายออกสู่ภายนอกแน่นอน
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ไฮไลท์

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย

นอกจากนี้การออกแบบของโรงงานผลิตยา (Plant Design) ยังนิยมให้เกิดทิศทางการไหลของงาน               
การผลิ ต แบบทางเดี ย ว (One-way Direction) และรวมถึ ง กำ � หนดให้ ค วามดั น อากาศในบริ เวณการผลิ ต                               
มีความแตกต่างกันซึ่งจัดเป็นวิธีการที่ลดความเสี่ยงที่ฝุ่นผงเหล่านี้จะหลุดรอดสู่ภายนอก ฝุ่นผงของแข็งที่กักเก็บ
เอาไว้ใน Dust Collector  จะถูกนำ�ไปทำ�ลายต่อด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การเผาทำ�ลายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดมลพิษในอากาศ ในส่วนของสารทีเ่ ป็นของเหลวหรือของแข็งทีป่ ะปนอยูใ่ นน้�ำ ทีใ่ ช้ชะล้างในกระบวนการ
ผลิตจะถูกกำ�จัดตามวิธีการในระบบบำ�บัดน้ำ�เสียทั่วไป ซึ่งทำ�โดยการกรองหยาบเพื่อกำ�จัดของแข็งขนาดใหญ่            
ออก ก่อนนำ�ไปทำ�การตกตะกอนของแข็งแล้วกรองออกเพือ่ นำ�ไปกำ�จัดตามมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ิทดี่ ี (Standard
Operating Procedure หรือ SOP) น้ำ�เสียส่วนที่เหลือจะถูกเติมอากาศเพื่อให้เกิดกระบวนการทางชีวภาพ                      
โดยแบคทีเรียเพือ่ ย่อยอินทรียสารรวมถึงโมเลกุลยาจนเกิดตะกอนอีกครัง้ แล้วจึงกรองออกอีก จากนัน้ จึงนำ�น้�ำ ส่วน
ที่ เ หลื อ มาปรั บ ให้ มี ค่า ความเป็นกรดด่า งที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่ลำ�รางสาธารณะต่อไป อย่างไรก็ตาม                       
สารทางยาบางชนิดหากมีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมถึงแม้จะในปริมาณเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้มาก              
เช่น ยาปฏิชวี นะ หรือ ยาเคมีบ�ำ บัด ดังนัน้ ในอุตสาหกรรมการผลิตยากลุม่ นีจ้ งึ มีมาตรการทีเ่ คร่งครัดในการตรวจ
คุณภาพของน้ำ�เสียก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ ซึ่งวิธีการทำ�ลายตัวยาปนเปื้อนเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพสูงพอ
ที่จะมั่นใจได้ว่าไม่มีการเหลือค้างของยาดังกล่าวเลย
ดังนั้นเราคงเชื่อมั่นได้ว่า หากการผลิตยาเกิดขึ้นภายใต้สถานที่ผลิตที่ได้การรับรอง GMP แล้ว                           
จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดการหลุดรอดของยาออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เลย
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เส้นทางของยา
จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ำ�
       น้ำ�คือชีวิต หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้ว ในร่างการของคนเรามีน้ำ�เป็นส่วน
ประกอบมากกว่าร้อยละ70 แล้วเราจะขาดน้ำ�ได้อย่างไร คนในเมืองอาจจะใช้น้ำ�ถึง 200 ลิตรต่อคนต่อวัน คนใน
ชนบทอาจจะใช้เพียง 60 ลิตรต่อคนต่อวัน
แต่ทา่ นรูห้ รือไม่วา่ น้�ำ ทีม่ อี ยูต่ ามแหล่งน้�ำ ต่างๆนัน้ มักมีสารปนเปือ้ น ซึง่ จากการสำ�รวจของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า น้ำ�จากแหล่งต่างๆ มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพ
เคมี และชีวภาพ การปนเปื้อนที่พบมาก เช่น (1) ตะกั่วและสารหนู ซึ่งมีพิษต่อระบบประสาท มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง               
ทีผ่ า่ นมาพบการปนเปือ้ นสารหนูในบ่อน้�ำ บาดาลบางแห่ง หรือในบริเวณทีม่ กี ารทำ�เหมืองแร่ (2) ส่วนประกอบของ
ปุ๋ยเคมี เช่น ไนเตรต สามารถปนเปื้อนในน้ำ�ที่ไหลผ่านเขตเกษตรกรรม (3)การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ ปัจจุบัน
การใช้ยาปฏิชีวนะนอกจากใช้ในคนแล้ว ยังมีการใช้ในการปศุสัตว์และการเกษตร ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะก่อให้             
เกิดปัญหาการตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะตามมา
หลายคนได้ทราบเช่นนีแ้ ล้วคงสงสัยว่าสารปนเปือ้ นในแหล่งน้�ำ นัน้ มาได้อย่างไร ซึง่ ในทีน่ ค้ี งจะต้องอธิบาย
ถึงระบบวงจรอุทกวิทยาก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ระบบย่อย คือ
ระบบน้ำ�ในบรรยากาศ (atmospheric water system) คือ ระบบน้ำ�ที่อยู่เหนือผิวดินขึ้นไปประกอบด้วย         
น้ำ�ที่อยู่ในสถานะเป็นไอที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ เช่น การระเหย การคายน้ำ�
ระบบน้ำ�ผิวดิน (surface water system) ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำ�คัญมากในการอุปโภคและบริโภคของ
คนเรา ประกอบไปด้วย กระบวนการทีเ่ กิดการไหลบนผิวดิน น้�ำ ท่าผิวดิน การไหลออกของน้�ำ ใต้ผวิ ดินและน้�ำ ใต้ดนิ
การไหลในแม่น้ำ� และน้ำ�ในทะเลมหาสมุทร
ระบบน้ำ�ใต้ผิวดิน (subsurface water system) ประกอบไปด้วย กระบวนการซึม การเพิ่มน้ำ�ใต้ดิน               
การไหลใต้ผิวดิน และการไหลของน้ำ�ใต้ดิน
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ไฮไลท์

ดร.มงคลกร ศรีวิชัย

นอกจากนี้การออกแบบของโรงงานผลิตยา (Plant Design) ยังนิยมให้เกิดทิศทางการไหลของงาน               
การผลิ ต แบบทางเดี ย ว (One-way Direction) และรวมถึ ง กำ � หนดให้ ค วามดั น อากาศในบริ เวณการผลิ ต                               
มีความแตกต่างกันซึ่งจัดเป็นวิธีการที่ลดความเสี่ยงที่ฝุ่นผงเหล่านี้จะหลุดรอดสู่ภายนอก ฝุ่นผงของแข็งที่กักเก็บ
เอาไว้ใน Dust Collector  จะถูกนำ�ไปทำ�ลายต่อด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การเผาทำ�ลายด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดมลพิษในอากาศ ในส่วนของสารทีเ่ ป็นของเหลวหรือของแข็งทีป่ ะปนอยูใ่ นน้�ำ ทีใ่ ช้ชะล้างในกระบวนการ
ผลิตจะถูกกำ�จัดตามวิธีการในระบบบำ�บัดน้ำ�เสียทั่วไป ซึ่งทำ�โดยการกรองหยาบเพื่อกำ�จัดของแข็งขนาดใหญ่            
ออก ก่อนนำ�ไปทำ�การตกตะกอนของแข็งแล้วกรองออกเพือ่ นำ�ไปกำ�จัดตามมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ิทดี่ ี (Standard
Operating Procedure หรือ SOP) น้ำ�เสียส่วนที่เหลือจะถูกเติมอากาศเพื่อให้เกิดกระบวนการทางชีวภาพ                      
โดยแบคทีเรียเพือ่ ย่อยอินทรียสารรวมถึงโมเลกุลยาจนเกิดตะกอนอีกครัง้ แล้วจึงกรองออกอีก จากนัน้ จึงนำ�น้�ำ ส่วน
ที่ เ หลื อ มาปรั บ ให้ มี ค่า ความเป็นกรดด่า งที่เหมาะสมก่อนปล่อยลงสู่ลำ�รางสาธารณะต่อไป อย่างไรก็ตาม                       
สารทางยาบางชนิดหากมีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมถึงแม้จะในปริมาณเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดผลเสียได้มาก              
เช่น ยาปฏิชวี นะ หรือ ยาเคมีบ�ำ บัด ดังนัน้ ในอุตสาหกรรมการผลิตยากลุม่ นีจ้ งึ มีมาตรการทีเ่ คร่งครัดในการตรวจ
คุณภาพของน้ำ�เสียก่อนทิ้งสู่แหล่งน้ำ�สาธารณะ ซึ่งวิธีการทำ�ลายตัวยาปนเปื้อนเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพสูงพอ
ที่จะมั่นใจได้ว่าไม่มีการเหลือค้างของยาดังกล่าวเลย
ดังนั้นเราคงเชื่อมั่นได้ว่า หากการผลิตยาเกิดขึ้นภายใต้สถานที่ผลิตที่ได้การรับรอง GMP แล้ว                           
จะไม่มีโอกาสที่จะเกิดการหลุดรอดของยาออกสู่สิ่งแวดล้อมได้เลย

20

เส้นทางของยา
จากฟาร์มลงสู่แหล่งน้ำ�
       น้ำ�คือชีวิต หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้ว ในร่างการของคนเรามีน้ำ�เป็นส่วน
ประกอบมากกว่าร้อยละ70 แล้วเราจะขาดน้ำ�ได้อย่างไร คนในเมืองอาจจะใช้น้ำ�ถึง 200 ลิตรต่อคนต่อวัน คนใน
ชนบทอาจจะใช้เพียง 60 ลิตรต่อคนต่อวัน
แต่ทา่ นรูห้ รือไม่วา่ น้�ำ ทีม่ อี ยูต่ ามแหล่งน้�ำ ต่างๆนัน้ มักมีสารปนเปือ้ น ซึง่ จากการสำ�รวจของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า น้ำ�จากแหล่งต่างๆ มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งทางด้านกายภาพ
เคมี และชีวภาพ การปนเปื้อนที่พบมาก เช่น (1) ตะกั่วและสารหนู ซึ่งมีพิษต่อระบบประสาท มีฤทธิ์ก่อมะเร็ง               
ทีผ่ า่ นมาพบการปนเปือ้ นสารหนูในบ่อน้�ำ บาดาลบางแห่ง หรือในบริเวณทีม่ กี ารทำ�เหมืองแร่ (2) ส่วนประกอบของ
ปุ๋ยเคมี เช่น ไนเตรต สามารถปนเปื้อนในน้ำ�ที่ไหลผ่านเขตเกษตรกรรม (3)การปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ ปัจจุบัน
การใช้ยาปฏิชีวนะนอกจากใช้ในคนแล้ว ยังมีการใช้ในการปศุสัตว์และการเกษตร ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะก่อให้             
เกิดปัญหาการตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้เกิดแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะตามมา
หลายคนได้ทราบเช่นนีแ้ ล้วคงสงสัยว่าสารปนเปือ้ นในแหล่งน้�ำ นัน้ มาได้อย่างไร ซึง่ ในทีน่ ค้ี งจะต้องอธิบาย
ถึงระบบวงจรอุทกวิทยาก่อน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ระบบย่อย คือ
ระบบน้ำ�ในบรรยากาศ (atmospheric water system) คือ ระบบน้ำ�ที่อยู่เหนือผิวดินขึ้นไปประกอบด้วย         
น้ำ�ที่อยู่ในสถานะเป็นไอที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ เช่น การระเหย การคายน้ำ�
ระบบน้ำ�ผิวดิน (surface water system) ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำ�คัญมากในการอุปโภคและบริโภคของ
คนเรา ประกอบไปด้วย กระบวนการทีเ่ กิดการไหลบนผิวดิน น้�ำ ท่าผิวดิน การไหลออกของน้�ำ ใต้ผวิ ดินและน้�ำ ใต้ดนิ
การไหลในแม่น้ำ� และน้ำ�ในทะเลมหาสมุทร
ระบบน้ำ�ใต้ผิวดิน (subsurface water system) ประกอบไปด้วย กระบวนการซึม การเพิ่มน้ำ�ใต้ดิน               
การไหลใต้ผิวดิน และการไหลของน้ำ�ใต้ดิน
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อีกหนึ่งคำ�ที่มีความสำ�คัญ
ในวงจรอุ ท กวิ ท ยาคื อ “ลุ่ ม น้ำ � ”
บริ เ วณพื้ น ที่ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ลำ � น้ำ �
ธรรมชาติเป็นแหล่งรวมน้�ำ ทัง้ ทีไ่ หล
มาบนผิ ว ดิ น และที่ ซึ ม ออกจากดิ น
ไหลลงสู่ลำ�น้ำ�
        ซึ่งวัฏจักรของน้ำ�จะวนเวียน
อยู่ ใ นระบบมี ก ารไหลตั้ ง แต่ บ นฟ้ า          
สูบ่ นผิวดิน และไหลในระบบน้�ำ ใต้ดนิ
โดยเมื่อมีการเติมส่วนผสมไม่ว่าจะ
เป็นสารเคมีหรือยาปฏิชวี นะเข้าไปใน
ช่วงใดของวัฏจักรโดยเฉพาะส่วนต้น
ตั้งแต่ต้นของลุ่มน้ำ�มันก็จะยังส่งต่อ
วนเวียนในระบบไปเรื่อยๆ ซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรได้มีการใช้สารเคมีกับพืชต่างๆ ใช้ยาปฏิชีวนะในผักและผลไม้
รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่นฟาร์มสุกร มีการใช้ยาและสารเคมีต่างๆกับสุกรเพื่อเร่งการเจริญเติบโต และ              
เพื่อให้หมูไม่ล้มป่วยด้วยโรคต่างๆ และการล้างคอกสุกรก็ได้มีการปล่อยน้ำ�ลงสู่ลำ�ธารธรรมชาติ
ประเทศไทยเคยตรวจพบสารเคมีจากเกษตรที่สูง การปลูกข้าวโพดในจังหวัดน่านที่ส่งผลกระทบ                     
ต่อคุณภาพของน้ำ�ในลำ�น้ำ�น่านรวมถึงสารเคมีตกค้างในปลาของลำ�น้ำ�
พื้นที่ “ลุ่มน้ำ�” เป็นแหล่งสำ�คัญที่สุดที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่รวมถึงยาปฏิชีวะมากมาย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรมีการศึกษาพื้นที่นี้อย่างจริงจังต่อไป
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ผู้จัดการกพย.แถลง

แนะนำ�เว็บไซต์

โดย > นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี

มีรายงานเรื่องยาในสิ่งแวดล้อมที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง พบยาตกค้างหลายชนิดใน
สิ่งแวดล้อม ที่น่าเป็นห่วงคือ มียาต้านจุลชีพ/ยาต้านแบคทีเรีย เชื้อดื้อยา และยีนดื้อยา ตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจาก
บนพื้นผิวดินแล้วยังแพร่ไปถึงทะเลหรือมหาสมุนทร เสี่ยงต่อการทำ�ลายความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพนิเวศเสียหาย
จุลินทรีย์ชนิดดีในสิ่งแวดล้อมถูกทำ�ลายหรือกลายพันธุ์ และในที่สุดจะกระทบต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์
แหล่งที่มีการแพร่เชื้อดื้อยา แบ่งได้เป็น 7 วงจร คือ 1.อาหาร 2.สัตว์เลี้ยง 3.การผลิตเอธานอลจากพืช
4.การเลี้ยงสัตว์น้ำ� 5.ผักผลไม้ 6.การใช้ยาในมนุษย์ และ 7.โรงงานยาและสารเคมี ทั้ง 7 วงจรนั้นเชื่อมต่อกันหมด ดังนั้น
ในการจัดการ จะต้องมองทั้งระบบและต้องทำ�อย่างจริงจัง
สิ่งน่ากังวลใจมากๆ คือ การค้นพบว่ามี MCR-1 gene ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ในวงจรอาหาร และมีผลกระทบถึง
ผู้ป่วยแล้ว รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบสุขภาพของโลก จนถึงปัจจุบันพบการรายงานของ MCR-1 (หรือยีนกลุ่มใกล้เคียง
ถึง MCR-8) พบในประเทศต่างๆมากกว่า 60 ประเทศ
ประเทศไทยมีการใช้ยาต้านจุลชีพ ในหลายสถานที่ ทัง้ ร้านชำ� ทัง้ ในการเกษตร ทัง้ พืชและสัตว์ มีการดือ้ ยารุนแรง
ในโรงพยาบาล อัตราการดือ้ ยาของประเทศถึงขนาดรุนแรงในคน แต่ไม่มสี ถิตชิ ดั เจนในสัตว์ มีการตรวจพบยาต้านแบคทีเรีย
ตกค้างในอาหารสำ�เร็จรูป ในเนื้อหมูสด และไก่สด รายงานโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมทั้งมีรายงานพบเชื้อดื้อยา ยีนดื้อยา
ในเนื้อไก่ แต่รายงานของภาครัฐกลับไม่พบการตกค้าง
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ คงต้องกลับมาทบทวนระบบยาทั้งหมดอย่างครบวงจรและอย่างจริงจัง ตั้งแต่
การคัดเลือก การจัดหา การกระจาย และการใช้ยาต้านจุลชีพในประเทศไทยว่ามีการควบคุมดีหรือยัง ตลอดจนมีการควบคุม
การกำ�จัดอย่างถูกวิธี ไม่ให้มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมหรือไม่
เราคงต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่เหมาะสมมากมาย ทั้งใน
ชุมชน และแม้กระทั่งในโรงพยาบาล รวมถึงการใช้ในวงจรอาหาร ทั้งการปศุสัตว์ การประมงและการปลูกผักและผลไม้ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาและการตกค้างของยีนดื้อยาในสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างแน่นอน
แต่ปญ
ั หาการตกค้างในสิง่ แวดล้อม ก็ยงั มีการศึกษาไม่มากพอ และไม่ได้มกี ารบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ 2560-2564 อย่างชัดเจนด้วย มีแต่เพียงบรรจุในแผนปฏิบัติการปกติเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เรื่องวิกฤติการณ์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการได้เรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีบทบาทมากขึน้ ในการศึกษาปัญหาและแนวทาง
การจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องเร่งจัดระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
กพย.ในฐานะผู้ประสานการเสนอเข้าวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องเชื้อดื้อยา จะได้ติดตามการดำ�เนินการ
ตามมติสมัชชาฯดังกล่าว ตลอดจนการติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ าร ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะ
เรื่องยาตกค้างในสิ่งแวดล้อมมานำ�เสนอต่อไป
ยาวิพากษ์ จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (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
ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี
ประสานงาน - เขมิกา โตนะโพธิกูล / ไพจิตรา กตัญญูตะ
ออกแบบรูปเล่ม - วาลปัทม์ ศรีมงคล
ติดต่อ ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 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

ภก.ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

เว็ บ ไซต์ บ ทความวิ ช าการของคณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/
knowledge/article/390)
    หากท่ า นผู้ อ่ า นอยากทราบข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ                
ปนเปือ้ นยาลงสูส่ งิ่ แวดล้อม โดยกล่าวถึงปัญหาจากนานาประเทศ
แหล่งทีม่ าของยาทีก่ อ่ ให้เกิดการตกค้าง ผลกระทบของยาตกค้าง  และการแก้ไขหรือ
ป้องกันปัญหายาตกค้าง สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย         
ผู้เขียนคือ อาจารย์ ดร.ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ลีณา สุนทรสุข             
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็ บ ไซต์ ข องกรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
(http://www.deqp.go.th/new)
ในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอีกเว็บไซต์หนึงคือ         
กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีส่ ามารถหาข้อมูลเกีย่ วกับ
การปนเปื้อนของยา รวมถึงสารเคมีอื่นๆในสิ่งแวดล้อม           
นอกจากความรู้ต่างๆที่มากมายแล้ว ยังมีกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆที่น่าสนใจด้วย
เว็บไซต์คณะกรรมาธิการยุโรป European Commission (https://ec.europa.eu/health/
human-use/environment-medicines_en)
หากท่านผู้อ่านสนใจบทความเกี่ยวกับกับการตกค้างยาลงสู่สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ
เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปเป็นอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งที่
สามารถเข้าถึงได้งา่ ยสำ�หรับประชาชนทีจ่ ะเข้าไปค้นหาเพิม่ เติม
ได้ในระดับสากลที่รวมสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการตกค้าง
ของยาในสิ่งแวดล้อมเอาไว้
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ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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จดหมายข่าวศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังระบบยา :

สื่อกลางข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวปัญหายาเพื่อการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาของไทย

พบข้อมูลศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและ
พัฒนาระบบยา (กพย.) ได้ที่
www.thaidrugwatch.org
www.thaidrugwatch.org/blog
www.youtube.com/thaidrugwatch
www.facebook.com/thaidrugwatch
twitter.com/thaidrugwatch
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

