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บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 

วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ 

“เรามุ่งเน้นการผลิตอาหารทีO มีความปลอดภัย มีคุณภาพ และยึดหลักความยัO งยืน  

ด้วยการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ” 

วันทีO  16 ตุลาคม 2560 

 

วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟ 
.    

ซีพีเอฟมุ่งมัN นสร้างสรรค์ “อาหารทีN ปลอดภัยและมีคุณภาพ” เพืN อ “หล่อเลีTยงทุกชีวิต” บนโลกใบนีT จึงได้กําหนดทิศทาง

กลยุทธ์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ 3 เสาหลักของการดําเนินธุรกิจอย่างยัN งยืน  คือ “อาหารมัN นคง สังคมพึN งตน และ

ดินนํTาป่าคงอยู่” ด้วยหลักการดังกล่าว ซีพีเอฟ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ด้วยความ

รับผิดชอบในการดูแลสัตว์ เพืN อการผลิตอาหารทีN ปลอดภัยและมีคุณภาพ  

วิสัยทัศน์ระดับโลกของซีพีเอฟด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ คือ การผลิตอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพอย่าง
ยัN งยืน เพืN อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซีพีเอฟจะใช้ยาต้านจุลชีพอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทตระหนักดีว่าผู้บริโภคให้
ความสําคัญกับกระบวนการผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างยิN งการใช้ยาต้านจุลชีพ โดยพิจารณาทุกปัจจัยอย่างรอบคอบเมืN อ
จําเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพ เช่น การดืTอยา การตกค้างของยา ความปลอดภัยของอาหาร หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การ
พัฒนาอย่างยัN งยืน และความพึงพอใจของผู้บริโภค การใช้ยาต้านจุลชีพเป็นเพียงหนึN งในหลายแนวทางทีN จะทําให้สัตว์มีสุขภาพ
ดี การดูแลสัตว์ทีN ถูกต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ผลิตและสัตวแพทย์ในการลดการใช้ยาต้านจุลชีพ ด้วยการใช้
ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในการจัดการโรคและทําให้สัตว์มีสุขภาพดี 
 

ซีพีเอฟ จัดลําดับความสําคัญของนโยบายด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ ดังต่อไปนี[  

1. การปฏิบัติทีN เป็นเลิศระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบในสัตว์ทีN ใช้เป็นอาหาร และการเลือกใช้ยาอย่าง
รอบคอบ ประกอบด้วย 

• เลือกใช้ยาต้านจุลชีพประเภททีN ใช้สําหรับสัตว์เท่านัTน (animal only antimicrobials) ซึN งไม่ได้ใช้ในคน หรือยาต้าน
จุลชีพทีN ไม่มีความสําคัญในคน (not medically important for human medicine) เป็นลําดับแรก  

• ใช้ยาต้านจุลชีพในประเภททีN ใช้ทัTงในคนและสัตว์ (shared-class antimicrobials) โดยเฉพาะยาทีN มีความสําคัญ
ในคน (medically important for human medicine1) เพืN อการรักษา (therapeutic uses2)  หมายรวมถึงการรักษา
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อาการของโรค (treatment) การควบคุมโรค (control) และการป้องกันโรค (prevention) โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ (veterinary oversight3)  

2. ไม่ใชย้าตา้นจุลชีพประเภทที6ใชท้ั8งในคนและสตัว ์ (shared-class antimicrobials) ที6สาํคญัทางการแพทย	์ เพื6อ
วตัถุประสงคเ์ร่งการเจริญเติบโต (growth promotion)	แมว้า่จะไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทอ้งถิ6น 

3. ค้นหาแนวทางใหม่ทีN ดีกว่าในการดูแลสัตว์ เพืN อส่งเสริมหลักสวัสดิภาพสัตว์และลดความจําเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ 
รวมถึงการสร้างบรรยากาศทีN กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนืN อง 

• ร่วมมือกับผู้เชีN ยวชาญระดับโลก สัตวแพทย์ และคู่ค้า เพืN อจัดทําแนวทางปฏิบัติงานทีN เป็นเลิศ และแบ่งปันไปสู่
ภาคอุตสาหกรรม อาทิ การจัดการฟาร์ม การดูแลสัตว์ โภชนาการ สุขอนามัย การสุขาภิบาลและป้องกันโรค 
(biosecurity) การทําวัคซีน และวิธีการต่างๆ เพืN อลดความจําเป็นในการใช้ยาต้านจุลชีพ 

• ใช้การจัดการด้านสุขภาพทีN เป็นเลิศเพืN อสุขภาพและสวัสดิภาพทีN ดีของสัตว์ โดยตระหนักว่าการใช้ยาต้านจุลชีพใช้
เพืN อการรักษา (treatment) การควบคุมโรค (control) และการป้องกันโรค (prevention) 

• ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียรวมทัTงกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์และสถาบันทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เพืN อค้นหา
ทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพ 

4. เพิN มบทบาทของสัตวแพทย์รวมถึงการฝึกอบรมเพิN มความสามารถและอัตรากําลังคน โดยเฉพาะในประเทศทีN กําลัง
พัฒนา เพืN อให้มัN นใจได้ว่าการใช้ยาต้านจุลชีพและเครืN องมืออืN นๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม 

• ส่งเสริมความตระหนักรู้เกีN ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพด้วยการฝึกอบรมและการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสียทีN สําคัญ 

• ร่วมมือกับภาครัฐตามความเหมาะสมเพืN อพัฒนากฏหมายและกฏระเบียบทีN เกีN ยวข้อง รวมถึงพัฒนาวิชาชีพของ

สัตวแพทย์ในระดับชาติ 

• ใช้ยาต้านจุลชีพภายใต้แนวทางทีN สัตวแพทย์กําหนดให้ในทีN ซึN งมีหน่วยงานสัตวแพทย์ประจําอยู่ โดยสัตวแพทย์

ต้องมีความรู้ความเชีN ยวชาญและเข้าใจการเลีTยงสัตว์ 

• สัตวแพทย์ต้องวินิจฉัยโรคให้เฉพาะเจาะจง เพืN อดูแลสัตว์ได้อย่างเหมาะสม และใช้ยาต้านจุลชีพให้ตรงกับการ

วินิจฉัยโรค 

• ทํางานร่วมกับเกษตรกรและคู่ค้า โดยพัฒนาแผนสุขภาพสัตว์เพืN อจํากัดการใช้ยาต้านจุลชีพ ในสถานการณ์ทีN เกิด

โรคหรือก่อนเกิดโรค โดยมุ่งหวังทีN จะลดความต้องการใช้ยาต้านจุลชีพโดยรวม 

5. พัฒนาการตรวจติดตามภาวะดืTอยาต้านจุลชีพ เพืN อให้สามารถระบุปัญหาได้อย่างแม่นยําและติดตามความเป็นไป
ของภาวะดืTอยาต้านจุลชีพ 

• ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐระดับชาติและองค์กรภาครัฐระหว่างประเทศ เพืN อความก้าวหน้าของระบบการตรวจ
ติดตามเชืTอดืTอยาต้านจุลชีพ 

 
ซีพีเอฟดําเนินการหลายขัTนตอนเพืN อสร้างความมัN นใจในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม โดยประการแรกนัTน การ

ใช้ยาต้านจุลชีพจะต้องสอดคล้องตามกฏหมายและกฏระเบียบของทุกประเทศทีN ซีพีเอฟไปดําเนินธุรกิจ และประการต่อมา คือ 
การเพิN มขัTนตอนตามทีN กล่าวมาข้างต้น นอกจากนีTซีพีเอฟจะสนับสนุนความพยายามของทุกประเทศในการพัฒนาโครงสร้าง
ด้านกฏหมายและกฏระเบียบ เพืN อปรับปรุงการใช้ยาต้านจุลชีพและควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร 

ซีพีเอฟตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพสัตว์ และผลกระทบทีN เกิดต่อสุขภาพของมนุษย์และสิN งแวดล้อม สัตว์ทีN มี
สุขภาพดีจะช่วยลดปัญหาการเกิดเชืTอดืTอยาต้านจุลชีพ และลดการแพร่กระจายของโรคได้ ด้วยคุณภาพชีวิตทีN ดีของสัตว์จะ
สามารถช่วยเติมเต็มความต้องการเนืTอ นม และไข่ ทีN เติบโตอย่างต่อเนืN องตามจํานวนประชากรโลกทีN กําลังเพิN มขึTน นอกจากนีT
สัตว์ทีN มีสุขภาพดีจะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึN งเป็นการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิN งแวดล้อม 
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ซีพีเอฟจะทํางานตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารโปรตีนทัN วโลก เริN มจากงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคัดเลือกวัตถุดิบ 
การผลิตอาหารสัตว์ การทําฟาร์ม การแปรรูปอาหาร เพืN อส่งมอบอาหารปลอดภัยและคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค และซีพีเอฟจะ
ทํางานร่วมกับ การปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพ (health management practices)4 เพืN อตอบสนองความต้องการของสังคม 
ตามหลักการ ‘’สุขภาพหนึN งเดียว” (One health) ในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และโลกของเรา 
 
 

เอกสารอ้างอิง 

1. ข้อมูลอ้างอิงเกีN ยวกับ “ยาต้านจุลชีพทีN สําคัญอย่างยิN งในคน” ขององค์การอนามัยโลก ฉบับปรับปรุงครัTงทีN  4 ปี 2013  

2. คํานิยาม: 

• การรักษา (therapeutic uses2) หมายรวมถึง การรักษาอาการของโรค (treatment) การควบคุมโรค (control) และ
การป้องกันโรค (prevention) 

การอ้างอิงแหล่งทีN มา: 

• ‘OIE - Guidance for completing the OIE template for the collection of data on 
antimicrobial agents used in animals’.  See Glossary of Terms p. 9.   

• U.S. FDA Center for Veterinary Medicine, Guidance 213.  See page 4 point A. 
Therapeutic Uses …  

• ‘World Veterinary Association Policy on Responsible Use of Antimicrobials’.  
WVA/16/PS/Rev.1, 20th July 2016.  See second Global Basic Principles. 

• American Veterinary Medical Association.  
https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Judicious-Therapeutic-Use-of-
Antimicrobials.aspx  See Glossary definition for therapeutic.  Sourced January 19, 2017 

• ‘EPRUMA – Document on Veterinary Medicinal Product (VMP) Terminology’, 16 May 
2013  

• การรักษาอาการของโรค (Treatment):  การใช้ยาต้านจุลชีพทีN มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงเพืN อรักษาสัตว์ทีN แสดง
อาการของโรคหรือป่วย 

• การควบคุมโรค (Control): การใช้ยาต้านจุลชีพเพืN อลดอัตราการเกิดโรคหลังจากสัมผัสโรคติดเชืTอ 

• การป้องกันโรค (Prevention): การใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ทีN คาดว่ามีโอกาสสัมผัสเชืTอ หรือใช้ก่อนทีN สัตว์จะแสดง

อาการป่วย  

• การเร่งการเจริญเติบโต (Growth promotion): การใช้ยาต้านจุลชีพโดยหวังผลให้สัตว์เจริญเติบโตเร็วขึTนหรือมี

ประสิทธิภาพการผลิตทีN ดีขึTน จากการรักษาสมดุลของแบคทีเรียทีN ดีทําให้สัตว์สามารถนําสารอาหารไปใช้ได้ดีขึTน โดย

ไม่มีการวินิจฉัยโรคหรือมีหลักฐานทีN ชีTชัดว่าจะเกิดโรค  

• ยาต้านจุลชีพประเภททีN ใช้ทัTงในคนและสัตว์ (Shared-class antimicrobials): ยาต้านจุลชีพทีN ได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้

ทัTงในคนและสัตว์ 

• ยาต้านจุลชีพทีN ใช้เฉพาะในสัตว์เท่านัTน (Animal only antimicrobials): ยาต้านจุลชีพทีN ได้รับการอนุมัติให้ใช้เฉพาะใน

สัตว์เท่านัTนและไม่ได้ใช้ในคน 
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3. การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ (Veterinary oversight3): สัตวแพทย์ผู้ชํานาญการในการดูแลสัตว์ทีN ผ่านการ

ฝึกอบรมด้านการวินิจฉัยโรคและการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม ซีพีเอฟจะมอบหมายให้หน่วยงานสัตวแพทย์ทีN จัดตัTง

ขึTนทําหน้าทีN กํากับดูแลงานด้านสัตวแพทย์ ส่วนในประเทศทีN กําลังพัฒนาและยังไม่มีกฏหมายหรือโครงสร้างของหน่วยงานสัตว

แพทย์โดยตรง สัตวแพทย์จากหน่วยงานกลางของซีพีเอฟจะทํางานร่วมกับผู้เชีN ยวชาญทีN ผ่านการอบรมหรือผู้เชีN ยวชาญด้าน

สัตวศาสตร์ หรือนักโภชนศาสตร์ เพืN อสร้างความมัN นใจว่าจะมีการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 

4. การปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพ (health management practices): 

แนวทางการจัดการทีN มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์เลีTยงในฟาร์ม โดยการกําหนดขัTนตอนการ

ป้องกันโรค การตรวจโรค และจัดการโรค ขึTนอยู่กับสายพันธ์ุ พืTนทีN  ประเทศ และประสบการณ์การผลิตทีN พยายามลดการ

เจ็บป่วยและการตายในฟาร์มเลีTยงสัตว์ รวมถึงการปฏิบัติและขัTนตอนในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ โรงเรือน โภชนาการ 

สุขอนามัย และการดูแลทีN ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ทีN ดี 

ทีN มา:  ปรับปรุงจาก -- http://www.farmhealthonline.com/US/veterinary-questions/animal-health-planning/ 
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