บริ ษัท เจริ ญโภคภั ณฑ์ อาหาร จํ ากั ด (มหาชน)
วิ สัยทั ศน์ ระดั บโลกของซี พีเอฟด้ านการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พในสั ตว์
“เรามุ่ งเน้ นการผลิ ตอาหารทีO มี ความปลอดภั ย มี คุณภาพ และยึ ดหลั กความยัO งยื น
ด้ วยการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พอย่ างมี ความรั บผิ ดชอบ”
วั นทีO 16 ตุ ลาคม 2560
วิ สัยทั ศน์ ระดั บโลกของซี พีเอฟ
.
ซี พีเอฟมุ่ งมัN นสร้ างสรรค์ “อาหารทีN ปลอดภั ยและมี คุ ณภาพ” เพืN อ “หล่ อเลี Tยงทุ กชี วิต” บนโลกใบนี T จึ งได้ กํ าหนดทิ ศทาง
กลยุ ทธ์ ด้ วยความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมภายใต้ 3 เสาหลั กของการดํ าเนิ นธุ รกิ จอย่ างยัN งยื น คื อ “อาหารมัN นคง สั งคมพึN งตน และ
ดิ นนํ Tาป่ าคงอยู่ ” ด้ วยหลั กการดั งกล่ าว ซี พีเอฟ ได้ กํ าหนดวิ สัยทั ศน์ ระดั บโลกด้ านการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พในสั ตว์ ด้วยความ
รั บผิ ดชอบในการดู แลสั ตว์ เพืN อการผลิ ตอาหารทีN ปลอดภั ยและมี คุ ณภาพ
วิ สัยทั ศน์ ระดั บโลกของซี พีเอฟด้ านการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พในสั ตว์ คื อ การผลิ ตอาหารปลอดภั ยและมี คุ ณภาพอย่ าง
ยัN งยื น เพืN อบรรลุ วิสัยทั ศน์ ดั งกล่ าว ซี พีเอฟจะใช้ ยาต้ านจุ ลชี พอย่ างมี ความรั บผิ ดชอบ บริ ษัทตระหนั กดี ว่ าผู้ บริ โภคให้
ความสํ าคั ญกั บกระบวนการผลิ ตอาหารโดยเฉพาะอย่ างยิN งการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พ
โดยพิ จารณาทุ กปั จจั ยอย่ างรอบคอบเมืN อ
จํ าเป็ นต้ องใช้ ยาต้ านจุ ลชี พ เช่ น การดื Tอยา การตกค้ างของยา ความปลอดภั ยของอาหาร หลั กการด้ านสวั สดิ ภาพสั ตว์ การ
พั ฒนาอย่ างยัN งยื น และความพึ งพอใจของผู้ บริ โภค การใช้ ยาต้ านจุ ลชี พเป็ นเพี ยงหนึN งในหลายแนวทางทีN จะทํ าให้ สั ตว์ มีสุ ขภาพ
ดี การดู แลสั ตว์ ทีNถู กต้ องอยู่ ภายใต้ ความรั บผิ ดชอบร่ วมกั นของผู้ ผลิ ตและสั ตวแพทย์ ในการลดการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พ ด้ วยการใช้
ยาต้ านจุ ลชี พอย่ างสมเหตุ ผลในการจั ดการโรคและทํ าให้ สั ตว์ มีสุ ขภาพดี
ซี พีเอฟ จั ดลํ าดั บความสํ าคั ญของนโยบายด้ านการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พในสั ตว์ ดั งต่ อไปนี [
1. การปฏิ บั ติทีNเป็ นเลิ ศระดั บโลกด้ านการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พอย่ างรั บผิ ดชอบในสั ตว์ ทีNใช้ เป็ นอาหาร และการเลื อกใช้ ยาอย่ าง
รอบคอบ ประกอบด้ วย
• เลื อกใช้ ยาต้ านจุ ลชี พประเภททีN ใช้ สํ าหรั บสั ตว์ เท่ านั Tน (animal only antimicrobials) ซึN งไม่ ได้ ใช้ ในคน หรื อยาต้ าน
จุ ลชี พทีN ไม่ มี ความสํ าคั ญในคน (not medically important for human medicine) เป็ นลํ าดั บแรก
• ใช้ ยาต้ านจุ ลชี พในประเภททีN ใช้ ทั Tงในคนและสั ตว์ (shared-class antimicrobials) โดยเฉพาะยาทีN มี ความสํ าคั ญ
ในคน (medically important for human medicine1) เพืN อการรั กษา (therapeutic uses2) หมายรวมถึ งการรั กษา
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อาการของโรค (treatment) การควบคุ มโรค (control) และการป้ องกั นโรค (prevention) โดยอยู่ ภายใต้ การ
ควบคุ มดู แลอย่ างใกล้ ชิ ดของสั ตวแพทย์ (veterinary oversight3)
2. ไม่ใช้ยาต้านจุลชีพประเภทที6ใช้ท8 งั ในคนและสัตว์ (shared-class antimicrobials) ที6สาํ คัญทางการแพทย์ เพื6อ
วัตถุประสงค์เร่ งการเจริ ญเติบโต (growth promotion) แม้วา่ จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ6น
3. ค้ นหาแนวทางใหม่ ทีN ดี กว่ าในการดู แลสั ตว์ เพืN อส่ งเสริ มหลั กสวั สดิ ภาพสั ตว์ และลดความจํ าเป็ นในการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พ
รวมถึ งการสร้ างบรรยากาศทีN กระตุ้ นให้ เกิ ดนวั ตกรรมอย่ างต่ อเนืN อง
• ร่ วมมื อกั บผู้ เชีN ยวชาญระดั บโลก สั ตวแพทย์ และคู่ ค้า เพืN อจั ดทํ าแนวทางปฏิ บั ติงานทีN เป็ นเลิ ศ และแบ่ งปั นไปสู่
ภาคอุ ตสาหกรรม อาทิ การจั ดการฟาร์ ม การดู แลสั ตว์ โภชนาการ สุ ขอนามั ย การสุ ขาภิ บาลและป้ องกั นโรค
(biosecurity) การทํ าวั คซี น และวิ ธีการต่ างๆ เพืN อลดความจํ าเป็ นในการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พ
• ใช้ การจั ดการด้ านสุ ขภาพทีN เป็ นเลิ ศเพืN อสุ ขภาพและสวั สดิ ภาพทีN ดี ของสั ตว์ โดยตระหนั กว่ าการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พใช้
เพืN อการรั กษา (treatment) การควบคุ มโรค (control) และการป้ องกั นโรค (prevention)
• ร่ วมมื อกั บผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยรวมทั Tงกลุ่ มธุ รกิ จเวชภั ณฑ์ สํ าหรั บสั ตว์ และสถาบั นทางวิ ทยาศาสตร์ ต่ างๆ
เพืN อค้ นหา
ทางเลื อกใหม่ ทดแทนการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พ
4. เพิN มบทบาทของสั ตวแพทย์ รวมถึ งการฝึ กอบรมเพิN มความสามารถและอั ตรากํ าลั งคน
โดยเฉพาะในประเทศทีN กํ าลั ง
พั ฒนา เพืN อให้ มัN นใจได้ ว่ าการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พและเครืN องมื ออืN นๆ เป็ นไปอย่ างเหมาะสม
• ส่ งเสริ มความตระหนั กรู้ เกีN ยวกั บการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พด้ วยการฝึ กอบรมและการให้ ความรู้ กั บผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทีN สํ าคั ญ
• ร่ วมมื อกั บภาครั ฐตามความเหมาะสมเพืN อพั ฒนากฏหมายและกฏระเบี ยบทีN เกีN ยวข้ อง รวมถึ งพั ฒนาวิ ชาชี พของ
สั ตวแพทย์ ในระดั บชาติ
• ใช้ ยาต้ านจุ ลชี พภายใต้ แนวทางทีN สั ตวแพทย์ กํ าหนดให้ ในทีN ซึN งมี หน่ วยงานสั ตวแพทย์ ประจํ าอยู่ โดยสั ตวแพทย์
ต้ องมี ความรู้ ความเชีN ยวชาญและเข้ าใจการเลี Tยงสั ตว์
• สั ตวแพทย์ ต้ องวิ นิจฉั ยโรคให้ เฉพาะเจาะจง เพืN อดู แลสั ตว์ ได้ อย่ างเหมาะสม และใช้ ยาต้ านจุ ลชี พให้ ตรงกั บการ
วิ นิจฉั ยโรค
• ทํ างานร่ วมกั บเกษตรกรและคู่ ค้า โดยพั ฒนาแผนสุ ขภาพสั ตว์ เพืN อจํ ากั ดการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พ ในสถานการณ์ ทีN เกิ ด
โรคหรื อก่ อนเกิ ดโรค โดยมุ่ งหวั งทีN จะลดความต้ องการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พโดยรวม
5. พั ฒนาการตรวจติ ดตามภาวะดื Tอยาต้ านจุ ลชี พ เพืN อให้ สามารถระบุ ปัญหาได้ อย่ างแม่ นยํ าและติ ดตามความเป็ นไป
ของภาวะดื Tอยาต้ านจุ ลชี พ
• ร่ วมมื อกั บหน่ วยงานภาครั ฐระดั บชาติ และองค์ กรภาครั ฐระหว่ างประเทศ เพืN อความก้ าวหน้ าของระบบการตรวจ
ติ ดตามเชื Tอดื Tอยาต้ านจุ ลชี พ
ซี พีเอฟดํ าเนิ นการหลายขั TนตอนเพืN อสร้ างความมัN นใจในการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พอย่ างเหมาะสม โดยประการแรกนั Tน การ
ใช้ ยาต้ านจุ ลชี พจะต้ องสอดคล้ องตามกฏหมายและกฏระเบี ยบของทุ กประเทศทีN ซี พีเอฟไปดํ าเนิ นธุ รกิ จ และประการต่ อมา คื อ
การเพิN มขั TนตอนตามทีN กล่ าวมาข้ างต้ น นอกจากนี Tซีพีเอฟจะสนั บสนุ นความพยายามของทุ กประเทศในการพั ฒนาโครงสร้ าง
ด้ านกฏหมายและกฏระเบี ยบ เพืN อปรั บปรุ งการใช้ ยาต้ านจุ ลชี พและควบคุ มความปลอดภั ยด้ านอาหาร
ซี พีเอฟตระหนั กถึ งความสํ าคั ญของสุ ขภาพสั ตว์ และผลกระทบทีN เกิ ดต่ อสุ ขภาพของมนุ ษย์ และสิN งแวดล้ อม สั ตว์ ทีNมี
สุ ขภาพดี จะช่ วยลดปั ญหาการเกิ ดเชื Tอดื Tอยาต้ านจุ ลชี พ และลดการแพร่ กระจายของโรคได้ ด้ วยคุ ณภาพชี วิตทีN ดี ของสั ตว์ จะ
สามารถช่ วยเติ มเต็ มความต้ องการเนื Tอ นม และไข่ ทีN เติ บโตอย่ างต่ อเนืN องตามจํ านวนประชากรโลกทีN กํ าลั งเพิN มขึ Tน นอกจากนี T
สั ตว์ ทีNมี สุ ขภาพดี จะใช้ ทรั พยากรอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึN งเป็ นการช่ วยรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิN งแวดล้ อม
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ซี พีเอฟจะทํ างานตลอดห่ วงโซ่ การผลิ ตอาหารโปรตี นทัN วโลก เริN มจากงานด้ านการวิ จัยและพั ฒนา การคั ดเลื อกวั ตถุ ดิบ
การผลิ ตอาหารสั ตว์ การทํ าฟาร์ ม การแปรรู ปอาหาร เพืN อส่ งมอบอาหารปลอดภั ยและคุ ณภาพดี สู่ ผ้ ู บริ โภค และซี พีเอฟจะ
ทํ างานร่ วมกั บ การปฏิ บั ติการจั ดการด้ านสุ ขภาพ (health management practices)4 เพืN อตอบสนองความต้ องการของสั งคม
ตามหลั กการ ‘’สุ ขภาพหนึN งเดี ยว” (One health) ในการปกป้ องสุ ขภาพของคน สั ตว์ และโลกของเรา

เอกสารอ้ างอิ ง
1. ข้ อมู ลอ้ างอิ งเกีN ยวกั บ “ยาต้ านจุ ลชี พทีN สํ าคั ญอย่ างยิN งในคน” ขององค์ การอนามั ยโลก ฉบั บปรั บปรุ งครั TงทีN 4 ปี 2013
2. คํ านิ ยาม:
• การรั กษา (therapeutic uses2) หมายรวมถึ ง การรั กษาอาการของโรค (treatment) การควบคุ มโรค (control) และ
การป้ องกั นโรค (prevention)
การอ้ างอิ งแหล่ งทีN 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-ofAntimicrobials.aspx See Glossary definition for therapeutic. Sourced January 19, 2017
• ‘EPRUMA – Document on Veterinary Medicinal Product (VMP) Terminology’, 16 May
2013
การรั กษาอาการของโรค (Treatment): การใช้ ยาต้ านจุ ลชี พทีN มี วั ตถุ ประสงค์ เฉพาะเจาะจงเพืN อรั กษาสั ตว์ ทีNแสดง
อาการของโรคหรื อป่ วย
การควบคุ มโรค (Control): การใช้ ยาต้ านจุ ลชี พเพืN อลดอั ตราการเกิ ดโรคหลั งจากสั มผั สโรคติ ดเชื Tอ
การป้ องกั นโรค (Prevention): การใช้ ยาต้ านจุ ลชี พในสั ตว์ ทีNคาดว่ ามี โอกาสสั มผั สเชื Tอ หรื อใช้ ก่ อนทีN สั ตว์ จะแสดง
อาการป่ วย
การเร่ งการเจริ ญเติ บโต (Growth promotion): การใช้ ยาต้ านจุ ลชี พโดยหวั งผลให้ สั ตว์ เจริ ญเติ บโตเร็ วขึ Tนหรื อมี
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทีN ดี ขึ Tน จากการรั กษาสมดุ ลของแบคที เรี ยทีN ดี ทํ าให้ สั ตว์ สามารถนํ าสารอาหารไปใช้ ได้ ดี ขึ Tน โดย
ไม่ มี การวิ นิจฉั ยโรคหรื อมี หลั กฐานทีN ชี Tชัดว่ าจะเกิ ดโรค
ยาต้ านจุ ลชี พประเภททีN ใช้ ทั Tงในคนและสั ตว์ (Shared-class antimicrobials): ยาต้ านจุ ลชี พทีN ได้ รั บการอนุ มัติให้ ใช้ ได้
ทั Tงในคนและสั ตว์
ยาต้ านจุ ลชี พทีN ใช้ เฉพาะในสั ตว์ เท่ านั Tน (Animal only antimicrobials): ยาต้ านจุ ลชี พทีN ได้ รั บการอนุ มัติให้ ใช้ เฉพาะใน
สั ตว์ เท่ านั Tนและไม่ ได้ ใช้ ในคน
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3. การควบคุ มดู แลอย่ างใกล้ ชิ ดของสั ตวแพทย์ (Veterinary oversight3): สั ตวแพทย์ ผู้ ชํ านาญการในการดู แลสั ตว์ ทีNผ่ านการ
ฝึ กอบรมด้ านการวิ นิจฉั ยโรคและการเลื อกใช้ ยาต้ านจุ ลชี พอย่ างเหมาะสม ซี พีเอฟจะมอบหมายให้ หน่ วยงานสั ตวแพทย์ ทีN จั ดตั Tง
ขึ Tนทํ าหน้ าทีN กํ ากั บดู แลงานด้ านสั ตวแพทย์ ส่ วนในประเทศทีN กํ าลั งพั ฒนาและยั งไม่ มี กฏหมายหรื อโครงสร้ างของหน่ วยงานสั ตว
แพทย์ โดยตรง สั ตวแพทย์ จากหน่ วยงานกลางของซี พีเอฟจะทํ างานร่ วมกั บผู้ เชีN ยวชาญทีN ผ่ านการอบรมหรื อผู้ เชีN ยวชาญด้ าน
สั ตวศาสตร์ หรื อนั กโภชนศาสตร์ เพืN อสร้ างความมัN นใจว่ าจะมี การใช้ ยาต้ านจุ ลชี พอย่ างเหมาะสม
4. การปฏิ บั ติการจั ดการด้ านสุ ขภาพ (health management practices):
แนวทางการจั ดการทีN มุ่ งเน้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและสวั สดิ ภาพของสั ตว์ เลี Tยงในฟาร์ ม โดยการกํ าหนดขั Tนตอนการ
ป้ องกั นโรค การตรวจโรค และจั ดการโรค ขึ Tนอยู่ กับสายพั นธุ์ พื TนทีN ประเทศ และประสบการณ์ การผลิ ตทีN พยายามลดการ
เจ็ บป่ วยและการตายในฟาร์ มเลี Tยงสั ตว์ รวมถึ งการปฏิ บั ติและขั Tนตอนในด้ านความปลอดภั ยทางชี วภาพ โรงเรื อน โภชนาการ
สุ ขอนามั ย และการดู แลทีN ส่ งเสริ มสุ ขภาพและสวั สดิ ภาพสั ตว์ ทีNดี
ทีN มา: ปรั บปรุ งจาก -- http://www.farmhealthonline.com/US/veterinary-questions/animal-health-planning/
###
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