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ยาสมุนไพร สุ กรต้ านทานโรค ส้ มอินทรีย์: ทบทวนทางเลือกทดแทนการใช้ ยาต้ านจุลชีพในคน สั ตว์ และพืช

เค้ าโครงการนาเสนอ

• เกริ่ นนา
• ทิศทางของทางเลือกทดแทนยาต้านจุลชีพในแผนปฏิบตั ิการระดับต่าง ๆ
• กรณี ศึกษาในประเทศไทย: การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
การพัฒนาสายพันธุ์สุกรต้านทานโรค และการปลูกส้มอินทรี ย ์
• ทบทวนทางเลือกและตรรกะเบื้องหลัง
• ตรรกะของการแทนที่ยาต้านจุลชีพ: การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้านจุลชีพ: การพัฒนาสายพันธุ์สุกรต้านทานโรค
และการปลูกส้มอินทรี ย ์
• ข้อจากัด ความเป็ นได้ และข้อเสนอ

เกริ่นนำ
• การขยายตัวของการดื้อยาต้านจุลชีพสร้างความกังวลว่าโลกจะเข้าสู่ยคุ หลังยาต้านจุลชีพ
(Post-antibiotic era)
• องค์การอนามัยโลกออกแผนปฏิบตั ิการระดับโลกว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ขึ้นในปี
พ.ศ. 2558 แผนดังกล่าวถูกพัฒนาในลักษณะไตรภาคีร่วมกับองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)
ภายใต้แนวคิดสุ ขภาพหนึ่งเดียว (One Health)
• สมมติฐานที่วา่ สถานการณ์การดื้อยาต้านจุลชีพเกิดจากการใช้ยาต้านจุลอย่างไม่เหมาะสม
และเกินจาเป็ นทาให้แนวทางการแก้ไขปัญหาให้น้ าหนักกับการสร้างความตระหนักรู ้ เฝ้า
ระวัง และควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบตั ิการเฉพาะองค์กรที่เกิดขึ้น
ตามมา ทั้งแผนขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ตลอดจนแผนปฏิบตั ิที่ถูกพัฒนาในระดับประเทศ เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

เกริ่นนำ
• ในยุทธศาสตร์ขอ้ ที่ 5 ของแผนปฏิบตั ิการระดับโลกที่วา่ ด้วยการส่งเสริ มการลงทุนอย่าง
ยัง่ ยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต้านยาจุลชีพ อาจถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของส่งเสริ มให้
เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหา
• เช่น การสนับสนุนให้มีการลงทุนพัฒนายาต้านจุลชีพชนิดใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพและอายุ
การใช้งานมากขึ้น การลงทุนพัฒนาเครื่ องมือการตรวจวินิจฉัย วัคซีน หรื อปฏิบตั ิการใหม่
ๆ ในการแก้ปัญหาทั้งในมนุษย์และสัตว์ รวมถึงนวัตกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนการ
ลงทุนและส่งเสริ มการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
• แต่ถึงกระนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพที่เป็ นอยูย่ งั วางอยูบ่ นการ
สอดส่อง ควบคุม รวมถึงการรณรงค์ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็ นหลัก
• งานชิ้นนี้จึงให้ความสนใจกับการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ที่เข้ามาทดแทนการใช้ยาต้านจุล
ชีพในประเทศไทย ได้แก่ การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล การพัฒนาสายพันธุ์สุกร
ต้านทานโรค และการปลูกส้มอินทรี ย ์ ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย
โครงการวิจยั “การใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม” (AMIS)

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการแทนที่ยาต้ านจุลชีพ
• การพัฒนายาสมุนไพรด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนามาใช้เทียบเคียงหรื อ
แทนที่ยาแผนปัจจุบนั เป็ นวิธีการหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างแพร่ หลาย
• ข้อมูลภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือซึ่ งตั้งอยู่
ในจังหวัดที่ถูกจัดให้เป็ นเมืองสมุนไพร พบว่าแพทย์แผนปัจจุบนั เภสัชกร และ
แพทย์แผนไทยได้ร่วมกันสร้างแนวปฏิบตั ิทางคลินิกของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับ
นโยบาย “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล”
• ยาฟ้าทะลายโจรและยาจันทลีลาใช้ในโรคติดเชื้อเฉี ยบพลันของระบบหายใจส่วนบน
และหลอดลมอักเสบเฉี ยบพลัน
• ยาฟ้าทะลายโจร ยาเหลืองปิ ดสมุทรหรื อยาธาตุบรรจบ ใช้ในโรคอุจจาระร่ วง
เฉี ยบพลัน
• แผลภายนอก เช่น แผลไฟไหม้ใช้น้ ามันพญายอ

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการแทนที่ยาต้ านจุลชีพ
• “ฟ้าทะลายโจรออกฤทธิ์ อย่างไร ฆ่าเชื้อแบคทีเรี ยอย่างไร ยาสมุนไพรมี efficacy
(ประสิ ทธิ ภาพ) เท่ากับยาปฏิชีวนะหรื อไม่ ผลข้างเคียงเป็ นอย่างไร”
• “ยาสมุนไพรมีปัญหาในการตรวจ active ingredient ที่ชดั เจน ทาให้เกิดคาถามถึง
ประสิ ทธิ ภาพของยา แม้วา่ จะผ่านการผลิตตามมาตรฐาน GMP (Good
Manufacturing Practice)”
• “ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยแตกต่างจากทฤษฎีการแพทย์แผนปัจจุบนั เช่น แผนไทย
จะวินิจฉัยตามฤดู สมมติวา่ ตอนนี้เป็ นฤดูฝนก็จะมีกลุ่มยาตามฤดู ถ้าเป็ นฤดูร้อน เจ็บ
คอ ไอ จะให้ฟ้าทะลายโจร เพราะมีฤทธิ์ เย็น แก้ร้อน หรื อจะแต่งยาเฉพาะรายที่
แพทย์สามารถจัดน้ าหนักตัวยาต่างกันสาหรับคนไข้ที่มีอาการไม่เหมือนกัน”
• ความพยายามในการผสมผสานความรู ้และการปฏิบตั ิทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนปัจจุบนั เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการนายาสมุนไพรมาใช้ทดแทนยา
ปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อได้แสดงให้เห็นความไม่ลงรอย
(incommensurability) ระหว่างการแพทย์ท้งั สอง

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการแทนที่ยาต้ านจุลชีพ
• ยาสมุนไพรถูกตั้งคาถามและถูกปฏิเสธไม่เพียงแค่ในระดับการตัดสิ นใจส่ วนบุคคล
แต่ในระดับโครงสร้างของการจัดการรักษาที่กาหนดให้คนไข้ตอ้ งรักษากับแพทย์
แผนปัจจุบนั เป็ นลาดับแรก
• ภายใต้ความสัมพันธ์แบบอสมมาตร การใช้ยาสมุนไพรแทนที่ยาปฏิชีวนะจึงยังเผชิญ
กับข้อจากัดและความอิหลักอิเหลื่อทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิ
• ด้านหนึ่ง แพทย์แผนปัจจุบนั ส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทย
และไม่มีความเชื่อมัน่ ที่จะจ่ายยาสมุนไพร พวกเขาโดนบังคับทางอ้อมให้จ่ายยา
ทางเลือกเหล่านี้อย่างไม่มีทางเลือก
• ขณะที่อีกด้านหนึ่ง แพทย์แผนไทยที่มีความรู ้และเชื่อมัน่ ในยาสมุนไพรก็ไม่มีโอกาส
ที่จะใช้วิธีการตรวจวินิจฉัยและใช้วิธีการรักษาในแบบที่พวกเขาปรารถนา
• ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อเนื่องมายังคนไข้ กล่าวคือ คนไข้ที่ไม่ตอ้ งการใช้ยาสมุนไพร
อาจได้รับยาที่สุดท้ายแล้วพวกเขาไม่ได้ใช้

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้ านจุลชีพ
• การเพาะพันธุ์สุกรต้านทานโรค
• เมื่อกล่าวถึงการดื้อยาต้านปฏิชีวนะในสุ กร คนในวงการปศุสตั ว์กม็ ีมุมมองไม่
ต่างจากปัญหาที่เกิดขึ้นในมนุษย์ นัน่ คือ อธิ บายว่าโรคติดเชื้อเกิดจากเชื้อโรค
และต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการกาจัดโรค เมื่อเกิดการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล
เช่น ใช้ไม่ถูกโรค ใช้มากเกินจาเป็ นก็จะเสี่ ยงต่อการเกิดเชื้อดื้อยา โดยเชื้อดื้อยา
ก็เกิดขึ้นเพราะ “การผ่าเหล่า” (mutation) ของจุลชีพ
• การป้องกันไม่ให้สุกรป่ วยด้วยไวรัสตั้งแต่แรกจึงจะเป็ นการแก้ปัญหาที่ตน้ ตอ
ไม่ใช่ไปป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ยหรื อจ่ายยาปฏิชีวนะรักษาเมื่อสุ กรป่ วย
ด้วยเชื้อแบคทีเรี ย
• การตั้ง “ข้อสังเกต” ดังกล่าวในภายหลังได้กลายมาเป็ น “หลักการ” ในการสร้าง
ระบบเพาะพันธุ์สุกรที่ตา้ นทานโรค ซึ่งทาให้นกั วิชาการคนดังกล่าวก่อตั้ง
“บริ ษทั สุ กรไทย” ขึ้นในปี พ.ศ. 2558

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้ านจุลชีพ
• การเพาะพันธุ์สุกรต้านทานโรค
• การพัฒนาสายพันธุ์สุกรต้านทานโรคของบริ ษทั สุ กรไทยตั้งอยูบ่ นหลักการ
สาคัญคือ การสร้างสุ กรพันธุ์แท้ (pure breed) ที่มีความต้านทานโรค แล้วนามา
ขยายจานวนให้ได้สุกรลูกผสม (hybrid) ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม ที่มี
ความแข็งแรงและต้านทานการเจ็บป่ วยได้ดี รวมทั้งการควบคุมจุลชีวนิ เวศ
(Microbiota) ไม่ให้จุลชีพเกิดการกลายพันธุ์แล้วกลายเป็ นความเสี่ ยงต่อการ
แพร่ ระบาดของโรค
• ON-MF model (One Nucleus, Multiple Farms) Vs. ON-OF model (One
Nucleus, One Farm)
• ปริ มาณการใช้ยาปฏิชีวนะลดลง 80 – 90 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะการเลิกใช้ยา
ปฏิชีวนะชั้นสู ง เช่น Colistin อย่างสิ้ นเชิง

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้ านจุลชีพ
• การเพาะพันธุ์สุกรต้านทานโรค
• ฟาร์มสุ กรจากต่างประเทศในเอเชียติดต่อมาขอคาปรึ กษาเพื่อให้บริ ษทั สุ กรไทย
ไปวางระบบฟาร์มทั้งในจีน เวียดนามและลาว
• ในขณะเดียวกัน ผูป้ ระกอบการไทยที่เข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายซึ่งใช้แม่พนั ธุ์และ
ระบบของบริ ษทั มักไม่บอกผูป้ ระกอบการรายอื่น เพราะถือว่าเป็ นคู่แข่ง
• การกระจายให้ฟาร์มต้นพันธุ์อยูภ่ ายใต้การดูแลของเจ้าของฟาร์มแทนที่จะถูก
ผูกขาดจากบริ ษทั แม่ ทาให้หลาย ๆ ฟาร์มที่บริ ษทั สุ กรไทยเข้าไปช่วยจัดการ
ระบบ ค่อย ๆ ปลีกตัวจากการเป็ นฟาร์ มในระบบเครื อข่ายไป จึงทาให้ที่ผา่ นมา
ระบบนี้ยงั ไม่กระจายออกไปในวงกว้างเพียงพอที่จะช่วยลด ละ เลิก การใช้ยา
ปฏิชีวนะในเชิงมหภาค

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้ านจุลชีพ
• การปลูกส้มอินทรี ย ์ (ที่ไม่อินทรี ย)์
• กุล ชายหนุ่มวัย 30 ปี อดีตพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ที่เรี ยนจบมาด้านกฎหมาย แต่เขาหันมาเป็ นเกษตรกรสวนส้ม
เนื่องจากได้รับการชักชวนจากพ่อซึ่งเห็นโอกาสทากาไรจากการปลูกส้ม
• เขาและพ่อตัดสิ นใจเปลี่ยนสวนผลไม้ที่เดิมเคยปลูกมะม่วงและลิ้นจี่บนพื้นที่
กว่า 30 ไร่ มาปลูกส้มทั้งหมด ด้วยความกังวลเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัย
ชายทั้งสองจึงก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะปลูกส้มด้วยวิธีเกษตร
อินทรี ย ์ (organic farming)
• การทาสวนส้มอินทรี ยเ์ กิดขึ้นในปี พ.ศ. 2544 กุลเริ่ มต้นจากการใช้จุลินทรี ย ์
EM (Effective Microorganism) และสารธรรมชาติที่เขาใช้แทนยาฆ่าแมลงคือ
จุลินทรี ย ์ 3 ชนิด ได้แก่ 1.บิวเวอเรี ย (Beauveria bassiana) 2.เมธาไรเซียม
(Metarhizium anisopliae) และ 3.แบคทีเรี ยสังเคราะห์แสง (Photosynthesis
bacteria)

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้ านจุลชีพ
• การปลูกส้มอินทรี ย ์ (ที่ไม่อินทรี ย)์
• “ความตั้งใจแรกของผมคือไม่ใช่สารเคมีโดยสิ้ นเชิง แต่หลังจากเริ่ มขายผลผลิต
ผมต้องต่อสู อ้ ย่างหนักกับคนที่เข้ามาซื้อ จนต้องเปลี่ยนความคิดของตัวเองและ
ทาตามเจ้าของสวนคนอื่นบ้าง ถึงจะไม่สามารถงดการใช้สารเคมีได้ 100
เปอร์เซ็นต์ แต่กล็ ดการใช้ได้ในปริ มาณมาก จะใช้สารเคมีกต็ ่อเมื่อสถานการณ์
วิกฤตหรื อเริ่ มมีความเสี ยหายที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่สวนของผม เราหยุดใช้
แอมพิซิลลิน (ampicillin) เมื่อปี ก่อน ส่วนยาฆ่าแมลงก็ใช้นาน ๆ ครั้ง แต่
ในช่วงเก็บเกี่ยวผมจะหยุดใช้ท้งั หมด”
• “พวกเขายังไม่ได้ชิมส้มของผมด้วยซ้ า เขาตัดสิ นคุณภาพจากเปลือกภายนอก
เท่านั้น เขาเห็นจุดดา ๆ ด่าง ๆ บนผิวก็คิดว่าส้มพวกนี้ ดอ้ ยกว่า ทั้ง ๆ ที่พวกมัน
ปลอดภัยกว่า สิ่ งที่พวกเขาทามันทาให้ผมเจ็บปวด ส้มของผมอร่ อย ปลอดภัย
แต่ไม่สวย ตลาดตั้งราคาจากรู ปลักษณ์ภายนอก นัน่ เป็ นสิ่ งที่ไม่อาจปฏิเสธ ในปี
แรกพวกเราจึงขาดทุนอย่างมหาศาล”

ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้ งหลัง
• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้ านจุลชีพ
• การปลูกส้มอินทรี ย ์ (ที่ไม่อินทรี ย)์
• ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งความต้องการของตลาดและโรคกรี นนิ่งได้กลายเป็ นเงื่อนไข
สาคัญที่ทาให้สวนส้มอินทรี ยท์ ี่เขาเคยตั้งใจแต่แรกไม่สามารถปลูกส้มด้วยตาม
แนวทางเกษตรอินทรี ยโ์ ดยสมบูรณ์ เงื่อนไขเหล่านี้เข้ามาก่อรู ปการปฏิบตั ิที่
เกิดขึ้นจริ งในสวนส้มของกุล และทาให้ผลผลิตของเขายังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย ์
• “ส้มของเรายังไม่ใช่สม้ อินทรี ย ์ เพราะยังไม่เข้าเกณฑ์ที่ทางการรับรอง ผลผลิต
จากสวนของเราเลยติดอยูต่ รงกลาง มันไม่สามารถเข้าสู่ตลาดสิ นค้าอินทรี ย ์ แต่
มันก็ไม่ใช่สม้ เคมีที่ขายกันทัว่ ไปตามท้องตลาด”
• เกษตรกรรายย่อยจาเป็ นต้องหาทางเอาตัวรอดท่ามกลางความเปราะบางที่เกิด
จากเงื่อนไขทางธรรมชาติ วิถีการผลิต และระบบตลาด

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อจากัด
• ภววิทยาสมัยใหม่ (modern ontology)
• ภววิทยาแบบสมัยใหม่ หรื อ “ความจริ งว่าด้วยโลก” แบบสมัยใหม่ที่วางอยูบ่ น
การแบ่งคู่ตรงข้ามที่ยงิ่ ใหญ่ (The Great Divide) 2 ลักษณะ ได้แก่ การแบ่งคู่ตรง
ข้ามภายใน (internal) ระหว่างมนุษย์และสิ่ งที่ไม่ใช่มนุษย์ (nonhumans)
• การแบ่งคู่ตรงข้ามแบบแรกนามาสู่การแบ่งคู่ตรงข้ามอีกคู่หนึ่ง ซึ่งเป็ นการแบ่ง
คู่ตรงข้ามภายนอก (external) ระหว่าง “คนตะวันตก” กับ “คนอื่น”
• มนุษย์ (man) ในสภาวะสมัยใหม่จึงมักถูกนิยามบนฐานคิดแบบมนุษยนิ ยม
(humanism) ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบอสมมาตรกับสิ่ งที่ไม่ใช่มนุษย์
• มนุษย์เป็ นผูก้ ระทาการที่ตื่นตัวเพียงหนึ่งเดียว ขณะที่ธรรมชาติคือโลกทางวัตถุ
ที่เฉื่ อยเนือยและรอคอยให้มนุษย์เข้าไปจัดการ โดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็ นเครื่ องมือค้นพบความจริ งอันเป็ นวัตถุวิสยั

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อจากัด
• ภววิทยาสมัยใหม่ (modern ontology)
• สิ่ งที่ไม่ใช่มนุษย์ซ่ ึงดารงอยูใ่ นธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น ดิน ถูกทาให้กลายเป็ น
วัตถุ (objectification) ซึ่งสามารถทาความเข้าใจได้ผา่ นความรู ้เชิงประจักษ์ไม่วา่
จะเป็ นความรู ้ทางเคมี ฟิ สิ กส์ หรื อชีววิทยา
• ภววิทยาแบบสมัยใหม่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพืชสมุนไพรที่ดู
ไม่เป็ นเหตุเป็ นผล ค่อย ๆ จางหายไปผ่านกระบวนการพัฒนายาที่ทนั สมัยซึ่งทา
ให้พืชสมุนไพรเป็ นเพียงทรัพยากร พร้อม ๆ กับที่ความรู ้ทางการแพทย์แผน
ไทยถูกจากัดบทบาท
• ในที่น้ ี อาจกล่าวได้วา่ การแพทย์แผนไทยเป็ นเพียงความเชื่อชุดหนึ่ งของคนพื้น
ถิ่น ไม่ใช่ความรู ้หรื อความจริ งในมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ที่มองด้วย
สายตาแบบตะวันตก

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อจากัด
• ภววิทยาสมัยใหม่ (modern ontology)
• กรณี สุกร ยังคงถูกปฏิบตั ิในฐานะที่เป็ นวัตถุทางวิทยาศาสตร์และการทดลอง
และเป็ นทรัพยากรที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารของมนุษย์ การ
พัฒนาสายพันธุ์ของสุ กรที่ไม่ป่วยกระเสาะกระแสะ มีสุขภาพและสวัสดิภาพดี
ขึ้นก็นบั เป็ นเรื่ องดีสาหรับตัวสุ กรเอง อย่างน้อยก็ในระหว่างที่มนั มีชีวิตอยู่ การ
ทาให้สุกรมีสุขภาพดีข้ ึนอาจเป็ นเหตุผลรองจากความกังวลที่วา่ การดื้อยาจะ
คุกคามสวัสดิภาพของมนุษย์ แต่อย่างน้อยทั้งสองวัตถุประสงค์กเ็ ป็ นไปในทาง
ที่เสริ มแรงกัน
• กรณี ส้มอินทรี ย ์ ขณะที่เกษตรกรพยายามปลูกส้มด้วยเกษตรกรรมทางเลื อกที่
ไม่ลดทอนให้สม้ เป็ นแค่ผลผลิตที่เติบโตตามสู ตรเคมีภณั ฑ์ แต่เป็ นสิ่ งมีชีวิตที่
ถูกบารุ งเลี้ยงภายใต้ข่ายใยของสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ แต่สุดท้าย เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด เกษตรกรจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะหันไปใช้สารเคมีรวมถึงยา
ปฏิชีวนะเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อจากัด
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม
• การผลิตในระบบทุนนิยมไม่ได้ต้ งั อยูบ่ นการขูดรี ดแรงงาน (exploitation) แต่
กระบวนการที่เกิดขึ้นยังเป็ นการสร้างความแปลกแยก (alienation) ซึ่งเป็ นการ
ตัดสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งอื่นที่ทาให้พวกเขารู ้สึกถึงการมีชีวิต
• ภายใต้วิถีการผลิตแบบนี้มนุษย์มีความสัมพันธ์กบั สัตว์และพืชในฐานะ
ทรัพยากรและสิ นค้า การขูดรี ดจึงไม่ได้เกิดขึ้นกับแรงงานที่เป็ นมนุษย์ แต่ยงั
เกิดขึ้นกับธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา
จัดการกับสิ่ งมีชีวิตอื่นอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเริ่ มทาการเกษตรกรรม
• ยุคสมัยแห่งเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Plantationocene) ธรรมชาติถูกจัดการในรู ป
ของฟาร์ม ทุ่งเลี้ยงสัตว์ แม้แต่พ้นื ที่ป่าถูกเปลี่ยนเป็ นแปลงเกษตร (plantation) ที่
เป็ นระบบปิ ดและถูกถลุง (extract) ทรัพยากรไปใช้

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อจากัด
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม
• ภายใต้วิถีการผลิตในสวนทาส (slave garden) มนุษย์และสิ่ งมีชีวิตอื่น ๆ จึง
กลายเป็ นแรงงานทาสที่ถูกขูดรี ด ถูกทาให้แปลกแยก และถูกเคลื่อนย้ายไปมา
ข้ามพื้นที่
• วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็ นเครื่ องมือทาความเข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์อย่าง
เป็ นวัตถุวิสยั และตั้งอยูบ่ นความเหมือน (homogeneity)
• การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ภายใต้วิถีการผลิตแบบสมัยใหม่จึงเน้นปฏิบตั ิการที่
ถูกทาให้เป็ นมาตรฐาน (standardized intervention) โดยการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ
ตั้งแต่สายพันธุ์ ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงคุณภาพผลผลิตให้เหมือนกัน จนสามารถ
ผลิตซ้ า (replication) และขยายขนาดได้ (scalability)

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อจากัด
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม
• กรณี ศึกษาในประเทศไทยแสดงให้เห็นอุปสรรคภายใต้วิถีการผลิตในระบบทุน
นิยมและภววิทยาแบบสมัยใหม่ เมื่อต้องเผชิญกับความเฉพาะเจาะจงของปั จจัย
ในท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อม ความรู ้ และวิธีการปฏิบตั ิ
• การพัฒนาและใช้ยาสมุนไพร อุปสรรคสาคัญในการส่งเสริ มการใช้ในหมู่
บุคลากรการแพทย์ คือ การตั้งคาถามเรื่ องการควบคุมคุณภาพ หลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการพิสูจน์ประสิ ทธิ ภาพ และการระบุสารสาคัญและกลไกการ
ทางานของยาที่ไม่ชดั เจนและไม่เป็ นไปตามความคาดหวังของบุคลากรทาง
แพทย์สมัยใหม่
• กรณี สม้ อินทรี ยก์ เ็ ช่นเดียวกัน วิธีการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรี ยท์ ี่เป็ น
สากลได้ละเลยเงื่อนไขและปัจจัยในพื้นที่เฉพาะ ทาให้เกษตรกรยังต้องดิ้นรน
และต่อรองกับมาตรฐานการผลิต ตลอดจนอุดมคติวา่ ด้วยส้มที่ดี

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อจากัด
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม
• กรณี สุกรต้านทานโรค ในเบื้องต้นอาจกล่าวได้วา่ การพัฒนาสายพันธุ์สุกร
ประสบความสาเร็ จเพราะการพัฒนาคานึงถึงเงื่อนไขเฉพาะท้องถิ่น ไม่วา่ จะ
เป็ นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น จุลชีพในท้องถิ่น รวมถึง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย ตัวแบบของฟาร์มจึงเป็ นฟาร์ มที่เหมาะสม
สามารถถูกทาให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถขยายขนาดไปในพื้นที่
ใกล้เคียง
• แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ชีวิตของสุ กรยังคงถูกปฏิบตั ิในฐานะ
ทรัพยากรภายใต้ระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่ งครัด
• นอกจากนี้ การแข่งขัน การรักษาความลับทางการค้า รวมถึงการลงทุนที่ตอ้ ง
อาศัยทุนทางความรู ้และทุนทางการเงินก็ยงั เป็ นปัจจัยที่ทาให้ระบบดังกล่าว
ขยายออกไปสู่เกษตรกรรายย่อยได้ยากขึ้น

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ความเป็ นไปได้
• การปฏิเสธ “วิทยาศาสตร์เร่ งด่วน” (fast science)
• การพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในที่น้ ี ไม่ใช่
การปฏิเสธความเป็ นสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีโดยสิ้ นเชิง แต่เป็ น
การมองเห็นข้อจากัดของวิทยาศาสตร์แบบที่เป็ นอยู่ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ที่
ยึดมนุษย์เป็ นศูนย์กลาง วางอยูบ่ นการมองเวลาเป็ นเส้นตรง และเป็ นตัวแทน
ของความก้าวหน้า ซึ่งเรี ยกว่าเป็ น “วิทยาศาสตร์เร่ งด่วน” (fast science)
• ขบคิดถึงทางเลือกใหม่บนจุดยืนที่บรู โน ลาตูร์เสนอว่าเป็ น “อสมัยใหม่”
(nonmodern) กล่าวคือ การตระหนักถึงข้อจากัดของสภาวะสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
ปฏิบตั ิการของการทาให้บริ สุทธิ์ (purification) การแบ่งคู่ตรงข้ามสรรพสิ่ งอย่าง
เบ็ดเสร็ จเด็ดขาด
• การผสมปนเป (hybridization) เป็ นปฏิบตั ิการที่ดารงอยูเ่ ช่นกัน สภาวะลูกผสม
ต่างหากที่จะต้องถูกปลดปล่อยและเปิ ดเผยออกมา

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อเสนอ
• การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
• การสร้างระบบสอดส่องติดตามและควบคุมพฤติกรรม หรื อแม้แต่การผลิตยา
ปฏิชีวนะชนิดใหม่ ๆ ย่อมไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา แต่ตอ้ งเริ่ มจากการ
เปลี่ยนมุมมองที่ทาให้เห็นว่ายาต้านจุลชีพทาหน้าที่อย่างไรในระบบสังคมและ
เศรษฐกิจ นัน่ คือ การทาความเข้าใจยาต้านจุลชีพในฐานะโครงสร้างพื้นฐาน
(infrastructure)
• เราจะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงภววิทยาแบบสมัยใหม่
ได้หรื อไม่ เป็ นไปได้หรื อไม่ที่เราจะปลดปล่อยกระบวนการสร้างลูกผสม
(hybridization) ซึ่งอาจทาให้มองเห็นความเป็ นไปได้ใหม่ ๆ และทางออกที่ไม่มี
สู ตรสาเร็ จที่ตายตัว ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะเฉพาะของบริ บท
• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสาธารณสุ ขที่เอื้อต่อความรู ้และการปฏิบตั ิทาง
การแพทย์ที่หลากหลาย เช่น การแพทย์แผนจีน
• การสร้างตัวแบบการมีส่วนร่ วมโดยเกษตรกรในฟาร์มกุง้

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อเสนอ
• การปรับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่ งมีชีวิตอื่น
• ในความเป็ นจริ งไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่กระทาการเพียงลาพัง จาเป็ นอย่างยิง่ ที่
มนุษย์จะต้องมองเห็นการพัวพันและการทับซ้อนของพื้นที่ เวลา และความ
ตื่นตัวที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีต่อกัน ภายใต้โยงใยความสัมพันธ์ที่ต่างส่งผลต่อ
การดารงอยูแ่ ละวิวฒั นาการร่ วม
• สิ่ งมีชีวิตอื่นไม่ได้เป็ นเพียงทรัพยากร หากแต่เป็ นเครื อญาติหรื อสหาย
• “วิทยาศาสตร์แบบเร่ งด่วน” หรื อวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบตั ิต่อธรรมชาติในฐานะ
“วัตถุแห่งข้อเท็จจริ ง” จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งถูกทบทวนและสร้างใหม่ วิทยาศาสตร์
สามารถทาความเข้าใจสิ่ งอื่นในฐานะ “วัตถุแห่งความห่วงใย” ได้ ตัวอย่างเช่น
นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเสนอว่าดินมีชีวิต ไม่ได้เป็ นเพียงที่อยูอ่ าศัยหรื อ
ตัวกลางระหว่างสิ่ งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ แต่จดั เป็ นสิ่ งมีชีวิตชนิดหนึ่ง (organism)
• ความรู ้และความจริ งที่ต้ งั อยูบ่ นความเฉพาะเจาะจงและความสัมพันธ์ในฐานะ
สิ่ งมีชีวิต ซึ่งสามารถส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตที่ให้ความสาคัญกับ
สวัสดิภาพของพืชและสัตว์

ข้อจำกัด ควำมเป็ นไปได้ และข้อเสนอ
• ข้ อเสนอ
• การปรับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่ งมีชีวิตอื่น
• ความรู ้ดงั กล่าวมีส่วนอย่างยิง่ ต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และดิน
ในรู ปแบบที่ต่างออกไปเดิม โดยเฉพาะวิถีการผลิตที่ต้ งั อยูบ่ นการใส่ใจดูแล
(care) และเส้นเวลาที่ให้ความสาคัญกับการฟื้ นตัวของดิน รวมถึงการเคารพดิน
ในฐานะสิ่ งที่มีจิตวิญญาณ
• เป็ นไปได้หรื อไม่ที่ความรู ้และความจริ งว่าด้วยชีวิตของพืชและสัตว์เหล่านี้จะมี
หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะความรู ้และความจริ งที่ต้ งั อยูบ่ นความ
เฉพาะเจาะจงและความสัมพันธ์ในฐานะสิ่ งมีชีวิตที่ไม่ได้ต่าต้อยกว่ามนุษย์
• การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตที่ให้ความสาคัญกับสวัสดิภาพของพืชและสัตว์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลี่ยนแปลงตัวแบบของการทาเกษตรกรรมแบบเข้มข้น
ที่ทาให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อในพืชและสัตว์ได้ง่าย และนามาสู่
ปัญหาการการดื้อยาต้านจุลชีพ

