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ยาสมุนไพร สุกรต้านทานโรค ส้มอนิทรีย์: ทบทวนทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในคน สัตว์ และพืช

เค้าโครงการน าเสนอ
• เกร่ินน า

• ทิศทางของทางเลือกทดแทนยาตา้นจุลชีพในแผนปฏิบติัการระดบัต่าง ๆ 
• กรณีศึกษาในประเทศไทย: การใชย้าสมุนไพรในโรงพยาบาล 
การพฒันาสายพนัธ์ุสุกรตา้นทานโรค และการปลูกส้มอินทรีย์

• ทบทวนทางเลือกและตรรกะเบ้ืองหลงั
• ตรรกะของการแทนท่ียาตา้นจุลชีพ: การใชย้าสมุนไพรในโรงพยาบาล
• ตรรกะของการปฏิเสธยาตา้นจุลชีพ: การพฒันาสายพนัธ์ุสุกรตา้นทานโรค
และการปลูกส้มอินทรีย์

• ขอ้จ ากดั ความเป็นได ้และขอ้เสนอ



เกร่ินน ำ

• การขยายตวัของการด้ือยาตา้นจุลชีพสร้างความกงัวลวา่โลกจะเขา้สู่ยคุหลงัยาตา้นจุลชีพ 
(Post-antibiotic era)

• องคก์ารอนามยัโลกออกแผนปฏิบติัการระดบัโลกวา่ดว้ยการด้ือยาตา้นจุลชีพ ข้ึนในปี 
พ.ศ. 2558 แผนดงักล่าวถูกพฒันาในลกัษณะไตรภาคีร่วมกบัองคก์ารอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ (OIE) 
ภายใตแ้นวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว (One Health) 

• สมมติฐานท่ีวา่สถานการณ์การด้ือยาตา้นจุลชีพเกิดจากการใชย้าตา้นจุลอยา่งไม่เหมาะสม
และเกินจ าเป็นท าใหแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาใหน้ ้ าหนกักบัการสร้างความตระหนกัรู้ เฝ้า
ระวงั และควบคุมการใชย้าตา้นจุลชีพซ่ึงสอดรับกบัแผนปฏิบติัการเฉพาะองคก์รท่ีเกิดข้ึน
ตามมา ทั้งแผนขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองคก์ารโรค
ระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ ตลอดจนแผนปฏิบติัท่ีถูกพฒันาในระดบัประเทศ เช่น แผน
ยทุธศาสตร์การจดัการการด้ือยาตา้นจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564



• ในยทุธศาสตร์ขอ้ท่ี 5 ของแผนปฏิบติัการระดบัโลกท่ีวา่ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนอยา่ง
ย ัง่ยนืในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด้ือตา้นยาจุลชีพ อาจถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของส่งเสริมให้
เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการแกไ้ขปัญหา 

• เช่น การสนบัสนุนใหมี้การลงทุนพฒันายาตา้นจุลชีพชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพและอายุ
การใชง้านมากข้ึน การลงทุนพฒันาเคร่ืองมือการตรวจวินิจฉยั วคัซีน หรือปฏิบติัการใหม่ 
ๆ ในการแกปั้ญหาทั้งในมนุษยแ์ละสตัว ์รวมถึงนวตักรรมทางการตลาดท่ีสนบัสนุนการ
ลงทุนและส่งเสริมการเขา้ถึงเทคโนโลยเีหล่าน้ีอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม

• แต่ถึงกระนั้น แนวทางการแกไ้ขปัญหาการด้ือยาตา้นจุลชีพท่ีเป็นอยูย่งัวางอยูบ่นการ
สอดส่อง ควบคุม รวมถึงการรณรงคใ์หมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นหลกั

• งานช้ินน้ีจึงใหค้วามสนใจกบัการพฒันาทางเลือกต่าง ๆ ท่ีเขา้มาทดแทนการใชย้าตา้นจุล
ชีพในประเทศไทย ไดแ้ก่ การใชย้าสมุนไพรในโรงพยาบาล การพฒันาสายพนัธ์ุสุกร
ตา้นทานโรค และการปลูกสม้อินทรีย ์ ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเกบ็ขอ้มูลภาคสนามดว้ย
โครงการวิจยั “การใชย้าตา้นจุลชีพในสงัคม” (AMIS) 

เกร่ินน ำ



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการแทนที่ยาต้านจุลชีพ
• การพฒันายาสมุนไพรดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อน ามาใชเ้ทียบเคียงหรือ

แทนท่ียาแผนปัจจุบนัเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเกิดข้ึนอยา่งแพร่หลาย 
• ขอ้มูลภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงตั้งอยู่

ในจงัหวดัท่ีถูกจดัใหเ้ป็นเมืองสมุนไพร พบวา่แพทยแ์ผนปัจจุบนั เภสชักร และ
แพทยแ์ผนไทยไดร่้วมกนัสร้างแนวปฏิบติัทางคลินิกของโรงพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบาย “การใชย้าอยา่งสมเหตุผล” 

• ยาฟ้าทะลายโจรและยาจนัทลีลาใชใ้นโรคติดเช้ือเฉียบพลนัของระบบหายใจส่วนบน
และหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั 

• ยาฟ้าทะลายโจร ยาเหลืองปิดสมุทรหรือยาธาตุบรรจบ ใชใ้นโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลนั

• แผลภายนอก เช่น แผลไฟไหมใ้ชน้ ้ ามนัพญายอ



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการแทนที่ยาต้านจุลชีพ
• “ฟ้าทะลายโจรออกฤทธ์ิอยา่งไร ฆ่าเช้ือแบคทีเรียอยา่งไร ยาสมุนไพรมี efficacy 

(ประสิทธิภาพ) เท่ากบัยาปฏิชีวนะหรือไม่ ผลขา้งเคียงเป็นอยา่งไร”
• “ยาสมุนไพรมีปัญหาในการตรวจ active ingredient ท่ีชดัเจน ท าใหเ้กิดค าถามถึง

ประสิทธิภาพของยา แมว้า่จะผา่นการผลิตตามมาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice)” 

• “ทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยแตกต่างจากทฤษฎีการแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น แผนไทย
จะวินิจฉยัตามฤดู สมมติวา่ตอนน้ีเป็นฤดูฝนกจ็ะมีกลุ่มยาตามฤดู ถา้เป็นฤดูร้อน เจบ็
คอ ไอ จะใหฟ้้าทะลายโจร  เพราะมีฤทธ์ิเยน็ แกร้้อน หรือจะแต่งยาเฉพาะรายท่ี
แพทยส์ามารถจดัน ้าหนกัตวัยาต่างกนัส าหรับคนไขท่ี้มีอาการไม่เหมือนกนั” 

• ความพยายามในการผสมผสานความรู้และการปฏิบติัทางการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยแ์ผนปัจจุบนัเขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะการน ายาสมุนไพรมาใชท้ดแทนยา
ปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเช้ือไดแ้สดงใหเ้ห็นความไม่ลงรอย 
(incommensurability) ระหวา่งการแพทยท์ั้งสอง



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการแทนที่ยาต้านจุลชีพ
• ยาสมุนไพรถูกตั้งค  าถามและถูกปฏิเสธไม่เพียงแค่ในระดบัการตดัสินใจส่วนบุคคล

แต่ในระดบัโครงสร้างของการจดัการรักษาท่ีก าหนดใหค้นไขต้อ้งรักษากบัแพทย์
แผนปัจจุบนัเป็นล าดบัแรก

• ภายใตค้วามสมัพนัธ์แบบอสมมาตร การใชย้าสมุนไพรแทนท่ียาปฏิชีวนะจึงยงัเผชิญ
กบัขอ้จ ากดัและความอิหลกัอิเหล่ือทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบติั

• ดา้นหน่ึง แพทยแ์ผนปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่มีความเขา้ใจทฤษฎีทางการแพทยแ์ผนไทย
และไม่มีความเช่ือมัน่ท่ีจะจ่ายยาสมุนไพร พวกเขาโดนบงัคบัทางออ้มใหจ่้ายยา
ทางเลือกเหล่าน้ีอยา่งไม่มีทางเลือก 

• ขณะท่ีอีกดา้นหน่ึง แพทยแ์ผนไทยท่ีมีความรู้และเช่ือมัน่ในยาสมุนไพรกไ็ม่มีโอกาส
ท่ีจะใชว้ิธีการตรวจวินิจฉยัและใชว้ิธีการรักษาในแบบท่ีพวกเขาปรารถนา 

• ปัญหาดงักล่าวส่งผลต่อเน่ืองมายงัคนไข ้กล่าวคือ คนไขท่ี้ไม่ตอ้งการใชย้าสมุนไพร
อาจไดรั้บยาท่ีสุดทา้ยแลว้พวกเขาไม่ไดใ้ช้



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้านจุลชีพ
• การเพาะพนัธ์ุสุกรตา้นทานโรค

• เม่ือกล่าวถึงการด้ือยาตา้นปฏิชีวนะในสุกร คนในวงการปศุสตัวก์มี็มุมมองไม่
ต่างจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในมนุษย ์นัน่คือ อธิบายวา่โรคติดเช้ือเกิดจากเช้ือโรค
และตอ้งใชย้าปฏิชีวนะในการก าจดัโรค เม่ือเกิดการใชย้าอยา่งไม่สมเหตุผล 
เช่น ใชไ้ม่ถูกโรค ใชม้ากเกินจ าเป็นกจ็ะเส่ียงต่อการเกิดเช้ือด้ือยา โดยเช้ือด้ือยา
กเ็กิดข้ึนเพราะ “การผา่เหล่า” (mutation) ของจุลชีพ 

• การป้องกนัไม่ใหสุ้กรป่วยดว้ยไวรัสตั้งแต่แรกจึงจะเป็นการแกปั้ญหาท่ีตน้ตอ 
ไม่ใช่ไปป้องกนัการติดเช้ือแบคทีเรียหรือจ่ายยาปฏิชีวนะรักษาเม่ือสุกรป่วย
ดว้ยเช้ือแบคทีเรีย 

• การตั้ง “ขอ้สงัเกต” ดงักล่าวในภายหลงัไดก้ลายมาเป็น “หลกัการ” ในการสร้าง
ระบบเพาะพนัธ์ุสุกรท่ีตา้นทานโรค ซ่ึงท าใหน้กัวิชาการคนดงักล่าวก่อตั้ง 
“บริษทั สุกรไทย” ข้ึนในปี พ.ศ. 2558



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้านจุลชีพ
• การเพาะพนัธ์ุสุกรตา้นทานโรค

• การพฒันาสายพนัธ์ุสุกรตา้นทานโรคของบริษทัสุกรไทยตั้งอยูบ่นหลกัการ
ส าคญัคือ การสร้างสุกรพนัธ์ุแท ้(pure breed) ท่ีมีความตา้นทานโรค แลว้น ามา
ขยายจ านวนใหไ้ดสุ้กรลูกผสม (hybrid) ในการผลิตระดบัอุตสาหกรรม ท่ีมี
ความแขง็แรงและตา้นทานการเจบ็ป่วยไดดี้ รวมทั้งการควบคุมจุลชีวนิเวศ 
(Microbiota) ไม่ใหจุ้ลชีพเกิดการกลายพนัธ์ุแลว้กลายเป็นความเส่ียงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค 

• ON-MF model (One Nucleus, Multiple Farms) Vs. ON-OF model (One 
Nucleus, One Farm) 

• ปริมาณการใชย้าปฏิชีวนะลดลง 80 – 90 เปอร์เซ็นต ์โดยเฉพาะการเลิกใชย้า
ปฏิชีวนะชั้นสูง เช่น Colistin อยา่งส้ินเชิง 



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้านจุลชีพ
• การเพาะพนัธ์ุสุกรตา้นทานโรค

• ฟาร์มสุกรจากต่างประเทศในเอเชียติดต่อมาขอค าปรึกษาเพ่ือใหบ้ริษทัสุกรไทย
ไปวางระบบฟาร์มทั้งในจีน เวียดนามและลาว 

• ในขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการไทยท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือข่ายซ่ึงใชแ้ม่พนัธ์ุและ
ระบบของบริษทัมกัไม่บอกผูป้ระกอบการรายอ่ืน เพราะถือวา่เป็นคู่แข่ง

• การกระจายใหฟ้าร์มตน้พนัธ์ุอยูภ่ายใตก้ารดูแลของเจา้ของฟาร์มแทนท่ีจะถูก
ผกูขาดจากบริษทัแม่ ท าใหห้ลาย ๆ ฟาร์มท่ีบริษทัสุกรไทยเขา้ไปช่วยจดัการ
ระบบ ค่อย ๆ ปลีกตวัจากการเป็นฟาร์มในระบบเครือข่ายไป จึงท าใหท่ี้ผา่นมา
ระบบน้ียงัไม่กระจายออกไปในวงกวา้งเพียงพอท่ีจะช่วยลด ละ เลิก การใชย้า
ปฏิชีวนะในเชิงมหภาค



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้านจุลชีพ
• การปลูกสม้อินทรีย ์(ท่ีไม่อินทรีย)์

• กลุ ชายหนุ่มวยั 30 ปี อดีตพนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
เชียงใหม่ท่ีเรียนจบมาดา้นกฎหมาย แต่เขาหนัมาเป็นเกษตรกรสวนสม้ 
เน่ืองจากไดรั้บการชกัชวนจากพอ่ซ่ึงเห็นโอกาสท าก าไรจากการปลูกส้ม 

• เขาและพอ่ตดัสินใจเปล่ียนสวนผลไมท่ี้เดิมเคยปลูกมะม่วงและล้ินจ่ีบนพ้ืนท่ี
กวา่ 30 ไร่มาปลูกสม้ทั้งหมด ดว้ยความกงัวลเร่ืองสุขภาพและความปลอดภยั 
ชายทั้งสองจึงกมี็ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะปลูกส้มดว้ยวิธีเกษตร
อินทรีย ์(organic farming) 

• การท าสวนสม้อินทรียเ์กิดข้ึนในปี พ.ศ. 2544 กลุเร่ิมตน้จากการใชจุ้ลินทรีย ์
EM (Effective Microorganism) และสารธรรมชาติท่ีเขาใชแ้ทนยาฆ่าแมลงคือ
จุลินทรีย ์3 ชนิด ไดแ้ก่ 1.บิวเวอเรีย (Beauveria bassiana) 2.เมธาไรเซียม 
(Metarhizium anisopliae) และ 3.แบคทีเรียสงัเคราะห์แสง (Photosynthesis 
bacteria)



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้านจุลชีพ
• การปลูกสม้อินทรีย ์(ท่ีไม่อินทรีย)์

• “ความตั้งใจแรกของผมคือไม่ใช่สารเคมีโดยส้ินเชิง แต่หลงัจากเร่ิมขายผลผลิต 
ผมตอ้งต่อสูอ้ยา่งหนกักบัคนท่ีเขา้มาซ้ือ จนตอ้งเปล่ียนความคิดของตวัเองและ
ท าตามเจา้ของสวนคนอ่ืนบา้ง ถึงจะไม่สามารถงดการใชส้ารเคมีได ้100 
เปอร์เซ็นต ์แต่กล็ดการใชไ้ดใ้นปริมาณมาก จะใชส้ารเคมีกต่็อเม่ือสถานการณ์
วิกฤตหรือเร่ิมมีความเสียหายท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ท่ีสวนของผม เราหยดุใช้
แอมพิซิลลิน (ampicillin) เม่ือปีก่อน ส่วนยาฆ่าแมลงกใ็ชน้าน ๆ คร้ัง แต่
ในช่วงเกบ็เก่ียวผมจะหยดุใชท้ั้งหมด” 

• “พวกเขายงัไม่ไดชิ้มสม้ของผมดว้ยซ ้ า เขาตดัสินคุณภาพจากเปลือกภายนอก
เท่านั้น เขาเห็นจุดด า ๆ ด่าง ๆ บนผวิกคิ็ดวา่สม้พวกน้ีดอ้ยกวา่ ทั้ง ๆ ท่ีพวกมนั
ปลอดภยักวา่ ส่ิงท่ีพวกเขาท ามนัท าใหผ้มเจบ็ปวด สม้ของผมอร่อย ปลอดภยั 
แต่ไม่สวย ตลาดตั้งราคาจากรูปลกัษณ์ภายนอก นัน่เป็นส่ิงท่ีไม่อาจปฏิเสธ ในปี
แรกพวกเราจึงขาดทุนอยา่งมหาศาล”



ทบทวนทำงเลือกและตรรกะเบือ้งหลัง

• ตรรกะของการปฏิเสธยาต้านจุลชีพ
• การปลูกสม้อินทรีย ์(ท่ีไม่อินทรีย)์

• ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งความตอ้งการของตลาดและโรคกรีนน่ิงไดก้ลายเป็นเง่ือนไข
ส าคญัท่ีท าใหส้วนสม้อินทรียท่ี์เขาเคยตั้งใจแต่แรกไม่สามารถปลูกส้มดว้ยตาม
แนวทางเกษตรอินทรียโ์ดยสมบูรณ์ เง่ือนไขเหล่าน้ีเขา้มาก่อรูปการปฏิบติัท่ี
เกิดข้ึนจริงในสวนสม้ของกลุ และท าใหผ้ลผลิตของเขายงัไม่ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

• “สม้ของเรายงัไม่ใช่สม้อินทรีย ์เพราะยงัไม่เขา้เกณฑท่ี์ทางการรับรอง ผลผลิต
จากสวนของเราเลยติดอยูต่รงกลาง มนัไม่สามารถเขา้สู่ตลาดสินคา้อินทรีย ์แต่
มนักไ็ม่ใช่สม้เคมีท่ีขายกนัทัว่ไปตามทอ้งตลาด” 

• เกษตรกรรายยอ่ยจ าเป็นตอ้งหาทางเอาตวัรอดท่ามกลางความเปราะบางท่ีเกิด
จากเง่ือนไขทางธรรมชาติ วิถีการผลิต และระบบตลาด



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อจ ากดั
• ภววิทยาสมยัใหม่ (modern ontology)

• ภววิทยาแบบสมยัใหม่ หรือ “ความจริงวา่ดว้ยโลก” แบบสมยัใหม่ท่ีวางอยูบ่น
การแบ่งคู่ตรงขา้มท่ียิง่ใหญ่ (The Great Divide) 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การแบ่งคู่ตรง
ขา้มภายใน (internal) ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษย ์(nonhumans)

• การแบ่งคู่ตรงขา้มแบบแรกน ามาสู่การแบ่งคู่ตรงขา้มอีกคู่หน่ึง ซ่ึงเป็นการแบ่ง
คู่ตรงขา้มภายนอก (external) ระหวา่ง “คนตะวนัตก” กบั “คนอ่ืน” 

• มนุษย ์(man) ในสภาวะสมยัใหม่จึงมกัถูกนิยามบนฐานคิดแบบมนุษยนิยม 
(humanism) ซ่ึงมีความสมัพนัธ์แบบอสมมาตรกบัส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษย ์

• มนุษยเ์ป็นผูก้ระท าการท่ีต่ืนตวัเพียงหน่ึงเดียว ขณะท่ีธรรมชาติคือโลกทางวตัถุ
ท่ีเฉ่ือยเนือยและรอคอยใหม้นุษยเ์ขา้ไปจดัการ โดยเฉพาะการใชว้ิทยาศาสตร์
ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือคน้พบความจริงอนัเป็นวตัถุวิสยั



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อจ ากดั
• ภววิทยาสมยัใหม่ (modern ontology)

• ส่ิงท่ีไม่ใช่มนุษยซ่ึ์งด ารงอยูใ่นธรรมชาติ ยกตวัอยา่งเช่น ดิน ถูกท าใหก้ลายเป็น
วตัถุ (objectification) ซ่ึงสามารถท าความเขา้ใจไดผ้า่นความรู้เชิงประจกัษไ์ม่วา่
จะเป็นความรู้ทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีววิทยา 

• ภววิทยาแบบสมยัใหม่ท าใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละพืชสมุนไพรท่ีดู
ไม่เป็นเหตุเป็นผล ค่อย ๆ จางหายไปผา่นกระบวนการพฒันายาท่ีทนัสมยัซ่ึงท า
ใหพื้ชสมุนไพรเป็นเพียงทรัพยากร พร้อม ๆ กบัท่ีความรู้ทางการแพทยแ์ผน
ไทยถูกจ ากดับทบาท 

• ในท่ีน้ี อาจกล่าวไดว้า่การแพทยแ์ผนไทยเป็นเพียงความเช่ือชุดหน่ึงของคนพ้ืน
ถ่ิน ไม่ใช่ความรู้หรือความจริงในมุมมองของบุคลากรทางการแพทยท่ี์มองดว้ย
สายตาแบบตะวนัตก



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อจ ากดั
• ภววิทยาสมยัใหม่ (modern ontology)

• กรณีสุกร ยงัคงถูกปฏิบติัในฐานะท่ีเป็นวตัถุทางวิทยาศาสตร์และการทดลอง
และเป็นทรัพยากรท่ีถูกใชเ้พื่อตอบสนองอุตสาหกรรมอาหารของมนุษย์ การ
พฒันาสายพนัธ์ุของสุกรท่ีไม่ป่วยกระเสาะกระแสะ มีสุขภาพและสวสัดิภาพดี
ข้ึนกน็บัเป็นเร่ืองดีส าหรับตวัสุกรเอง อยา่งนอ้ยกใ็นระหวา่งท่ีมนัมีชีวิตอยู ่การ
ท าใหสุ้กรมีสุขภาพดีข้ึนอาจเป็นเหตุผลรองจากความกงัวลท่ีวา่การด้ือยาจะ
คุกคามสวสัดิภาพของมนุษย ์แต่อยา่งนอ้ยทั้งสองวตัถุประสงคก์เ็ป็นไปในทาง
ท่ีเสริมแรงกนั 

• กรณีส้มอินทรีย ์ขณะท่ีเกษตรกรพยายามปลูกส้มดว้ยเกษตรกรรมทางเลือกท่ี
ไม่ลดทอนใหส้ม้เป็นแค่ผลผลิตท่ีเติบโตตามสูตรเคมีภณัฑ ์แต่เป็นส่ิงมีชีวิตท่ี
ถูกบ ารุงเล้ียงภายใตข่้ายใยของส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ แต่สุดทา้ย เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด เกษตรกรจึงเล่ียงไม่ไดท่ี้จะหนัไปใชส้ารเคมีรวมถึงยา
ปฏิชีวนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตตามท่ีตลาดตอ้งการ



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อจ ากดั
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม

• การผลิตในระบบทุนนิยมไม่ไดต้ั้งอยูบ่นการขดูรีดแรงงาน (exploitation) แต่
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนยงัเป็นการสร้างความแปลกแยก (alienation) ซ่ึงเป็นการ
ตดัสายสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงอ่ืนท่ีท าใหพ้วกเขารู้สึกถึงการมีชีวิต

• ภายใตวิ้ถีการผลิตแบบน้ีมนุษยมี์ความสมัพนัธ์กบัสตัวแ์ละพืชในฐานะ
ทรัพยากรและสินคา้ การขดูรีดจึงไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัแรงงานท่ีเป็นมนุษย ์แต่ยงั
เกิดข้ึนกบัธรรมชาติ เม่ือมนุษยใ์ชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีขา้มา
จดัการกบัส่ิงมีชีวิตอ่ืนอยา่งเขม้ขน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเร่ิมท าการเกษตรกรรม

• ยคุสมยัแห่งเกษตรกรรมสมยัใหม่ (Plantationocene) ธรรมชาติถูกจดัการในรูป
ของฟาร์ม ทุ่งเล้ียงสตัว ์แมแ้ต่พ้ืนท่ีป่าถูกเปล่ียนเป็นแปลงเกษตร (plantation) ท่ี
เป็นระบบปิดและถูกถลุง (extract) ทรัพยากรไปใช้



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อจ ากดั
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม

• ภายใตว้ิถีการผลิตในสวนทาส (slave garden) มนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ จึง
กลายเป็นแรงงานทาสท่ีถูกขดูรีด ถูกท าใหแ้ปลกแยก และถูกเคล่ือนยา้ยไปมา
ขา้มพ้ืนท่ี

• วิทยาศาสตร์เขา้มาเป็นเคร่ืองมือท าความเขา้ใจธรรมชาติของพืชและสัตวอ์ยา่ง
เป็นวตัถุวิสยั และตั้งอยูบ่นความเหมือน (homogeneity) 

• การปลูกพืชและเล้ียงสตัวภ์ายใตวิ้ถีการผลิตแบบสมยัใหม่จึงเนน้ปฏิบติัการท่ี
ถูกท าใหเ้ป็นมาตรฐาน (standardized intervention) โดยการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ 
ตั้งแต่สายพนัธ์ุ ปัจจยัแวดลอ้ม รวมถึงคุณภาพผลผลิตใหเ้หมือนกนั จนสามารถ
ผลิตซ ้า (replication) และขยายขนาดได ้(scalability)



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อจ ากดั
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม

• กรณีศึกษาในประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นอุปสรรคภายใตว้ิถีการผลิตในระบบทุน
นิยมและภววิทยาแบบสมยัใหม่ เม่ือตอ้งเผชิญกบัความเฉพาะเจาะจงของปัจจยั
ในทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้ม ความรู้ และวิธีการปฏิบติั

• การพฒันาและใชย้าสมุนไพร อุปสรรคส าคญัในการส่งเสริมการใชใ้นหมู่
บุคลากรการแพทย ์คือ การตั้งค  าถามเร่ืองการควบคุมคุณภาพ หลกัฐานเชิง
ประจกัษใ์นการพิสูจน์ประสิทธิภาพ และการระบุสารส าคญัและกลไกการ
ท างานของยาท่ีไม่ชดัเจนและไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของบุคลากรทาง
แพทยส์มยัใหม่

• กรณีสม้อินทรียก์เ็ช่นเดียวกนั วิธีการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรียท่ี์เป็น
สากลไดล้ะเลยเง่ือนไขและปัจจยัในพ้ืนท่ีเฉพาะ ท าใหเ้กษตรกรยงัตอ้งด้ินรน
และต่อรองกบัมาตรฐานการผลิต ตลอดจนอุดมคติวา่ดว้ยสม้ท่ีดี



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อจ ากดั
• วิถีการผลิตในระบบทุนนิยม

• กรณีสุกรตา้นทานโรค ในเบ้ืองตน้อาจกล่าวไดว้า่การพฒันาสายพนัธ์ุสุกร
ประสบความส าเร็จเพราะการพฒันาค านึงถึงเง่ือนไขเฉพาะทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะ
เป็นสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น จุลชีพในทอ้งถ่ิน รวมถึง
สภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชีย ตวัแบบของฟาร์มจึงเป็นฟาร์มท่ีเหมาะสม 
สามารถถูกท าใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และสามารถขยายขนาดไปในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง 

• แต่ในขณะเดียวกนักไ็ม่อาจปฏิเสธไดว้า่ชีวิตของสุกรยงัคงถูกปฏิบติัในฐานะ
ทรัพยากรภายใตร้ะบบการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพอยา่งเคร่งครัด 

• นอกจากน้ี การแข่งขนั การรักษาความลบัทางการคา้ รวมถึงการลงทุนท่ีตอ้ง
อาศยัทุนทางความรู้และทุนทางการเงินกย็งัเป็นปัจจยัท่ีท าใหร้ะบบดงักล่าว
ขยายออกไปสู่เกษตรกรรายยอ่ยไดย้ากข้ึน 



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ความเป็นไปได้
• การปฏิเสธ “วิทยาศาสตร์เร่งด่วน” (fast science)

• การพฒันาทางเลือกใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหาการด้ือยาตา้นจุลชีพในท่ีน้ีไม่ใช่
การปฏิเสธความเป็นสมยัใหม่ วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยโีดยส้ินเชิง แต่เป็น
การมองเห็นขอ้จ ากดัของวิทยาศาสตร์แบบท่ีเป็นอยู ่โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ท่ี
ยดึมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง วางอยูบ่นการมองเวลาเป็นเสน้ตรง และเป็นตวัแทน
ของความกา้วหนา้ ซ่ึงเรียกวา่เป็น “วิทยาศาสตร์เร่งด่วน” (fast science)

• ขบคิดถึงทางเลือกใหม่บนจุดยนืท่ีบรูโน ลาตูร์เสนอวา่เป็น “อสมยัใหม”่ 
(nonmodern) กล่าวคือ การตระหนกัถึงขอ้จ ากดัของสภาวะสมยัใหม่ โดยเฉพาะ
ปฏิบติัการของการท าใหบ้ริสุทธ์ิ (purification) การแบ่งคู่ตรงขา้มสรรพส่ิงอยา่ง
เบด็เสร็จเด็ดขาด 

• การผสมปนเป (hybridization) เป็นปฏิบติัการท่ีด ารงอยูเ่ช่นกนั สภาวะลูกผสม
ต่างหากท่ีจะตอ้งถูกปลดปล่อยและเปิดเผยออกมา 



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อเสนอ
• การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง

• การสร้างระบบสอดส่องติดตามและควบคุมพฤติกรรม หรือแมแ้ต่การผลิตยา
ปฏิชีวนะชนิดใหม่ ๆ ยอ่มไม่เพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหา แต่ตอ้งเร่ิมจากการ
เปล่ียนมุมมองท่ีท าใหเ้ห็นวา่ยาตา้นจุลชีพท าหนา้ท่ีอยา่งไรในระบบสงัคมและ
เศรษฐกิจ นัน่คือ การท าความเขา้ใจยาตา้นจุลชีพในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(infrastructure) 

• เราจะสามารถสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ท่ีไม่ไดมี้เพียงภววิทยาแบบสมยัใหม่
ไดห้รือไม่ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีเราจะปลดปล่อยกระบวนการสร้างลูกผสม 
(hybridization) ซ่ึงอาจท าใหม้องเห็นความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ และทางออกท่ีไม่มี
สูตรส าเร็จท่ีตายตวั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะเฉพาะของบริบท 

• การปรับเปล่ียนโครงสร้างระบบสาธารณสุขท่ีเอ้ือต่อความรู้และการปฏิบติัทาง
การแพทยท่ี์หลากหลาย เช่น การแพทยแ์ผนจีน

• การสร้างตวัแบบการมีส่วนร่วมโดยเกษตรกรในฟาร์มกุง้



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อเสนอ
• การปรับความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน

• ในความเป็นจริงไม่มีส่ิงมีชีวิตชนิดใดท่ีกระท าการเพียงล าพงั จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
มนุษยจ์ะตอ้งมองเห็นการพวัพนัและการทบัซอ้นของพ้ืนท่ี เวลา และความ
ต่ืนตวัท่ีส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีต่อกนั ภายใตโ้ยงใยความสมัพนัธ์ท่ีต่างส่งผลต่อ
การด ารงอยูแ่ละวิวฒันาการร่วม 

• ส่ิงมีชีวิตอ่ืนไม่ไดเ้ป็นเพียงทรัพยากร หากแต่เป็นเครือญาติหรือสหาย 
• “วิทยาศาสตร์แบบเร่งด่วน” หรือวิทยาศาสตร์ท่ีปฏิบติัต่อธรรมชาติในฐานะ 

“วตัถุแห่งขอ้เทจ็จริง” จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งถูกทบทวนและสร้างใหม่ วิทยาศาสตร์
สามารถท าความเขา้ใจส่ิงอ่ืนในฐานะ “วตัถุแห่งความห่วงใย” ได ้ตวัอยา่งเช่น 
นกัวิทยาศาสตร์กลุ่มหน่ึงเสนอวา่ดินมีชีวิต ไม่ไดเ้ป็นเพียงท่ีอยูอ่าศยัหรือ
ตวักลางระหวา่งส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆ แต่จดัเป็นส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึง (organism)

• ความรู้และความจริงท่ีตั้งอยูบ่นความเฉพาะเจาะจงและความสมัพนัธ์ในฐานะ
ส่ิงมีชีวิต ซ่ึงสามารถส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวิถีการผลิตท่ีใหค้วามส าคญักบั    
สวสัดิภาพของพืชและสตัว์



ข้อจ ำกัด ควำมเป็นไปได้ และข้อเสนอ

• ข้อเสนอ
• การปรับความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละส่ิงมีชีวิตอ่ืน

• ความรู้ดงักล่าวมีส่วนอยา่งยิง่ต่อการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละดิน
ในรูปแบบท่ีต่างออกไปเดิม โดยเฉพาะวิถีการผลิตท่ีตั้งอยูบ่นการใส่ใจดูแล 
(care) และเสน้เวลาท่ีใหค้วามส าคญักบัการฟ้ืนตวัของดิน รวมถึงการเคารพดิน
ในฐานะส่ิงท่ีมีจิตวิญญาณ 

• เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีความรู้และความจริงวา่ดว้ยชีวิตของพืชและสตัวเ์หล่าน้ีจะมี
หลากหลายมากข้ึน โดยเฉพาะความรู้และความจริงท่ีตั้งอยูบ่นความ
เฉพาะเจาะจงและความสมัพนัธ์ในฐานะส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ไดต้  ่าตอ้ยกวา่มนุษย์

• การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตท่ีใหค้วามส าคญักบัสวสัดิภาพของพืชและสตัว ์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปล่ียนแปลงตวัแบบของการท าเกษตรกรรมแบบเขม้ขน้
ท่ีท าใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือในพืชและสตัวไ์ดง่้าย และน ามาสู่
ปัญหาการการด้ือยาตา้นจุลชีพ 


