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สวัสดีท่านผู้อ่านที่เคารพ

 

	 พบกันในวิทย์ปริทัศน์	 ฉบับเดือนตุลาคม	 2564	 ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วง	 กลับสู่ฤดูกาลที่เราจะเห็น

สัตว์ป่า	 ที่เคยหลบซ่อนตัวในสุมทุมพุ่มไม้	 ออกปรากฎตัวให้เห็นก่อนจะหลบหลีกหาที่กบดานจำาศีลใน

ช่วงฤดูหนาวที่เข้ามาถึง	 ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า	 ในปีๆ	 หนึ่งนั้น	 ในสหรัฐอเมริกามีคนเข้าป่าไปล่า

สัตว์จำานวนมาก	กลับจากเข้าป่าล่าสัตว์	แล้วก็มีอาการของแถมบางอย่าง	 เป็นไข้	ป่วย	อ่อนเพลีย	 	 เช่น

เดียวกับปรากฏการณ์เขย่าโลก		ที่คนจีนในนครอู่ฮั่น	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เข้าไปช้อปปิ้งเนื้อสัตว์ป่า 

ประหลาดๆ	มาบริโภค	แล้วก็เกิดอาการปอดอักเสบ	ล้มตายเป็นจำานวนมาก	และแพร่อาการดังกล่าวไป 

ทั่วโลก	ในฐานะของโรคติดต่อร้ายแรง	โควิด-19	

	 อาการทั้งหลายเหล่านี้	ไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นมีขึ้นในยุคปัจจุบัน		ตามภาษาโบราณ	ไม่ว่าจะเป็นชาว

อินเดียนแดงในอเมริกา	หรือชนชาติอี๋	ในหุบเขามณฑลเสฉวน	ก็เคยอธิบายอาการเหล่านี้ไว้พอสังเขป	ใน

ลักษณะของภาวะผีป่าเข้าสิง	 หรือวิญญาณสัตว์ป่าที่ถูกล่าเข้าสิง	 แต่หารู้ไม่นั้น	 สิ่งที่เข้าสิงคนเหล่านั้น

หาได้เป็นวิญญาณสัตว์ป่าแต่อย่างใด	 แต่กลายเป็นการเข้าป่วนเซลล์์ในร่างกายมนุษย์	 จากเชื้อโรคนานา

พันธุ์	จำานวนนับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ป่า	หรืออยู่กับสัตว์จำาพวกแมลงที่อาศัยอยู่ในป่า	หรือเกาะ

อยู่ตามตัวสัตว์ป่า	เช่น	เหลือบ	ยุง	ริ้น	ไร	เห็บ		หมัด	เหา	เป็นต้น	และที่กล่าวมานี้	ก็คือ	ปรากฏการณ์

ของการแพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่คน	

	 ในทางพระพุทธศาสนา	 เวไนยสัตว์หรือเดรัจฉานที่เป็นเพื่อนทุกข์	 ก็เวียนว่ายตายเกิดข้ามไปมา

ตามกฎแห่งกรรม	ในทางวิทยาศาสตร์		สัตว์ทั้งหลาย	จากชั้น	อันดับ	วงศ์	สกุล	ก็มีระบบวิวัฒนาการของ

ร่างกายที่มีความใกล้เคียงสัมพันธ์กัน	จึงมีโอกาสติดโรคต่างๆ	จากกันได้ไม่มากก็น้อย		และโดยเฉพาะใน

สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ	โควิด	–	19	ยิ่งให้เห็นความสำาคัญของศาสตร์ว่าด้วย	สุขภาพ

หนึ่งเดียว	(One	Health)	คนและสัตว์มีชีวิตที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ได้	โดยเฉพาะภาวะของการเจ็บไข้

ได้ป่วย	

	 ดังนั้น	ในโอกาสที่วันที่	4	ตุลาคม	ถูกกำาหนดให้เป็นวันสัตว์โลก	(World	Animal	Day)	เราลอง

มารับทราบสาระข้อมูลเกี่ยวกับ	 One	 Health	 เมื่อชีวิตมนุษย์มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับชีวิตสัตว์

อื่นบนโลกนี้	ดังนั้น	สุขภาพของสัตว์ก็มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยนั่นเอง	

ทีมบรรณาธิการ

สำานักงานที่ปรึกษาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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สารบัญ
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ปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวที่พบบ่อย
>> โรคจากสัตว์สู่คน 
     (Zoonotic Diseases)

>> การดื้อยาต้านจุลชีพ 
     (Antimicrobial Resistance)

>> ความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร   
     (Food Safety and Food Security)

>> โรคที่เกิดจากพาหะนำาโรค 
      (Vector-Borne Diseases)

>> การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
     (Environmental Contamination)

การดำาเนินงาน One Health ในสหรัฐฯ
One Health Office 

ตัวอย่างการดำาเนินงานของ One Health Office ที่ผ่านมา 
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ภาพ:	Flash	Dantz,		Motoki	Tonn,

Casey	Horner,	Krakenimages	จาก	Unsplash.com

การประชุม World One Health Congress 24
ครั้งที่ 7
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 One	 Health	 หรือ	 สุขภาพหนึ่งเดียว	 เป็นแนวคิด

ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1800	 นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกต

เห็นความสัมพันธ์กันในกระบวนการของโรคระหว่างสัตว์

และมนุษย์	 ทำาให้เริ่มตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของคน	 ว่ามี 

ความเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดกับสุขภาพของสัตว์และสภาพ

แวดล้อม	ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งภายในและ

ระหว่างประเทศ	เป็นโครงการ	One	Health	ที่ทำาหน้าที่เป็น

สะพานเชื่อมระหว่างแพทย์	 สัตวแพทย์	 นักวิทยาศาสตร์สิ่ง

แวดล้อม	 และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข	 โดยความคิดริเริ่ม

นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม	 ปรับปรุง	 ปกป้อง	 และแก้ปัญหา

ด้านสุขภาพของคน	สัตว์	 และสิ่งแวดล้อม	One	Health	 จึง

ได้รับความร่วมมือจากทุกภูมิภาคทั่วโลก	 ในการตรวจวินิจฉัย	

เผ้าระวัง	 ติดตาม	 ป้องกัน	 รักษา	 และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ร่วมกัน

One Health 

คน + สัตว์ + สิ่งแวดล้อม

ภาพ:	https://www.cdc.gov/onehealth/images/multimedia/one-health-def.jpg

สุขภาพหนึ่งเดียว
 ในช่วง	 2	 ปีที่ผ่านมานี้	 เป็นช่วงเวลาที่มวลมนุษยชาติ	 ต้องประสบกับปัญหาการแพร่

ระบาดของโรคอุ บั ติที่ ไ ม่ เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ โลก ที่ค ร่าชีวิตประชากรโลกไปแล้ว 

กว่า	 5	 ล้านคน	 และไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัดว่าการระบาดจะยุติลงเมื่อใด	 หลังจากที่พบ

ว่า	 เชื้อไวรัส	 SARS-COV-2	 หรือที่รู้จักกันดีว่า	 โควิด	 -	 19	 ที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบของปอดอย่าง

รุนแรง	 ยังคงกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง	 และกระจายจากทวีปหนึ่งข้ามไปอีกทวีปหนึ่งอย่างรวดเร็ว	 

โควิด	 -	 19	 เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของโรคที่เกิดขึ้นโดยมีสัตว์เป็นพาหะนำาโรคมาสู่คน	 และปัจจัย	 เช่น	

สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง	ทำาให้เชื้อไวรัสเกิดการกลายพันธุ์	สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่นี้	ทั้งคน	สัตว์	

และสิ่งแวดล้อม	มีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้		ดังนั้น	ปัญหาการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซำา้ที่เกิดขึ้นนั้น	 ทุกภาคส่วนต้องหาแนวทางการทำางานร่วม

กันเพื่อการแก้ปัญหาและรับมือกับโรคที่เกิดขึ้น
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	 	 ประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นและนำาไปสู่การขยายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่	 ส่งผลให้ผู้คน

อาศัยอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้น	 รวมถึง	 สัตว์ป่า	 ปศุสัตว์	 และสัตว์เลี้ยงตามบ้าน	 ซึ่งการสัมผัสอย่างใกล้

ชิดกับสัตว์	ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดนั้น	สามารถทำาให้โรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคนมีโอกาสมากขึ้น

	 	 การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์จากที่ดิน	 เช่น	 การตัดไม้

ทำาลายป่าและการทำาฟาร์ม	 ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมและถิ่นที่อยู่อาศัย	 ทำาให้

สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ	 เกิดการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มโอกาสที่เกิดโรคใหม่

และการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้น

	 	 การท่องเที่ยว	 การย้ายถิ่นฐาน	 และการค้าระหว่างประเทศอย่างอิสระของผู้คน	 สัตว์	

และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น	เป็นผลที่ทำาให้โรคสามารถแพร่กระจายข้ามพรมแดนอย่างรวดเร็ว

ภาพ:	https://www.cdc.gov/onehealth/images/social-media/why-one-health-is-important-twitter.jpg

 	 One	 Health	 ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด	 แต่กลับมีความสำาคัญมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	

เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน	 สัตว์	 และสิ่งแวดล้อมของเราในหลายรูป

แบบ	เช่น

https://vs.mahidol.ac.th/oldweb/index.php/onehealth	

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html

ที่มา:	

People and animals 

live closer together

Changes in climate

and land use

More global 

travel and trade

วิทย์ปริทัศน์ |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 10/26546



ภาพ:	https://www.cdc.gov/onehealth/images/social-media/one-health-issues-twitter.jpg

	 ความเสี่ยงของการเกิดโรคและการแพร่กระจายของเชื้อโรคในคนเราที่ผ่านมา	 บางโรคที่ไม่

สามารถคาดเดาได้	 ทำาให้การเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องที่ท้าทาย	 ปัจจุบันโรคติดเชื้อ

อุบัติใหม่หรือโรคติดเชื้ออุบัติซำา้นั้นมีเพิ่มขึ้น	และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้	การแพร่ระบาดโดย

ส่วนใหญ่เกิดจากหลายปัจจัยที่พบหลักๆ	ได้แก่	

ปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวที่พบบ่อย

โรคจากสัตว์สู่คน	(Zoonotic	Diseases)

การดื้อยาต้านจุลชีพ	(Antimicrobial	Resistance)

ความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร	 (Food	 Safety	 and	 Food	

Security)

โรคที่เกิดจากพาหะนำาโรค	(Vector-Borne	Diseases)

การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Contamination)

ภัยคุกคามด้านสุขภาพอื่นๆ	(Other	health	threats)

โรคจากสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases)

	 คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ในชีวิตประจำาวันทั้งที่บ้านและนอกบ้าน	 ทั้งในเมืองหรือในชนบท	

จากการสัมผัสสัตว์เลี้ยงในบ้าน	การดำารงชีวิต	การเดินทาง	กีฬาหรือการทำากิจกรรมกลางแจ้ง	การเยี่ยม

ชมนิทรรศการสัตว์	รวมถึง	การรับประทานเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นกัน	ซึ่งในบางครั้ง	สัตว์นำา

เชื้อโรคที่เป็นอันตรายและสามารถแพร่กระจายสู่คน	ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรืออาจะเสียชีวิตได้	 
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 โรคจากสัตว์สู่คน	 (Zoonotic	 Diseases)	 เป็นโรคที่พบบ่อยมากทั้งในสหรัฐฯ	 และทั่วโลก	

ประมาณ	 60%	 ของโรคที่เกิดในคนมาจากสัตว์เป็นพาหะนำาเชื้อโรค	 โดยเชื้ออันตรายที่ก่อให้เกิดโรค	 มี

ทั้ง	 ไวรัส	 (เช่น	 โรคพิษสุนัขบ้า	 โรคเอดส์	อีโบลา	และไข้หวัดนก)	แบคทีเรีย	 (เช่น	 โรคแอนแทรกซ์	 โรค

ซัลโมเนลโลซิส	วัณโรค	โรคไลม์	และกาฬโรค)	เชื้อรา	(เช่น	กลาก)	และปรสิต	(เช่น	โรคพยาธิทริคิโนซิส	

(Trichinosis)	 โรคทอกโซพลาสโมซิส	 (Toxoplasmosis),	 โรคเนื้องอกสีชมพู	 (Trematodosis),	 โรคไก

อาเดีย	(Giardiasis),	มาลาเรีย	และโรคเอไคโนค็อกโคซิส		(Echinococcosis))	การแพร่กระจายของโรค

และการที่คนเราติดเชื้อจากสัตว์นั้น	 นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวไปในตอนต้นแล้ว	 คนเรายังสามารถได้

รับเชื้อโดย

ภาพ:	https://www.cdc.gov/onehealth/images/zoonotic-diseases-spread-between-animals-and-people.jpg

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7563794/

ที่มา:	

 การสัมผัสโดยตรง:	 การลูบคลำาหรือสัมผัสสัตว์	 การถูกกัดหรือข่วน	 การสัมผัสกับนำา้ลาย	 เลือด	

ปัสสาวะ	เมือก	อุจจาระ	หรือของเหลวอื่นๆ	ของสัตว์ที่ติดเชื้อ	

	 การสัมผัสทางอ้อม:	 สัมผัสกับบริเวณที่สัตว์อาศัยอยู่และบริเวณที่สัตว์เดินผ่าน	 หรือสัมผัสกับ

วัตถุหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อโรค	 เช่น	นำา้ในตู้ปลา	ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยง	 เล้าไก่	ยุ้งฉาง	พืช	และดิน	

ตลอดจนอาหารและจานนำา้ของสัตว์เลี้ยง

	 จากพาหะนำาโรค:	เช่น	ถูกกัดโดยยุง	เห็บ	หรือหมัด	เป็นต้น

	 การปนเปื้อนในอาหาร:	 ซึ่งในแต่ละปี	 ประมาณ	 1	 ใน	 6	 คนของชาวอเมริกันป่วยจากการรับ

ประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปนเปื้อน	เช่น	นมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ	(ดิบ)	เนื้อหรือไข่ที่ปรุงไม่สุก	ผลไม้

และผักดิบที่ปนเปื้อนอุจจาระจากสัตว์ที่ติดเชื้อ	

	 นำา้ที่ปนเปื้อน:	การดื่มหรือสัมผัสกับนำา้ที่ปนเปื้อนอุจจาระจากสัตว์ที่ติดเชื้อ

วิทย์ปริทัศน์ |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 10/26548



	 ตัวอย่างโรคจากสัตว์สู่คน

	 โรคติดต่อจากสัตว์อุบัติใหม่	(Emerging	Zoonosis)	

คือ	 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เพิ่งเป็นที่รู้จัก	 หรือเคย

เกิดขึ้นก่อนหน้านี้	 แต่มีวิวัฒนาการใหม่	 แสดงอุบัติการณ์

เพิ่มขึ้นหรือมีการขยายตัวในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์	 ซึ่งในช่วง	 70	 ปีที่ผ่าน

มา	 มีโรคอย่างน้อย	 250	 โรคที่ได้มีการระบุว่าเป็นโรคจากสัตว์สู่คนที่เกิดขึ้น

ใหม่	และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก	เช่น

ภาพ:	https://www.cdc.gov/onehealth/images/multimedia/one-health-definition-graphic-with-bats.jpg

ที่มา:	https://www.phyathai.com/covid19healthyalert/public_resources/img/covid19_handbook_EP1/hand-

book.html#p=6

โควิด - 19

 โรคระบาดที่เป็นปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน		คงไม่มีใครไม่รู้จักโรคโควิด-19	โรคที่ทุกคนทราบดีว่า

เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาที่กลายพันธุ์	คร่าวชีวิตและส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายล้านคน	ควบคู่ไปกับผล

พวงที่ร้ายแรงทั่วโลก	

	 สัตว์ป่าหลายชนิดมีเชื้อโรคและสามารถเป็นพาหะของไวรัสโคโรนาได้	 การแพร่ระบาดใหญ่ของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น	ประเทศจีน	นั้น	ความคล้ายคลึงกับการแพร่ระบาดของ

โรคซาร์สที่มณฑลกวางตุ้งเมื่อปี	2546	เมื่อสืบย้อนกลับไปพบว่า	คนไข้ที่ติดเชื้อมีการสัมผัสกับสัตว์ที่ยังมี

ชีวิตในตลาดค้าสัตว์ป่า	 โดยทั้งสองกรณี	ทั้งโรคซาร์สและโรคโควิด	–	19	มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาที่

ไม่เคยพบมาก่อน	แต่เนื่องด้วยความคล้ายคลึงของลำาดับทางพันธุกรรมมากกว่า	85%	ของไวรัสโคโรนา

และโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่พบในค้างคาว	 จึงเป็นที่คาดเดาว่า	 ค้างคาวคือพาหะจากธรรมชาติของไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 อย่างไรก็ตาม	 ยังเป็นไปได้ว่า	 สัตว์อื่นๆ	 ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยัน	 อาจเป็นพาหะ

ตัวกลางนำาไวรัสโคโรนาจากค้างคาวสู่คนได้	โดยโรคสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน	หรือจากคนสู่คน	2	ทาง

หลัก	คือ	การสัมผัส	และจากละอองฝอย		ทั้งนี้	อาการและวัคซีนป้องกันโควิด	–	19	ทางทีม	บก.	ได้เคย

นำาเสนอไปแล้ว	ท่านผู้อ่านสามารถดูรายละเอียดได้ในวิทย์ปริทัศน์	ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	2563	“COVID	

–	19	 โรคอุบัติใหม่จากไวรัสโคโรนา”	และฉบับเดือนมิถุนายน	2564	“	V(vaccine)	–	V	 (virus)	=	V	

(victory)”
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ภาพ:	Alexander	Maasch,	Jason	Leung,	Unsplash.com
            Saritakaku,	www.cleanpng.com

โรคบรูเซลโลซิส (Brucellosis)

	 โรคบรูเซลโลซิส	 (Brucellosis)	 เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	 Brucella	 spp.	 ที่พบการติดเชื้อได้บ่อย

ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรป	แอฟริกา	ตะวันออกกลาง	อเมริกาใต้	อินเดีย	 เอเชียกลาง	ส่วน

ใหญ่พบในคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์	 เช่น	 คนงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์	

คนงานโรงฆ่าสัตว์	สัตวแพทย์	เนื่องจากการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อ	เนื้อเยื่อ	เลือด	ปัสสาวะ	สารคัดหลั่ง	

บางครั้งพบการระบาดในผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ	 สัตว์ที่ติดเชื้อแบคทีเรียนี้บ่อย	

ได้แก่	แกะ	วัวควาย	แพะ	สุกร	สุนัข	เป็นต้น	โรคบรูเซลโลซิสสามารถแพร่เชื้อโดย:

ที่มา:	https://www.cdc.gov/brucellosis/transmission/index.html

การรับประทานเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก	 หรือบริโภคผลิตภัณฑ์

จากนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์/หรือนมดิบ	 เมื่อวัว	 แกะ	

หรือแพะติดเชื้อ	 ทำาให้นมของสัตว์เหล่านี้ถูกปนเปื้อนด้วย

แบคทีเรีย	

การหายใจเอาแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบรูเซลโลซิสเข้าไป	

โดยทั่วไปความเสี่ยงนี้จะพบมากในนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ	

และพนักงานโรงฆ่าสัตว์และบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์

แบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังหรือเยื่อเมือกจากการสัมผัสกับสัตว์

ที่ติดเชื้อ	หรือการขับถ่ายของสัตว์	 (เช่น	สัตว์แรกเกิด	ทารกในครรภ์	และ

การขับถ่ายที่อาจเกิดจากการคลอด)	 โดยส่วนใหญ่พบการติดเชื้อในพนักงาน

โรงฆ่าสัตว์และบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์	 และสัตวแพทย์	 นอกจากนี้	 นักล่าสัตว์อาจ

มีความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสัตว์ที่ติดเชื้อจากบาดแผล	 อาหารที่ปรุงไม่สุก	 การสูด

ลมหายใจโดยมีเชื้อปนเปื้อน	โดยสัตว์ป่าที่พบเชื้อนี้	ได้แก่	วัวกระทิง	กวางคาริบู	กวางมูส	

และหมูป่า

	 ทั้งนี้	 การแพร่กระจายของโรคบรูเซล

โลซิสจากคนสู่คนนั้นยังพบไม่มากนัก	 อาจ

เกิดขึ้นผ่านการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อหรือการถ่าย

เลือด	รวมทั้ง	มารดาที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อ

ไปยังทารก
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	 การเพิ่มขึ้นของเชื้อที่ดื้อยาหลายชนิดนำาไปสู่การรักษาโรคติดเชื้อที่ยากขึ้น	 ความเสี่ยงของการ

แพร่กระจายของโรคที่เพิ่มมากขึ้น	 การเจ็บป่วยที่รุนแรง	 และการเสียชีวิต	 จากข้อมูลของศูนย์ควบคุม

และป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ	(Centers	for	Disease	Control	and	Prevention:	CDC)	รายงานว่า	ใน

แต่ละปีมีประชากรประมาณ	 2.8	 ล้านคนทั่วโลกที่มีอาการเจ็บป่วยเนื่องจากติดเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ	

มีผู้เสียชีวิตราว	35,000	คนต่อปีในสหรัฐฯ	และผู้เสียชีวิต	700,000	คนทั่วโลก	

	 แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะมีการคิดค้นและพัฒนายาใหม่ๆ	 แต่การจัดการกับเชื้อที่ดื้อยานั้น	 ยัง

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	ยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำาคัญระดับโลก	โดยเฉพาะในกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะ	เคมีบำาบัด	

และการผ่าตัด	เช่น	การผ่าตัดคลอด	จะกลายเป็นอันตรายมากขึ้น	หากมีการติดเชื้อและไม่มียาปฏิชีวนะ

ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษา	 จะทำาให้การรักษายากและซับซ้อนขึ้นกว่าเดิม	 จำาเป็นที่จะ

ต้องใช้ยาหรือเปลี่ยนการรักษาที่มีราคาแพงขึ้น	 การเจ็บป่วยและการรักษาที่นานขึ้น	 จะเพิ่มต้นทุน 

การรักษาพยาบาล	เช่นเดียวกับภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคม

	 โดยธรรมชาติแล้ว	 เชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมมีทั้งชนิดที่ไม่เป็นอันตราย	 หรือเชื้ออันตรายที่

อาจทำาให้เกิดโรคหรือการเจ็บป่วยได้	 ซึ่งหากจำาเป็น	 แพทย์หรือสัตวแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อใช้ใน

การรักษาโรค	 โดยที่ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่มีฤทธิ์ฆ่าหรือลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์	 แต่ทั้งนี้	 เชื้อ

จุลินทรีย์จะเริ่มปรับเปลี่ยนสารพันธุกรรม	 หรือเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 ซึ่งเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติ	

เพื่อความอยู่รอด	 ทำาให้เชื้อไม่ตอบสนองต่อฤทธิ์ยาหรือการดื้อยานั่นเอง	 หากยิ่งใช้ยาปฏิชีวนะมากเท่า

ไหร่	 โอกาสที่เชื้อจะดื้อยาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น	 ซึ่งหมายความว่าการรักษาด้วยยาขนานเดิมจะไม่ได้ผล

อีกต่อไป

1. There are lots of germs 

and a few are resistant to 

antibiotics.

2. When antibiotics kill bacteria 

causing illness, they also kill good 

bacteria protecting the body  

from infection. 

3. The antibiotic-resistant

bacteria grow and take over. 

4. Some bacteria give their 

antibiotic-resistance to other 

bacteria, causing more problems. 

       การดื้อยาต้านจุลชีพ 

(Antimicrobial Resistance)

ภาพเชื้อ	Clostridioides difficile
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ตัวอย่างการดื้อยาปฏิชีวนะที่ส่งผลกระทบต่อคน	สัตว์	และสิ่งแวดล้อม

>> ในคน 

  -	การเกิดการอักเสบในลำาไส้ใหญ่	เนื่องจากการติดเชื้อ	

Clostridioides difficile (C. difficile)	โดยเป็นแบคทีเรียที่

ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดตามธรรมชาติอยู่แล้ว	 ในกรณี

ของผู้ป่วยที่มีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ	 ทำาให้เชื้อท้องถิ่น

ที่ทำาหน้าที่ป้องกันและขจัดเชื้อที่มารุกรานมีจำานวนลดลง		 

C. difficile สามารถเติบโตและก่อให้เกิดการอักเสบใน

ลำาไส้ใหญ่ได้	นอกจากนี้	C. difficile	ยังมีชีวิตอยู่ได้นอกร่างกายคน

เรา	แต่ทั้งนี้เป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต	 เชื้อจะสร้างสปอร์	 เป็นเกราะป้องกันตัวเอง	มี

สารเคลือบป้องกันที่ช่วยให้มีชีวิตอยู่ได้นานหลายเดือนหรือบางครั้งหลายปีบนพื้นผิวและในดิน	 โดย

เชื้อจะกลับมา	 active	 อีกครั้งเมื่อเชื้อเข้าสู่ลำาไส้คน	 จากข้อมูลของ	 CDC	 ในปี	 2560	

สหรัฐฯ	ผู้ป่วยติดเชื้อสูงถึง	223,900	แสนราย	และเสียชีวิตกว่า	12,800	ราย	

โดยเชื้อ	C. difficile	 ให้เกิดอาการท้องร่วงเล็กน้อยถึงรุนแรง	 การอักเสบ

ของลำาไส้ใหญ่	 โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกัน

อ่อนแอ	 ผู้ที่มีอายุ	 65	 ปีขึ้นไป	 หรือผู้ป่วยที่ทานยาปฏิชีวนะและรับการ

รักษาพยาบาล	 เชื้อนี้ยังสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน	 ผ่านการสัมผัส

ผิวหนังของผู้ติดเชื้อ	 เนื่องจากเชื้อ	 C. difficile	 สามารถอาศัยอยู่บน

ผิวหนังของคนเราได้	 รวมทั้ง	 ผ่านทางอุจจาระ	 หากไม่รักษาความสะอาด	

ไม่ล้างมือด้วยสบู่หลังจากใช้ห้องนำา้	 จะสามารถแพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่น	 ผ่าน

การสัมผัสสิ่งของ	

	 -	การดื้อยา	Carbapenem	ของแบคทีเรียตระกูล	Enterobacteriaceae	ซึ่งเป็นกลุ่มแบคทีเรีย

ที่พบในทางเดินอาหารและสิ่งแวดล้อม	 (รวมถึงเชื้อ	 Escherichia coli	 (E. coli),	 Salmonella	 และ	

Shigella)	 โดยเชื้อในกลุ่ม	 Enterobacteriaceae	 สามารถอาศัยอยู่ในลำาไส้ได้โดยไม่ทำาให้เกิดโรค	 แต่

หากปนเปื้อนในอาหารหรือนำา้	 เชื้อ	 Enterobacteriaceae	 บางสายพันธุ์	 ก็อาจทำาให้อาหารเป็นพิษ	

กระเพาะและลำาไส้อักเสบได้	นอกจากนี้	 เชื้อยังสามารถอยู่รอดและเติบโตในท่อระบายนำา้ทิ้ง	ทำาให้เกิด

การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
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 >> ในสิ่งแวดล้อม 

 การใช้ยาฆ่าเชื้อราทางการเกษตร	 ซึ่งเชื้อบางประเภทดื้อยา	 สามารถอยู่รอดและเพิ่มจำานวน

ได้	 เช่น	 เชื้อรา	Aspergillus fumigatus	นอกจากนี้	A. Fumigatus	ยังเป็นเชื้อราที่อยู่ทั่วไป	คนส่วน

ใหญ่หายใจเข้าในสปอร์ของเชื้อ	Aspergillus	ทุกวันโดยไม่เจ็บป่วย	อย่างไรก็ตาม	ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกัน

อ่อนแอหรือโรคปอดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพ	 การติดเชื้อใน

ปอด	และการติดเชื้อในอวัยวะอื่นๆ

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance

https://www.wur.nl/en/show-longread/Global-One-Health-longread-1.htm	

https://theconversation.com/antibiotic-resistance-is-at-a-crisis-point-government-support-for-aca-

demia-and-big-pharma-to-find-new-drugs-could-help-defeat-superbugs-169443

https://www.cdc.gov/cdiff/prevent.html		

https://www.cdc.gov/cdiff/what-is.html	

https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/threats-report/clostridioides-difficile-508.pdf

https://www.cdc.gov/drugresistance/pdf/threats-report/One-Health-Challenge-508.pdf	

https://www.cdc.gov/fungal/diseases/aspergillosis/azole-resistant-aspergillus.html#environment

ที่มา:	

ภาพ:	www.pixabay.com/ 

        	https://www.cdc.gov/antibiotic-use/week/pdfs/How_Antibiotic_Resistance_Happens_508.pdf

 >> ในสัตว์ 

 เชื้อโรคที่ดื้อยาสามารถแพร่กระจายระหว่างสัตว์และคนผ่านทาง

อาหาร	หรือสัมผัสกับสัตว์	เช่น	แบคทีเรีย	Salmonella	Heidelberg	สามารถ

ทำาให้ทั้งคนและสัตว์ขนาดใหญ่	 เช่น	 วัว	 ควายเกิดการติดเชื้อได้	 	 ทำาให้เกิด

อาการท้องร่วง	มีไข้	และปวดท้อง	ซึ่งโดยทั่วไปจะคงอยู่นาน	4	ถึง	7	วัน	
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ความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร

	 ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและคาดว่าจะสูงถึง	9.7	พันล้านคนภายในปี	2593	(ค.ศ.	2050)	การเข้า

ถึงอาหารปลอดภัย	 มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่คนเราต้องเผชิญ	

หากประชากรโลกเพิ่มขึ้นตามที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้	ภายในปี	2593	การผลิตอาหารจะต้องเพิ่ม

ขึ้นมากกว่า	 50%	 จากระดับการผลิตในปี	 2555	 เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากร	 โดยที่

ความต้องการเนื้อสัตว์	ผลิตภัณฑ์จากนม	และพืชผลที่เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่ในระดับที่

ตึงเครียด	เกิดการพังทลายของดิน	การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	

ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ในด้านความปลอดภัยของอาหารและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

	 นอกจากนี้	 ภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆ	 ยังเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของ

อาหาร	ภัยธรรมชาติ	เช่น	ไฟไหม้และนำา้ท่วม	ก่อให้เกิดเส้นทางที่เชื้อโรค	สารเคมี	โลหะหนัก	และมลพิษ

อื่นๆ	สามารถปนเปื้อนในอากาศ	นำา้	และสิ่งแวดล้อม	CDC	ประมาณการว่า	ในแต่ละปี	สหรัฐฯ	มีจะมีผู้

ป่วยที่เกิดจากโรคที่เกิดจากอาหารราว	48	ล้านคน	เข้ารับการักษาตัวที่โรงพยาบาล	128,000	คน	และ

และเสียชีวิต	3,000	คน	โดย	1	ใน	6	ของชาวอเมริกันจะมีการเจ็บป่วยจากอาหารอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ

ปี	ถึงแม้ว่ายังไม่มีการรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยจากอาหารของทั่วโลก	แต่หากใช้สัดส่วนเดียวกันในการ

คาดคะเนคร่าวๆ	 ในแต่ละปีทั่วโลกจะมีผู้ป่วยที่เกิดจากอาหารเป็นพิษอย่างน้อย	 1	 พันล้านคน	 ซึ่งจาก

ตัวเลขที่ประมาณการคร่าวๆ	 นี้	 สะท้อนให้เห็นถึงระบบอาหารทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ	

และเชื่อมโยงกับชุมชนทั่วโลก

 อาหารที่มีการปนเปื้อนทำาให้เป็นพาหะของเชื้อโรค	เช่น	

	 อาหารดิบที่มาจากสัตว์	 มีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนเชื้อมากที่สุด	 โดยเฉพาะเนื้อและสัตว์ปีกที่ดิบ

หรือปรุงไม่สุก	โดยสัตว์ปีกดิบส่วนใหญ่มีเชื้อ	Campylobacter, Salmonella, Clostridium perfrin-

gens	และแบคทีเรียอื่นๆ	เนื้อดิบมักพบเชื้อ	Salmonella, E. coli, Yersinia	และแบคทีเรยีอื่นๆ

(Food Safety and Food Security)
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https://www.cdc.gov/foodborneburden/2011-foodborne-estimates.htm	

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK114498/	

https://www.cdc.gov/foodsafety/foods-linked-illness.html

https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/tips-safe-handling-pet-food-and-treats

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2020.00001/full

ที่มา:	

	 ผักและผลไม้มักปนเปื้อนด้วยเชื้อ	เช่น	Salmonella,	E. coli,	และ	Listeria	ที่สามารถเกิดการ

ปนเปื้อนได้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่งสวน	 การขนส่ง	 ไปจนถึงห้องครัวในบ้าน	 ถึงแม้ว่า	 การรับประทานผัก

ผลไม้สดให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ	 แต่บางครั้งผักและผลไม้ดิบอาจทำาให้อาหารเป็นพิษจากเชื้อโรคที่เป็น

อันตราย	เช่น	Salmonella,	E.	coli,	และ	Listeria	ซึ่งการปนเปื้อนในผักและผลไม้สดสามารถเกิดได้ใน

ทุกขั้นตอนจากการขนส่ง	ไปจนถึงห้องครัวในบ้าน	

	 นมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์	(นมดิบ)	และผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากนมอื่นๆ	ชีสเนื้อนิ่ม	(เช่น	queso	

fresco,	blue-veined,	feta,	brie	และ	camembert)	ไอศกรีม	และโยเกิร์ต	นำา้นมดิบสามารถนำาพา

เชื้อโรคที่เป็นอันตรายได้	เช่น	Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli, Listeria	และ	Salmo-

nella 

	 ไข่ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรส์	หรือการปรุงสุก	อาจมีเชื้อโรค	Salmonella	ถึงแม้ว่าไข่จะดูสะอาด

และไม่แตกร้าวก็ตาม

	 อาหารทะเล	ปลาดิบ	(ซาซิมิ	ซูชิ	และเซวิเช่)	และหอยดิบ	อาจมีแบคทีเรีย	Vibrio	ซึ่งอาจก่อให้

เกิดโรคติดเชื้อ	Vibriosis	นอกจากนี้	หอยนางรมและหอยที่อื่นๆ	ที่อยู่ในนำา้ที่มีการปนเปื้อน	อาจมี	Noro	

virus	ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อท้องเสีย	ซึ่งอาจร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้

	 แป้ง	โดยทั่วไปแป้งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ	ดังนั้นการปนเปื้อนของเชื้อ

สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ที่การปลูกธัญพืช	การเก็บเกี่ยว	และกระบวนการผลิต

	 อาหารสัตว์	 สามารถเกิดการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายหรือสารเคมีที่เป็นพิษได้

เช่นเดียวกับอาหารทั่วไป	เช่น	จากเชื้อ	Salmonella	และ	Listeria 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 คนเรามีโอกาสที่จะรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อ	 และเกิดโรค

อาหารเป็นพิษได้จากทุกขั้นตอน	อาการทั่วไปที่มักเกิดขึ้น	ได้แก่	คลื่นไส้	อาเจียน	ปวดท้อง	และท้องร่วง	

หากอาการรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้	อย่างไรก็ตาม	อาการต่างๆ	อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของโรค	และ

สุขภาพของแต่ละคน
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โรคที่เกิดจากพาหะนำาโรค (Vector-Borne Diseases)

	 พาหะหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถแพร่เชื้อก่อโรคระหว่างคนหรือจากสัตว์สู่มนุษย์ได้	 โดยส่วนใหญ่

เป็นแมลงดูดเลือดที่กินเชื้อโรคเข้าไปจากโฮสต์	 (คนหรือสัตว์)	 ที่ติดเชื้อ	 โรคที่เกิดจากพาหะนำาโรค

สามารถเกิดได้ทั้งจากปรสิต	 ไวรัส	 และแบคทีเรีย	 รวมถึงปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ	 เช่น	 ภูมิศาสตร์	 สภาพ

อากาศ	 การควบคุมศัตรูพืช	 การเข้าถึงบริการสุขภาพ	 ที่ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของพาหะนำาโรค	 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงอุบัติการณ์ของโรคโดยขึ้นอยู่กับอันตรกิริยา

ระหว่างพาหะและโฮสต์	 ภูมิคุ้มกันของโฮสต์	 และวิวัฒนาการของเชื้อโรค	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ	เมื่อปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 (CO
2
)	ที่ก่อตัวมากขึ้นในชั้นบรรยากาศและทำาให้

อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	 ฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น	 ฤดูหนาวที่สั้นหรืออบอุ่นขึ้น	 ซึ่งสภาพอากาศอาจเอื้อ

อำานวยมากขึ้นสำาหรับพาหะนำาโรคที่เป็นพาหะนำาโรค	เช่น	หมัด	เห็บ	หรือยุง

 พาหะนำาโรคที่พบได้บ่อยในสหรัฐฯ	

 >> เห็บ  —เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากพาหะ

นำาโรคเกือบ	95	เปอร์เซ็นต์ในสหรัฐฯ	โรคที่เกิดจากเห็บใน

สหรัฐฯ	ที่แพร่หลายที่สุดคือ:

	 หลายทศวรรษที่ ผ่านมา โรคที่เกิดจาก

พาหะนำาโรคเป็นสาเหตุสำาคัญของการเสียชีวิตและ 

ความเจ็บป่วยทั่วโลก	 ในสหรัฐฯ	 โดยเห็บหรือยุงเป็น

พาหะนำาโรคที่พบบ่อยที่สุด	 รวมทั้งเชื้อที่ก่อให้เกิด

โรคไลม์	ไข้ด่างภูเขาร็อคกี้	(Rocky	Mountain	spot-

ted	fever)	และโรคเวสต์ไนล์	ไข้เลือดออก	และไวรัส

ซิกา	จากข้อมูลของ	National	Notifiable	Diseases	

Surveillance	 System	 สหรัฐฯ	 มีรายงานโรคที่เกิด

จากพาหะนำาโรค	 16	 โรค	 ระบาดระหว่างปี	 2547-

2559	 มีผู้ป่วยทั้งหมด	 642,602	 ราย	 โดยโรคติดเชื้อแบคทีเรียและโปรโตซัวที่เกิดจากเห็บหมัดเพิ่มขึ้น

กว่าเท่าตัวในช่วงเวลาดังกล่าว	จากในปี	2547	ที่มีรายงานผู้ป่วยจำานวนมากกว่า	22,000	คน		 เพิ่มขึ้น

เป็นมากกกว่า	48,000	คน	 ในปี	2559	นอกจากนี้	 ผู้ป่วยโรคไลม์มีอัตราส่วนสูงถึง	82%	ของจำานวนผู้

ป่วยทั้งหมด

ภาพ:	Erik	Karits,	Unsplash.com
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ภาพ:	pixabay.com					

	 -	โรคไลม์	(Lyme	Disease)	เกิดจากแบคทีเรีย	Borrelia burgdorferi	โดยเห็บ	กัดและปล่อย

เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่คน	ทำาให้มีอาการมีไข้	หนาวสั่น	เหนื่อยล้า	ปวดข้อและกล้ามเนื้อ	ระยะเริ่มต้นสามารถ

รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ	สำาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ	อาการจะคงอยู่นานหลายปี	ในสหรัฐฯ	

พบผู้ติดเชื้อโรคไลม์ประมาณ	2	ใน	3	ของผู้ป่วยที่เป็นโรคที่เกิดจากพาหะนำาโรค	หรือราว	30,000	คนใน

แต่ละปี	 และคาดว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อโรคไลม์เพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่า	 

การเพิ่มขึ้นของประชากรกวาง	 (ซึ่งมีเห็บ)	 และความใกล้ชิดของกวางกับมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นในเขตเมืองบาง

แห่ง
 

	 -	 โรคไข้ด่างภูเขาร็อคกี้	 (Rocky	 Mountain	 Spotted	 Fever:	 RMSF)	 ที่เกิดจากเชื้อ 

Rickettsia rickettsii	ถ่ายทอดโดยการกัดของเห็บสุนัข	(dog	tick)	เห็บไม้	(wood	tick)	หรือเห็บสุนัขส ี

นำา้ตาล	 (brown	dog	 tick)	ที่ติดเชื้อ	 เมื่อคนได้รับเชื้อจะมีไข้	 ปวดศีรษะ	และมีผื่นขึ้น	 โรคไข้ด่างภูเขา

ร็อคกี้สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่หากไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและรักษาอย่าง 

เหมาะสม	 ก็อาจทำาให้เสียชีวิตได้	 โรคไข้ด่างภูเขาร็อคกี้พบมาในแหล่งชุมชนที่มีสุนัขจรจัดจำานวนมาก	

รวมทั้ง	บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ

	 -	 โรคอะนาพลาสโมซิส	 (Anaplasmosis)	 และโรคเออร์ลิชิโอลิส	 (Ehrlichiosis)	 ซึ่งเกิดจาก

แบคทีเรีย	 Rickettsial	 สามารถติดต่อโดยเห็บ	 Lone-Star	 ที่พบมากทางใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของ

สหรัฐฯ	ก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ

	 -	โรคเวสต์ไนล์	(West	Nile	disease)	โรคที่มียุงเป็นพาหะเกิด

พบมากที่สุดในสหรัฐฯ	 โดยยุงกัดนกที่มีเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์	 จาก

การพบผู้ป่วยโรคเวสต์ไนล์รายแรกที่นิวยอร์กในปี	 2542	นั้น	พบ

ว่า	 ไวรัสเวสต์ไนล์ได้แพร่กระจายไปยังทุกรัฐในสหรัฐฯ	 ผ่านทางนก

อพยพ	 เชื้อไวรัสนี้ทำาให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท	 แต่ทั้งนี้	 ผู้ติดเชื้อ

ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการร้ายแรง	โดยในแต่ละปีพบผู้ป่วยประมาณ	2,500	คน

 >> ยุง  —สามารถถ่ายทอดไวรัสที่ทำาให้เกิดโรคเวสต์

ไนล์	 โรคไวรัสซิกา	ไข้เลือดออก	และชิคุนกุนยา	ตลอดจนปรสิต

ที่ทำาให้เกิดโรคมาลาเรีย
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	 -	 โรคไวรัสซิกา	 (Zika	 virus	 disease)	 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนโดยยุงที่ติดเชื้อ	 และ

สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	 โดยความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับไวรัสซิกา	 คือ	 การ

แพร่เชื้อไวรัสจากหญิงตั้งครรภ์ไปยังทารกในครรภ์	 ซึ่งอาจทำาให้เกิดข้อบกพร่องในการคลอด	 ซึ่งรวมทั้ง

ไมโครเซบฟาลี	 (microcephaly)	หรือภาวะศีรษะของเด็กมีขนาดเล็กกว่าปกติ	 นอกจากนี้	 ไวรัสซิกายัง

สามารถทำาให้เกิดกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร	 (Guillain-Barré)	 ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเซลล์ประสาท	

ทำาให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเรื่อยๆ	และอาจนำาไปสู่อาการอัมพาตชั่วคราว

 

	 -	โรคไข้เลือดออก	เกิดจากไวรัสเด็งโดยมียุงลายเป็นพาหะ	ผู้ป่วยติดเชื้อจะมีอาการมีไข้สูง	ปวด

ศีรษะ	 และปวดกล้ามเนื้อ	 กระดูก	 หรือข้อ	 ในสหรัฐฯ	 พบการแพร่ระบาดทางใต้ในช่วงครึ่งแรกของ

ศตวรรษที่	19	และครึ่งแรกของศตวรรษที่	20	ถึงแม้จะมีการพยายามควบคุม	แต่โรคไข้เลือดออกยังคง

ระบาดเป็นระยะๆ

	 -	โรคชิคุนกุนยา	(Chikungunya)	เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในแอฟริกาในปี	2493	(ค.ศ.1950)	ใน

ช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาได้ปรากฏตัวในอเมริกา	แต่ยังมีอัตราการแพร่เชื้อต่ำา	

	 -	มาลาเรีย	เกิดจากปรสิต	Plasmodium โดยยุงเป็นพาหะนำาโรค	ผู้ติดเชื้อจะมีไข้สูง	หนาวสั่น	

มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่	 และอาจนำาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้	 ปัจจุบันผู้ป่วยโรค

มาลาเรียในสหรัฐฯ	 เกือบทุกรายเกิดขึ้นกับนักเดินทางที่ติดเชื้อในต่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

แอฟริกาตอนใต้และเอเชียใต้

https://www.cdc.gov/climateandhealth/pubs/VECTOR-BORNE-DISEASE-Final_508.pdf

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6717e1.htm

https://www.sciline.org/health-medicine/vector-borne-diseases

ที่มา:	

ภาพ:	www.cdc.gov  

 >> หมัด  —แมลงกินเลือดอีกชนิดหนึ่งที่สามารถแพร่เชื้อโรค

จากคนสู่คน	หรือจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อสู่คน

	 -	 กาฬโรค	 เกิดจากแบคทีเรีย	 Yersinia	 pestis	 ทำาให้เกิด

การเจ็บป่วยที่รุนแรง	แต่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ	ทั้งนี้	ยัง

เป็นโรคที่พบน้อยมากในสหรัฐฯ

	 -	ไข้รากสาดใหญ่	โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจากหนู

สู่คน	โดยมีหมัดเป็นพาหะ	มักเกิดการแพร่ระบาดในชุมชนที่อยู่อาศัยไม่

ถูกสุขอนามัย	หรือชุมชนคนไร้ที่อยู่อาศัย	

วิทย์ปริทัศน์ |  OHESI Science Review  ฉบับที่ 10/265418



	 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา	ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจ	นำา้ที่เราดื่ม	อาหารที่เรากิน	รวมถึงสถาน

ที่ที่เราอยู่อาศัย	 และที่ทำางาน	 มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพของคนและชุมชน	 ในทำานองเดียวกัน	 คนเรา

สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน	 จากกิจกรรมต่างๆ	 ที่คนเราสร้างขึ้น	 ที่ก่อ

ให้เกิดการปนเปื้อนด้วยสารเคมี	ชีวภาพ	หรือรังสีในสิ่งแวดล้อม	ก่อให้เกิดเป็นมลภาวะ	และย้อนกลับมา

ทำาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของคนเรา	 ผลกระทบต่อสุขภาพเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งระยะสั้น	 (เฉียบพลัน)	

และระยะยาว	(เรื้อรัง)

 >> Harmful Algal Bloom (HAB) 

	 Algae	 เป็นกลุ่มของพืชที่พบทั้งในนำา้เค็ม	 นำา้จืด	 และนำา้กร่อย	 มีสารสีที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่ง

ใช้เปลี่ยนแสงแดดเป็นอาหาร	 เช่นเดียวกับพืชอื่นๆ	 Algae	 แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภทหลักคือ	 สาหร่าย	

(Seaweed)	ที่เป็นพืชขนาดใหญ่ประกอบด้วยเซลล์จำานวนมาก	และแพลงก์ตอนพืช	(Phytoplankton)	

ที่เป็นพืชเซลล์เดียวขนาดเล็ก	 ซึ่งทั้งสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช	 หากมีการเติบโตที่รวดเร็วเกินไป	 ก็

สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อคน	สัตว์	หรือสิ่งแวดล้อมได้	

	 แพลงก์ตอนพืชที่มักก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ	 ได้แก่	 Cyanobacteria,	 Dinoflagellates	

และ	Diatoms

ภาพ:	www.cdc.gov

การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Contamination)

 ตัวอย่างของโรคที่เกิดจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
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  ไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) หรือสาหร่ายสีเขียว

แกมนำา้เงิน	 เป็นแพลงก์ตอนพืชที่พบในนำา้และดินที่มีความชื้น	 ซึ่งโดย

ปกติแล้วไซยาโนแบคทีเรียไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์	 แต่หาก

การเติบโตที่รวดเร็วและมากเกินไป	สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ

คนและสัตว์ได้	ปัจจัยที่ทำาให้แพลงก์ตอนพืชเติบโตอย่างรวดเร็ว	เช่น

	 -	 ระดับของสารอาหารในนำา้	 เช่น	 ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนในนำา้เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากการใช้ปุ๋ย

ทางการเกษตร	นำา้เสียที่มาจากแห่งชุมชนหรืออุตสาหกรรม

			 -	 สารอาหารที่สะสมใต้นำา้ทะเลลึกขึ้นสู่ผิวนำา้	 ทำาให้ระดับสารอาหารเพิ่มขึ้น	 อาจเกิดขึ้นตาม

แนวชายฝั่ง	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างมหาสมุทรกับบรรยากาศเหนือมหาสมุทร

	 -	อุณหภูมิของนำา้เพิ่มขึ้น

	 -	นำา้ไม่เกิดการไหลเวียน	เช่น	ในช่วงฤดูแล้ง

	 -	สภาวะของนำา้	เช่น	ค่า	pH	หรือความขุ่นของนำา้	เมื่อนำา้มีความขุ่นน้อยทำาให้แสงสามารถส่อง

ผ่านได้ง่าย	ช่วยให้แพลงก์ตอนพืชเติบโตได้เร็วขึ้น
 

	 การเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืชอย่างรวดเร็วและหนาแน่นนั้น	 ส่งผลต่อการอยู่อาศัยของ

พืชและสัตว์อื่นๆ	ใต้นำา้	เนื่องจากไม่ได้รับแสงแดดที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต	และกีดขวางการถ่ายเทของ

อากาศ	 ซึ่งออกซิเจนในนำา้อาจถูกใช้หมดไป	 สิ่งมีชีวิตใต้นำา้ขาดอากาศหายใจ	 นอกจากนี้	 แพลงก์ตอน

พืชมีการปล่อยก๊าซที่เป็นอันตราย	เช่น	มีเทนและไฮโดรเจนซัลไฟด์	ที่มีกลิ่นเหมือนไข่เน่า	และผลิตสาร

พิษที่เป็นอันตราย	 ได้แก่	 Microcystin,	 Cylindrospermopsin,	 Anatoxin,	 Saxitoxin,	 Nodularin,	

Lyngbyatoxin	ซึ่งคนและสัตว์สามารถได้รับสารพิษเหล่านี้ได้	จากการรับประทานหอยหรือปลาที่มีพิษ

เหล่านี้	การทำากิจกรรมทางนำา้	และการหายใจเอาละอองเล็กๆ	ที่มีสารพิษเข้าไป	โดยอาการที่เกิดขึ้นนั้น	

จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสารพิษที่บุคคลนั้นสัมผัส	โดยอาการที่พบบ่อยคือ	เกิดอาการระคาย

เคืองต่อระบบทางเดินหายใจ	(ไอ	จาม)	ตา	ผิวหนัง		นอกจากนี้	สัตว์นำา้	นก	หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่

กินสัตว์นำา้เป็นอาหารสามารถได้รับสารพิษเช่นเดียวกัน	ทำาให้เกิดปัญหาต่อระบบประสาท	ระบบหายใจ	

รวมถึงเสียชีวิตได้

https://www.cdc.gov/nceh/tracking/tracking-intro.html

https://www.cdc.gov/habs/environment.html	

https://www.cdc.gov/habs/illness-symptoms-marine.html	

ที่มา:	 ภาพ:	www.cdc.gov,	Jakub	Kapusnak,	Unsplash.com
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การดำาเนินงาน One Health ในสหรัฐฯ

	 One	Health	Office	ก่อตั้งขึ้นในปี	2552	ในเมืองแอตแลนต้า	รัฐจอร์เจีย	เป็นสำานักงานรัฐบาล

กลางสหรัฐฯ	ที่จัดตั้งขึ้น	โดยมีหน้าที่	ดังนี้

	 -เป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขทั้งในสหรัฐฯ	 และทั่วโลก	 ในประเด็นที่เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพ

คน	สัตว์	และระบบนิเวศ

	 -ดำาเนินงานตามแนวทาง	 One	 Health	 เฝ้าระวัง	 ตอบสนองต่อการระบาด	 ป้องกัน	 ควบคุม	

พัฒนางานวิจัยและห้องปฏิบัติการ	

	 -ให้คำาแนะนำากิจกรรมตามแนวทาง	One	Health	 และแผนยุทธศาสตร์	 เพื่อพัฒนาสุขภาพคน

และสัตว์ให้ดีขึ้น

	 -สนับสนุนความร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	 และภาคส่วนต่างๆ	 และประสาน

งานด้านการป้องกันและให้การศึกษา	เกี่ยวกับโรคที่สามารถแพร่กระจายระหว่างคนและสัตว์

	 -เป็นผู้นำา	World	Organization	for	Animal	Health	(OIE)	ศูนย์ความร่วมมือด้านโรคอุบัติใหม่

และการฟื้นตัวจากสัตว์

One Health Office 

ที่มา:			https://www.cdc.gov/ncezid/who-we-are/ncezid-divisions/oho.html

	 	 	 	 	 สหรัฐฯ	 และทั่วโลก	 ร่วมมือกับต่อสู่กับปัญหาสุขภาพที่

เกี่ยวข้องระหว่างคน	สัตว์	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อเผ้าติดตามและ

ควบคุมภัยคุกคามด้านสาธารณสุข	 และการแพร่กระจายของ

โรค		National	Center	for	Emerging	and	Zoonotic	Infectious	Diseases	(NCEZID)	หน่วยงาน

ภายใต้	CDC	เป็นหน่วยงานหลักของสหรัฐฯ	ที่มุ่งเน้นป้องกันโรค	ความทุพพลภาพ	และการเสียชีวิตจาก

โรคติดเชื้อต่างๆ	ทั้งจากโรคที่เกิดขึ้นซำา้และโรคอุบัติใหม่	โดยภายใต้	NCEZID	ประกอบด้วย	2	สำานักงาน	

ได้แก่	Office	of	Advanced	Molecular	Detection	และ	One	Health	Office	โดยทั้งสองสำานักงาน

ทำาหน้าที่กำากับดูแลกิจกรรมและประเด็นที่มีความสำาคัญสูงสำาหรับศูนย์และหน่วยงานทั้งหมด	 นอกจาก

นี้	NCEZID	ยังประกอบด้วย	7	แผนก	ที่ทำางานร่วมกับพันธมิตรทั่วทั้งสหรัฐฯ	และทั่วโลก	ได้แก่	Food-

borne,	Waterborne,	and	Environmental	Diseases	(DFWED),	Preparedness	and	Emerging	

Infections	 (DPET),	 Scientific	 Resources	 (DSR),	 	 Healthcare	 Quality	 Promotion	 (DHQP),	

Global	Migration	and	Quarantine	(DGMQ),	High-Consequence	Pathogens	and	Pathology	

(DHCPP)	และ	Vector-borne	Diseases	(DVBD)
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 	 ทำางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 องค์กร	 4-H	 และ	 Future	 

Farmers	 of	 America	 เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนในชนบท	 เกี่ยวกับการป้องกัน

การแพร่กระจายของโรคระหว่างคนและสัตว์	 เช่น	 ไวรัสไข้หวัดใหญ่	 รวมทั้งจัดตั้ง

ทีม	 One	 Health	 ขึ้น	 เพื่อการตอบสนองต่อการระบาดของไข้หวัดใหญ่อย่างรวดเร็ว	 ที่เกิดขึ้น

ในงานแสดงสินค้าเกษตรในรัฐโอไฮโอและมิชิแกน	โดยทีม	One	Health	ช่วยให้สามารถระบุแหล่ง

ที่มาของโรค	ที่มาจากสุกรติดเชื้อที่จัดแสดงในงานแสดงสินค้า

	 	 การตอบสนองต่อการระบาดและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 เช่น	 การตรวจสอบ

ความเสี่ยงของไวรัสอีโบลาและซิกาต่อสัตว์เลี้ยง	และสัตว์อื่นๆ

	 	 ปกป้องชาวอเมริกันจากโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง	เช่น	การติดเชื้อ	Salmonella และโรค	

Rat	 bite	 fever	 การแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น	 One	 Health	 Office	 ได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน	

ช่วยให้คำาแนะนำาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคจากสัตว์เลี้ยงสู่เจ้าของ	 ผู้ผสมพันธุ์สัตว์	 และในร้าน

ขายสัตว์เลี้ยง	 ซึ่งกรณีนี้	 ได้เคยมีการให้คำาแนะนำาในช่วงที่เกิดการระบาดของ	 Seoul	 virus	 ที่เชื้อจาก

หนูที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง	แพร่กระจายไปสู่คน
 

	 	 การเข้าร่วมและสนับสนุนเงินทุนในโครงการ	 Cambodian	 Applied	 Veterinary	 

Epidemiology	 Training	 (CAVET)	 ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาเพื่อเสริมสร้างแนวทาง	 One	

Health	สู้กับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	เช่น	ไข้หวัดนก	และโรคพิษสุนัขบ้า	ในกัมพูชา	

	 	 การแพร่ระบาดของโรคบรูเซลโลซิสที่เกิดขึ้นในคนและสัตว์ในอุซเบกิสถาน	 เนื่องจาก

ระบบการดูแลสุขภาพและสัตวแพทย์ที่ไม่เพียงพอ	และระบบเฝ้าระวังในประเทศมีจำากัด	ซึ่งในช่วง	3	ปี

ที่ผ่านมา	CDC	ร่วมด้วย	Defense	Threat	Reduction	Agency	(DTRA)	

และ	Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations	

(FAO) ทำางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลของอุซเบกิสถานในการป้องกัน

โรคจากสัตว์สู่คน	 ผ่านแนวทางใหม่ในการติดตามโรค	 การทดสอบ

ทางการแพทย์ที่ดีขึ้น	และการกำาหนดมาตรฐานของทางคลินิก

 

One 

Health

ตัวอย่างการดำาเนินงานของ	One	Health	Office	ที่ผ่านมา	
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	 	 One	Health	Office	ร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพของมนุษย์	สัตว์	และสิ่งแวดล้อมกับ

ประเทศอื่นๆ	 กำาหนดเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ	 โดยที่ผ่านมา	 เป็นผู้นำาการประชุม

เชิงปฏิบัติการ	 One	 Health	 Zoonotic	 Disease	 Prioritization	 Workshops	 ที่มุ่งเน้นการบริหาร

จัดการกับโรคจากสัตว์สู่คนซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญระดับประเทศ	เช่น	โรคจากไวรัสอีโบลา	ไข้	Rift	Valley	

ไวรัสไข้หวัดใหญ่จากสัตว์สู่คน	พิษสุนัขบ้า	และแอนแทรกซ์	เป็นต้น

	 	 เมื่อเดือนสิงหาคม	 2564	 ที่ผ่านมา	 CDC	 ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติภายใต้	 One	

Health	 ได้หารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อในแหล่งนำา้	 ใน

ลำาธาร	 แม่นำา้ทะเลสาบ	 และมหาสมุทร	 ที่มีต้นตอมาจากนำา้ทิ้งจากโรงพยาบาล	 ฟาร์ม	 หรือจากระบบ

บำาบัดนำา้เสีย

	 	 การทำางานร่วมกับพิพิธภัณฑ์สัตว์นำา้จอร์เจีย	 ในเมืองแอตแลนตา	 เพื่อตรวจสอบไวรัส	

SARS-CoV-2	 ไวรัสที่ทำาให้เกิดโรคโควิด-19	 ที่ไม่เพียงแต่ระบาดในคนเท่านั้น	 แต่ยังพบการระบาดใน

นากสายพันธุ์	Asian	small-clawed	otters	ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นำา้จอร์เจีย	จึงจำาเป็นต้องมีการตรวจสอบ	

สาเหตุของการติดเชื้อ	และเตรียมการป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายไปยังผู้คนและสัตว์อื่นๆ	

https://www.cdc.gov/onehealth/who-we-are/one-health-office-fact-sheet.html

https://www.cdc.gov/onehealth/in-action/index.html	

ที่มา:	
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 การประชุม	World	One	Health	Congress	(WOHC)	เป็นการประชุมชั้นนำาของโลกที่จัดขึ้นทุกๆ	

2	ปี	เพื่อพัฒนาวาระด้าน	One	Health	ส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคในคน

และสัตว์	 ควบคู่ไปกับปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	 โดยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา	 รัฐบาล	

ภาคเอกชน	 นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำาและผู้กำาหนดนโยบายมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่

หลากหลาย	ที่รวมถึงระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรค	การผลิตและการค้าสัตว์	ความปลอดภัยของอาหาร	

วิทยาศาสตร์สัตว์	 สุขภาพของมนุษย์	 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา	 และความมั่นคงด้านสุขภาพ

ระดับโลก

	 สำาหรับปี	 2565	 WOHC	 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่	 7-11	 พฤศจิกายน	 2565	 ที่ประเทศสิงคโปร์	 

ภายใต้หัวข้อ	A	One	Health	Imperative	Post	COVID-19	ที่ประกอบด้วยหลายแง่มุม	ทั้งการบูรณาการ

วิทยาศาสตร์	นโยบาย	และเวชปฏิบัติ	ที่แตกต่างกัน	5	แนวทาง	ได้แก่

	 	 One	Health	Science:	เป็นการทบทวนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง

กับสุขภาพ	และโรคที่ติดต่อระหว่างมนุษย์	สัตว์	และสิ่งแวดล้อม

	 	 การเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดและการฟื้นฟูระบบสุขภาพ:	 	 หารือเกี่ยวกับผลกระทบ

และการตอบสนองต่อเชื้อโรคที่เกิดขึ้นใหม่ของระบบสุขภาพของคนและสัตว์รวมถึง	 รูปแบบการเฝ้าระวัง	

การตรวจจับ	การดูแล	และการสนับสนุนที่เหมาะสมสำาหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำาและปานกลาง

	 	 นโยบาย	 สิ่งแวดล้อม	 และความปลอดภัยทางชีวภาพ:	 นักวิทยาศาสตร์และผู้กำาหนด

นโยบายรวมตัวกันเพื่อหารือและสนับสนุนความร่วมมือแบบสหวิทยาการเพื่อดำาเนินการ	One	Health	ทั้ง

ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านสุขภาพของคนและสัตว์	รวมถึง	ยกระดับความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลกหลังโควิด-19

	 	 ผลกระทบและนวัตกรรมในทางเวชปฏิบัติ:	 การใช้นวัตกรรมปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ	

ความปลอดภัย	การเข้าถึง	และความสามารถในการให้บริการทางคลินิก	ผ่านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพรูป

แบบใหม่

	 	 การดื้อยาต้านจุลชีพ:	 อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยการดื้อยาต้านจุลชีพ	 รวม

ทั้ง	แนวทางบรรเทาและลดผลกระทบที่มีอยู่และในอนาคต	

https://worldonehealthcongress.org/	ที่มา:	
Victor,	Unsplash.comภาพ:	

World One Health Congress
ครั้งที่ 7 

การประชุม 
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