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เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ดร . มาณพ สิทธิเดช  
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุง
บรัสเซลส์ ได้เป็นผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมคณะผู้แทน
ไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-สหภาพยุโรป 
(Thai-European Union Senior Officials' Meeting 
- Thai-EU SOM) ค รั้ ง ท่ี  1 4  ณ  ก ร ะท ร ว ง ก า ร
ต่ า งประ เทศของสหภาพยุ โ รป  กรุ งบรั ส เซล ส์ 
ราชอาณาจักรเบลเยียม  โดยมีอธิบ ดีกรมยุ โรป 
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย 

โดยในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปนั้นฝ่ายไทยเป็น 

ฝ่ า ย นํ า  ใ น โ อกาสนี้  อธิ บ ดี ก รมยุ โ รป  ซ่ึ ง เ ป็ น 
หัวหน้าคณะฝ่ายไทยได้มอบหมายให้ ดร. มาณพ สิทธิ
เดช อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการนําเสนอข้อมูล
และแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและ
สหภาพยุโรป จากน้ันเป็นการนําเสนอโดยฝ่ายสหภาพ
ยุโรป ซ่ึงการหารือดังกล่าวน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปใน
สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเนื้อหาของการ
ประชุมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ระเบียบวาระ เรื่อง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

จากรายงานการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 8 หรือ 
โครงการ Horizon 2020 พบว่าโครงการไม่สามารถ
ดึงดูดความสนใจจากชุมชนนักวิจัยไทยได้มากเท่าที่ควร 
ซ่ึงเห็นได้จากอัตราการสมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัย
ต่าง ๆ ของประเทศไทยภายใต้กรอบโครงการ H2020 
ลดน้อยลงเม่ือเทียบกับโครงการความร่วมมือด้านการ
วิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปฉบับที่ 7 หรือ FP7 
ซ่ึงสาเหตุอาจจะมาจากการขาดความตระหนักรู้
เกี่ยวกับตัวโครงการและมีความเข้าใจผิดว่าเกณฑ์การ
รับสมัครนั้นอยู่ในระดับสูง และกระบวนการสมัครมี
ความซับซ้อน นอกจากนี้ความยากลําบากในการหา
องค์กรพันธมิตรในยุโรปเพ่ือทํางานวิจัยร่วมกันก็เป็นอีก
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้อัตราความสําเร็จของประเทศไทยใน
การสมัครรับทุนภายใต้โครงการ H2020 นั้นอยู่ใน
ระดับตํ่า 

ในปี ค.ศ. 2021 สหภาพยุโรปจะประกาศโครงการ
ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมของฉบับที่ 9 
หรือ โครงการ Horizon Europe ซ่ึงประเทศไทยมี
ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงช่องทางและ
โอกาสเพ่ือช่วยสร้างความสนใจ และการเข้าถึง
โครงการท่ีง่ายมากขึ้น ให้แก่นักวิจัยชาวไทย ซ่ึงอาจจะ
ดําเนินการผ่านการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
นักวิจัยไทยมีความคุ้นเคยกับกระบวนการสมัคร หรือ
การจัดงานจับคู่นักวิจัยเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยยุโรป โดยการเติบโต
ด้านความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วทน. 
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ 
H2020 จะสร้างคุณระโยชน์ให้แก่นักวิจัยจากทั้ง 2 
ฝ่าย 

สําหรับโครงการร่วมทุนเพ่ือการวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเ ฉียงใ ต้และประเทศในภูมิภาคยุ โรป 
(Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme 
on Research and Innovation) นั้นเป็นโครงการที่
ก่อต้ังข้ึนมาภายใต้โครงการ H2020 เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างภูมิภาค 
 

Credit: ec.europa.eu 



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากกรุงบรัสเซลส์ ประจาํเดอืนพฤศจิกายน 2562 3 

ยุโรปและอาเซียนโดยเฉพาะ โดยมีการเปิดรับสมัคร
เพ่ือให้ทุนวิจัยมาแล้วทั้งหมด 2 รอบ ซ่ึงผลจากการ
ดําเนินงานทั้งพบว่า เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ 
ประเทศไทยป็นประเทศท่ีมีหน่วยงานวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยและเข้าร่วมในโครงการน้ีมากที่สุด โดยได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยเป็นจํานวนท้ังส้ิน 6 โครงการ ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยน้ันมีความสนใจและ
ต้องการในระดับสูงในการสร้างความร่วมมือกับสหภาพ
ยุโรป 

ในปีที่ ผ่ าน  ประเทศไทยมีความซาบซ้ึงในความ
ช่วยเหลือของสหภาพยุโรปที่ร่วมกับภูมิภาคอาเซียนใน
การจัดโครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพ่ิมพูน
ระหว่างสหภาพยุโรป-อาเซียน (Enhanced Regional 
EU-ASEAN Dialogue Instrument) หรือ โครงการ  
E-READI ซ่ึงนักวิจัยในภูมิภาคอาเซียนได้รับประโยชน์
จากโครงการน้ีเป็นอย่างมาก โดยในส่วนประเทศไทยมี
ศูนย์ เทคโนโลยี อิ เ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แ ห่ งชา ติ  (National Electronics and Computer 
Technology Center, NECTEC) หรือ เนคเทค และ 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(NSTDA) หรือ สวทช .  เป็นตัวแทนในการเข้าร่วม 
 

โครงการ และได้รับประโยชน์จากการสร้างความ
ร่วมมือในด้านระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High-
Performance Computing, HPC). 

ในอนาคตอัน ใก ล้ประเทศไทยต้องการกระ ชับ
ความสัมพันธ์และพัฒนาโครงความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับสหภาพ
ยุโรปให้เพ่ิมมากข้ึน ตัวอย่างเช่นโครงการแลกเปลี่ยน
นักวิจัย หรือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
นักวิจัยระหว่างประเทศไทยหรือภูมิภาคอาเซียน และ
สหภาพยุโรป โดยปัจจุบันประเด็นที่ประเทศไทยให้
ความสนใจ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็น 
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สาขาที่ประเทศไทยสามารถสร้างความร่วมมือกับสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านน้ี 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (Thailand National 
Metal and Materials Technology Center, MTEC) หรือ 
เอ็มเทค มีความประสงค์ที่ส่งโครงร่างการวิจัยในหัวข้อการ
พัฒนาโปรตีนเกษตร และการใช้เทคโนโลยีการออกแบบ
โครงสร้างอาหารร่วมกับโปรตีนที่สกัดได้จากพืชหรือวัสดุ
ชีวภาพอื่น ๆ 

เขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation , EECi) 
หรืออีอีซีไอ ได้ถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ของ
นโยบายประเทศไทย 4.0  โดยจะใช้เป็นศูนย์กลางของแหล่ง
นวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ของประเทศ ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม และความเช่ียวชาญจาก
พันธมิตรในสหภาพยุโรปสู่ประเทศไทยในอุตสาหกรรม
เป้าหมายได้ เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
เชื้อเพลิงชีวภาพ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง การขนส่ง
สมัยใหม่ หุ่นยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ นวัตกรรม
การบินและอวกาศ และนวัตกรรมเคร่ืองมือแพทย์ เป็นต้น 
ด้วยเหตุนี้ เอ็มเทค มีความสนใจในการสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป ในรูปแบบการทํา
วิจัยร่วมกัน การแลกเปล่ียนนักวิจัย และการอบรมใน 5 
สาขาต่อไปนี้ 
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Credit: thailand-business-news.com 

1. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ กับ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ 

2. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ กับประเทศ
สมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาน้ี 

3. แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง การขนส่งสมัยใหม่ กับ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสมาชิกอ่ืน 
ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาน้ี 

4. ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

5. นวัตกรรมการบิน และนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ 
กับประเทศสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาน้ี 

ในส่วนของทางฝ่ายสหภาพยุโรป ซ่ึงมีนาย Gunna 
Wiegand อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการ
ต่างประเทศของสหภาพยุโรป เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ฝ่ายสหภาพยุโรป ได้มีการมาพบปะหารือกับคณะ
ผู้ แ ทน ฝ่ า ย ไ ท ย  แ ล ะ มี น า ง  Paola Pampaloni 
ตําแหน่ง รองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการ
ต่างประเทศของสหภาพยุโรป เป็นประธานการประชุม 

ฝ่ายสหภาพยุโรป ได้มอบหมายให้ Dr. Pierrick Fillon
-Ashida ตํ า แ ห น่ ง  Policy Officer-Science,  
Technology and Innovation, DG Research & 
Innovation, European Commission เป็นผู้นําเสนอ
ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

สหภาพยุโรปมีแผนการดําเนินงานในระยะยาวที่จะให้
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการในบริเวณลุ่ม
ม า นํ้ า โ ข ง เ พื่ อ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals, SDGs) ในด้าน
การบริหารจัดการนํ้า และเกษตรกรรม จึงมีความสนใจ
ที่จะสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยในโครงการ
ดังกล่าว ซ่ึงในประเด็นนี้ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสด์ิ 
อธิบดีกรมยุโรป ซ่ึงเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยได้แนะนํา
ให้ทางสหภาพยุโรปอาจพิจารณารูปแบบการสร้าง
ความร่วมมือในลักษณะไตรภาคี (trilateral coopera-
tion) โดยผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(Thailand International Cooperation Agency, 
TICA) กระทรวงการต่างประเทศ  
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สหภาพยุโรปมีความสนใจท่ีจะสร้างความร่วมมือใน
ลักษณะไตรภาคีกับอาเ ซียน (ASEAN) หลังจากท่ี
สหภาพยุโรปได้ลงนามความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและ
สหภาพยุโรป โดยเอกอัครราชทูตของสหภาพยุโรป 
(EU Ambassador) จะได้ประสานกับกรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

ระเบียบวาระ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate change) 

ประ เทศ ไทย ไ ด้ตระหนั ก ดี ว่ า ค ว ามยั่ ง ยื น ด้ าน
ส่ิงแวดล้อมน้ันมีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็นหนึ่งใน
เง่ือนไขสําคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้วย
เหตุนี้ทางรัฐบาลไทยจึงได้ประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ 
เพ่ือรักษา ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน พร้อมท้ังบรรจุวาระการจัดการและการปรับตัว
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหน่ึงในกลยุทธ์
สําหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 

ประเทศไทยกําลังมุ่งหน้าพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ําที่มี
ความม่ันคงและทนทานต่อความเส่ียงจากภูมิอากาศ 
โดยรัฐบาลไทยให้ความสําคัญต่อแผนการดําเนินงาน
ด้านสภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรม และได้เปิดตัวแผน
ที่นําทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ประจําปี 
2564 – 2573 เพ่ือบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 20 ถึง 25 ภายในปี 
2573 โดยประเทศไทยมีความยินดีที่จะสร้างความ
ร่วมมือกับประชาคมโลกภายใต้กลไกแบบทวิภาคีและ
พหุภาคีเพ่ือจัดการกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

โดยล่าสุด  ผลจากการร่วมมือระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยและ
สหภาพยุโรปได้นําไปสู่การจัดทําแผนขับเคลื่อนการ
ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืนของประเทศไทย โดย
ประเทศไทยหวังว่าในอนาคต จะมีการพัฒนาความ
ร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสหภาพ
ยุโรปในด้านอ่ืน ๆ ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals, SDGs)  ไม่ว่ า
จะเป็นด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ หรือ สังคม 

Credit: climate.nasa.gov 
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สําหรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 
2562 ประเทศไทยได้ใช้โอกาสนี้เสนอแถลงการณ์ร่วม
อาเซียนว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(ASEAN Joint Statement on Climate Change) 
ในการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดําเนินการด้านสภาพ
ภูมิอากาศ ค.ศ. 2019 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 
2562 ณ สํานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศ
สมาชิกอาเ ซียน  โดยนายกรัฐมนตรี ไ ด้ประกาศ
เป้าหมายท่ีสําคัญ ของอาเซียนในด้านสภาพภูมิอากาศ
ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านพลังงาน: อาเซียนจะลดความ
เข้มข้นของการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 และเพ่ิม
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 23ภายในปี 
ค.ศ. 2025 และ 2) ด้านการขนส่งทางบก: อาเซียนจะ
ลดการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยของยานพาหนะขนาดเล็กที่
จําหน่ายในอาเซียนร้อยละ 26 ระหว่างปี ค.ศ. 2015 – 
2025 รวมถึงจะเสนอและเสริมสร้างมาตรการนโยบาย
การคลังบนพ้ืนฐานการประหยัดพลังงานหรือการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระดับประเทศ และส่งเสริม
การประกาศใช้มาตรฐานการใช้เชื้อเพลิงสําหรับ
ย า น พ า ห น ะ ข น า ด เ ล็ ก ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ  

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ําว่า การต่อสู้กับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและทุกภาคส่วน โดยอาเซียนพร้อมท่ีจะพัฒนา
ความเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลกในการดําเนินการ
เพ่ือแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือ
ประกันความยั่งยืนให้กับอนุชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 

ท้ายสุดประเทศมีความซาบซึ้งต่อความช่วยเหลือจาก
สหภาพยุโรปในการจัดทําโครงการการบริโภคและการ
ผลิตที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ไทยได้รับความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก SWITCH-
Asia SCP Facility ในการสร้างความตระหนักรู้และขีด
ความสามารถให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 

ในอนาคต  กระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติและ
ส่ิงแวดล้อมของไทย  ยั ง จํา เ ป็นต้อง พ่ึงพาความ
ช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปว่าด้วยการดําเนินการ
นโยบายการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน อีกทั้งประเทศ
ไทยยังมีความประสงค์ในการนําเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการน้ําในยุโรปไปใช้ในประเทศไทย รวมไปถึง
ข้อแนะนําในการปรับปรุงระบบเกษตรกรรมเพ่ือรับมือ
และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาภูมิอากาศ 

Credit: ec.europa.eu 
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แบคทีเรียและไวรัสที่ส่งผ่านจากแม่สู่ทารกมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดสถานะสุขภาพในภายหลังของเด็ก
ได้ ซ่ึงผลจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปต่อยอดพัฒนาวิธี
ในการจัดการโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วนและอาการภูมิแพ้
ได้ 

หากแม่ของคุณเป็นโรคอ้วน คุณก็มีโอกาสท่ีจะเป็นโรค
อ้วนเช่นเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายได้โดยปัจจัยทาง
วิทยาศาสตร์หลาย ๆ ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ เด็กที่เป็น
โรคอ้วนตามแม่นั้นเป็นเพราะได้รับประทานอาหารท่ีไม่
ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกับแม่ของตนเอง ปัจจัยที่สอง คือ 
ต้ังแต่อยู่ในท้องแม่ เด็กได้รับยีนจากแม่ ซ่ึงยีนนี้มี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดภาวะโรคอ้วนเช่นเดียวกับแม่ 

และปัจจัยที่สาม ซ่ึงปัจจุบันกําลังได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายในวงการวิจัย นั่นก็คือ จุลินทรีย์ทั้งหมดที่
อาศัยในร่างกายของเด็ก หรือ ไมโครไบโอตา ซ่ึง
บางส่วนได้รับมาจากแม่ต้ังแต่ตอนอยู่ในมดลูก หรือจะ
ในระหว่างการให้นมบุตร 

ไมโครไบโอตา (Microbiota) 

ไมโครไบโอตา หรือ ชุมชนจุลชีพ คือ จุลินทรีย์ทั้งหมด
ที่อาศัยในร่างกายของส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง โดยนับ
รวมทั้งที่อยู่บนผิว ภายในเนื้อเยื่อ หรือในสารคัดหล่ัง
ของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ผิวหนัง ต่อมนํ้านม รก น้ํา
อสุจิ มดลูก รังไข่ ปอด น้ําลาย เยื่อบุช่องปาก เยื่อบุ
ตา ท่อน้ําดี และทางเดินอาหาร ส่ิงมีชีวิตเหล่านี้มีทั้งที่ 
 

Credit: Pixabay/ blankita_ua, image under Pixabay license  



 

 

วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากกรุงบรัสเซลส์ ประจาํเดอืนพฤศจิกายน 2562 9 

เ ป็ นแบคที เ รี ย อ า ร์ เ คี ย  เ ชื้ อ ร า  โ ป ร ติ ส ต์  และ
ไวรัส นอกจากน้ียังอาจมีสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ใน
ร่างกายมนุษย์ ในร่างกายของคนปกติ โดยส่วนใหญ่
มากกว่าร้อยละ 90 อยู่ที่ลําไส้ใหญ่ส่วนท้ายท่ีเรียกว่าโค
ลอน 

ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์จํานวนมากกว่าหนึ่งร้อยล้าน
ล้านเซลล์ หากความเป็นจริงแล้วเซลล์มนุษย์เป็นเพียง 
1 ใน 10 ส่วนของจํานวนเซลล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกาย 
ทั้งน้ีอีก 9 ส่วนท่ีเหลือคือจํานวนเซลล์ของจุลินทรีย์ 
โดยจุลินทรีย์เหล่านี้มีผลต่อระบบการทํางานและของ
ร่างกายในส่วนต่าง ๆ ตามแหล่งที่อาศัยอยู่ บางชนิดมี
ส่วนช่วยป้องกันจุลินทรีย์ก่อโรคอ่ืน ๆ ที่เข้ามารุกราน 
ช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร ระบบการเผาผลาญ 
และระบบขับถ่าย บางชนิดช่วยสร้างสารที่จําเป็นต่อ
การเจริญเติบโตในร่างกาย เสริมสร้างและกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ แต่
บางครั้ งความผิดปกติของร่างกายก็อาจเกิดจาก
จุลินทรีย์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน เมื่อจุลินทรีย์บางชนิดมี
จํานวนมากเกินไปหรือลดน้อยลงไปจากสภาวะปกติ 
หรือ เรียกอีกอย่างว่า การเสียสมดุลของ ไมโครไบโอตา 

การส่งผ่านไมโครไบโอตาจากแม่สู่ลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุลินทรีย์ที่อยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายน้ัน ข้ึนอยู่กับ
แต่ละบุคคล มีชนิดและจํานวนท่ีแตกต่างกันไปตามแต่
ละอวัยวะ สามารถเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายุของการ
เจริญเติบโต พบว่าไมโครไบโอตาต้ังต้นที่อาศัยใน 
 

Credit: sciencemag.org 

Credit: eurecat.org 
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ร่างกายเราน้ันได้ส่งผ่านจากแม่มาสู่ทารก โดยจุลินทรีย์
ที่อยู่ในระบบทางเดินทางอาหาร ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินปัสสาวะ รวมท้ังผิวหนังของทารกได้รับ
จากแม่ทั้งก่อนและหลังคลอด เมื่อถึงไตรมาสที่ 3 ของ
การต้ังครรภ์ทารกเริ่มกลืนน้ําคร่ําได้ จุลินทรีย์ในรก
สามารถส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ได้ การคลอดก่อน
หรือหลังกําหนดคลอดจึงมีความสัมพันธ์ต่อชนิดของไม
โครไบโอตาในทารกแรกเกิดด้วย นอกจากน้ีวิธีคลอดไม่
ว่าจะเป็นการคลอดโดยวิธีธรรมชาติ หรือการผ่าคลอด
ยังส่งผลต่อความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ในไม
โครไบโอตา พบว่าทารกที่คลอดด้วยวิธีธรรมชาติผ่าน
ทางช่องคลอดจะได้รับกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องคลอด
ของแม่ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนกลุ่ม
จุลินทรีย์ที่พบในทารกท่ีผ่าคลอดนั้นจะเป็นกลุ่ม
แบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปบริเวณผิวหนัง การให้นมบุตรก็
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งผ่านจุลินทรีย์จากแม่สู่ลูก 
นอกจากน้ีน้ํานมแม่ซ่ึงประกอบไปด้วยสารอาหารท่ี
จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใน
ทารก ยังส่งผลโดยตรงกับไมโครไบโอตาในทารก 
เน่ืองจากนํ้านมแม่มีองค์ประกอบที่สําคัญคือโมเลกุล 

น้ําตาลสายส้ัน ๆ (human milk oligosaccharides, 
HMOs) หรือทีเรียกว่าพรีไบโอติก (prebiotics) ซ่ึงเป็น
แหล่งอาหารท่ีสําคัญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับ
ร่างกายหรือโพรไบโอติคส์ (probiotics) ที่อาศัยอยู่ใน
ลําไส้ของมนุษย์ อีกทั้งในนํ้านมแม่ยังมีสารที่สามารถ
ยับยั้งไวรัสหรือจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดได้ ดังนั้นการ
ได้รับนมแม่หรือนมผงจึงส่งผลโดยตรงต่อชนิด จํานวน 
และความหลากหลายของจุลินทรีย์ในไมโครไบโอตาใน
ทารก การศึกษาพบว่าทารกที่คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ
และได้รับนมแม่อย่างต่อเน่ืองจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่
ดีกว่า มีโอกาสเป็นโรคอ้วนน้อยกว่าทารกที่คลอดด้วย
วิธีการผ่าและไม่ได้รับนมแม่ 

ความหลากหลายและสถียรภาพของจุลินทรีย์ในไมโคร
ไบโอตาอาจจะเพ่ิมข้ึนเป็น 10 เท่าจากวัยแรกเกิด (1-6 
เดือน) ความหลากหลายในวัยทารกน้ีจะเพ่ิมมากข้ึนได้
จากปัจ จัย ต่าง  ๆ  ไม่ ว่ าจะ เ ป็นชนิดของอาหาร 
ระยะเวลาการเริ่มอาหารแข็งที่แตกต่างกัน การได้รับ
ยาปฏิชีวนะ หรือการได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่ิงแวดล้อมรอบตัว เช่น จากสมาชิกในครอบครัว เป็น
ต้น ความหลากหลายของไมโครไบโอตาของเด็กอายุ
สามขวบจะเร่ิมคงท่ี และค่อนข้างคล้ายคลึงกับวัย 

Credit: gutmicrobiotaforhealth.com 
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ผู้ใหญ่ แต่ทว่ายังมีปัจจัยจํานวนมากท่ีส่งผลต่อความ
แตกต่างของไมโครไบโอตาในแต่ละบุคคลนั้นเช่น 
พันธุกรรม เพศ อาหารการกิน อาการป่วย ภาวะ
เครียด การบาดเจ็บ อาชีพ การรักษาความสะอาด 
หรือตามสภาวะแวดล้อม เช่น สภาพภูมิอากาศ มลพิษ
ต่าง ๆ เป็นต้น อายุที่มากข้ึนความหลากหลายของไม
โครไบโอตาในร่างกายจะค่อนข้างคงท่ี และจะลดลง
เม่ือมีอายุมากกว่า 65 ปี 

ไมโครไบโอตาท่ีมีความหลากหลายของชนิด หรือที่
จํานวนท่ีแตกต่างกัน ยังเป็นสาเหตุที่ทําให้แต่ละคนมี
อัตราความเส่ียงในการเกิดโรคต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน ความ
แตกต่างของไมโครไบโอตาท่ีผิวหนังมีผลต่อโรคผิวหนัง
และระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง เช่น การเกิดสิว โรค
สะเก็ดเงินชนิดเรื้อรัง โรคผ่ืนภูมิแพ้ผิวหนังชนิดเรื้อรัง 
แผลท่ีผิวหนังเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น สําหรับ
ไมโครไบโอตาท่ีระบบทางเดินทางอาหาร  งานวิจัย
พบว่าบุคคลท่ีมีจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารชื่อเฮลิโค
แบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter pylori) มีโอกาส
เป็นโรคแผลกระเพาะอาหาร เนื้องอกและมะเร็งใน
กระเพาะอาหาร มากกว่าคนที่ไม่พบเช้ือจุลินทรีย์ชนิด
นี้ ในขณะที่ไมโครไบโอตาในลําไส้ใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กับการเกิดมะเร็ ง ลําไ ส้ใหญ่  ลําไ ส้ อักเสบเรื้ อรั ง 
นอกจากน้ียังเกี่ยวข้องกับภาวะอ้วน โรคหัวใจ โรคข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ โรคไขมันพอกตับ โรคตับแข็ง และ
มะเร็งตับ เป็นต้น 

งานวิจัยด้านไมโครไบโอตา 
ดร . María Carmen Collado นักวิทยาศาสตร์การ
อ าห า รและ นั ก จุ ล ชี ว วิ ท ย า  จ าก  Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-
CSIC) ในเมือง  Valencia ประเทศสเปนกล่าวว่ า 
จุลินทรีย์ในลําไส้ในวัยแรกเกิดจะเป็นตัวบ่งช้ีสําคัญถึง
สถานะสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ในอนาคต โดยเม่ือไม
โครไบโอตาในร่างการเสียสมดุล จะนําไปสู่ความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเรื้อรังซ่ึงสามารถส่งผลต่อระบบการเผา
ผลาญของเซลล์ในร่างกาย ด้วยเหตุนี้เหล่านักวิจัยจึง
เริ่มให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในการสร้างระบบนิเวศ
ที่เหมาะสมในทางเดินอาหารต้ังแต่วัยแรกเกิดเพ่ือ
ส่งเสริมการสร้างไมโครไบโอตาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

Credit: micropia.nl 
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Credit: everydayhealth.com 

ปัจจุบัน ดร. Collado พยายามทําการวิจัยเพ่ือระบุ
ชนิดจุลินทรีย์ที่สําคัญ ที่ถูกส่งผ่านจากแม่สู่ลูกในช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ กัน เช่น ตอนคลอด และระหว่างการ
ให้นมบุตร และศึกษาต่อไปว่าจุลินทรีย์เหล่านั้นจะ
ส่งผลต่อสุขภาพของทารกอย่างไร ดร. Collado ได้
ศึกษาตัวอย่างของแม่และทารกจํานวน 200 คู่ เพ่ือ
ตรวจสอบถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น อาหารท่ีแม่รับประทาน 
การได้รับน้ําหนักเพ่ิมระหว่างการต้ังครรภ์ วิธีการ
คลอด และวิธีการให้นมบุตร ว่ามีผลต่อการพัฒนาไม
โครไบโอตา และระบบภูมิคุ้มกันในทารกอย่างไร โดย 
ดร .  Collado ไ ด้ ใ ห้ ค ว ามสน ใจ ในอาหา รที่ แ ม่
รับประทานเป็นพิเศษ โดยผลการวิจัยพบว่าอาหารท่ีมี
ความสมดุลทางโภชนาการ อย่างเช่น อาหารในแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน ที่มีการบริโภคผัก ผลไม้ น้ํามัน
มะกอก ถ่ัว และธัญพืช เป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนด
ไมโครไบโอตาในทารก โดย ดร . Collado หวังว่า
ผลงานวิจัยของเทอจะสามารถนําไปสู่การปรับปรุง
คําแนะนําทางโภชนาการแก่หญิงต้ังครรภ์และหญิงที่ให้ 
 

นมบุตร และในอนาคตอาจจะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการ
รักษาเพ่ือทดแทนหรือซ่อมแซมจุลินทรีย์ชนิดที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 

ท่ีมา: 
https://horizon-magazine.eu/article/bacteria-
passed-mother-baby-may-play-role-later-
health.html?
fbclid=IwAR10jAey5ImUpplQvUn4B3clW-
cuHt1ZuZjdT9worByO9S0Bnq4K5FPIuEM 

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/ 
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ดร. Nassos Typas นักจุลชีววิทยาจาก European 
Molecular Biology Laboratory ณ  เมือง  Heidel-
berg ประเทศเยอรมนี กล่าวว่าการใช้แบคทีเรียที่อยู่ใน
ร่างกายเราต่อสู้กับเช้ือโรคภายนอก และการศึกษาถึง
บทบาทการด้ือยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียจะเป็น
กุญแจสําคัญในการจัดการกับปัญหาการด้ือยาต้านจุล
ชีพ 

ปัจจุบันการด้ือยาต้านจุลชีพถือเป็นหนึ่งในปัญหาท่ี
ใหญ่ที่สุดในวงการสาธารณสุขที่ทั่วโลกกําลังเผชิญ โดย
ในยุโรปมีประชากรที่เสียชีวิตจากการติดเช้ือแบคทีเรีย
ที่ด้ือยาต้านจุลชีพเป็นจํานวนกว่า 33,000 คนต่อปี 
และมีการประมาณการว่าในปี ค .ศ .  2050 จะมี
ผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากแบคทีเรียด้ือยาต้านจุลชีพเป็น
จํานวนสูงถึง 10 ล้านคน โดยการใช้ยาต้านจุลชีพเกิน
ขนาดถูกมองว่าเป้นสาเหตุสําคัญของปัญหาน้ี 

ความสําคัญของยาต้านจุลชีพ 

เกือบ 100 ปีมาแล้วที่ Alexander Fleming ได้ค้นพบ
ยาต้านจุลชีพ หรือ ยาปฏิชีวนะ penicillin ซ่ึงได้กลาย
มาเป็นหนทางในการรักษาโรคติดเช้ือแทบทุกชนิดบน
โลก และกลายเป็นรากฐานสําคัญสําหรับแพทย์แผน
ปัจจุบัน ที่ช่วยให้เราสามารถทําการผ่าตัดที่อาจ
ก่อให้เกิดแผลขนาดใหญ่ การปลูกถ่ายอวัยวะ การดูแล
รักษาทารกท่ีคลอดก่อนกําหนด เคมีบําบัด รวมไปถึง
การรักษาอาการติดเช้ือที่นําไปสู่โรคร้ายแรงและการ
เสียชีวิตได้ 

Credit: express.co.uk 

Credit: verywellhealth.com 
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การด้ือยาต้านจุลชีพคืออะไร ? 
การด้ือยาต้านจุลชีพ คือ ภาวะที่จุลชีพมีความสามารถ
ทนต่อยาต้านจุลชีพที่เคยมีประสิทธิภาพดีในการรักษา
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อจุลชีพดังกล่าว ทั้งนี้การด้ือต่อ
ยาปฏิชีวนะนี้เกิดข้ึนในจุลชีพเท่านั้น คนหรืออวัยวะที่
เกิดการติดเช้ือจุลชีพนั้นไม่อาจก่อให้เกิดการด้ือยา
ปฏิชีวนะได้ ในปี ค.ศ. 2014 ด้วยความรุนแรงของการ
ด้ือยาต้านจุลชีพทําให้องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization, WHO) ประกาศให้ปัญหาการ
ด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียเป็น "ปัญหาสําคัญเร่งด่วนท่ีสุด
ที่เกิดข้ึนในทุกภูมิภาคทั่วโลกและทุกคนล้วนจะต้อง
ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ี ไม่ว่าวัยใด หรือประเทศ
ใดก็ตาม  การด้ือยานี้ทําให้แบคทีเรียเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม ดังนั้น ยาปฏิชีวนะที่เคยใช้ได้ผลจะไม่สามารถ
ใช้งานได้กับคนที่ต้องการการรักษาโรคที่เกิดติดเช้ือนี้ 
และประกาศให้ การด้ือยาต้านจุลชีพเป็นภัยคุกคาม
หลักต่อการสาธารณสุขในปัจจุบัน 

แบคทีเรียพัฒนาความสามารถในการด้ือยาต้าน
จุลชีพได้อย่างไร 

การด้ือต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียนั้นเป็นภาวะ
ฉุกเฉินที่พบเกิดข้ึนทั่วทุกมุมโลก  โดยการด้ือต่อยา
ปฏิชีวนะของแบคทีเรียเป็นการตอบสนองและการ
ปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในขณะที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ
เพ่ือกําจัดเช้ือแบคทีเรียนั้น ๆ โดยการด้ือยานี้อาจเกิด
จากการปรับตัวทางกายภาพหรือทางพันธุกรรมของ
แบคทีเรียนั้นก็ได้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการอยู่รอด
ของเช้ือเพ่ิมข้ึนแม้จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะในขนาดที่
สูงข้ึนก็ตาม ในบางสภาวะการใช้ยาปฏิชีวนะอาจทําให้
เกิดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ด้ือยามากข้ึน 
ในขณะท่ีแบคทีเรียซ่ึงยังมีความไวต่อยาถูกกําจัด
ออกไป 

การด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียนั้นสามารถเกิดข้ึนได้
เองท่ัวไปในธรรมชาติ โดยมีการค้นพบยีนที่มีมาแต่
โบราณซ่ึงเป็นยีนทําให้แบคทีเรียเหล่านั้นด้ือต่อยา
ปฏิชีวนะ โดยยาปฏิชีวนะนั้นอาจเป็นยาที่ ถูกผลิต
ข้ึนมาโดยแบคทีเรียนั้น ๆ โดยยีนที่ด้ือยาเหล่านั้นอาจ 
 
 

Credit: Dr Graham Beards, licensed under CC BY-SA 4.0 
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ถูกถ่ายทอดจากแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคไปยังแบคทีเรีย
อ่ืนที่ก่อโรคและทําให้แบคทีเรียที่ได้รับยีนนี้เข้าไป
สามารถทนต่อยาปฏิชีวนะได้เช่นกัน 

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ได้ว่าโลหะ
หนักและสารก่อมลพิษอ่ืน ๆ อาจมีส่วนในการทําให้
เกิดการแพร่กระจายของแบคทีเรียด้ือยาได้ โดยโลหะ
หนักและสารพิษเหล่านั้นจะทําให้แบคทีเรียท่ีไม่ด้ือยา
ไม่ ส ามารถ ดํ า ร ง ชี วิ ตอยู่ ไ ด้  แ ต่ ในทา งตร งกั น
ข้าม แบคทีเรียที่ด้ือยาจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
และจะมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึนเพ่ือทดแทนแบคทีเรีย
ไม่ด้ือยาท่ีลดจํานวนลงไป 

สําหรับการด้ือยาปฏิชีวนะในมนุษย์นั้นมีสาเหตุหลักมา
จากการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมและไม่จําเป็นเพ่ือ
การรักษา โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของการใช้ยา
ปฏิชีวนะในมนุษย์พบว่าเป็นการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
และไม่ตรงตามข้อบ่งใช้ นอกจากน้ีการที่มีระดับความ
เข้มข้นของยาปฏิชีวนะในร่างกายตํ่ามากเกินไปก็อาจ
ก่อให้เกิดการด้ือยาของแบคทีเรียได้ผ่านกระบวนการ
การเหนี่ยวนําให้เกิดการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียนั้น ๆ 
  

ส่งผลให้แบคทีเรียดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้
ตามปกติถึงแม้จะมีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชนิดเดิม
ที่ให้ความเข้มข้นของยาในกระแสเลือดมากข้ึนกว่าเดิม
ก็ตาม 

ก้าวต่อไปของงานวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพ 

ในโครงการ uCARE ของสหภาพยุโรปกําลังศึกษา
ผลกระทบจากการใช้ยาประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะ 
ถึงความเป็นไปได้ในการเหน่ียวนําให้เกิดการด้ือยาต้าน
จุลชีพ ซ่ึงถือเป็นปัจจัยที่เราอาจจะมองข้ามไป 

โดยมีกรณีศึกษาท่ีแสดงให้เห็นว่า ยาประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่
ยาปฏิชีวนะ ณ ความเข้มข้นปกติสามารถยับยั้งการ
เจริญเ ติบโตของเ ช้ือจุ ลินทรีย์ ในลําไ ส้ไ ด้ เช่นกัน 
โครงการ uCARE ได้ทดสอบยาประเภทอื่นที่ไม่ใช่ยา
ปฏิชีวนะจํานวน 800 ชนิด และพบว่าหน่ึงในส่ีของยา
ที่ ถูดทดสอบสามารถยับยั้ งการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์ได้ โดยมีความเป็นไปได้ว่าท้ายที่สุดแล้ว
เชื้อแบคทีเรียจะพัฒนาความสามารถของการด้ือยาต่อ
ยาเหล่านี้ได้เหมือนในกรณีของยาต้านจุลชีพ ซ่ึงนั้น
หมายความว่าการทานยาที่ไม่ใช่ยาปฏิชีวนะอาจทําให้
ร่างกายเกิดอาการด้ือยาต้านจุลชีพได้เช่นกัน 
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ทางออกต่อปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ 

หนึ่งในวิธีการรักษาท่ีทางโครงการ uCARE กําลังศึกษา
อยู่นั่นคือ การใช้ยาหลาย ๆ ประเภทร่วมกัน โดยปกติ
แล้วในปัจจุบันเราจะใช้ยาชนิดเดียวในการรักษาโรคแต่
ละโรค ซ่ึงการใช้ยาหลายประเภทในการจัดการกับเช้ือ
แบคทีเรียอาจจะทําให้เชื้อแบคทีปรับตัวได้ยากกว่า ซ่ึง
ยาท่ีจะถูกเลือกใช้ก็ไม่จําเป็นท่ีจะต้องเป็นยาปฏิชีวนะ 
โดยยังมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอ่ืน ๆ ที่มีคุณสมบัติ
ต้านจุลชีพได้ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยในการค้นหาและ
พัฒนายาที่ไม่จําเป็นต้องยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบค ที เ รี ย  และ ไปหยุ ดกระบวนการการ พัฒา
ความสามารถในการด้ือยา 

อี ก ห นึ่ ง ม า ต ร ก า ร ที่ น่ า ส น ใ จ คื อ  ก า ร ใ ช้ ย า ที่
เฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิดมากข้ึน ที่
ออกหรือมีฤทธิ์ต่อเช้ือแบคทีเรียเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
เพ่ือใช้จัดการกับแบคทีเรียท่ีก่อให้เกิดโรคเท่านั้น โดย
ไม่ส่งผลต่อแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ ในร่างกาย เพ่ือลด
ความเส่ียงของแบคทีเรียชนิดอ่ืน ๆ ในการพัฒนา
ความสามารถในการด้ือยาต้านจุลชีพ ดังนั้นวิธีนี้จึงเป็น
การมุ่งสู่การรักษาแบบเจาะจงพร้อมป้องกันการเกิด
อาการด้ือยา 

นอกจากน้ียังมีความเป็นไปได้ในการใช้แบคทีเรียที่เป็น
ประโยชน์ ต่อร่างกายในการต่อสู้กับแบคทีเรียที่
ก่อให้เกิดโรคเพื่อใช้รักษาโรคต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบันมีการ
ทดสอบทางคลินิกในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย 
Clostridium difficile ซ่ึงเป็นแบคทีเรียที่ ด้ือยาต้าน 
จุลชีพได้ในระดับหน่ึง 

อีกหน่ึงทางเลือก คือ phage therapy ซ่ึงเป็นการใช้
เฟจ (phage) ในการจัดการกับเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงเฟจ
นั้น เ ป็นไวรัสของแบคทีเรียที่ พบอยู่ มากมายใน
ธรรมชาติ โดยพบร่วมกับแบคทีเรียที่ เ ป็นโฮสต์ที่
จําเพาะ สามารถจําแนกเป็นกลุ่มได้ตามชนิดของสาร
พันธุกรรม (DNA หรือ RNA) และรูปร่างลักษณะได้
เป็น 13 กลุ่ม เฟจมีวงจรชีวิต 2 แบบ คือ lytic ที่
ทําลายแบคทีเรียหลังเพ่ิมจํานวนเพ่ือปลดปล่อยอนุภาค
ออกจ าก เ ซลล์  และ  lysogenic ที่ จ ะ แทรกส า ร
พันธุกรรมเข้าไปอยู่ในสารพันธุกรรมของโฮสต์โดยไม่
เกิดการทําลายแบคทีเรีย เนื่องจากเฟจมีความจําเพาะ
กับแบคทีเรียสูงเราจึงสามารถใช้เฟจเพ่ือจัดการกับ
แบคทีเรียชนิดที่ก่อให้เกิดโรค โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
แบคทีเรียชนิดดีในร่างกาย จึงเป็นการลดความเส่ียง
ของการด้ือยาต้านจุลชีพ 
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อุจาระรักษาโรค 

อี ก ห น่ึ ง วิ ท ย า ก า รท า ง ก า ร แพทย์  คื อ  Faecal  
Microbiota Transplantation (FMT) หรือ การปลูก
ถ่ายเชื้อจุลินทรีย์ในอุจจาระ ซ่ึงหมายถึงการนําอุจจาระ
ของคนที่มีสุขภาพแข็งแรงมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีไปใส่ใน
ลําไส้ของผู้ติดเชื้อเพ่ือเปล่ียนไมโครไบโอตาในลําไส้และ
จัดการกับแบคทีเรียชนิดท่ีก่อให้เกิดโรค 

การรักษาแบบ FMT มีแนวคิดในการนําอุจจาระของผู้
ที่มีสุขภาพแข็งแรง นํามาใส่ในลําไส้ใหญ่ของผู้ป่วย
ระหว่างการส่องกล้องตรวจลําไส้ (colonoscopy) ซ่ึง
การนําจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจากอุจจาระคนหนึ่งเข้าสู่ลําไส้
ใหญ่อีกคน เสมือนเป็นการเปล่ียนถ่ายหรือการนํา
ส่ิงมีชีวิตไปใส่ จึงเรียกว่า Faecal Transplantation 
ซ่ึงเท่ากับเป็นการเพิ่มศักยภาพของจุลินทรีย์ประจําถ่ิน
ชนิดดีที่ เ สียหายจากการใ ช้ยาปฏิชี วนะ  ซ่ึ งจาก
ผลกา ร รั กษ า ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ก า ร รั กษ า โ ดย วิ ธี นี้ มี
ประสิทธิภาพและได้ผลดีกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะ  

การรักษาด้วย FMT เป็นวิธีการที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์
ข้อบังคับในระดับสากล ดังนั้นการกําหนดรายละเอียด
ในวิธีการนํา FMT มาใช้รักษาจึงแตกต่างกัน เช่น 
ตัวอย่างจาก Amsterdam Protocol ระบุว่า อุจจาระ
ที่นํามาใช้ต้องได้มาใหม่ ไม่เกิน 6 ชั่วโมง โดยใช้อย่าง
น้อย 150 กรัม ใส่ในน้ําเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9 
ที่ฆ่าเช้ือแล้ว ปริมาณ 500 มิลลิลิตร แล้วกรองให้ได้
สารที่เป็นเนื้อเดียวกัน หรือบางแห่งกําหนดว่าผู้ให้
อุจจาระต้องไม่ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 12 อาทิตย์
ก่อนหน้า ไม่มีประวัติการผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร 
และไม่มีการใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมี
รายงานท่ีแสดงถึงผลดีของ FMT ในผู้ป่วย และมี
ผู้นําไปใช้อย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามยังจะต้อง
ประเมินประสิทธิผลและศึกษาความปลอดภัยจากกลุ่ม
ตัวอย่างทดสอบด้านคลินิกโดยมี ตัวควบคุมอย่าง
พอเพียง 

Credit: islandhealth.ca 

ท่ีมา: 
https://horizon-magazine.eu/article/antibiotic-resistance-how-did-we-get-here.html?
fbclid=IwAR0BQcqyl5rctUGvXCYj7g0wchwWga_n2-ddR15N12BUKeYUjhgYupDsWyA 
www.pharmacy.mahidol.ac.th/ 
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