ตุุ ล าคม 2021

แผนกลยุุทธ์์การใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผล
ข้้อตกลงเรื่่�องแนวทาง
• เห็็นพ้้องกัับกระบวนการตามขั้้น� ตอนของแผน
กลยุุทธ์์ที่่�เสนอไว้้ในเอกสารฉบัับนี้้� โดยจะจััดทำำ�เป็็ น
“หลัักจรรยาบรรณว่่าด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ
SeaBOS” ภายในเดืือนตุุลาคม 2022

•
•
•
•

บทสรุุปสำำ�หรัับผู้้�บริิหาร
การดื้้�อยาต้้านจุุลชีีพ (anti-microbial resistance, AMR)
เป็็ นภััยร้้ายที่่�คุุกคามสุุขภาพของมนุุษย์์ สุุขภาพสััตว์์ และ
อนามััยสิ่่�งแวดล้้อมที่่�รุุนแรงและกำำ�ลัังทวีีขึ้้� น สารตกค้้าง
จากยาต้้านจุุลชีีพพบได้้ในผลิิตภััณฑ์์จากฟาร์์ม และพบอยู่่�
ตามสิ่่�งแวดล้้อมในพื้้� นที่่�โดยรอบการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ การ
ใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างไม่่สมเหตุุผลทั้้ง� ในมนุุษย์์และในสััตว์์
ทั่่�วโลกเพิ่่�มความเสี่่�ยงที่่�เชื้้�อจะดื้้�อยาต่่อตััวยาสำำ�คััญที่่�มีีอยู่่�
ถึึงแม้้ว่่ายาปฏิิชีีวนะจะเป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�ใช้้ในการดููแล
รัักษาสุุขภาพของมนุุษย์์และสััตว์์ แต่่จำำ�เป็็ นต้้องใช้้อย่่าง
สมเหตุุผลเพื่่� อลดความเสี่่�ยงต่่อการเกิิด AMR และทำำ�ให้้ได้้
ใช้้ยาปฏิิชีีวนะที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งยวดด้้วยวิิธีีที่่�เหมาะ
สมที่่�สุุด ควรนำำ�แนวคิิด "สุุขภาพหนึ่่� งเดีียว” (One Health)
มาปรัับใช้้ ซึ่่� งแสดงให้้เห็็นว่่าอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ
ของมนุุษย์์ และสุุขภาพสััตว์์ล้้วนเกี่่�ยวข้้องกััน และด้้วยการ
จััดการสุุขภาพสััตว์์ที่่�ดีี เราก็็สามารถปรัับปรุุงสุุขภาพของ
มนุุษย์์และอนามััยสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดีีขึ้้�นได้้เช่่นกััน จึึงเกิิดเป็็ น
ความท้้าทายให้้กัับ SeaBOS

เห็็นพ้้องว่่าขอบเขตของหลัักจรรยาบรรณว่่าด้้วยการ
ใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ SeaBOS นั้้น
� รวมการดำำ�เนิินงานของ
สมาชิิกเอง ตลอดจนครอบคลุุมถึึงห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�มีี
ส่่วนในการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ และการผลิิตอาหารสััตว์์
ตกลงที่่�จะยุุติิการใช้้ยา HPCIA และ CIA* สำำ�หรัับการ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ในทุุกด้้าน ในกรณีีที่่�กฎหมายระดัับ
ประเทศไม่่อนุุญาตให้้ใช้้เป็็ นการเฉพาะ**

ตกลงที่่�จะเข้้าร่่วมการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2022 เพื่่� อปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานที่่�จำำ�เป็็ น
และตััวชี้้�วััดที่่�จะใช้้ติิดตามความคืืบหน้้า

ตกลงที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในแบบสำำ�รวจประจำำ�ปีีของ SRC
เรื่่�องการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผลในการดำำ�เนิิน
งานเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ข
ำ องตนรวมถึึงห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�มีี
ส่่วนในการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ เพื่่� อติิดตามและวััดระดัับ
ความคืืบหน้้า

*

HPCIA และ CIA = ยาต้้านจุุลชีีพที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งยวดต่่อมนุุษย์์
ในกลุ่่�มความสำำ�คััญระดัับสููง (High Priority Critically Important
Antimicrobial) และยาต้้านจุุลชีีพที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งยวดต่่อมนุุษย์์
(Critically Important Antimicrobial) ตามนิิยามขององค์์การอนามััย
โลก (WHO)

**

ในกรณีีที่่ก
� ฎหมายระดัับประเทศเฉพาะภููมิภ
ิ าคอนุุญาตให้้มีีการใช้้ยา
HPCIA หรืือ CIA ได้้ สมาชิิกจะต้้องดำำ�เนิินการร่่วมกัับผู้้�เชี่่ย
� วชาญที่่เ� หมาะ
สม เช่่น บริิษััทยา สััตวแพทย์์ องค์์การระหว่่างประเทศระดัับรััฐบาล หรืือ
หน่่วยงานภาครััฐ เพื่่� อกำำ�หนดหรืือพััฒนาทางเลืือกที่่มีีป
� ระสิิทธิิภาพ เช่่น
วััคซีีนหรืือยาต้้านจุุลชีีพประเภทที่่ร� ะดัับต่ำำ��กว่่า เพื่่� อให้้ผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ทะเลนั้้น
� มีีสุุขภาพความเป็็ นอยู่่�ที่่ดีี
� และลดการใช้้ยา HPCIA และ CIA เราจะ
รายงานความคืืบหน้้าของเป้้ าหมายนี้้�อีีกครั้้ง� ในเดืือนตุุลาคม 2023

การใช้้ยาปฏิิชีีวนะจำำ�นวนมหาศาลพบได้้ในการเพาะเลี้้�ยง
สััตว์์น้ำ��ำ โดยขณะที่่�อุุตสาหกรรมภาคส่่วนต่่าง ๆ มีีแนวโน้้ม
ลดการใช้้ยาปฏิิชีีวนะลง แต่่การได้้รัับข้้อมููลเรื่่�องการใช้้ยา
ปฏิิชีีวนะอย่่างไม่่เพีียงพอในอุุตสาหกรรมบางส่่วนนั้้น
� ทำำ�ให้้
ความพยายามในการแสดงความคืืบหน้้าหรืือการโต้้แย้้งข้้อ
ครหาต้้องชะงัักลง อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีีข้้อกัังวลอย่่างจริิงจััง
เรื่่�องการจััดการอนามััยการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ อยู่่� โดยที่่�ชนิิด
พัันธุ์์� สภาพการทำำ�ฟาร์์ม และโรคต่่าง ๆ มีีความหลากหลาย
มากจนไม่่มีีการรัักษาที่่�เหมาะสมเสมอไป
จากการสำำ�รวจสมาชิิกของ SeaBOS ได้้แสดงให้้เห็็นถึึง
ความจำำ�เป็็ นที่่�ต้้องติิดตามการใช้้ยาปฏิิชีีวนะในการเพาะ
เลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ซึ่่� งมีีการใช้้งานที่่�แตกต่่างกัันไปตามชนิิดพัันธุ์์�
และสภาพทางภููมิิศาสตร์์ โดยการทำำ�งานกัับซััพพลายเออร์์
จะมีีความซัับซ้้อนยิ่่�งขึ้้� นอีีก

1

ความละเอีียดอ่่อนของงานนี้้�ได้้เน้้นย้ำำ��ถึึงความจำำ�เป็็ น
ของความไว้้วางใจในขณะดำำ�เนิินการสำำ�รวจดัังกล่่าว และ
ยัังจำำ�เป็็ นต้้องรัับทราบเรื่่�องความโปร่่งใสพร้้อมให้้รางวััล
ตอบแทนในกรณีีที่่�ยัังไม่่มีีแนวปฏิิบััติิอัันเป็็ นเลิิศ เราต้้อง
สร้้างความไว้้วางใจเพื่่� อกำำ�หนดข้้อควรปรัับปรุุงแลวิิธีีการ
ปรัับปรุุง โดยในอนาคตจะต้้องทำำ�การสำำ�รวจเพื่่� อติิดตาม
ความคืืบหน้้าจากข้้อมููลฐาน

ส่่วนสำำ�คััญสำำ�หรัับการเป็็ นสมาชิิกของ SeaBOS คืือการ
แสดงให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�เป้้ าหมาย ซึ่่� งสมาชิิก
สามารถแสดงความคืืบหน้้าตามหลัักการที่่�ได้้เสนอไว้้ผ่่าน
แบบสำำ�รวจประจำำ� เราจะรวมแบบสำำ�รวจออนไลน์์ประจำำ�
ปีี (ลัับ) โดยใช้้รููปแบบที่่�ง่่ายขึ้้� นเมื่่� อสร้้างข้้อมููลพื้้� นฐานแล้้ว
เราขอเสนอระบบสัังเกตความคืืบหน้้าด้้านความปลอดภััย
ทางชีีวภาพแบบสามระดัับ ได้้แก่่ ขั้้น
� ต้้น ขั้้น
� กลาง และขั้้น
�
สููง ซึ่่� งจะเห็็นเป็็ นรููปธรรมได้้จากข้้อมููลการสำำ�รวจ

จากการอภิิปรายแลกเปลี่่ย
� นกัับผู้้�เชี่่ย
� วชาญและองค์์กรต่่าง ๆ
ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความเร่่งด่่วนที่่ต้
� อ
้ งแก้้ไขปััญหานี้้� โดย
มีีการศึึกษาจำำ�นวนมากที่่ช่
� ว
่ ยสร้้างความตระหนัักให้้แก่่
สาธารณชน ภาคอุุตสาหกรรม และภาครััฐ การอภิิปรายดััง
กล่่าวยัังเน้้นย้ำำ�� ถึึงความซัับซ้้อนในการค้้นหาแนวทางร่่วม
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ�ที่
�ำ ห
่� ลากหลาย และ
นำำ�ไปสู่่�แนวคิิดเรื่่�องแนวทางระดัับสููงเพื่่� อแก้้ไขปััญหาสำำ�หรัับ
SeaBOS จึึงเกิิดเป็็ นข้้อเสนอในการจััดทำำ�หลัักจรรยาบรรณว่่า
ด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ SeaBOS ซึ่่�งช่่วยให้้สมาชิิกของเรา
และฝ่่ ายปฏิิบััติก
ิ ารอื่่�น ๆ ระบุุแนวทางในการปรัับปรุุงการใช้้
ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผลให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�น เพื่่� อลดความเสี่่ย
� งต่่อ
การเกิิด AMR เราคาดเอาไว้้ว่า่ จะได้้นำ�ำ เสนอแผนกลยุุทธ์์และ
กรอบเวลาสำำ�หรัับการปรัับปรุุงภายในเดืือนตุุลาคม 2021 แต่่
ด้้วยความซัับซ้้อนของปััญหาจึึงทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้า และเรา
หวัังว่่าจะแก้้ไขปััญหานี้้�ต่อ
่ ไปได้้ในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติก
ิ าร
แบบทางไกลในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2022

กิิจกรรมเวิิร์์กสตรีีมและข้้อเสนอสำำ�หรัับข้้อมููลปีี
2022
ตั้้ง� แต่่เดืือนตุุลาคม 2020 เป็็ นต้้นมา เราได้้ร่่วมงานกัับ
บริิษััทต่่าง ๆ เพื่่� อทำำ�แบบสำำ�รวจเรื่่�องการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพ
โดยพิิจารณาจากบริิษััทแต่่ละแห่่งและบริิษััทในเครืือ แบบ
สำำ�รวจเรื่่�องการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพในการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ได้้
เน้้นย้ำำ��ถึึงประเด็็นต่่าง ๆ ที่่�สามารถปรัับปรุุงแก้้ไขได้้ แต่่
จำำ�เป็็ นต้้องมีีความละเอีียดที่่�สููงขึ้้� นเพื่่� อให้้ระบุุการดำำ�เนิิน
การได้้อย่่างเหมาะสม ในช่่วงเวลาที่่�เหลืือของปีีนี้้� เราตั้้ง� เป้้ า
ที่่�จะติิดต่่อกัับบริิษััทต่่าง ๆ เพื่่� อขอข้้อมููลประกอบมาให้้ครบ
ถ้้วน จึึงเป็็ นโอกาสอัันดีีเยี่่�ยมในการผลัักดัันแนวโน้้มการ
ใช้้ยาปฏิิชีีวนะและยืืนยัันความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินการใน
อนาคต นอกจากนี้้� เรายัังระบุุโอกาสที่่�สมาชิิกจะได้้แบ่่งปััน
องค์์ความรู้้�นอกรอบ เพื่่� อให้้ความช่่วยเหลืือเรื่่�องความคืืบ
หน้้าซึ่่� งกัันและกััน

ข้้อเสนอหลัักจรรยาบรรณว่่าด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ
SeaBOS จะกำำ�หนดให้้สมาชิิกยึึดมั่่�นในหลัักการดููแลอนามััย
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ โดยแสดงให้้เห็็นถึึงความคืืบหน้้า
(ดููรูป
ู ) จากการรัับและจััดการข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับสุุขภาวะของ
ประชากรสััตว์์น้ำ��ำ และการจััดการสุุขภาพ ผ่่านการใช้้ยา
ปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผลที่่ปรัั
� บปรุุงให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้� น และผ่่านการ
พััฒนาบริิการวิินิจ
ิ ฉััยและการเข้้าถึึงการรัักษาที่่เ� หมาะสม ยิ่่�ง
ไปกว่่านั้้น
� ยัังสร้้างขีีดความสามารถสำำ�หรัับบริิการออกใบสั่่�ง
ยาจากสััตวแพทย์์และแผนสุุขภาพโดยละเอีียดในแต่่ละ
สถานที่่� ซึ่่� งนำำ�ไปสู่่�กลยุุทธ์์การจััดการพื้้� นที่่อ
� ย่่างเหมาะสม
ร่่วมกัับการดำำ�เนิินการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ระดัับท้้องถิ่่�นและ
ระดัับภููมิภ
ิ าค เมื่่� อรวมกัันแล้้วจะช่่วยยกระดัับผลผลิิตจาก
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ให้้มีีการจััดการระบบความปลอดภััย
ทางชีีวภาพในระดัับที่่สู
� งู ขึ้้� น โดยรายละเอีียดของแต่่ละ
ระดัับและผลที่่วัั
� ดได้้สำ�ำ หรัับตรวจสอบว่่าถึึงระดัับแล้้วหรืือไม่่
นั้้น
� จะยืืนยัันในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติก
ิ ารในเดืือนกุุมภาพัันธ์์
2022 พร้้อมรายละเอีียดวิิธีีจััดการความรัับผิิดชอบที่่เ� พิ่่�ม
ขึ้้� นของผู้้�ผลิิต (Extended Producer Responsibility, EPR)
สำำ�หรัับคู่่�ค้้าและบริิษััทในเครืือ

ถึึงแม้้จะได้้ข้้อมููลมาจากทุุกภาคส่่วน แต่่ทีีม SRC ยััง
จำำ�เป็็ นต้้องทำำ�งานร่่วมกัับบางบริิษััทเพื่่� อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�มีี
รายละเอีียดและมีีคุุณภาพมากยิ่่�งขึ้้� น แน่่นอนว่่าการขยาย
ขอบเขตของการเก็็บรวบรวมข้้อมููลให้้ครอบคลุุมทั้้ง� บริิษััท
ในเครืือและซััพพลายเออร์์มีีความจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�ง เพื่่� อให้้
เข้้าใจถึึงความท้้าทายและแนวทางแก้้ไขที่่�เป็็ นไปได้้อย่่าง
ชััดเจน
การเข้้าถึึงข้้อมููลห่่วงโซ่่อุุปทานเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งหาก
เราต้้องแสดงถึึงความก้้าวหน้้าและความเป็็ นผู้้�นำำ�ของ
SeaBOS ในด้้านนี้้� และเพื่่� อเป็็ นแนวทางให้้ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับ
งานที่่�เหลืือที่่�คณะทำำ�งานต้้องดำำ�เนิินการ เราเข้้าใจความ
สำำ�คััญในบริิบทของวิิธีีการนำำ�เสนอข้้อมููลเพื่่� อสะท้้อนถึึง
สถานการณ์์ในการผลิิตอย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ� อย่่างไรก็็ตาม
เพื่่� อแสดงให้้เห็็นบริิบทได้้ดีียิ่่�งขึ้้� น เราจึึงต้้องการข้้อมููลที่่�
มีีความละเอีียดสููงขึ้้� นและมีีคุุณภาพดีี หากไม่่มีีข้้อมููลที่่�มีี
คุุณภาพดีี งานของเราจะไม่่สะท้้อนถึึงสถานการณ์์ภาพรวม
ใน SeaBOS ได้้อย่่างถููกต้้อง และทำำ�ให้้ไม่่สามารถเปรีียบ
เทีียบพััฒนาการและแบ่่งปัันการเรีียนรู้้�กัับผู้้�อื่่�นเพื่่� อนำำ�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงได้้

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูง

ถึึงแม้้เราจะทราบดีีว่่าบริิษััทต่่าง ๆ ดำำ�เนิินการควบคุุมการ
ส่่งออกผลิิตภััณฑ์์จากการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ โดยแสดงให้้
เห็็นว่่าผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�มีีสารตกค้้างจากยาปฏิิชีีวนะอยู่่�
ภายในขอบเขตที่่�กฎหมายกำำ�หนด แต่่ยัังจำำ�เป็็ นต้้องมีี
ข้้อมููลที่่�ครอบคลุุมการใช้้งานในฟาร์์มอีีกด้้วย การใช้้ยาเกิิน
� ่�ไม่่
ขนาด การใช้้ยาไม่่เหมาะสม (เช่่น การใช้้สารออกฤทธิ์์ที่
ถููกต้้อง หรืือการใช้้ยาปฏิิชีีวนะในโรคที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อยา
ปฏิิชีีวนะ) และการไม่่ได้้รัับยาอย่่างครบถ้้วนในปริิมาณที่่�
ถููกต้้อง ล้้วนเป็็ นตััวอย่่างที่่�ไม่่ดีีสำำ�หรัับการใช้้ยาปฏิิชีีวนะ
อย่่างสมเหตุุผล หากปััจจุุบัันมีีการใช้้ยาอย่่างสมเหตุุผล
ดีีแล้้ว เราก็็สามารถรายงานได้้ แต่่ถ้้าหากมีีการใช้้ยาที่่�ไม่่ดีี
เราก็็สามารถร่่วมงานกัันเพื่่� อหาแนวทางปรัับปรุุงแก้้ไขให้้
ดีีขึ้้� นได้้

การจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม
แผนสุขภาพสัตว์ของฟาร์ม
การเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสม
บริการออกใบสั่งยาโดยสัตวแพทย์
บริการวินิจฉัย
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลยิ่งขึ้น
ข้อมูลด้านสุขภาพและการจัดการสุขภาพ
2

ในช่่วงต้้นปีี 2022 SRC จะทำำ�การสำำ�รวจข้้อกฎหมายที่่�มีีอยู่่�
และหลัักเกณฑ์์การรัับรองมาตรฐานของบุุคคลที่่�สามแล้้ว
เสร็็จ ในประเทศที่่�สมาชิิกมีีการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ หรืือมีีห่่วง
โซ่่อุุปทานที่่�ผลิิตการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ โดยครอบคลุุมกว่่า
24 ประเทศและหลายภาษา แต่่จะเป็็ นขั้้น
� ตอนสำำ�คััญในการ
ทำำ�ความเข้้าใจบริิบทของวิิธีีการนำำ�หลัักจรรยาบรรณว่่าด้้วย
การใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ SeaBOS ไปปรัับใช้้ นอกจากนี้้�ยัังช่่วย
ให้้เราระบุุโอกาสทางกฎหมายและอุุปสรรคที่่�อาจเกิิดขึ้้� นใน
การใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผลและการจััดการอนามััย
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ที่
ำ ่�ดีีได้้ นวััตกรรมเหล่่านี้้�สามารถดำำ�เนิิน
การแก้้ไขร่่วมกัับรััฐบาลที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ โดยเป็็ นส่่วนหนึ่่� งใน
หน้้าที่่�ของคณะทำำ�งานที่่� 3 (Task Force III)

ตอนจะช่่วยปรัับปรุุงการดููแลอนามััยการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ให้้
ดีีขึ้้� นได้้ในภาพรวม ช่่วยลดความจำำ�เป็็ นในการใช้้ยาปฏิิชีีวนะ
และช่่วยสร้้างความมั่่�นใจว่่าจะใช้้ยาได้้อย่่างถููกต้้องในกรณีี
ที่่�เหมาะสม
ข้้อมููลสรุุปเกี่่�ยวกัับแนวคิิดขั้้น
� บัันไดมีีอยู่่�ในบทสรุุปสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิหาร แต่่ในตารางที่่� 1 เราได้้แสดงแนวคิิดเบื้้� องหลัังของ
แต่่ละขั้้น
� ตอนที่่�ต้้องนำำ�มาใช้้งาน จะมีีการพััฒนารุ่่�นที่่�มีีราย
ละเอีียดมากขึ้้� นร่่วมกัับสมาชิิกเพื่่� อให้้รายละเอีียดประเภท
ของการดำำ�เนิินการที่่�จำำ�เป็็ นต่่อการบรรลุุในแต่่ละระดัับ สิ่่�ง
เหล่่านี้้�สามารถจััดทำำ�เป็็ นเอกสารและเป็็ นหลัักฐานเพื่่� อ
สนัับสนุุนความคืืบหน้้าบนขั้้น
� บัันได ซึ่่� งสามารถวััดได้้ในการ
ปฏิิบััติิงานโดยตรงและในคู่่�ค้้าตามความเหมาะสม

ความร่่วมมืือ
เรามีีส่่วนร่่วมกัับเครืือข่่ายของผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านยาต้้าน
จุุลชีีพสำำ�หรัับการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ตลอดจนองค์์กรระหว่่าง
ประเทศที่่�ทำำ�งานเพื่่� อสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับปััญหาและ
แนวทางแก้้ไขที่่�เป็็ นไปได้้ผ่่านการเจรจาของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียหลายฝ่่ าย โดยเราได้้ระบุุผู้้�เชี่่�ยวชาญคนสำำ�คััญใน
ประเทศออสเตรเลีียและฮ่่องกง ซึ่่� งอาจช่่วยค้้นหาวิิธีีที่่�ดีีที่่�สุุด
ในการใช้้ยาปฏิิชีีวนะว่่ากรณีีใดและเมื่่� อใดบ้้างที่่�จำำ�เป็็ น แต่่ก็็
เป็็ นผู้้�ที่่�มองหาทางเลืือกอื่่�นอยู่่�ด้้วย โดยเฉพาะวััคซีีนสำำ�หรัับ
ปลา

รายละเอีียดของการดำำ�เนิินงานและตััวชี้้�วััดสนัับสนุุนที่่�
จำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งต่่อการแสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จในแต่่ละ
ระดัับจะได้้รัับการแก้้ไขโดยสมาชิิกและผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก
ภายนอกในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการสำำ�หรัับเวิิร์์กสตรีีมนี้้� มีี
แผนการจััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการแบบทางไกลในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2022 และอาจมีีการติิดตามจััดการประชุุมเชิิง
ปฏิิบััติิการต่่ออีีกครั้้ง� ในช่่วงการประชุุมการดำำ�เนิินงานประจำำ�
ปีีของ SeaBOS ณ กรุุงสตอกโฮล์์มในเดืือนพฤษภาคม 2022
เนื่่� องจากขั้้น
� บัันไดนั้้น
� มีีอยู่่�หลายขั้้น
� เราจึึงเสนอให้้แสดง
ความคืืบหน้้าอย่่างง่่ายเป็็ น 3 ระดัับ ดัังเช่่นตััวอย่่างที่่�แนะนำำ�
ในตารางที่่� 2 วิิธีีนี้้จ
� ะทำำ�ให้้การสื่่�อสารระดัับเรื่่�องความคืืบหน้้า
ชััดเจนยิ่่�งขึ้้� น การใช้้ระบบดัังกล่่าวทำำ�ให้้เรามองเห็็นถึึงการมีี
ส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลัักได้้ เช่่น ในหััวข้้อนี้้�คืือผู้้�
ค้้าปลีีก การส่่งเสริิมและสนัับสนุุนผู้้�ค้้าปลีีกเพื่่� อการปรัับปรุุง
พััฒนาจะมีีความสำำ�คััญยิ่่�งต่่อความสำำ�เร็็จในการลดการใช้้
ยาต้้านจุุลชีีพระยะยาว แนวทางนี้้�จะช่่วยให้้ผู้้�ค้้าปลีีกและผู้้�
บริิโภคมีีความเข้้าใจที่่�ชััดเจนขึ้้� นในเรื่่�องการใช้้ยาต้้านจุุลชีีพ
ในอาหารทะเลที่่�ซื้้�อ คณะทำำ�งานที่่� 1 (Task Force I) ก็็แสวงหา
การยอมรัับในลัักษณะเดีียวกัันเพื่่� อความคืืบหน้้าในการลด
การทำำ�ประมง IUU และการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตแรงงาน

เราได้้มีีการหารืือที่่�คล้้ายกัันนี้้�ร่่วมกัับ Aquaculture
Stewardship Council (ASC) และ Best Aquaculture Practice
(BAP) ซึ่่� งต่่างก็็ส่่งเสริิมเรื่่�องการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสม
เหตุุผลด้้วยการให้้ใบรัับรองมาตรฐาน นอกจากนี้้�ยัังมีีการ
จััดประชุุมร่่วมกัับ WorldFish, IDH และ Monterey Bay
Aquarium ซึ่่� งล้้วนมีีโครงการลดการใช้้ยาปฏิิชีีวนะสำำ�หรัับ
การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ในภููมิิภาคต่่าง ๆ โดย WorldFish และ
IDH จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�เกษตรกรรายย่่อยซึ่่� งได้้รัับการสนัับสนุุน
น้้อยที่่�สุุดในแง่่ของการสนัับสนุุนด้้านสุุขภาพ จากการ
สนทนาเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่าเราได้้สร้้างเครืือข่่ายอัันดีีเยี่่�ยมที่่�
SeaBOS สามารถร่่วมงานได้้ เพื่่� อสนัับสนุุนให้้เราพััฒนาไปสู่่�
ความเป้้ าหมายที่่�มุ่่�งหวััง

การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�ค้้าปลีีกจะสร้้างแรงจููงใจที่่�ชััดเจนสำำ�หรัับ
สมาชิิกและห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่� อแสดงความคืืบหน้้าต่่อหลััก
จรรยาบรรณว่่าด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ SeaBOS แต่่ก็็
เป็็ นที่่�ชััดเจนว่่าควรมีีการตรวจสอบแรงจููงใจสำำ�หรัับความคืืบ
หน้้าอื่่�น ๆ ผ่่านการดำำ�เนิินงานของ SeaBOS

หลัักจรรยาบรรณว่่าด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ
SeaBOS
เราได้้ทบทวนตััวเลืือกต่่าง ๆ สำำ�หรัับหลัักจรรยาบรรณว่่า
ด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ SeaBOS นัับตั้้ง� แต่่แบบที่่�ละเอีียด
และกำำ�หนดแนวทางแทบทุุกอย่่างไปจนถึึงระดัับที่่�สููงมาก
เราตกลงกัันว่่าแนวทางขั้้น
� สููงนั้้น
� ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับ SeaBOS
เนื่่� องจากความสนใจและการดำำ�เนิินงานของสมาชิิกที่่�มีี
หลากหลาย โดยเรามีีเป้้ าหมายเพื่่� อสร้้างกรอบการทำำ�งานที่่�
สมาชิิกทุุกคนสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กัับการดำำ�เนิินงานของตน
กัับบริิษััทในเครืือ และกัับซััพพลายเออร์์ที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
กัับการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ ซึ่่� งจะให้้ลำำ�ดัับขั้้น
� ตอนการพััฒนา
ที่่�จำำ�เป็็ น ไม่่เพีียงแต่่เรื่่�องการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผล
เท่่านั้้น
� แต่่เพื่่� อให้้สััตว์์มีีสุุขภาพดีีเป็็ นที่่�สุุด แน่่นอนว่่าเป็็ นผล
ดีีต่่อเกษตรกรและต่่อการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ อย่่างยั่่�งยืืน รวม
ถึึงสนัับสนุุนแนวคิิด "สุุขภาพหนึ่่� งเดีียว” (One Health) โดย
สุุขภาพสััตว์์ที่่�ดีีขึ้้�นนั้้น
� จะช่่วยส่่งเสริิมอนามััยสิ่่�งแวดล้้อม
และสุุขภาพของมนุุษย์์อีีกด้้วย

ก้้าวแรกที่่�สำำ�คััญบนขั้้น
� บัันไดคืือการตกลงที่่�จะยกเว้้นการ
ใช้้ยา HPCIA และ CIA สำำ�หรัับดููแลสุุขภาพของมนุุษย์์ตามที่่�
WHO กำำ�หนด ซึ่่� งไม่่ได้้ระบุุไว้้ในกฎหมายระดัับประเทศ ใน
กรณีีที่่�บทบััญญััติิแห่่งกฎหมายระดัับประเทศเฉพาะภููมิิภาค
อนุุญาตให้้มีีการใช้้ยา HPCIA หรืือ CIA ได้้ เราจะดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เหมาะสม เช่่น บริิษััทยา สััตวแพทย์์
องค์์การระหว่่างประเทศระดัับรััฐบาล หรืือหน่่วยงานภาค
รััฐ เพื่่� อกำำ�หนดทางเลืือกที่่�มีีประสิิทธิิภาพ เช่่น วััคซีีนหรืือยา
ต้้านจุุลชีีพประเภทที่่�ระดัับต่ำำ��กว่่า เพื่่� อให้้ผลิิตภััณฑ์์อาหาร
ทะเลนั้้น
� มีีสุุขภาพความเป็็ นอยู่่�ที่่�ดีี และลดการใช้้ยา HPCIA
และ CIA เวิิร์์กสตรีีมนี้้�จะรายงานความคืืบหน้้าของเป้้ าหมาย
นี้้�อีีกครั้้ง� ในเดืือนตุุลาคม 2023
ตามหลัักจรรยาบรรณว่่าด้้วยการใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ SeaBOS
สมาชิิก SeaBOS จะสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของฟาร์์มใน
ห่่วงโซ่่อุุปทานของตน เพื่่� อนำำ�มาตรฐานที่่�เทีียบเท่่าหลัักการ
จััดการอนามััยการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ข
ำ อง SeaBOS มาปรัับใช้้
เป็็ นขั้้น
� ต่ำำ�� แล้้วเคลื่่�อนไปสู่่�ตำำ�แหน่่งสููงสุุดบนขั้้น
� บัันได ในปีี
แรก สมาชิิกจะได้้รัับข้้อเสนอแนะจาก SRC เกี่่�ยวกัับตำำ�แหน่่ง

แนวทางที่่�เรามีีต่่อเรื่่�องนี้้�คืือการพััฒนา “ขั้้น
� บัันได” ของการ
ดููแลอนามััยการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ที่
ำ ่�ได้้ปรัับปรุุงแก้้ไขให้้ดีียิ่่�ง
ขึ้้� น โดยสร้้างหน่่วยแกนกลางขึ้้� นมาเป็็ นหลัักการ ซึ่่� งเป็็ นไป
ตามความคาดหวัังจากมาตรฐานของบุุคคลที่่�สามและจาก
ความคิิดเห็็นของผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�มีีอยู่่�จำำ�นวนมาก แต่่ละขั้้น
�
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ตารางที่่� 1 คำำ�อธิิบายสถานะแนะนำำ�ที่่�บริิษััทได้้รัับในแต่่ละระดัับ ทั้้ง� ในการดำำ�เนิินงานของตนและในห่่วงโซ่่อุุปทาน

ระดัับ

คำำ�อธิิบายสถานภาพที่่�ต้้องการ

สุุขภาพและการจััดการ
สุุขภาพขั้้น
� พื้้� นฐาน

มีีข้้อมููลที่่�สมบููรณ์์เกี่่�ยวกัับสุุขภาวะของประชากรสััตว์์น้ำ�ำ�และการจััดการสุุขภาพในสถาน
ที่่�สำำ�หรัับฟาร์์มแต่่ละแห่่ง

การใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสม
เหตุุผยิ่่�งขึ้้� น

จััดการการใช้้ยาปฏิิชีีวนะได้้อย่่างรอบคอบ และใช้้ตามคำำ�แนะนำำ�อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

บริิการวิินิิจฉััยโรค

มีีความสามารถในการวิินิิจฉััยโรคที่่�พบในฟาร์์มอย่่างรวดเร็็ว หรืือพร้้อมใช้้งานทัันทีี
ภายในบริิษััท ซึ่่� งช่่วยให้้ได้้คำำ�แนะนำำ�สำำ�หรัับการรัักษาที่่�เหมาะสม

การเข้้าถึึงการรัักษาที่่�เหมาะ ให้้การรัักษาได้้อย่่างถููกต้้องโดยอาศััยองค์์ความรู้้�และการเข้้าถึึงยาปฏิิชีีวนะที่่�เหมาะสม
สม
และมีีคุุณภาพดีี
บริิการออกใบสั่่�งยาโดย
สััตวแพทย์์

มีีระบบการดููแลสุุขภาพแบบมืืออาชีีพ เพื่่� อให้้บุุคลากรที่่�ผ่่านการฝึึ กอบรมเป็็ นผู้้�สั่่�งการ
รัักษาพยาบาลทั้้ง� หมด

แผนสุุขภาพสำำ�หรัับสััตว์์ใน
ฟาร์์ม (veterinary health
plan, VHP)

ฟาร์์มแต่่ละแห่่งมีีแผนสุุขภาพประจำำ�ปีี และจััดทำำ�ขึ้้�นโดยได้้รัับคำำ�ปรึึกษาจากสััตวแพทย์์
ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง

การจััดการพื้้� นที่่�อย่่างเหมาะ ฟาร์์มในบริิเวณใกล้้เคีียงมีีแผนสุุขภาพในที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยความร่่วมมืือกัันระหว่่างบริิษััท
สม
กัับฟาร์์ม
ระบบความปลอดภััยทาง
ชีีวภาพขั้้น
� สููง

มีีการจััดการพื้้� นที่่�โดยคำำ�นึึงถึึงความเชื่่�อมโยงของฟาร์์ม และเติิมเต็็มโดยคำำ�นึึงถึึงความ
เสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงคุุณภาพของสิ่่�งแวดล้้อมอีีกด้้วย

ตารางที่่� 2 แนวทางแนะนำำ�สามระดัับเพื่่� อการสัังเกตความคืืบหน้้า
ความสำำ�เร็็จ

ขั้้�นต้้น

ขั้้�นกลาง

ขั้้�นสููง

ขั้้น
� ต้้น

ขั้้น
� กลาง

ขั้้น
� สููง

ข้้อมููลด้้านสุุขภาพและการจััดการสุุขภาพ
การใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผลยิ่่�งขึ้้� น
บริิการวิินิิจฉััยโรค
บริิการออกใบสั่่�งยาโดยสััตวแพทย์์
การเข้้าถึึงการรัักษาที่่�เหมาะสม
แผนสุุขภาพสำำ�หรัับสััตว์์ในฟาร์์ม (VHP)
การจััดการพื้้� นที่่�อย่่างเหมาะสม
การประเมิินระบบความปลอดภััยทางชีีวภาพ
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ปััจจุุบัันของตนบนขั้้น
� บัันไดและห่่วงโซ่่อุุปทานจากข้้อมููล
ที่่�ให้้ไว้้ ในปีีถััดไป เป้้ าหมายคืือการสนัับสนุุนและส่่งเสริิม
ให้้สมาชิิกเลื่่�อนระดัับบนขั้้น
� บัันไดได้้อย่่างมั่่�นคง โดยสิ่่�ง
สำำ�คััญคืือมีีการใช้้ยาปฏิิชีีวนะอย่่างสมเหตุุผลตั้้ง� แต่่เริ่่�ม
ต้้น ขอแนะนำำ�ให้้ตั้ง้ � เป้้ าหมายในปีี 2023 และ 2025 สำำ�หรัับ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่� อให้้สมาชิิกมีีเวลาดำำ�เนิินการอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

การเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ จากภายนอก โดยมุ่่�งเน้้นที่่�การพััฒนา
แนวทางการปรัับปรุุงอย่่างเป็็ นระบบ ผลลััพธ์์จากข้้อมููล
การสำำ�รวจที่่�สมาชิิกให้้ไว้้จะได้้รัับการตรวจสอบโดยเก็็บ
เป็็ นความลัับ แต่่สามารถแสดงถึึงสถานการณ์์ปัั จจุุบััน
ได้้ จะมีีการหารืือเพิ่่�มเติิมอย่่างละเอีียดเกี่่�ยวกัับตััวเลืือก
สำำ�หรัับความคืืบหน้้าในเวิิร์์กชอปนี้้� ซึ่่� งทำำ�ให้้สมาชิิกสามารถ
สำำ�รวจรายละเอีียดเหล่่านี้้�ได้้ในภายหลััง ก่่อนการประชุุม
เชิิงปฏิิบััติิการ จะมีีการทำำ�งานเพิ่่�มเติิมร่่วมกัับสมาชิิกเพื่่� อ
ปรัับปรุุงข้้อมููลที่่�มีีอยู่่� เพื่่� อให้้ครอบคลุุมขอบเขตการดำำ�เนิิน
งานทั้้ง� หมดรวมถึึงผลผลิิตของห่่วงโซ่่อุุปทาน และข้้อมููลมีี
ความละเอีียดเหมาะสมเพื่่� อแสดงประสิิทธิิภาพของสมาชิิก
โดยเทีียบกัับเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�เสนอ นอกจากนี้้� SRC จะดำำ�เนิิน
การทบทวนกฎหมายระดัับประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ยา
ต้้านจุุลชีีพในการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ โดยได้้รัับการสนัับสนุุน
และข้้อมููลจากบริิษััทต่่าง ๆ

ขั้้�นตอนต่่อไป
เมื่่� อยอมรัับหลัักการจััดการอนามััยการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำ��ำ
ที่่�เสนอและสนัับสนุุนการจััดทำำ�หลัักจรรยาบรรณว่่าด้้วย
การใช้้ยาปฏิิชีีวนะของ SeaBOS แล้้ว ขั้้น
� ตอนต่่อไปก็็คืือ
การกำำ�หนดจุุดเริ่่�มต้้นของแต่่ละบริิษััทพร้้อมด้้วยห่่วงโซ่่
อุุปทาน จากนั้้น
� จึึงกำำ�หนดแผนกลยุุทธ์์เรื่่�องวิิธีีการดำำ�เนิิน
งานในขั้้น
� ตอนต่่อไป
การประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการแบบทางไกลจะจััดขึ้้� นในเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2022 โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอนามััยการเพาะ
เลี้้�ยงสััตว์์น้ำ�ำ�จากกลุ่่�มสมาชิิกและผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านอนามััย
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กลยุทธ์นี้จัดทำ�ขึ้นโดยคณะทำ�งานที่ 3 (Task Force III) ของ SeaBOS ด้วยการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์จาก Stockholm Resilience Centre มหาวิทยาลัย
สตอกโฮล์ม, Beijer Institute of Ecological Economics และโครงการ Global Economic Dynamics and the Biosphere ราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่ง
สวีเดน, มหาวิทยาลัยแลงคาสเตอร์, และ Stanford Center for Ocean Solutions ตลอดจนการสนับสนุนทางการเงินจาก Walton Family Foundation,
David and Lucile Packard Foundation, และ Gordon and Betty Moore Foundation

