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Codex Committee on Residues of 
Veterinary Drugs in Food (CCRVDF)

- เร่ิม 1986 (2529): 20 การประชมุ

- หนา้ที่

@ จดัล าดบัความส าคญัรายการยาสตัว์

@ เสนอคา่ MRL

@ พิจารณาวิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง

ตรวจสารตกคา้งจากยาสตัว์

@ จดัท า Code of practice 

USA



Codex Committee on Residues of 
Veterinary Drugs in Food (CCRVDF)

-

CCRVDF :การจดัท ามาตรฐาน (MRL และ code of 

practice): Risk Analysis Principle

-พื้นฐานขอ้มลูทางวิทยาศาสตร์

-risk assessment process (4 ขัน้ตอน)

-risk assessment/risk management



CCRVDF Risk assessment & Risk 
management

JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) ท าหนา้ที่ Risk assessment expert

ADI (Acceptable Dairy Intake)

MRL (Maximum Residue Limit)

CCRVDF เสนอช่ือยาสตัว์
เพื่อก าหนด MRL

CAC รับรอง
เป็นงานใหม่

JECFA รับเร่ือง/
ประเมินความเส่ียง

JECFA +
ผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภูมิภาค

ก าหนดค่า ADI

และ MRLs

CCRVDFทบทวนและ
ตดัสินใจก าหนดค่า 
MRLs

สารท่ีไม่สามารถก าหนดค่า ADI/MRLs



มาตรฐาน/ขอ้แนะน าที่เกี่ยวขอ้ง

- รายการ MRLs 

- แนวทางการปฏิบตัดิา้นกฏระเบียบของประเทศในการ

ประกนัความปลอดภยัอาหารของการใชย้าสตัวใ์นสตัวท์ี่

เลี้ยงเป็นอาหาร



รายการ  MRLs

ยาสตัว ์~59 ชนดิ MRLs ~562 ค่า

ชนดิสตัว์

cattle, sheep, pig, goat, poultry,  

chicken, turkey, duck, rabbit, fish,

prawn, salmon, trout, quail,

deer, horse



สาร/ยาสตัวท์ี่ไมม่ ีADI/MRLs

ยาสตัว ์~11 ชนดิ 

chloramphenical, malachite green 

carbadox, chlorpromazine, nitrofurans

(furazolidone, nitrofural), nitroimidazoles

(dimetridazole, ipronidazole, metronidazole,

ronidazole), olaquindox

ปัญหาตอ่

สขุภาพมนษุย์

การจดัการความเส่ียง?



แนวทางการปฏิบติัดา้นกฎระเบียบของประเทศในการประกนั  

ความปลอดภยัอาหารของการใชย้าสตัวใ์นสตัวท่ี์เลี้ยงเป็นอาหาร

-กรอบงานส าหรบัระบบควบคมุตรวจสอบความปลอดภยัเร่ืองการใชย้าสัตว ์ 

1.การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีผูเ้กี่ยวขอ้ง 

2.ก าหนดความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการ

3.การใหก้ารรบัรองโดยผา่นส่วนราชการที่มอี านาจหนา้ที่ 

4.การก าหนดขอ้มลูเกี่ยวกบัยาสตัว ์

5.การจ าหนา่ยและการใชย้า

- การทวนสอบระบบ



การผลิตสกุรของไทย

 10-12 ลา้นตวั/ปี 98 %   ใชบ้ริโภคภายใจ

 75 % เป็นเกษตรกรรายย่อย ผลิตแบบพื้นบา้น

 25 % เป็นการเลี้ยงแบบฟารม์ใหญ่ เพ่ือการคา้ มลีกูเลา้ 

หรือลกูฟารม์ (แนวโนม้การเลี้ยงแบบประกนัราคา เพื่อแปรรปูจะเพิ่มข น้)

 โรงช าแหละที่ไดม้าตรฐานเพื่อสง่ออก 8 แห่ง 

ก าลงัผลิต 6,700 ตนั/วนั (สกุรสดแชเ่ย็น/แชแ่ข็ง) 

 โรงงานแปรรปู สง่ออก 28 โรงงาน



ศกัยภาพในการผลิต/สง่ออกสกุรของไทย

1. มกีารพฒันาสายพนัธส์กุรใหเ้หมาะสมในการเลี้ยงในภมูิภาค

2. มกีารพฒันารบัฟารม์ย่อย เป็นฟารม์ขนาดใหญ่ ใชร้ะบบลกู

ฟารม์แบบการคา้

3. มกีารพฒันามาตรฐานการจดัการฟารม์ตามระบบสากล

4. มกีารผลิตที่ครบวงจร (ลกูพนัธ ์การขนุ/การเลี้ยง/โรงฆา่

ช าแหละ แปรรปู ที่มมีาตรฐานตลอดห่วงโซ่



5. มกีารควบคมุโรค และสารเคมตีกคา้ง 

6. มรีะบบการรบัรองที่นา่เชือ่ถือเป็นท่ียอมรบัของสากล

7. มกีารก าหนด และเฝ้าระวงัเขตปลอดโรคปากและเทา้เป่ือย ตาม OIE

8. สามารถลงทนุในการแปรรปู มเีทคโนโลยีการผลิตทัง้แบบพ้ืนบา้น 

และอตุสาหกรรม (กนุเชยีง หมยูอ แหนม หมหูยอง หมแูผน่ ลกูชิ้น

ใสก้รอก แฮม เบคอน ฯลฯ)

ศกัยภาพในการผลิต/สง่ออกสกุรของไทย(ต่อ)



ศกัยภาพในการผลิต/สง่ออกสกุรของไทย(ต่อ)

9. รัฐสนบัสนุนการขยายตลาด โดยเฉพาะในกลุ่ม AEC

- จดัท ายทุธศาสตร์การคา้ขายชายแดนกบั 4 ประเทศ 
เขมร/ลาว/ พม่า/ เวียตนาม 

- ก าหนดนโยบายก ากบัดูแล การผลิต คุณภาพ ราคา ใหเ้สถียร
- ส่งเสริมการผลิต สุกรอินทรีย ์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
เป็นทางเลือก



การใชย้าผสมอาหารสุกร

ยาสัตว์ ควบคุมโดยส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
โดย พระราชบญัญติัยา 2510 และท่ีแกไ้ข/ปรับปรุง

- ข้ึนทะเบียนต ารับ
- อนุญาตการน าเขา้ ทั้งสารตั้งตน้ใชผ้ลิตยา และยาผสมส าเร็จรูป

- อนุญาตการผลิต ยาต ารับ (ส าเร็จรูป  หรือ medicated premix)

อนุญาตการจ าหน่าย  (ยาตน้ต ารับ สารตั้งตน้การผลิตยา )



การใช้ กรมปศุสตัว ์ก ากบัดูแล โดย พระราชบญัญติัควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว ์2525

- การผสมในอาหาร การจ าหน่าย เง่ือนไขการใช้

- การตกคา้ง (พระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พศ. 2551/

พระราชบญัญติัอาหาร  2525 )

ไม่มีการอนุญาตให้ผสมยาสัตว์ ในอาหารสัตว์เพือ่จ าหน่ายโดยทัว่ไป

การใช้ยาผสมอาหารสุกร (ต่อ)



มาตรฐานสินคา้เกษตร

1. ขอ้ปฏิบตักิารควบคมุการใชย้าสตัว์

(มกษ.9032-2552)

2. การปฏิบตัทิางการเกษตรที่ดสี าหรบัฟารม์

สกุร(มกษ. 6403-2552 )



มาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ 9032-2552) 
เร่ือง ขอ้ปฏิบติัการควบคุมการใชย้าสตัว ์เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มท่ี 126 ตอนพิเศษ 187ง ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2552

ครอบคลุม การก าหนดเกณฑป์ฏิบติัในการใชย้าสตัว ์ท่ีเป็นอาหารมนุษย ์
เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดปัญหาของยาสตัวต์กคา้งเกิดก าหนด ความปลอดภยั 
หรือค่าระดบัสูงสุดของสารตกคา้งจากยาสตัวใ์นสตัว์

มาตรฐานสินคา้เกษตร



มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ 9032-2552)
- ก าหนดแหล่งท่ีมาของยาสตัว์

- ผูมี้อ  านาจการใช ้/สัง่ใช ้หนา้ท่ีความรับผดิชอบ การประเมินสถานะสุขภาพ 
- การจดัตารางการใชย้า  ควบคุมการใช้
- ค านึงถึงผลกระทบสวสัดิภาพสตัว ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม และการด้ือยาของจุลชีพ 
- การจดัท าบนัทึก
- ขอ้มูลเก่ียวกบัยาสตัว ์ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง ขอ้บงัคบัฉลาก เอกสาร

ก ากบัการใช้



มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ 9032-2552)

การเตรียมยา 

- การผสมยาท่ีตอ้งมีหลกัการปฏิบติัตามเกณฑท่ี์ดี
- มีขั้นตอนการผสม ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

มีสูตรท่ีแน่นอน มีการจดัล าดบัการผสม
หลีกเล่ียงการปนเป้ือนขา้ม
ไม่ใชส้ารท่ีไม่อนุญาต
มีการท าความสะอาดอุปกรณ์อยา่งถูกตอ้ง



การใชย้า

- ควบคุมปริมาณการจ่ายยา มีบนัทึกการสัง่จ่าย
- ก าหนดวิธีการใช ้ก าหนดระยะเวลาหยดุยา
- ค านึงถึงประสิทธิภาพการรักษาโรค
- ผลกระทบต่อตวัสตัว ์ค  านึงถึงผลขา้งเคียง
- ความเส่ียงในการเกิดเช้ือด้ือยา
- การเกบ็รักษาและก าจดัยาสตัวท่ี์ไม่ตอ้งการใช้

มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ 9032-2552)



เร่ือง การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับฟาร์มสุกร ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 126 ตอนพิเศษ 186 ง ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 

- ครอบคลุม การผลิตสุกรท่ีมีสุขภาพดี ไดเ้น้ือสุกรท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค

มาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ 6403-2552) 



เกณฑก์ าหนด

 มีสถานท่ีตั้ง โรงเรียน

 อาหาร/น ้า
 การจดัการฟาร์ม – คู่มือฟาร์ม
 การป้องกนั ควบคุมโรคและการบ าบดัโรคสตัว์
 สวสัดิภาพสัตว์
 ส่ิงแวดลอ้ม 
 การบนัทึกขอ้มูล



ประเด็นทา้ทาย

1.การตกค้างของยาสตัว์ที่

ไม่อนุญาต เช่น

Salbutamol/Clenbutarol

Carbadox

2. การใช้ยาต้านจุลชีพ

อย่างสมเหตุสมผล-การ

เกดิ Antimicrobial 

Resistance    



ขอบคณุคะ่


