เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๗ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว เปนมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสิน คาเกษตร : ขอปฏิบัติการควบคุม การใชยาสัตว มาตรฐานเลขที่ มกษ.
9032 - 2552 ไวเปนมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ขอปฏิบัตกิ ารควบคุมการใชยาสัตว
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดเกณฑปฏิบัติในการใชยาสัตวสําหรับสัตวที่เลี้ยงเพื่อเปนอาหารมนุษย
หรือสัตวที่เลี้ยงเพื่อใหผลิต ผลและผลิตภัณ ฑซึ่งเปน อาหารมนุษย (food producing animal) เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดยาสัตวตกคางที่เกินกําหนดคาระดับสูงสุดของสารตกคางจากยาสัตวในสัตว ผลิตผล
และผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ยาสัตวหรือยาสําหรับสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ใหแกสัตวที่เลี้ยงเพื่อเปนอาหาร
มนุษย หรือสัตวที่ใหผลิตผลและผลิตภัณฑซึ่งเปนอาหารมนุษย เพื่อวัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด
บรรเทา ปองกัน รักษาโรค หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น
2.2 ยาสัตวตกคาง (residues of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตวตามขอ 2.1 ทั้งที่เปนสารตั้งตน (parent drug)
รวมถึ ง สารที่ เ กิ ด จากกระบวนการสร า งและสลาย (metabolites) และสารอื่ น ๆที่ ติ ด มากั บ ยาสั ตว
(associated impurities) ที่ตกคางในเนื้อเยื่อสัตว ผลิตผล และผลิตภัณฑของสัตวซึ่งเปนอาหารมนุษย
2.3 สัตวแพทย หมายถึง ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่งตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
2.4 ผูไดรับมอบหมาย หมายถึง บุคคลที่สัตวแพทย มอบหมายใหใชยาสัตว โดยไดรับการแนะนําและ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทย
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน
(ขอ 3)
รายการ

เกณฑกําหนด

วิธีตรวจประเมิน

1. แหลงที่มาของยาสัตว
1.1 เปนยาสัตวที่ขึ้นทะเบียนไวกับหนวยงาน 1.1 ตรวจสอบเลขทะเบียนหรือ
ที่มีอํานาจหนาที่
เอกสารที่เกี่ยวของ จากขอมูลการ
ขึ้ นทะเบี ยนของสํ านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
กรมปศุสัตว และกรมประมง
1.2 มาจากแหล ง จัด จํา หนา ยที่ถูก ตองตาม 1.2 ตรวจสอบหลั กฐานแหล ง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ที่มาของยาสัตว
2. สัตวแพทยและผูไดรับ
มอบหมาย
2.1 มีสัตวแพทยรับผิดชอบในการตรวจวินจิ ฉัย 2.1 ตรวจใบอนุญาตผูประกอบ
บําบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค แนะนําและ วิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง
ควบคุมการใชยา กํา หนดระยะเวลาหยุด ยา
และออกใบสั่งยา (veterinary prescription)
2.2 ผู ไ ดรั บ มอบหมายจากสั ต วแพทย ต อ ง 2.2 ตรวจสอบหลักฐานบุคคล
ได รั บ การฝ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การใช ย าและ ผูไดรับมอบหมาย หลักฐานการ
มีคําแนะนําที่ชัดเจนจากสัตวแพทย
ฝกอบรมและการมอบหมาย
3. ขอมูลเกี่ยวกับยาสัตว 3. ยาสัต วตองมีขอมูลที่สํา คัญ บนฉลากและ 3. ตรวจสอบฉลากและเอก
เอกสารกํากับยาสัตว
สารกํากับยาสัตว
4. การเตรียมยา

4. ผูเตรียมยาตองไดรับการฝกอบรมวิธีการ
ใชยาสัตวและการใชอุปกรณอยางถูกตอง

4. ตรวจพินิจ และ/หรือตรวจ
บั น ทึ ก ประวั ติ ก ารฝ ก อบรม
ผูเตรียมยาหรือผูผสมยาสัตว
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วิธีตรวจประเมิน

5. การใชยาสัตว
5.1 ใชตามใบสั่งยา ยกเวนยาที่ไมตองมีใบ 5.1 ตรวจสอบใบสั่งยา และใบ
สั่งยาจากสัตวแพทย
มอบหมายกรณีมีการมอบหมาย
และรายการยาสัตวที่สัตวแพทย
จําแนกไววายาใดตองมี หรือไม
ตองมีใบสั่งยา
5.2 ไมใชยาสิ้นอายุ

5.2 ตรวจสอบวันสิ้นอายุของ
ยาสัตว

5.3 มีเ อกสารหรือคําแนะนําการใชยาสัต ว 5.3 ตรวจสอบคู มือการใชย า
ที่มีรายละเอียดวิธีการใช
สัตว
5.4 หยุดใชยาตามระยะเวลาหยุดยาที่กําหนด 5.4 ตรวจสอบบันทึกการใชยา
ไวในใบสั่ง ยา เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด ยาสัต ว และระยะเวลาหยุดยาสัตว
ตกคางในเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว
5.5 มีตารางการใชยาสัตวในการปองกันโรค 5.5 ตรวจสอบบั น ทึ ก ตาราง
ตามคําแนะนําของสัตวแพทย
การใช ย าสั ต ว ใ นการป อ งกั น
โรคสัตว
6. การเก็บบันทึกประวัติ 6. สัต วแพทยแ ละหรือ เจา ของฟารม หรือ 6. ตรวจสอบบั น ทึก การใช
ผูไ ดรับมอบหมาย ตองบัน ทึกการใชย าสัต ว ยาสั ต ว แ ละการเก็ บ รั ก ษ า
การใชยาสัตว
และเก็ บ บั น ทึ ก ไว อ ย า งน อ ย 3 ป เพื่ อ ให บันทึกการใชยาสัตว
สามารถตรวจสอบได
7. การระงับการใชยาสัตว 7. กรณีที่สงสัยวายาสัตวที่ใชนั้น ทําใหเกิดความ 7. ตรวจสอบบันทึกการใชยาสัตว
ผิ ด ปกติ ต อ สั ต ว สั ต วแพทย ห รื อ ผู ไ ด รั บ และบันทึกรายงานผลขางเคียง
มอบหมายต องหยุ ด ใชย าชนิด นั้น ทัน ทีและ
บั น ทึ ก ผลข า งเคี ย งพร อ มทั้ ง รายงานให
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ทราบ
8. การเก็บรักษายาสัตว

8. ใหเก็บรักษายาสัตวตามคําแนะนําของผูผลิต 8. ตรวจพิ นิ จ การเก็ บ รั ก ษา
ยาสัตว
ยาชนิดนั้น

9. การกําจัดยาสัตวที่
ไมตองการใช

9. การกําจัดยาสัตวที่เหลือจากการใช ตองปฏิบัติ 9. ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการกําจัด
ใหปลอดภัยตามคําแนะนําบนเอกสารกํ ากับยา ยาสัตว
หรือคําแนะนําของสัตวแพทย
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4 คําแนะนําสําหรับขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
คําแนะนํา ขอปฏิบัติการควบคุมการใชย าสัต วนี้ มีวัต ถุประสงคเ พื่อใหผูที่เ กี่ย วของ เชน เกษตรกร
ผูประกอบการฟารม สัตวแพทย ใชเปนแนวทางการควบคุมการใชยาสัตวอยางถูกตอง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว ผลิตผลหรือผลิตภัณฑจากสัตว โดยรายละเอียดคําแนะนําขอปฏิบัติการ
ควบคุมการใชยาสัตวอธิบายไวในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ก
คําแนะนําขอปฏิบัตกิ ารควบคุมการใชยาสัตว
(ขอ 4)

ก.1 แหลงที่มาของยาสัตว
ก.1.1 ยาสัตว สารผสมลวงหนาที่มีตัวยาผสมอยูดวย (medicated premix) ที่นํามาใชตองไดรับการ
ขึ้นทะเบียนตํารับกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ก.1.2 การจําหนาย จาย แจก ตองกระทํา โดยผูไ ดรับอนุญาตตามกฎหมาย และตองจัด ทําบัญชีโดย
บันทึกการจําหนาย จาย แจก และยอดคงเหลือเพื่อการติดตาม หรือตรวจสอบ รวมทั้งเก็บรักษายาสัตว
ตามคําแนะนําของผูผลิตยา
ก.1.3 กรณีซื้อยาสัตวจากผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาสัตว ทั้งยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณ ตองซื้อ
จากผูประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งมีหลายประเภท เชน ผูผลิตขายยาที่ตนผลิต ผูขายสง
ผูขายยาบรรจุเสร็จ
ก.2 สัตวแพทย และผูไดรับมอบหมาย
ก.2.1 หนาที่ความรับผิดชอบของสัตวแพทย
ก.2.1.1 ตรวจวินิจฉัย ปองกันและรักษาโรคสัตวที่อยูภายใตการดูแล โดยปฏิบัติ ดังนี้
(1) ควบคุมการใชยาสัตวใหเปนไปอยางถูกตองตอโรคที่วินิจฉัย ทั้งชนิด ขนาด ปริมาณของยาที่ใช และ
ควบคุมระยะเวลาหยุดยาไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดไวในฉลากหรือเอกสารกํากับยาสัตวตามที่ได
ขึ้นทะเบียนไว
(2) ใหความสําคัญในการจัดการฟารมที่ดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาที่จําเปน เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ
(3) ประเมินสถานะสุขภาพสัตว เพื่อจัด ตารางการใชยา และ/หรือ ผลิตภัณฑในการปองกันโรคสัต ว
เบื้องตนตามความจําเปน เชน โปรแกรมการใหวัคซีน ออกใบสั่งยาและควบคุมใหมีการจัดทําบันทึกการ
ใช ย า จั ด ทํ า คํ า แนะนํา การจํา แนกรายการยาสั ต วแ กผู ประกอบการฟาร ม เชน ยาที่ ใช โดยผู ไ ด รั บ
มอบหมายภายใตการควบคุมโดยตรงของสัตวแพทย ยาสัตวที่ใชโดยผูไดรับมอบหมายโดยไมตองมี
ใบสั่งยาจากสัตวแพทย รวมทั้งผลิตภัณฑฆาเชื้ออุปกรณและโรงเรือน
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(4) ใหการรักษาโรคเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดและใชยานอยที่สุด หลีกเลี่ยงการใชยาผสมที่มีตัวยา
ออกฤทธิ์ มากกว า 1 ชนิ ด ในตํา รับ ยา และตํ า รั บ ยาผสมนั้ น ต อ งไดรั บการขึ้ น ทะเบีย นตํา รับ ยากั บ
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ นอกจากนี้สัตวแพทยควรหลีกเลี่ยงการนํายามากกวาหนึ่งชนิดมาผสมใชเอง
(5) ควรตระหนักถึงการรักษาสัตวปวยเปนรายตัวทุกครั้งที่สามารถกระทําได โดยแยกสัตวปวยออกจาก
สัตวปกติในกรณีที่สามารถทําได
ก.2.1.2 ตองรับผิดชอบในการใหความเห็น การชันสูตรวินิจฉัย การสั่งการรักษาและการใชยาเฉพาะตอ
โรคที่วินิจฉัยใหแกผูไดรับมอบหมาย และพึงระวังถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใชยาสัตว ทั้งตอตัวสัตว
หรือผูใชยาในกรณีที่การใชยาสัตวไมไดอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยตรงของสัตวแพทย
ก.2.1.3 ตองใหคําแนะนําที่ชัดเจนแกผูไดรับมอบหมายเกี่ยวกับขนาดการใช วิธีการใช การคํานวณการ
ใชยา รวมถึงวิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา
ก.2.1.4 กํากับ ดูแล เพื่อใหคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวในการเลี้ยงสัตว
ก.2.2 หนาที่ความรับผิดชอบของผูไดรับมอบหมาย
ก.2.2.1 ตองทําหนาที่ในการใชยาสัตวที่ถูกตอง และจัดทําบันทึกการใชยาสัตวตามคําแนะนํา และ/หรือ
ใบสั่งยาจากสัตวแพทย
ก.2.2.2 ตองไดรับคําแนะนําที่ชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของการใช วิธีการใช การคํานวณการใชยา รวมถึง
วิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา
ก.2.2.3 ใหความสําคัญในการจัดการฟารมที่ดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาที่จําเปน เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ
ก.3 ขอมูลเกี่ยวกับยาสัตว
ตํารับยาสัตวที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว ผลิตภัณฑดังกลาวตองมีฉลาก
และเอกสารกํากับการใชผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ ยาสัตวชนิดนั้นๆ เชน ปริมาณตัวยา
ออกฤทธิ์ ขนาดการใช ขอบงใช ขอควรระวัง ระยะหยุดยา การเก็บรักษา วันเดือนปที่ผลิต ยาสิ้นอายุ ขอ
หามและคําเตือนตางๆ เปนตน
ก.4 การเตรียมยา
ก.4.1 การเตรียมยาตามขอกําหนดนี้ หมายถึง การเตรียม หรือการผสมยาสัตวที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
แลวรวมถึงการผสมยาในอาหารสัตว เพื่อปองกันหรือรักษาโรคสัตวที่อยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย
ผูมีหนาที่รับผิดชอบเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดจําหนายทั่วไปในทองตลาด
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ก.4.2 ผูประกอบการควรจัด ทํา บัน ทึกการรับยาประจําฟารม เก็บเอกสารกํา กับยาแตละชนิด โดยมี
รายละเอียดที่สําคัญและสามารถระบุแหลงที่มาได (ภาคผนวก ข.1)
ก.4.3 ผูที่เตรียมยา ไดแก สัตวแพทย หรืออาจมอบหมายการเตรียมยาบางชนิดใหกับผูไดรับมอบหมาย
ที่ไดรับการฝกฝนในดานวิธีการ และอุปกรณในการผสมยาสัตวจากสัตวแพทยแลว
ก.4.4 การเตรียมยาหรือผสมยาสัตว ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ดี ี เชน การจัดบริเวณเตรียมยา อุปกรณ
ที่สะอาดและเหมาะสม พึงระวังอันตรายอันเกิดจากการผสมยา ควรใสถุงมือหรือมีผาปดจมูกเพื่อความ
ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในการเตรียมยา เปนตน
ก.4.5 การผสมยาในอาหารสั ต วมีขั้ น ตอนปฏิ บัติใ นการผสมให เ ปน เนื้อเดีย วกัน มีสูต รที่แ นน อน
หลีกเลี่ยงการปนเปอนขามของยาสัตวในขั้นตอนการผสม เชน การจัดลําดับการผสม การทําความสะอาด
อุปกรณ และหามใชสารที่ไมอนุญาตตามกฎหมายผสมในอาหารสัตว
ก.5 การใชยาสัตว
ก.5.1 ปริมาณการจายยาสัตว ควรเหมาะสมกับการรักษาโรค หรือปองกันโรคตามการวินิจฉัยของสัตวแพทย
ไมควรจัดหาหรือจายยาสัตวในปริมาณที่มากเกินความจําเปน ทั้งนี้การใชวัคซีน ฮอรโมน ยาตานจุลชีพ
และยาที่กอใหเกิดการตกคางในผลิตภัณฑตองมีใบสั่งยาจากสัตวแพทยเทานั้น (ภาคผนวก ข.2 )
ก.5.2 หากการใชยาสัตวกระทําโดยผูไดรับมอบหมายโดยดําเนินการตามใบสั่งยาของสัตวแพทย ผูไดรับ
มอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว ควรไดรับคําแนะนําที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูมีหนาที่
รับผิดชอบ และปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบอยางเครงครัด (ภาคผนวก ข.3)
ก.5.3 การใชย าสัต วชนิด ที่ไ มตองมีใบสั่ง ยาจากสัตวแพทย จะตองปฏิบัติต ามขอบงใชในฉลากหรือ
เอกสารกํากับยาที่ไดรับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ก.5.4 ในภาวะการเกิดโรคซึ่งไมมียาที่ขึ้นทะเบียนโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่หรือไมมีผลิตภัณฑที่มี
ขอบงชี้ใชเฉพาะ หรือ ไมไดระบุชนิดสัตว (target species) บนฉลาก สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
สามารถใชยาชนิดอื่นที่ขึ้นทะเบียนแลวจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือใชยาสัตวตางจากขอบงใชใน
ฉลาก (off label use) หรือเอกสารกํากับยาได
ทั้งนี้ สัตวแพทยตองพิจารณาความจําเปน ในการใชย าอยา งรอบคอบ หรือขอคําแนะนํา จากผูผลิตยา
เนื่องจากการใชยาในลักษณะนี้อาจกอใหเกิดผลขางเคียงอันไมพึงประสงค หรืออาจกอใหเกิดการตกคาง
ของยาสัตวในระดับที่ไมปลอดภัยตอผูบริโภค
หากจําเปนตองใชยาสัตวในลักษณะดังกลาว สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ ควรปฏิบัติดังนี้
ก.5.4.1 บันทึกการสั่งจายยา กําหนดวิธีการใชยา และระยะเวลาหยุดยาเปนลายลักษณอักษร
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ก.5.4.2 หามผูอื่นใหยาในลักษณะเชนนี้นอกจากสัต วแพทยผูทํา หนาที่รับผิด ชอบ หรือโดยผูไ ดรับ
มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูรับผิดชอบเทานั้น
ก.5.4.3 ใชดุลยพินิจเพื่อความปลอดภัย ตอผูบริโภค เชน การเพิ่มระยะเวลาหยุด ยา การเลือกใหย า
เฉพาะพอ-แมพันธุที่ไมไดนําผลิตภัณฑมาบริโภคโดยตรง
ก.5.5 ผูใชยาสัตวนอกจากตองปฏิบัติตามขอบงใชของยาชนิดนั้นอยางเครงครัดแลวตองระมัดระวังเรื่อง
คุณภาพของยาสัตวที่ใชใหเปนไปตามลักษณะของยาสัตวชนิดนั้น ไดแก ลักษณะทางกายภาพ เชน สี
ลักษณะผง หรือสารละลาย เปนตน วันเดือนปที่ผลิต วันเดือนปสิ้นอายุ การเก็บรักษา กรณีมีการใชยา
ผสมในอาหารสัตว ควรจดบันทึกการผสมยาดังกลาว (ภาคผนวก ข.4)
ก.5.6 การใชยาตานจุลชีพ สัตวแพทยผูรับผิดชอบโดยตรงตอสุขภาพของสัตวหรือฝูงสัตว เปนผูสั่งใชยา
ตานจุลชีพในสัต วเ ทา นั้น สัต วแพทยค วรมีเ วลาเพียงพอในการตรวจสุขภาพตัวสัตวหรือฝูงสั ตวเพื่อ
วินิจฉัยกอนออกใบสั่งยา หรือมีเวลาเพียงพอสําหรับสัตวแพทย เพื่อใหทราบสถานะดานสุขภาพสัตวหรือ
ฝูงสัตวเพื่อใหมีการวินิจฉัยและออกใบสั่งยา
ขอแนะนําในการใชยาตานจุลชีพสําหรับสัตว ควรคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
ก.5.6.1 ประสิทธิภาพในการรักษาโรค ผลกระทบของยาตอตัวสัตว ความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยา และ
ผลกระทบที่ไมพึงประสงคตอจุลชีพชนิดอื่นที่อาศัยอยูรวมกัน (commensal flora)
ก.5.6.2 การเลือกใชยาตานจุลชีพ ควรเลือกยาตานจุลชีพชนิดที่ออกฤทธิ์แคบ (narrow spectrum) เปน
ลําดับแรกกอน เนื่องจากยาที่ออกฤทธิ์กวาง (broad spectrum) มักมีผลกระทบตอเชื้อจุลชีพหลายชนิด
และสงผลใหเพิ่มโอกาสหรือความเสี่ยงตอการพัฒนาเปนเชื้อดื้อยาสูงขึ้น
ก.5.7 หามผูประกอบการจัดหายามาใชเองโดยไมมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย ยกเวนยาสามัญประจําบาน
สําหรับสัตว ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม หรือยาที่ประกาศกําหนด ทั้งนี้
ตองแจง สัต วแพทยและจดบัน ทึกการใชย าดังกลา ว หามใหย าในขอบง ใชที่ตางจากที่ระบุในฉลาก/
เอกสารกํากับยา เวนแตเปนไปตามใบสั่งยาของสัตวแพทย
ก.5.8 ผูประกอบการและผูใชยาสัตวตองปฏิบัติตามระยะเวลาหยุดยากอนสงสัตวเขาโรงฆา หรือกอนนํา
ผลิตภัณฑจากสัตวไปบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑจากสัตว
โดยระยะเวลาหยุด ยาต องไมนอยกวา ตามที่กํา หนดไวในฉลากหรือเอกสารกํา กับ ยาที่ไ ดรับการขึ้ น
ทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือตามคําแนะนําที่เปนลายลักษณอักษรของสัตวแพทย
ก.5.9 ในกรณีที่จําเปนตองขายสัตวกอนระยะเวลาหยุดยา ใหทําไดตอเมื่อสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ไดแจงใหผูซื้อทราบถึงประวัติการรักษาสัตว และระยะเวลาหยุดยาที่ตองปฏิบัติ
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ก.5.10 ในกรณีที่ใหยาสัต วดว ยอุปกรณชนิดที่ใชไ ดค รั้ง เดีย ว (disposable equipment) ควรกํา จัด
อยางถูกตองตามขอกําหนดของผูผลิต หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ก.5.11 การทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ที่ใชในการใหยาสัตว ใหทําอยางถูกตองโดยคํานึงถึง ความ
ปลอดภัยของมนุษยและสภาพแวดลอม ในกรณีที่อุปกรณที่ใชในการใหยายังคงมียาตกคางอยูแมวาผาน
การทําความสะอาดแลว อุปกรณนั้นๆ ควรถูกทําลายโดยวิธีเดียวกันกับวิธีทําลายยาสัตว ชนิดนั้นตาม
คําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ก.5.12 ผูประกอบการควรมีเอกสารคําแนะนําของสัตวแพทยเพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติประจําฟารม
เกี่ยวกับการทําความสะอาดอุปกรณ การทําลายอุปกรณหรือภาชนะบรรจุ
ก.6 การเก็บบันทึกประวัติการใชยาสัตว
สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ และ/หรือ เจาของฟารม หรือผูไดรับมอบหมายตองบันทึกขอมูลการใหยา
ไดแก ชนิด ขนาดยา ปริมาณยา วันที่ใหยา ขอมูลของสัตวที่ไดรับยา และระยะหยุดยา บันทึกขอมูลการใหยา
ควรเก็บไวอยางนอย 3 ป เพื่อสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบการใชยาสัตวในฟารมเลี้ยง
สัตวนั้น ๆ (ภาคผนวก ข.5)
ก.7 การระงับการใชยาสัตว
ก.7.1 การระงับการใชยาสัตว หมายถึง การหยุดการใชยาสัตวกลางคัน ในกรณีที่สงสัยวายาสัตวชนิดนั้น
อาจทําใหเกิดความผิดปกติตอสัตวที่ไดรับยา หรืออาจเปนสาเหตุการตายของสัตว หรือการใชยาสัตว
ชนิดนั้นเปนอันตรายตอผูใช สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว
ควรหยุดการใชยานั้นทันที หรือปฏิบัติตามดุลยพินิจของสัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบ
ก.7.2 สัตวแพทยผูมีหนาที่รับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมาย ควรรายงานผลขางเคียงอันไมพึงประสงค
จากการใช ย าสั ต ว แก หน ว ยงานที่รั บ ผิด ชอบในการควบคุม คุณ ภาพการใช ย าสัต ว เช น สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือกรมปศุสัตว กรมประมง แลวแตกรณี และควรรายงานไปยัง
บริษัทผูผลิตยาสัตวนั้นดวย (ภาคผนวก ข.6)
ก.8 การเก็บรักษายาสัตว
ก.8.1 การเก็บรักษายาสัตวควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตยาชนิดนั้น ซึ่งกําหนดอยูในฉลากยาหรือ
ภาชนะบรรจุ สภาพการเก็บรักษายาตองคํานึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น เนื่องจากการเก็บรักษายาโดยไม
ถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต อาจมีผลทําใหยาเสื่อมคุณภาพ
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ก.8.2 การเก็บรักษายาสัตว ควรแยกตามชนิดของยา ยาที่ใชโดยสัตวแพทยหรือภายใตการควบคุมดูแล
ของสัตวแพทย (prescription medicine) ควรแยกเก็บรักษาจากยาสัตวที่ใชไดโดยไมตองมีใบสั่งยาจาก
สัตวแพทย (nonprescription medicine)
ก.8.3 ยาสัตวทุกชนิดควรเก็บไวในที่ปลอดภัยเทานั้น หากปฏิบัติไดควรเก็บใสกุญแจไวเพื่อปองกันการ
เคลื่อนยายโดยบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต และตองเก็บใหพนจากมือเด็กหรือสัตวตางๆ
ก.9 การกําจัดยาสัตวที่ไมตองการใช
การกําจัดยาสัตวที่ไมตองการใช ควรปฏิบัติใหปลอดภัย ตามคําแนะนําของผูผ ลิตที่ระบุไวในเอกสาร
กํากับผลิตภัณฑหรือบนภาชนะ หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ
เพื่อลดการปนเปอนตอสภาพแวดลอม

11
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ภาคผนวก ข
ข.1 ตัวอยางบันทึกการรับยาสัตวประจําฟารม
(ขอ ก.4.2)
ชื่อ-ที่อยูฟารม.....................................................................................ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม.......................................................................................
วันที่รับยา

ชื่อยา
ชื่อทางการคา ชื่อสามัญ

เลขทะเบียน
ตํารับยา

รูปแบบยา

ปริมาณยาที่ไดรับ
ขนาดบรรจุ จํานวน

รุนการผลิต วันเดือนป
ที่ยาสิ้นอายุ

หลักฐานการซื้อ/
แหลงที่มาของยา
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ข.2 ตัวอยางใบสั่งยาสัตว
(ขอ ก.5)

สัตวแพทย (ชื่อ-ที่อยู).........................................................................................................
เลขที่ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย....................................................................
เจาของฟารม (ชื่อ-ที่อยู)......................................................................................................
บงชี้สัตวที่ไดรับยาภายใตการดูแลของสัตวแพทยผูรับผิดชอบ.......................................................
(เชน ชนิด, อายุ, รุนการเลี้ยง หรือ รหัสบงชี้, เพศ, น้ําหนักตัว)
วัน / เดือน / ป ที่ออกใบสั่งยา........................................
ชื่อสามัญ...........................................................................................................
ชื่อการคา..........................................................................................................
เลขทะเบียนตํารับยา............................................................................................
วัตถุประสงคการใหยา.........................................................................................
วิธีใหยา............................................................................................................
ขนาดยา ปริมาณยา (ขนาดยาที่ใชตอน้ําหนักตัวสัตวที่รักษา และจํานวนครั้งของการใหยา
ตอวัน ปริมาณยาในอาหารสัตวหรือน้ํา) .................................................................
ระยะเวลาการใหยา (ใหยาติดตอกันนานกีว่ นั )........................................................
ระยะหยุดยา.....................................................................................................
ปริมาณยาทั้งหมดที่จายให..................................................................................
ขอหามและขอควรระวัง......................................................................................
..............................................
ลายเซ็นตสัตวแพทยผูรับผิดชอบ
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ข.3 ตัวอยางใบมอบหมายการใชยา
(ขอ ก.5.2)

วันที่.......... เดือน......................พ.ศ...............
ขาพเจา.............................................................ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชนั้ หนึ่ง
เลขที่...........................................ออกให ณ วันที่.................. เดือน...................... พ.ศ..................
ใชไดจนถึงวันที่........... เดือน ....................... พ.ศ................. ขอมอบหมายการใชยาตามใบสั่งยาตั้งแต
วันที่...........เดือน.................. พ.ศ.............. ถึงวันที่................. เดือน...................... พ.ศ................
สําหรับเจาของฟารมชื่อ............................................ ฟารมชื่อ........................................................
ที่อยู..........................................................................................................................................
............................................................................................................... แกบุคคลดังตอไปนี้
1. ................................................................ ตําแหนง..................................................
2. .................................................................ตําแหนง..................................................
3. ................................................................ ตําแหนง..................................................
4. .................................................................ตําแหนง..................................................
5. ................................................................ ตําแหนง..................................................
...........................................
(
)
สัตวแพทยผูรับผิดชอบ
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ข.4 ตัวอยางบันทึกการผสมยาในอาหารสัตว
(ขอ ก.5.5)
ชื่อ-ที่อยูฟารม ........................................................................ ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม ..............................................................................................
เครื่องมือผสมยา ......................................................................
วันที่ผสมยา

เลขทะเบียน
ชื่อยา
ตํารับยา/ครั้งที่
ผลิต (lot No.) ตัวยาสําคัญ ชื่อทางการคา

ระบุอาหาร
สื่อที่ใชผสม
สัตวที่ใชผสม
เลขที่ใบสั่งยา ชนิด/ปริมาณ ชนิด/ปริมาณ

ปริมาณ
ทั้งหมด
หลังผสม

บงชี้สัตวและ
จํานวนสัตว
ที่ไดรับ

ผูผสมยา
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ข. 5 ตัวอยางบันทึกขอมูลการใชยาสัตว (ฟารมสัตวปก)
(ขอ ก.6.1)
ชื่อสัตวแพทย...........................................................................................................................................................................................................
เจาของฟารม..................................................... ที่อยู ..........................................................................................................................................
ไกรุนที่..................... เลา.......................... จํานวนไก............................. ตัว/เลา................................. พันธุ................................. เพศ.....................
เลข
ตัวยา อายุไก
ครั้งที่
ชื่อยา ทะเบียน
ผูผลิต
ออกฤทธิ์ (วัน)
ผลิต
ตํารับยา

น้ําหนัก
เฉลี่ย
(kg)

วัน ปริมาณยา ระยะเวลา ระบุวันที่
วิธีการ
วันที่ให ขนาด
เวลาที่ ทัง้ หมด หยุดยา หยุดยา
ให
ยา
ยา
ที่ให (จํานวนวัน) ปลอดภัย
ใหยา

สาเหตุ
การให

สัตวแพทย
ผูไดรับ
ผูควบคุม
มอบหมาย
ฟารม
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ข.6 ตัวอยางรายงานผลขางเคียงอันไมพึงประสงคจากการใชยาสัตว
(ขอ ก.7.2)
ชื่อ – ที่อยูของฟารม.............................................................................................................
...........................................................................................................................................
ชื่อ – ที่อยูของเจาของฟารม...................................................................................................
1. สัตวแพทย (ชื่อ – ที่อยู – โทรศัพท)
2. ผูไดรับมอบหมาย (ชื่อ–ที่อยู–โทรศัพท )
เลขที่ใบประกอบการบําบัดโรคสัตว....................
3. ยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุของผลขางเคียง
4. ผูผลิตยา
3.1 ชื่อยา..................................................
3.2 เลขทะเบียนตํารับยา..............................
5. การวินิจฉัยโรคกอนการใหยา
6. ใหยาโดย วัน / เดือน / ป ...../.........../...
สัตวแพทย
ผูไดรับมอบหมาย
7. รายละเอียดการใหยา (เชน ขนาดการให ปริมาณการให วิธีให วิธีผสมยา)

ใหยารวมกับยาชนิดอื่นๆ ไดแก .................................................................................
8. ชนิดสัตวที่ไดรับยา 9. สายพันธุ
10. อายุ
11. เพศ
12. น้ําหนัก
13. สุขภาพสัตวกอนไดรับยา

ดี (healthy)
ไมดี (poor)

ปานกลาง (fair)
วิกฤติ (coma)

14. ขอมูลปฏิกิริยาหรือลักษณะอาการ
14.1 ระยะเวลาที่แสดงอาการหลังจากการใหยา..................................................................
14.2 ผลที่เกิดขึ้น
สัตวตาย
ใหยาครบตามการรักษา
ใหยาตัวเดิมโดยปรับขนาด
สัตวไมตาย
หยุดใหยาทันที
เปลี่ยนยาชนิดใหม
หยุดใหยาชั่วคราวแลวใหตอภายหลัง
อื่น ๆ.....................
14.3 สัตวไดรับการรักษาอาการที่เกิดจากผลขางเคียง........................................................
15. อธิบายลักษณะของอาการที่เกิดจากผลขางเคียงของยา
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ข.7 ตํารับยาสัตวที่ผานการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(ขอมูล)
ข.7.1 ตํา รับ ยาสัต วที่ผานการขึ้น ทะเบีย น บนภาชนะบรรจุทุก ชนิด และหีบ หอ ตอ งมีฉ ลากตามที่ขึ้น
ทะเบียนไว และตองมีเอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย ขอความ
ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน
ข.7.2 ฉลากตองแสดงขอความ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

ช.
ซ.

ฌ.
ญ.
ฎ.
ฏ.

ชื่อยา
เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
ปริมาณของยาที่บรรจุ
ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยา ซึ่งตองตรง
ตามที่ขึ้นทะเบียนตํารับยา (ยกเวนยาแผนโบราณ)
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา
ชื่อผูผลิตยา และจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตยา (ในกรณีเปนยาผลิตในประเทศ) หรือ ชื่อผูผลิตยา
ชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา และระบุชื่อของผูนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร
และจั ง หวั ด ที่ ตั้ง สถานที่ นํ า หรือ สั่ ง ยา (ในกรณี เ ป น ยาที่นํ า หรื อสั่ ง เข า มาในประเทศ) หรื อ
ชื่อผูผลิตยา ชื่อเมืองและประเทศที่ตั้งสถานที่ผลิตยา และชื่อของผูแบงบรรจุยา และจังหวัดที่ตั้ง
สถานที่แบงบรรจุยา (ในกรณีเปนยาที่นําหรือสั่งเขามา เพื่อแบงบรรจุในประเทศ)
วัน เดือน ป ที่ผลิตยา
คําวา “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ” “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะที่” แลวแตกรณี
ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่เปน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ
ยาใชเฉพาะที่
คําวา “ยาสามัญประจําบาน” ในกรณีที่เปนยาสามัญประจําบาน
คําวา “ยาสัตว”
คําวา “ยาสิ้นอายุ” และแสดง วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ (ยกเวนยาแผนโบราณ)
ขอความคําเตือน ในกรณีเ ปนยาที่รัฐมนตรีประกาศใหเปนยาที่ตองแจงคําเตือนบนฉลากและ
เอกสารกํากับยา

นอกจากขอความดังกลาวขางตนแลว กระทรวงสาธารณสุขมีขอกํา หนดเพิ่มเติมใหยาแผนปจจุบันตอง
แสดงวิธีการเก็บรักษายา (storage condition) บนฉลากและเอกสารกํา กับ ยา เพื่อใหผูใชย าทราบวา
ตองเก็บรักษายาอยางไร เพื่อใหยายังคงมีคุณภาพตลอดจนถึงวันที่ยาสิ้นอายุตามที่แจงไวบนฉลาก
ในกรณียาสัตวที่ใชเปนอาหารมนุษยหรือสัตวที่ใหผลผลิตซึ่งเปนอาหารมนุษย และจําเปนตองมีระยะหยุดยา
จะมีขอกําหนดใหแจงระยะหยุดยาไวบนฉลากและเอกสารกํากับยาดวย
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ถาฉลากมีขนาดเล็ก (พื้นที่ฉลากนอยกวา 3 ตารางนิ้ว) หรือเปนฉลากขวด/หลอดของยาจําพวกวัคซีน
จะไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความขอ ก ถึง ขอ ฏ ใหครบถวน แตอยางนอยตองแสดง
(1) ชื่อยา + เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา + คําวา “ยาอันตราย” “ยาควบคุมพิเศษ”
“ยาใช ภ ายนอก” หรือ “ยาใชเ ฉพาะที่” แล ว แต กรณี ดว ยอักษรสีแ ดงเห็ น ไดชั ด เจน ในกรณี ที่เ ป น
ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ ยาใชเฉพาะที่ + คําวา “ยาสิ้นอายุ” และแสดง วัน เดือน ป
ที่ยาสิ้นอายุ หรือ
(2) ชื่อยา + เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตหรือวิเคราะหยา + วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ
ข.7.3 ลักษณะและความหมายของเลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา
ลักษณะ เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาประกอบดวยตัวเลข ตัวอักษรและ เครื่องหมาย
จํานวนทั้งสิ้น 5 ตัว ถึง 9 ตัว
(1) กรณีเปนยาแผนปจจุบนั
- ตัวแรก เปนตัวเลข 1 หรือเลข 2
- ตัวที่สองเปนอักษรภาษาอังกฤษ D, E หรือ F
- แลวตามดวยตัวเลข 1 หลัก ถึง 4 หลัก
- ตอมาเปนเครื่องหมาย /
- สุดทายเปนตัวเลขอีก 2 หลัก
(2) กรณีเปนยาแผนโบราณ
- ตัวแรกเปนอักษรภาษาอังกฤษ L, M หรือ N
- แลวตามดวยตัวเลข 1หลัก ถึง 4 หลัก
- ตอมาเปนเครื่องหมาย /
- สุดทายเปนตัวเลขอีก 2 หลัก
ความหมาย
ข.7.3.1 ตัวเลข 1 หรือ 2 แทนจํานวนสารออกฤทธิ์ในตํารับยา เลข 1 หมายถึง ในตํารับยามีสารออกฤทธิ์
เพียง 1 ตัว เลข 2 หมายถึง ตํารับยามีสารออกฤทธิ์มากกวา 1 ตัว
ข.7.3.2 อักษรภาษาอังกฤษ จะแทนประเภทของยาที่ขึ้นทะเบียน ดังนี้
A หมายถึง ยาแผนปจจุบนั สําหรับมนุษยที่ผลิตในประเทศ
B หมายถึง ยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่นาํ หรือสั่งเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
C หมายถึง ยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่นาํ หรือสั่งเขามาในประเทศ
D หมายถึง ยาแผนปจจุบนั สําหรับสัตวที่ผลิตในประเทศ
E หมายถึง ยาแผนปจจุบนั สําหรับสัตวที่นําหรือสั่งเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
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F หมายถึง
G หมายถึง
H หมายถึง
K หมายถึง
L หมายถึง
M หมายถึง
N หมายถึง
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ยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวทนี่ ําหรือสั่งเขามาในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยที่ผลิตในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยที่นาํ เขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยที่นาํ หรือสั่งเขามาในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับสัตวที่ผลิตในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับสัตวทนี่ ําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
ยาแผนโบราณสําหรับสัตวทนี่ ําหรือสั่งเขามาในประเทศ

ข.7.3.3 ตัวเลข 1 – 4 หลัก เครื่องหมาย / และ ตัวเลข 2 หลักสุดทาย แทนลําดับที่รับขึ้นทะเบียนของยา
นั้นๆ ในแตละป โดยตัวเลข 2 หลักสุดทายแสดงถึงปที่รับขึ้นทะเบียน ตัวอยาง เชน
(1) เลขทะเบียน 1A 326/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยที่ผลิตในประเทศ ที่มีสารออกฤทธิ์
เพียงตัวเดียว ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 เปนตํารับที่ 326
(2) เลขทะเบียน 1D 327/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวที่ผลิตในประเทศ ที่มีสารออกฤทธิ์
เพียงตัวเดียว ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 ปนตํารับที่ 327
(3) เลขทะเบียน 2F 32/49 หมายถึง ตํารับยาแผนปจ จุบัน สํา หรับสัต ว นํา หรือสั่ง เขามาในประเทศ
ที่มีสารออกฤทธิ์มากกวา 1 ตัว ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2549 เปนลําดับที่ 32
(4) เลขทะเบียน M 1/27 หมายถึงตํารับยาแผนโบราณสําหรับสัตวที่นําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ
ที่รับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2527 เปนลําดับที่ 1
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ข.8 ฉลากและเอกสารกํากับยาสัตว
(ขอมูล)
ข.8.1 ตัวอยางฉลากยา
ข.8.1.1 ฉลากขนาดใหญ (มีขอความครบถวน)
(1) ยาผลิตในประเทศ
TIAMULIN PREMIX
each 1 kg contains:Tiamulin hydrogenfumarate

100 mg

ชื่อยา
ชื่อและปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์ อั น เป น
สวนประกอบที่สําคัญของยา

ตัวอักษรตองเปนสีแดง
Batch No. 520001

ยาอันตราย
ยาสัตว
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

Mfg. Date 10/3/52

วัน เดือน ป ที่ผลิตยา

ยาสิ้นอายุ 09/3/54

วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ

Reg. No.

เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา

1D 999/50

ระยะหยุดยา

หยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพื่อบริโภค
เก็บในที่แหง อุณหภูมิต่ํากวา 30◦C

สภาวะการเก็บรักษา

ผลิตโดย
บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด
400 ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2222 2222

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต
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(2) ยานําหรือสั่งเขามาในประเทศ
SULFA TRIMET
each 100 mg contains:Sulfadimethoxine sodium
Trimethoprim

ชื่อยา
ชื่อและปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์อันเปน
สวนประกอบที่สําคัญของยา

20 g
4g
ตัวอักษรตองเปนสีแดง

Batch No. 500001

ยาอันตราย
ยาสัตว
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

Mfg. Date 10/3/2007

วัน เดือน ป ที่ผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

ยาสิ้นอายุ 09/3/2009

วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

Reg. No.

เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา

2F 999/45

Withdrawal Time :- Meat 7 days
Store below 25◦C protect from light
Manufacturer
Good Animal Drug Co., Ltd.
Paris, France
Importer
บริษัท รุงโรจนยาสัตว จํากัด
400 ถนนประชาธิปก กรุงเทพฯ
โทร. 0 2999 9999

ระยะหยุดยา
สภาวะการเก็บรักษา

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต

ชื่อและที่ตั้งสถานที่นํา
หรือสั่งเขา
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(3) ยานําเขา และแบงบรรจุในประเทศ

SULFA TRIMET
each 100 mg contains:Sulfadimethoxine sodium
Trimethoprim

ชื่อยา
ชื่อและปริมาณหรือความแรง
ของสารออกฤทธิ์ อั น เป น
สวนประกอบที่สําคัญของยา

20 g
4g
ตัวอักษรตองเปนสีแดง

Batch No. 500001

ยาอันตราย
ยาสัตว
เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต

Mfg. Date 10/3/2007

วัน เดือน ป ที่ผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

ยาสิ้นอายุ 09/3/2009

วัน เดือน ป ที่ยาสิ้นอายุ (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.)

Reg. No.

เลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา

2E 2/45

หยุดยาอยางนอย 7 วัน กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพื่อบริโภค
Store below 25◦C protect from light

ระยะหยุดยา

สภาวะการเก็บรักษา

Manufacturer
Good Animal Drug Co., Ltd.
Paris, France
ผูแบงบรรจุ
บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด
400 ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2222 2222

ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิต

ชื่อและที่ตั้ง
สถานที่แบงบรรจุ
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ข.8.1.2 ฉลากขนาดเล็ก (พืน้ ที่ไมเกิน 3 ตารางนิว้ เชน หลอดยาฉีด ใชขอความนอยที่สุด)

Iron Dextrans Inj.
Lot No. C003
Exp. Date 10/2009

ชื่อยา

หรือ
Iron Dextrans Inj.
Reg No. 2D
1122/52
ยาสิ้นอายุ 10/2009
ยาอันตราย

ชื่อยา

สีแดง

มกษ. 9032-2552
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ข.8.2 เอกสารกํากับยา
เอกสารกํากับยา เปนเอกสารที่บงบอกถึงสรรพคุณและขอบงใชของยา รวมถึงขนาดและวิธีใช ตามกฎหมาย
กําหนดใหบนเอกสารกํากับยาตองแจงคํา เตือนตามประกาศเรื่องยาที่ตองแจงคําเตือน และถาเอกสาร
กํา กับ ยาเปน ภาษาอื่น ตองมีคําแปลเปน ภาษาไทย และควรมีหลักเกณฑเ กี่ย วกับ การแสดงขอ ความ
บนเอกสารกํากับยา ที่ควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
(1) ชื่อยา
(2) ชนิดของสัตวที่อนุญาต
(3) ชื่อและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของยา ซึ่งตองตรงตามที่
ขึ้นทะเบียนตํารับยา
(4) สรรพคุณ
(5) ขอบงใช
(6) ขนาดและวิธีการใชยา
(7) ระยะหยุดยา
(8) ขอหามใชและขอควรระวัง
(9) การเก็บรักษา
(10) ขอความคําเตือนตามกฎหมาย
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ตัวอยางเอกสารกํากับยา
Premix for medicated feed Tiamulin hydrogen fumarate premix ( 10 %)
สําหรับสุกร
สวนประกอบ
ใน 1 g (กรัม) ของยาผสมอาหารสัตว ประกอบดวย Tiamulin hydrogen fumarate 100 mg (มิลลิกรัม)
สรรพคุณ
Tiamulin (ไทอะมูลิน) เปนยาตานจุลชีพกึ่งสังเคราะหซึ่งเปนอนุพันธของ pleuromutilin (พลูโรมูทิลิน)
จัดอยูในกลุมยา macrolides (แมคโครไลด) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโต (bacteriostatic effect) ของเชื้อ
แบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบที่ไวตอยานี้
ขอบงใช
รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร (swine dysentery) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Brachyspira hyodysenteriae
ที่ไวตอยานี้
ขนาดและวิธีการใชยา
รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร : ใหยาโดยการผสมลงในอาหารสัตว ในขนาด 200 g ของ Tiamulin
hydrogen fumarate ตอ อาหารสัต ว 1 t (ตัน ) หรือ 200 mg/kg (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) หรือใช
Tiamulin hydrogen fumarate premix (10%) ขนาด 2 kg (กิโลกรัม) ตอ อาหารสัตว 1 t
ใหผสมยาลงในอาหารสัตวดว ยอัตราสวนดังกลาว อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 14 วันติดตอกัน
หากใชยา 5 วันแลวอาการไมดขี ึ้นใหปรึกษาสัตวแพทย
ใหใชภายใตคําแนะนําและการกํากับดูแลของสัตวแพทยชนั้ หนึ่งเทานัน้
ระยะหยุดยา
กรณีใชในขนาด 200 g ของ Tiamulin hydrogen fumarate ตอ อาหารสัตว 1 t หรือ 200 mg/kg
เพื่อรักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร
ใหหยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสุกรเขาโรงฆาเพื่อบริโภคเนื้อ
ขอหามใชและขอควรระวัง
1. หามใชในสัตวที่แพ หรือไวตอ ยา Tiamulin
2. สั ต ว ที่ ไ ด รั บ ยา Tiamulin ไม ค วรได รั บ ยา หรื อ อาหารสั ต ว ที่ ผ สมยาในกลุ ม polyether
ionophores เชน lasalocid, monensin, narasin, salinomycin, semduramycin เปนตน เนื่องจากอาจเกิด
อาการไมพึงประสงค ไดแก การยับยั้งการเจริญเติบโตอยางรุนแรง (severe growth depression) และอาจ
ถึงแกความตายได
3. ในกรณีที่มีความจําเปนตองใชยา Tiamulin รวมกับยาในกลุม polyether ionophores ใหเวน
ชวงระยะเวลาการใชยาใหหางกันอยางนอย 7 วัน
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4. ในกรณีที่พบอาการเปนพิษ หรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา เชน เกิดผื่นแดง (erythema)
หรือเกิดการบวมของผิวหนัง (mild edema of the skin) ใหหยุดการใชยานี้ทันที
5. หามใชในสุกรที่มีน้ําหนักตัวมากกวา 250 ปอนด (113.63 kg)
ขอควรระวังสําหรับผูที่ผสมยาและใหยาแกสัตว
1. ผูที่แพยา tiamulin ไมควรเปนผูผสมยาหรือใหยา
2. ในขณะผสมยาควรสวมถุง มือยาง แวน ตา วัสดุปองกันการสูดดม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส
หรือสูดดมยา
3. หากสัมผัสกับยานี้แลวเกิดอาการแพ เชน ผื่นแดง หนา ปาก หรือตาบวม หรือหายใจลําบาก
ใหรีบไปพบแพทยโดยดวน
4. หลังการผสมยาทุกครั้งใหชําระลางรางกายบริเวณที่สมั ผัสยา
การเก็บรักษา
1. ใหเก็บยาไว ในที่แหง ในภาชนะบรรจุและหีบหอเดิม อุณหภูมิไมเกิน 30๐C (องศาเซลเซียส)
และเก็บใหพนแสง
2. หลังจากผสมยากับอาหารสัตวแลวสามารถเก็บไวไดนาน...........วัน/เดือน
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système
International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได ดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)

kg

ตัน (tonne)

t

ความเขมขน

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (milligram/kilogram)

mg/kg

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส (degree Celsius)

มวล

o

C

