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มาตรฐานสินคาเกษตร 
ขอปฏิบัตกิารควบคุมการใชยาสัตว 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดเกณฑปฏิบัติในการใชยาสัตวสําหรับสัตวท่ีเล้ียงเพ่ือเปนอาหารมนุษย 

หรือสัตวท่ีเล้ียงเพ่ือใหผลิตผลและผลิตภัณฑซ่ึงเปนอาหารมนุษย (food producing animal) เพ่ือ

หลีกเล่ียงการเกิดยาสัตวตกคางท่ีเกินกําหนดคาระดับสูงสุดของสารตกคางจากยาสัตวในสัตว ผลิตผล

และผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภค  

2  นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้  มีดังตอไปนี้ 

2.1 ยาสัตวหรือยาสําหรับสัตว (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ท่ีใหแกสัตวท่ีเล้ียงเพ่ือเปนอาหาร

มนุษย หรือสัตวท่ีใหผลิตผลและผลิตภัณฑซ่ึงเปนอาหารมนุษย เพ่ือวัตถุประสงคในการวินิจฉัย บําบัด 

บรรเทา ปองกัน รักษาโรค หรือเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสรีระหรือพฤติกรรมของสัตวนั้น   

2.2  ยาสัตวตกคาง (residues of veterinary drug) หมายถึง ยาสัตวตามขอ 2.1 ท้ังท่ีเปนสารตั้งตน (parent drug) 

รวมถึงสารท่ีเกิดจากกระบวนการสรางและสลาย (metabolites) และสารอ่ืนๆท่ีติดมากับยาสัตว 

(associated impurities) ท่ีตกคางในเนื้อเยื่อสัตว ผลิตผล และผลิตภัณฑของสัตวซ่ึงเปนอาหารมนุษย 

2.3 สัตวแพทย หมายถึง  ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่งตามพระราชบัญญัติ 

วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2.4 ผูไดรับมอบหมาย หมายถึง บุคคลท่ีสัตวแพทย มอบหมายใหใชยาสัตว โดยไดรับการแนะนําและ

มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทย 
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แหลงท่ีมาของยาสัตว 

 

 

 

1.1 เปนยาสัตวท่ีขึ้นทะเบียนไวกับหนวยงาน

ท่ีมีอํานาจหนาท่ี  

 

1.1 ตรวจสอบเลขทะเบียนหรือ

เอกสารท่ีเก่ียวของ จากขอมูลการ

ขึ้ นทะเบี ยนของสํ านั กงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

กรมปศุสัตว และกรมประมง 

1.2 มาจากแหลงจัดจําหนายท่ีถูกตองตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1.2 ตรวจสอบหลักฐานแหลง 

ท่ีมาของยาสัตว 
2. สัตวแพทยและผูไดรับ 

มอบหมาย 

2.1 มีสัตวแพทยรับผิดชอบในการตรวจวนิจิฉยั 

บําบัด บรรเทา ปองกัน รักษาโรค แนะนําและ

ควบคุมการใชยา กําหนดระยะเวลาหยุดยา

และออกใบส่ังยา (veterinary prescription)  

2.1 ตรวจใบอนุญาตผูประกอบ

วิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง 

2.2 ผูไดรับมอบหมายจากสัตวแพทยตอง 

ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชยาและ  

มีคําแนะนําท่ีชัดเจนจากสัตวแพทย 

2.2 ตรวจสอบหลักฐานบุคคล   

ผูไดรับมอบหมาย หลักฐานการ

ฝกอบรมและการมอบหมาย 

3. ขอมูลเก่ียวกับยาสัตว 3. ยาสัตวตองมีขอมูลท่ีสําคัญบนฉลากและ

เอกสารกํากับยาสัตว  

3. ตรวจสอบฉลากและเอก 

สารกํากับยาสัตว 

4. การเตรียมยา 4. ผูเตรียมยาตองไดรับการฝกอบรมวิธีการ 
ใชยาสัตวและการใชอุปกรณอยางถูกตอง 

4. ตรวจพินิจ และ/หรือตรวจ

บันทึกประวัติการฝกอบรม  

ผูเตรียมยาหรือผูผสมยาสัตว 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

5. การใชยาสัตว 

5.1 ใชตามใบส่ังยา ยกเวนยาท่ีไมตองมีใบ  

ส่ังยาจากสัตวแพทย 

5.1 ตรวจสอบใบสั่งยา และใบ

มอบหมายกรณีมีการมอบหมาย

และรายการยาสัตวท่ีสัตวแพทย 

จําแนกไววายาใดตองมี หรือไม

ตองมีใบส่ังยา  

5.2 ไมใชยาส้ินอายุ 5.2 ตรวจสอบวันส้ินอายุของ

ยาสัตว 

5.3 มีเอกสารหรือคําแนะนําการใชยาสัตว  

ท่ีมีรายละเอียดวิธีการใช 

5.3 ตรวจสอบคูมือการใชยา

สัตว 

5.4 หยุดใชยาตามระยะเวลาหยุดยาท่ีกําหนด

ไวในใบส่ังยา เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดยาสัตว

ตกคางในเนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว 

5.4 ตรวจสอบบันทึกการใชยา

และระยะเวลาหยุดยาสัตว 

5.5 มีตารางการใชยาสัตวในการปองกันโรค 

ตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

5.5 ตรวจสอบบันทึกตาราง

การใชยาสัตวในการปองกัน

โรคสัตว 

6. การเก็บบันทึกประวัติ

การใชยาสัตว 

6. สัตวแพทยและหรือเจาของฟารม หรือ  

ผูไดรับมอบหมาย ตองบันทึกการใชยาสัตว

และเก็บบันทึกไวอยางนอย 3 ป เ พ่ือให

สามารถตรวจสอบได 

6. ตรวจสอบบันทึกการใช  

ยา สัต ว และการ เ ก็บ รักษา

บันทึกการใชยาสัตว 

7. การระงับการใชยาสัตว 

 

 

7. กรณีท่ีสงสัยวายาสัตวท่ีใชนั้น ทําใหเกิดความ

ผิดปกติตอสัตว  สัตวแพทยหรือผู ได รับ

มอบหมายตองหยุดใชยาชนิดนั้นทันทีและ

บัน ทึกผลข าง เคียงพรอมท้ังรายงานให

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีทราบ  

7. ตรวจสอบบันทึกการใชยาสัตว 

และบันทึกรายงานผลขางเคียง 

8. การเก็บรักษายาสัตว 8. ใหเก็บรักษายาสัตวตามคําแนะนําของผูผลิต

ยาชนิดนั้น 

8. ตรวจพินิจการเก็บรักษา 

ยาสัตว 

9. การกําจัดยาสัตวท่ี   

ไมตองการใช 

9. การกําจัดยาสัตวท่ีเหลือจากการใช ตองปฏิบัติ

ใหปลอดภัยตามคําแนะนําบนเอกสารกํากับยา

หรือคําแนะนําของสัตวแพทย 

9. ตรวจสอบวิธีปฏิบัติการกําจัด

ยาสัตว  



มกษ. 9032-2552 
 

 

4

4 คําแนะนําสําหรับขอปฏบิัติการควบคมุการใชยาสัตว  

คําแนะนําขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตวนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของ เชน เกษตรกร

ผูประกอบการฟารม สัตวแพทย ใชเปนแนวทางการควบคุมการใชยาสัตวอยางถูกตอง เพ่ือหลีกเล่ียงการ

เกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว ผลิตผลหรือผลิตภัณฑจากสัตว โดยรายละเอียดคําแนะนําขอปฏิบัติการ

ควบคุมการใชยาสัตวอธิบายไวในภาคผนวก ก และภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําขอปฏิบัตกิารควบคมุการใชยาสัตว 

(ขอ 4) 

ก.1  แหลงท่ีมาของยาสัตว 

ก.1.1 ยาสัตว สารผสมลวงหนาท่ีมีตัวยาผสมอยูดวย (medicated premix) ท่ีนํามาใชตองไดรับการ     

ขึ้นทะเบียนตํารับกับหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย  

ก.1.2 การจําหนาย จาย แจก ตองกระทําโดยผูไดรับอนุญาตตามกฎหมาย และตองจัดทําบัญชีโดย

บันทึกการจําหนาย จาย แจก และยอดคงเหลือเพ่ือการติดตาม หรือตรวจสอบ รวมท้ังเก็บรักษายาสัตว

ตามคําแนะนําของผูผลิตยา 

ก.1.3 กรณีซ้ือยาสัตวจากผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาสัตว ท้ังยาแผนปจจุบันหรือยาแผนโบราณ ตองซ้ือ

จากผูประกอบธุรกิจท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งมีหลายประเภท เชน ผูผลิตขายยาท่ีตนผลิต ผูขายสง 

ผูขายยาบรรจุเสร็จ   

ก.2  สัตวแพทย และผูไดรับมอบหมาย  

ก.2.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของสัตวแพทย  

ก.2.1.1 ตรวจวินิจฉัย ปองกันและรักษาโรคสัตวท่ีอยูภายใตการดูแล โดยปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ควบคุมการใชยาสัตวใหเปนไปอยางถูกตองตอโรคท่ีวินิจฉัย ท้ังชนิด ขนาด ปริมาณของยาท่ีใช และ

ควบคุมระยะเวลาหยุดยาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในฉลากหรือเอกสารกํากับยาสัตวตามท่ีได   

ขึ้นทะเบียนไว  

(2) ใหความสําคัญในการจัดการฟารมท่ีดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาท่ีจําเปน เพ่ือหลีกเล่ียง

อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ  

(3) ประเมินสถานะสุขภาพสัตว เพ่ือจัดตารางการใชยา และ/หรือ ผลิตภัณฑในการปองกันโรคสัตว

เบื้องตนตามความจําเปน เชน โปรแกรมการใหวัคซีน ออกใบส่ังยาและควบคุมใหมีการจัดทําบันทึกการ

ใชยา จัดทําคําแนะนําการจําแนกรายการยาสัตวแกผูประกอบการฟารม เชน ยาท่ีใชโดยผูไดรับ

มอบหมายภายใตการควบคุมโดยตรงของสัตวแพทย ยาสัตวท่ีใชโดยผูไดรับมอบหมายโดยไมตองมี

ใบส่ังยาจากสัตวแพทย รวมท้ังผลิตภัณฑฆาเช้ืออุปกรณและโรงเรือน 
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(4) ใหการรักษาโรคเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดและใชยานอยท่ีสุด หลีกเล่ียงการใชยาผสมท่ีมีตัวยา

ออกฤทธ์ิมากกวา 1 ชนิดในตํารับยา และตํารับยาผสมนั้นตองไดรับการขึ้นทะเบียนตํารับยากับ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี  นอกจากนี้สัตวแพทยควรหลีกเล่ียงการนํายามากกวาหนึ่งชนิดมาผสมใชเอง   

(5) ควรตระหนักถึงการรักษาสัตวปวยเปนรายตัวทุกคร้ังท่ีสามารถกระทําได โดยแยกสัตวปวยออกจาก

สัตวปกติในกรณีท่ีสามารถทําได 

ก.2.1.2 ตองรับผิดชอบในการใหความเห็น การชันสูตรวินิจฉัย การส่ังการรักษาและการใชยาเฉพาะตอ

โรคท่ีวินิจฉัยใหแกผูไดรับมอบหมาย และพึงระวังถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากการใชยาสัตว ท้ังตอตัวสัตว 

หรือผูใชยาในกรณีท่ีการใชยาสัตวไมไดอยูภายใตการควบคุมดูแลโดยตรงของสัตวแพทย  

ก.2.1.3 ตองใหคําแนะนําท่ีชัดเจนแกผูไดรับมอบหมายเกี่ยวกับขนาดการใช วิธีการใช การคํานวณการ

ใชยา รวมถึงวิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา  

ก.2.1.4 กํากับ ดูแล เพ่ือใหคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวในการเล้ียงสัตว 

ก.2.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของผูไดรับมอบหมาย 

ก.2.2.1 ตองทําหนาท่ีในการใชยาสัตวท่ีถูกตอง และจัดทําบันทึกการใชยาสัตวตามคําแนะนํา และ/หรือ 

ใบส่ังยาจากสัตวแพทย  

ก.2.2.2 ตองไดรับคําแนะนําท่ีชัดเจนเก่ียวกับขนาดของการใช วิธีการใช การคํานวณการใชยา รวมถึง

วิธีการผสมอยางเหมาะสมและการเฝาระวังระยะเวลาหยุดยา  

ก.2.2.3 ใหความสําคัญในการจัดการฟารมท่ีดี ควบคุมและจํากัดการใชยาสัตวเทาท่ีจําเปน เพ่ือหลีกเล่ียง

อันตรายจากยาสัตวตกคาง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการดื้อยาของจุลชีพ 

ก.3  ขอมูลเก่ียวกับยาสัตว  

ตํารับยาสัตวท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว ผลิตภัณฑดังกลาวตองมีฉลาก 

และเอกสารกํากับการใชผลิตภัณฑ ซ่ึงประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ  ยาสัตวชนิดนั้นๆ เชน ปริมาณตัวยา

ออกฤทธ์ิ ขนาดการใช ขอบงใช  ขอควรระวัง ระยะหยุดยา การเก็บรักษา วันเดือนปท่ีผลิต ยาส้ินอายุ ขอ

หามและคําเตือนตางๆ เปนตน  

ก.4 การเตรียมยา 

ก.4.1 การเตรียมยาตามขอกําหนดนี้ หมายถึง การเตรียม หรือการผสมยาสัตวท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน

แลวรวมถึงการผสมยาในอาหารสัตว เพ่ือปองกันหรือรักษาโรคสัตวท่ีอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทย  

ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดจําหนายท่ัวไปในทองตลาด  
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ก.4.2 ผูประกอบการควรจัดทําบันทึกการรับยาประจําฟารม เก็บเอกสารกํากับยาแตละชนิดโดยมี

รายละเอียดท่ีสําคัญและสามารถระบุแหลงท่ีมาได (ภาคผนวก ข.1)   

ก.4.3 ผูท่ีเตรียมยา ไดแก สัตวแพทย หรืออาจมอบหมายการเตรียมยาบางชนิดใหกับผูไดรับมอบหมาย

ท่ีไดรับการฝกฝนในดานวิธีการ และอุปกรณในการผสมยาสัตวจากสัตวแพทยแลว 

ก.4.4 การเตรียมยาหรือผสมยาสัตว ควรปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีดี เชน การจัดบริเวณเตรียมยา อุปกรณ

ท่ีสะอาดและเหมาะสม พึงระวังอันตรายอันเกิดจากการผสมยา ควรใสถุงมือหรือมีผาปดจมูกเพ่ือความ

ปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในการเตรียมยา เปนตน  

ก.4.5 การผสมยาในอาหารสัตวมีขั้นตอนปฏิบัติในการผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน มีสูตรท่ีแนนอน 

หลีกเล่ียงการปนเปอนขามของยาสัตวในขั้นตอนการผสม เชน การจัดลําดับการผสม การทําความสะอาด

อุปกรณ และหามใชสารท่ีไมอนุญาตตามกฎหมายผสมในอาหารสัตว  

ก.5  การใชยาสัตว  

ก.5.1 ปริมาณการจายยาสัตว ควรเหมาะสมกับการรักษาโรค หรือปองกันโรคตามการวินิจฉัยของสัตวแพทย 

ไมควรจัดหาหรือจายยาสัตวในปริมาณท่ีมากเกินความจําเปน ท้ังนี้การใชวัคซีน ฮอรโมน ยาตานจุลชีพ 

และยาท่ีกอใหเกิดการตกคางในผลิตภัณฑตองมีใบส่ังยาจากสัตวแพทยเทานั้น (ภาคผนวก ข.2 )  

ก.5.2 หากการใชยาสัตวกระทําโดยผูไดรับมอบหมายโดยดําเนินการตามใบส่ังยาของสัตวแพทย ผูไดรับ

มอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว ควรไดรับคําแนะนําท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูมีหนาท่ี

รับผิดชอบ และปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบอยางเครงครัด (ภาคผนวก ข.3) 

ก.5.3 การใชยาสัตวชนิดท่ีไมตองมีใบส่ังยาจากสัตวแพทย จะตองปฏิบัติตามขอบงใชในฉลากหรือ

เอกสารกํากับยาท่ีไดรับการรับรอง หรือขึ้นทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ก.5.4 ในภาวะการเกิดโรคซ่ึงไมมียาท่ีขึ้นทะเบียนโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือไมมีผลิตภัณฑท่ีมี

ขอบงช้ีใชเฉพาะ หรือ ไมไดระบุชนิดสัตว (target species) บนฉลาก สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ

สามารถใชยาชนิดอ่ืนท่ีขึ้นทะเบียนแลวจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือใชยาสัตวตางจากขอบงใชใน

ฉลาก (off label use) หรือเอกสารกํากับยาได 

ท้ังนี้ สัตวแพทยตองพิจารณาความจําเปนในการใชยาอยางรอบคอบ หรือขอคําแนะนําจากผูผลิตยา 

เนื่องจากการใชยาในลักษณะนี้อาจกอใหเกิดผลขางเคียงอันไมพึงประสงค หรืออาจกอใหเกิดการตกคาง

ของยาสัตวในระดับท่ีไมปลอดภัยตอผูบริโภค  

หากจําเปนตองใชยาสัตวในลักษณะดังกลาว สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ ควรปฏิบัติดังนี้ 

ก.5.4.1 บันทึกการส่ังจายยา กําหนดวิธีการใชยา และระยะเวลาหยุดยาเปนลายลักษณอักษร 
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ก.5.4.2 หามผูอ่ืนใหยาในลักษณะเชนนี้นอกจากสัตวแพทยผูทําหนาท่ีรับผิดชอบ หรือโดยผูไดรับ

มอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากสัตวแพทยผูรับผิดชอบเทานั้น 

ก.5.4.3 ใชดุลยพินิจเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค เชน การเพ่ิมระยะเวลาหยุดยา การเลือกใหยา

เฉพาะพอ-แมพันธุท่ีไมไดนําผลิตภัณฑมาบริโภคโดยตรง 

ก.5.5 ผูใชยาสัตวนอกจากตองปฏิบัติตามขอบงใชของยาชนิดนั้นอยางเครงครัดแลวตองระมัดระวังเร่ือง

คุณภาพของยาสัตวท่ีใชใหเปนไปตามลักษณะของยาสัตวชนิดนั้น ไดแก ลักษณะทางกายภาพ เชน สี 

ลักษณะผง หรือสารละลาย เปนตน วันเดือนปท่ีผลิต วันเดือนปส้ินอายุ การเก็บรักษา กรณีมีการใชยา

ผสมในอาหารสัตว ควรจดบันทึกการผสมยาดังกลาว (ภาคผนวก ข.4) 

ก.5.6 การใชยาตานจุลชีพ สัตวแพทยผูรับผิดชอบโดยตรงตอสุขภาพของสัตวหรือฝูงสัตว เปนผูส่ังใชยา

ตานจุลชีพในสัตวเทานั้น สัตวแพทยควรมีเวลาเพียงพอในการตรวจสุขภาพตัวสัตวหรือฝูงสัตวเพ่ือ

วินิจฉัยกอนออกใบส่ังยา หรือมีเวลาเพียงพอสําหรับสัตวแพทย เพ่ือใหทราบสถานะดานสุขภาพสัตวหรือ

ฝูงสัตวเพ่ือใหมีการวินิจฉัยและออกใบส่ังยา 

ขอแนะนําในการใชยาตานจุลชีพสําหรับสัตว ควรคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี ้

ก.5.6.1 ประสิทธิภาพในการรักษาโรค ผลกระทบของยาตอตัวสัตว ความเส่ียงในการเกิดเช้ือดื้อยา และ

ผลกระทบท่ีไมพึงประสงคตอจุลชีพชนิดอ่ืนท่ีอาศัยอยูรวมกัน (commensal flora)  

ก.5.6.2 การเลือกใชยาตานจุลชีพ ควรเลือกยาตานจุลชีพชนิดท่ีออกฤทธ์ิแคบ (narrow spectrum) เปน

ลําดับแรกกอน เนื่องจากยาท่ีออกฤทธ์ิกวาง (broad spectrum) มักมีผลกระทบตอเช้ือจุลชีพหลายชนิด 

และสงผลใหเพ่ิมโอกาสหรือความเสี่ยงตอการพัฒนาเปนเช้ือดื้อยาสูงขึ้น 

ก.5.7 หามผูประกอบการจัดหายามาใชเองโดยไมมีใบส่ังยาจากสัตวแพทย ยกเวนยาสามัญประจําบาน

สําหรับสัตว ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือยาท่ีประกาศกําหนด ท้ังนี้

ตองแจงสัตวแพทยและจดบันทึกการใชยาดังกลาว หามใหยาในขอบงใชท่ีตางจากท่ีระบุในฉลาก/

เอกสารกํากับยา เวนแตเปนไปตามใบส่ังยาของสัตวแพทย 

ก.5.8 ผูประกอบการและผูใชยาสัตวตองปฏิบัติตามระยะเวลาหยุดยากอนสงสัตวเขาโรงฆา หรือกอนนํา

ผลิตภัณฑจากสัตวไปบริโภค เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดยาสัตวตกคางในเนื้อสัตว หรือผลิตภัณฑจากสัตว 

โดยระยะเวลาหยุดยาตองไมนอยกวาตามท่ีกําหนดไวในฉลากหรือเอกสารกํากับยาท่ีไดรับการขึ้น

ทะเบียนตํารับยาจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือตามคําแนะนําท่ีเปนลายลักษณอักษรของสัตวแพทย 

ก.5.9 ในกรณีท่ีจําเปนตองขายสัตวกอนระยะเวลาหยุดยา ใหทําไดตอเม่ือสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ไดแจงใหผูซ้ือทราบถึงประวัติการรักษาสัตว และระยะเวลาหยุดยาท่ีตองปฏิบัติ 
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ก.5.10 ในกรณีท่ีใหยาสัตวดวยอุปกรณชนิดท่ีใชไดคร้ังเดียว (disposable equipment) ควรกําจัด    

อยางถูกตองตามขอกําหนดของผูผลิต หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ก.5.11 การทําความสะอาดอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการใหยาสัตว ใหทําอยางถูกตองโดยคํานึงถึง ความ

ปลอดภัยของมนุษยและสภาพแวดลอม ในกรณีท่ีอุปกรณท่ีใชในการใหยายังคงมียาตกคางอยูแมวาผาน

การทําความสะอาดแลว อุปกรณนั้นๆ ควรถูกทําลายโดยวิธีเดียวกันกับวิธีทําลายยาสัตว ชนิดนั้นตาม

คําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ก.5.12 ผูประกอบการควรมีเอกสารคําแนะนําของสัตวแพทยเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติประจําฟารม

เก่ียวกับการทําความสะอาดอุปกรณ การทําลายอุปกรณหรือภาชนะบรรจุ  

ก.6  การเก็บบันทึกประวัติการใชยาสัตว  

สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และ/หรือ เจาของฟารม หรือผูไดรับมอบหมายตองบันทึกขอมูลการใหยา 

ไดแก ชนิด ขนาดยา ปริมาณยา วันท่ีใหยา ขอมูลของสัตวท่ีไดรับยา และระยะหยุดยา บันทึกขอมูลการใหยา 

ควรเก็บไวอยางนอย 3 ป เพ่ือสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบการใชยาสัตวในฟารมเล้ียง

สัตวนั้น ๆ (ภาคผนวก ข.5) 

ก.7  การระงับการใชยาสัตว 

ก.7.1 การระงับการใชยาสัตว หมายถึง การหยุดการใชยาสัตวกลางคัน ในกรณีท่ีสงสัยวายาสัตวชนิดนั้น

อาจทําใหเกิดความผิดปกติตอสัตวท่ีไดรับยา หรืออาจเปนสาเหตุการตายของสัตว หรือการใชยาสัตว

ชนิดนั้นเปนอันตรายตอผูใช สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ หรือผูไดรับมอบหมายใหเปนผูใชยาสัตว 

ควรหยุดการใชยานั้นทันที หรือปฏิบัติตามดุลยพินิจของสัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ  

ก.7.2 สัตวแพทยผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือผูไดรับมอบหมาย ควรรายงานผลขางเคียงอันไมพึงประสงค

จากการใชยาสัตวแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพการใชยาสัตว เชน สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา และ/หรือกรมปศุสัตว กรมประมง แลวแตกรณี และควรรายงานไปยัง

บริษัทผูผลิตยาสัตวนั้นดวย (ภาคผนวก ข.6) 

ก.8  การเก็บรักษายาสัตว  

ก.8.1 การเก็บรักษายาสัตวควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตยาชนิดนั้น ซ่ึงกําหนดอยูในฉลากยาหรือ

ภาชนะบรรจุ สภาพการเก็บรักษายาตองคํานึงถึง อุณหภูมิ ความชื้น เนื่องจากการเก็บรักษายาโดยไม

ถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต อาจมีผลทําใหยาเส่ือมคุณภาพ 
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ก.8.2 การเก็บรักษายาสัตว ควรแยกตามชนิดของยา ยาท่ีใชโดยสัตวแพทยหรือภายใตการควบคุมดูแล

ของสัตวแพทย (prescription medicine) ควรแยกเก็บรักษาจากยาสัตวท่ีใชไดโดยไมตองมีใบส่ังยาจาก

สัตวแพทย (nonprescription medicine) 

ก.8.3 ยาสัตวทุกชนิดควรเก็บไวในท่ีปลอดภัยเทานั้น หากปฏิบัติไดควรเก็บใสกุญแจไวเพ่ือปองกันการ

เคล่ือนยายโดยบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาต และตองเก็บใหพนจากมือเด็กหรือสัตวตางๆ 

ก.9 การกําจัดยาสัตวท่ีไมตองการใช   

การกําจัดยาสัตวท่ีไมตองการใช ควรปฏิบัติใหปลอดภัยตามคําแนะนําของผูผลิตท่ีระบุไวในเอกสาร

กํากับผลิตภัณฑหรือบนภาชนะ หรือตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือลดการปนเปอนตอสภาพแวดลอม  
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ภาคผนวก ข 

ข.1 ตัวอยางบนัทึกการรับยาสัตวประจําฟารม 
(ขอ ก.4.2) 

ชื่อ-ที่อยูฟารม.....................................................................................ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม....................................................................................... 
วันที่รับยา ชื่อยา เลขทะเบียน

ตํารับยา 

รูปแบบยา ปริมาณยาที่ไดรับ รุนการผลิต  วันเดือนป 

 ที่ยาสิ้นอาย ุ

หลักฐานการซื้อ/ 

แหลงที่มาของยา ชื่อทางการคา ชื่อสามัญ ขนาดบรรจ ุ จํานวน 
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ข.2 ตัวอยางใบส่ังยาสัตว 

(ขอ ก.5) 

 

สัตวแพทย (ช่ือ-ท่ีอยู)......................................................................................................... 

เลขท่ีใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย.................................................................... 

เจาของฟารม (ช่ือ-ท่ีอยู)...................................................................................................... 

บงช้ีสัตวท่ีไดรับยาภายใตการดูแลของสัตวแพทยผูรับผดิชอบ....................................................... 
                                     (เชน ชนิด, อายุ, รุนการเล้ียง หรือ รหัสบงช้ี, เพศ, น้ําหนักตัว) 

 

 

 

 

 

                                  วนั / เดือน / ป ท่ีออกใบส่ังยา........................................   

ช่ือสามัญ........................................................................................................... 

ช่ือการคา.......................................................................................................... 

เลขทะเบียนตํารับยา............................................................................................ 

วัตถุประสงคการใหยา......................................................................................... 

วิธีใหยา............................................................................................................ 

ขนาดยา ปริมาณยา (ขนาดยาท่ีใชตอน้ําหนักตัวสัตวท่ีรักษา และจํานวนคร้ังของการใหยา

ตอวัน ปริมาณยาในอาหารสัตวหรือน้ํา) ................................................................. 

ระยะเวลาการใหยา (ใหยาติดตอกันนานกีว่นั)........................................................ 

ระยะหยุดยา..................................................................................................... 

ปริมาณยาท้ังหมดท่ีจายให.................................................................................. 

ขอหามและขอควรระวัง...................................................................................... 

..............................................       

ลายเซ็นตสัตวแพทยผูรับผดิชอบ 
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ข.3 ตัวอยางใบมอบหมายการใชยา 

(ขอ ก.5.2)  

 

      วันท่ี.......... เดือน......................พ.ศ............... 

 

ขาพเจา.............................................................ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง

เลขท่ี...........................................ออกให ณ วันท่ี.................. เดือน...................... พ.ศ.................. 

ใชไดจนถึงวนัท่ี........... เดือน ....................... พ.ศ.................  ขอมอบหมายการใชยาตามใบส่ังยาตั้งแต

วันท่ี...........เดือน.................. พ.ศ.............. ถึงวันท่ี................. เดือน...................... พ.ศ................ 

สําหรับเจาของฟารมช่ือ............................................ ฟารมช่ือ........................................................ 

ท่ีอยู.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................... แกบุคคลดังตอไปนี ้

1. ................................................................ ตําแหนง.................................................. 

2. .................................................................ตําแหนง.................................................. 

3. ................................................................ ตําแหนง.................................................. 

4. .................................................................ตําแหนง.................................................. 

5. ................................................................ ตําแหนง.................................................. 

 

........................................... 

(                   ) 

      สัตวแพทยผูรับผดิชอบ 
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ข.4 ตัวอยางบนัทึกการผสมยาในอาหารสัตว 

(ขอ ก.5.5) 

ชื่อ-ที่อยูฟารม ........................................................................ ชื่อ-ที่อยูเจาของฟารม .............................................................................................. 

เครื่องมือผสมยา ...................................................................... 

วันที่ผสมยา 

เลขทะเบียน 

ตํารับยา/ครั้งที่

ผลิต (lot No.) 

ชื่อยา 
สื่อที่ใชผสม 

ชนิด/ปริมาณ 

ระบุอาหาร

สัตวที่ใชผสม 

ชนิด/ปริมาณ 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

หลังผสม 

บงชี้สัตวและ

จํานวนสัตว   

ที่ไดรับ 

ผูผสมยา 

ตัวยาสําคัญ ชื่อทางการคา เลขที่ใบสั่งยา 
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ข. 5 ตวัอยางบนัทึกขอมูลการใชยาสัตว (ฟารมสัตวปก) 

(ขอ ก.6.1) 

ชื่อสัตวแพทย........................................................................................................................................................................................................... 
เจาของฟารม..................................................... ที่อยู .......................................................................................................................................... 

ไกรุนที่..................... เลา.......................... จํานวนไก............................. ตัว/เลา................................. พันธุ................................. เพศ..................... 

                                                                                                                          

 ชื่อยา 

เลข

ทะเบียน

ตํารับยา  

ครั้งที่ 

ผลิต 
ผูผลิต 

 ตัวยา 

 ออกฤทธิ์ 

อายุไก 

(วนั) 

น้ําหนัก

เฉลี่ย 

(kg) 

วันที่ให

ยา 

ขนาด

ยา 

วัน

เวลาที่

ใหยา 

ปริมาณยา

ทั้งหมด 

ที่ให 

ระยะเวลา

หยุดยา

(จํานวนวนั)

ระบุวันที่ 

หยุดยา

ปลอดภัย  

วิธีการ

ให 

สาเหตุ

การให 

สัตวแพทย

ผูควบคุม

ฟารม 

ผูไดรับ

มอบหมาย 
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ข.6 ตัวอยางรายงานผลขางเคยีงอันไมพึงประสงคจากการใชยาสัตว 

(ขอ ก.7.2) 

ช่ือ – ท่ีอยูของฟารม............................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

ช่ือ – ท่ีอยูของเจาของฟารม................................................................................................... 

1. สัตวแพทย (ช่ือ – ท่ีอยู – โทรศัพท) 

 

เลขท่ีใบประกอบการบําบัดโรคสัตว.................... 

2. ผูไดรับมอบหมาย (ช่ือ–ท่ีอยู–โทรศัพท ) 

3. ยาท่ีสงสัยวาเปนสาเหตุของผลขางเคียง 

    3.1 ช่ือยา.................................................. 

    3.2 เลขทะเบียนตํารับยา.............................. 

4. ผูผลิตยา 

5. การวินิจฉัยโรคกอนการใหยา 6. ใหยาโดย     วัน / เดือน / ป ...../.........../... 

            สัตวแพทย 

            ผูไดรับมอบหมาย 

7. รายละเอียดการใหยา (เชน ขนาดการให ปริมาณการให วิธีให วิธีผสมยา) 

 

 

            ใหยารวมกับยาชนิดอ่ืนๆ ไดแก ................................................................................. 

8. ชนิดสัตวท่ีไดรับยา 9. สายพันธุ 10. อาย ุ 11. เพศ 12. น้ําหนัก 

 

13. สุขภาพสัตวกอนไดรับยา            ดี (healthy)                 ปานกลาง (fair) 

                                                ไมดี (poor)                  วิกฤติ  (coma) 

14. ขอมูลปฏิกิริยาหรือลักษณะอาการ 

      14.1 ระยะเวลาท่ีแสดงอาการหลังจากการใหยา.................................................................. 

      14.2 ผลท่ีเกิดขึ้น 
               สัตวตาย              ใหยาครบตามการรักษา                        ใหยาตัวเดิมโดยปรับขนาด

               สัตวไมตาย           หยุดใหยาทันที                                   เปล่ียนยาชนิดใหม 
                                        หยุดใหยาช่ัวคราวแลวใหตอภายหลัง        อ่ืน ๆ..................... 

      14.3 สัตวไดรับการรักษาอาการท่ีเกิดจากผลขางเคยีง........................................................ 

15. อธิบายลักษณะของอาการท่ีเกิดจากผลขางเคียงของยา
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ข.7 ตํารับยาสัตวท่ีผานการขึ้นทะเบียนจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(ขอมูล) 

ข.7.1 ตํารับยาสัตวท่ีผานการขึ้นทะเบียน บนภาชนะบรรจุทุกชนิดและหีบหอตองมีฉลากตามท่ีขึ้น

ทะเบียนไว และตองมีเอกสารกํากับยา ถาเปนภาษาตางประเทศตองมีคําแปลเปนภาษาไทยดวย  ขอความ

ในฉลากและเอกสารกํากับยาตองอานไดชัดเจน 

ข.7.2 ฉลากตองแสดงขอความ 

ก. ช่ือยา 

ข. เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา  

ค. ปริมาณของยาท่ีบรรจ ุ

ง. ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของยา ซ่ึงตองตรง

ตามท่ีขึ้นทะเบียนตํารับยา (ยกเวนยาแผนโบราณ)  

จ. เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิตหรือวิเคราะหยา 

ฉ. ช่ือผูผลิตยา และจังหวัดท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา (ในกรณีเปนยาผลิตในประเทศ) หรือ ช่ือผูผลิตยา 

ช่ือเมืองและประเทศท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา และระบุช่ือของผูนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร 

และจังหวัดท่ีตั้งสถานท่ีนําหรือส่ังยา (ในกรณีเปนยาท่ีนําหรือส่ังเขามาในประเทศ) หรือ        

ช่ือผูผลิตยา ช่ือเมืองและประเทศท่ีตั้งสถานท่ีผลิตยา และช่ือของผูแบงบรรจุยา และจังหวัดท่ีตั้ง

สถานท่ีแบงบรรจุยา (ในกรณีเปนยาท่ีนําหรือส่ังเขามา เพ่ือแบงบรรจุในประเทศ) 

ช. วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา 

ซ. คําวา “ยาอันตราย”  “ยาควบคุมพิเศษ”  “ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะท่ี” แลวแตกรณี 

ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีเปน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ 

ยาใชเฉพาะท่ี 

ฌ. คําวา “ยาสามัญประจําบาน”  ในกรณีท่ีเปนยาสามัญประจําบาน  

ญ. คําวา “ยาสัตว” 

ฎ. คําวา “ยาส้ินอาย”ุ และแสดง วนั เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ(ยกเวนยาแผนโบราณ) 

ฏ. ขอความคําเตือน ในกรณีเปนยาท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเปนยาท่ีตองแจงคําเตือนบนฉลากและ

เอกสารกํากับยา 

นอกจากขอความดังกลาวขางตนแลว กระทรวงสาธารณสุขมีขอกําหนดเพ่ิมเติมใหยาแผนปจจุบันตอง

แสดงวิธีการเก็บรักษายา (storage condition) บนฉลากและเอกสารกํากับยา เพื่อใหผูใชยาทราบวา    

ตองเก็บรักษายาอยางไร เพ่ือใหยายังคงมีคุณภาพตลอดจนถึงวันท่ียาส้ินอายุตามท่ีแจงไวบนฉลาก  

ในกรณียาสัตวท่ีใชเปนอาหารมนุษยหรือสัตวท่ีใหผลผลิตซ่ึงเปนอาหารมนุษย  และจําเปนตองมีระยะหยุดยา 

จะมีขอกําหนดใหแจงระยะหยุดยาไวบนฉลากและเอกสารกํากับยาดวย 
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ถาฉลากมีขนาดเล็ก (พ้ืนท่ีฉลากนอยกวา 3 ตารางนิ้ว) หรือเปนฉลากขวด/หลอดของยาจําพวกวัคซีน  

จะไดรับยกเวนไมตองแสดงขอความขอ ก ถึง ขอ ฏ ใหครบถวน  แตอยางนอยตองแสดง  
(1) ช่ือยา + เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา + คําวา “ยาอันตราย”  “ยาควบคุมพิเศษ”  

“ยาใชภายนอก” หรือ “ยาใชเฉพาะท่ี” แลวแตกรณี ดวยอักษรสีแดงเห็นไดชัดเจน ในกรณีท่ีเปน        

ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก หรือ ยาใชเฉพาะท่ี + คําวา “ยาส้ินอายุ” และแสดง วัน เดือน ป 

ท่ียาส้ินอายุ หรือ 
(2)  ช่ือยา + เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิตหรือวิเคราะหยา + วนั เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ

ข.7.3 ลักษณะและความหมายของเลขที่หรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

ลักษณะ  เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาประกอบดวยตัวเลข  ตัวอักษรและ เคร่ืองหมาย 

จํานวนท้ังส้ิน  5 ตัว ถึง 9 ตัว 

(1) กรณเีปนยาแผนปจจุบนั 

- ตวัแรก เปนตวัเลข 1 หรือเลข 2   

- ตวัท่ีสองเปนอักษรภาษาอังกฤษ  D, E หรือ F  

- แลวตามดวยตัวเลข 1 หลัก ถึง 4 หลัก  

- ตอมาเปนเคร่ืองหมาย  /  
- สุดทายเปนตวัเลขอีก 2 หลัก 

(2) กรณเีปนยาแผนโบราณ 

- ตวัแรกเปนอักษรภาษาอังกฤษ  L, M หรือ N  

- แลวตามดวยตัวเลข 1หลัก ถึง 4 หลัก  

- ตอมาเปนเคร่ืองหมาย  /  

- สุดทายเปนตวัเลขอีก 2 หลัก 

ความหมาย   

ข.7.3.1 ตัวเลข 1 หรือ 2 แทนจํานวนสารออกฤทธ์ิในตํารับยา  เลข 1 หมายถึง ในตํารับยามีสารออกฤทธ์ิ

เพียง 1 ตัว เลข 2 หมายถึง ตํารับยามีสารออกฤทธ์ิมากกวา 1 ตัว  

ข.7.3.2 อักษรภาษาอังกฤษ จะแทนประเภทของยาที่ขึ้นทะเบียน ดังนี ้

A  หมายถึง  ยาแผนปจจุบนัสําหรับมนุษยท่ีผลิตในประเทศ 

B  หมายถึง  ยาแผนปจจบุันสําหรับมนุษยท่ีนาํหรือส่ังเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 

C  หมายถึง  ยาแผนปจจบุันสําหรับมนุษยท่ีนาํหรือส่ังเขามาในประเทศ 

D  หมายถึง  ยาแผนปจจุบนัสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ 

E  หมายถึง  ยาแผนปจจุบนัสําหรับสัตวท่ีนําหรือส่ังเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 
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F  หมายถึง  ยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวท่ีนําหรือส่ังเขามาในประเทศ     

G  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยท่ีผลิตในประเทศ 

H  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยท่ีนาํเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 

K  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับมนุษยท่ีนาํหรือส่ังเขามาในประเทศ 

L  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ 

M หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีนําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ 
N  หมายถึง  ยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีนําหรือส่ังเขามาในประเทศ 

ข.7.3.3 ตัวเลข 1 – 4 หลัก เคร่ืองหมาย / และ ตัวเลข 2 หลักสุดทาย แทนลําดับท่ีรับขึ้นทะเบียนของยา

นั้นๆ ในแตละป โดยตัวเลข 2 หลักสุดทายแสดงถึงปท่ีรับขึ้นทะเบียน ตัวอยาง เชน   
(1) เลขทะเบียน 1A 326/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับมนุษยท่ีผลิตในประเทศ ท่ีมีสารออกฤทธ์ิ

เพียงตัวเดียว ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 เปนตํารับท่ี 326 
(2) เลขทะเบียน 1D 327/51 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับสัตวท่ีผลิตในประเทศ ท่ีมีสารออกฤทธ์ิ

เพียงตัวเดียว ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2551 ปนตํารับท่ี 327 

(3) เลขทะเบียน 2F 32/49 หมายถึง ตํารับยาแผนปจจุบันสําหรับสัตว นําหรือสั่งเขามาในประเทศ      

ท่ีมีสารออกฤทธ์ิมากกวา 1 ตัว ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2549 เปนลําดับท่ี 32 

(4) เลขทะเบียน M 1/27 หมายถึงตํารับยาแผนโบราณสําหรับสัตวท่ีนําเขา และมีการแบงบรรจุในประเทศ  

ท่ีรับขึ้นทะเบียนในป พ.ศ. 2527 เปนลําดับท่ี 1 
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ข.8 ฉลากและเอกสารกํากับยาสัตว 

(ขอมูล) 

ข.8.1 ตัวอยางฉลากยา 

ข.8.1.1  ฉลากขนาดใหญ (มีขอความครบถวน) 

(1)  ยาผลิตในประเทศ 

 TIAMULIN  PREMIX  ช่ือยา 

   

each 1 kg contains:-  ช่ือและปริมาณหรือความแรง 

Tiamulin hydrogenfumarate   100 mg ของสารออกฤทธ์ิอันเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของยา 

   

 ตัวอักษรตองเปนสีแดง ยาอันตราย 

  ยาสัตว 

Batch No.  520001 เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

  

Mfg. Date  10/3/52 วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา 

  

ยาส้ินอายุ   09/3/54 วัน เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ

  

Reg. No.     1D 999/50 เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

  

ระยะหยุดยา หยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพ่ือบริโภค 

  

 เก็บในท่ีแหง อุณหภูมิต่ํากวา 30◦C         สภาวะการเกบ็รักษา 

   

ผลิตโดย   

             บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด  

ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต              400  ถนนประชาสงเคราะห ดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

             โทร. 0 2222 2222  
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(2) ยานําหรือส่ังเขามาในประเทศ 

 SULFA TRIMET  ช่ือยา 

   

each 100 mg contains:-  ช่ือและปริมาณหรือความแรง 

Sulfadimethoxine sodium 

Trimethoprim 

20 g 

  4 g 

ของสารออกฤทธ์ิอันเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของยา 

   

 ตัวอักษรตองเปนสีแดง ยาอันตราย 

  ยาสัตว 

Batch No.  500001 เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

  

Mfg. Date  10/3/2007 วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

ยาส้ินอายุ   09/3/2009 วัน เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ(สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

Reg. No.     2F 999/45 เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

  

Withdrawal Time :- Meat  7 days                             ระยะหยุดยา 

  

Store below 25◦C  protect from light                   สภาวะการเก็บรักษา 

   

Manufacturer   

Good Animal Drug Co., Ltd. 
ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต 

Paris, France 

Importer  

             บริษัท รุงโรจนยาสัตว จํากัด  

ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีนํา 

หรือส่ังเขา 

             400  ถนนประชาธิปก  กรุงเทพฯ   

             โทร. 0 2999 9999 
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(3) ยานําเขา และแบงบรรจุในประเทศ 

 SULFA TRIMET  ช่ือยา 

   

each 100 mg contains:-  ช่ือและปริมาณหรือความแรง 

Sulfadimethoxine sodium 

Trimethoprim 

20 g 

  4 g 

ของสารออกฤทธ์ิอันเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของยา 

   

 ตัวอักษรตองเปนสีแดง ยาอันตราย 

  ยาสัตว 

Batch No.  500001 เลขท่ีหรืออักษรแสดงครั้งท่ีผลิต 

  

Mfg. Date  10/3/2007 วัน เดือน ป ท่ีผลิตยา (สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

ยาส้ินอายุ   09/3/2009 วัน เดือน ป ท่ียาส้ินอาย ุ(สวนมากจะแสดงเปน ค.ศ.) 

  

Reg. No.     2E 2/45 เลขท่ีหรือรหัสใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยา 

  

หยุดยาอยางนอย 7 วนั กอนสงสัตวเขาโรงฆาเพ่ือบริโภค                         ระยะหยุดยา 

 

Store below 25◦C  protect from light                    สภาวะการเก็บรักษา 

   

Manufacturer   

Good Animal Drug Co., Ltd. 
ช่ือและท่ีตั้งสถานท่ีผลิต 

Paris, France 

ผูแบงบรรจ ุ  

บริษัท ยาสัตวรุงเรือง จํากัด ช่ือและท่ีตั้ง 

สถานท่ีแบงบรรจ ุ400  ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง กรุงเทพฯ  10400 

          โทร. 0 2222 2222  
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ข.8.1.2  ฉลากขนาดเล็ก  (พ้ืนท่ีไมเกิน 3 ตารางนิว้ เชน หลอดยาฉีด  ใชขอความนอยท่ีสุด) 

 

 

Iron Dextrans Inj.  ช่ือยา 

 Lot No.    C003  

Exp. Date  10/2009  

 

หรือ 

 

Iron Dextrans Inj.  ช่ือยา 

 Reg No.  2D 

1122/52 

 

ยาส้ินอายุ   10/2009  

ยาอันตราย สีแดง 
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ข.8.2 เอกสารกํากับยา 

เอกสารกํากับยา  เปนเอกสารท่ีบงบอกถึงสรรพคุณและขอบงใชของยา รวมถึงขนาดและวิธีใช ตามกฎหมาย

กําหนดใหบนเอกสารกํากับยาตองแจงคําเตือนตามประกาศเรื่องยาท่ีตองแจงคําเตือน และถาเอกสาร

กํากับยาเปนภาษาอ่ืน ตองมีคําแปลเปนภาษาไทย และควรมีหลักเกณฑเก่ียวกับการแสดงขอความ 

บนเอกสารกํากับยา ท่ีควรประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ 

(1) ช่ือยา 
(2) ชนิดของสัตวท่ีอนุญาต 
(3) ช่ือและปริมาณหรือความแรงของสารออกฤทธิ์อันเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของยา ซ่ึงตองตรงตามท่ี

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) เปนยาตานจุลชีพก่ึงสังเคราะหซ่ึงเปนอนุพันธของ pleuromutilin (พลูโรมูทิลิน) 

จัดอยูในกลุมยา macrolides (แมคโครไลด) มีฤทธ์ิยับยั้งการเจริญเติบโต (bacteriostatic effect) ของเช้ือ

แบคทีเรีย แกรมบวกและแกรมลบที่ไวตอยานี้  

ขอบงใช 

รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร (swine dysentery) ท่ีมีสาเหตุจากเช้ือ Brachyspira  hyodysenteriae        
ท่ีไวตอยานี้  

ขนาดและวิธีการใชยา   

รักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร : ใหยาโดยการผสมลงในอาหารสัตว ในขนาด 200 g ของ Tiamulin 

hydrogen fumarate ตอ อาหารสัตว 1 t (ตัน) หรือ 200 mg/kg (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) หรือใช 

Tiamulin hydrogen fumarate premix (10%) ขนาด 2 kg (กิโลกรัม) ตอ อาหารสัตว 1 t 

ใหผสมยาลงในอาหารสัตวดวยอัตราสวนดังกลาว อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 14 วนัตดิตอกัน  

หากใชยา 5 วันแลวอาการไมดขีึ้นใหปรึกษาสัตวแพทย 

ใหใชภายใตคําแนะนําและการกํากับดูแลของสัตวแพทยช้ันหนึ่งเทานัน้ 

ระยะหยุดยา 
 กรณีใชในขนาด 200 g ของ Tiamulin hydrogen fumarate ตอ อาหารสัตว 1 t หรือ 200 mg/kg 

เพ่ือรักษาโรคบิดมูกเลือดในสุกร 

  ใหหยุดยานี้อยางนอย 7 วัน กอนสงสุกรเขาโรงฆาเพ่ือบริโภคเนื้อ 

ขอหามใชและขอควรระวัง 

1. หามใชในสัตวท่ีแพ หรือไวตอ ยา Tiamulin  

2. สัตวท่ีไดรับยา Tiamulin ไมควรไดรับยา หรืออาหารสัตวท่ีผสมยาในกลุม polyether 

ionophores เชน lasalocid, monensin, narasin, salinomycin, semduramycin เปนตน เนื่องจากอาจเกิด

อาการไมพึงประสงค ไดแก การยับยั้งการเจริญเติบโตอยางรุนแรง (severe growth depression) และอาจ

ถึงแกความตายได 

3. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองใชยา Tiamulin รวมกับยาในกลุม polyether ionophores ใหเวน

ชวงระยะเวลาการใชยาใหหางกันอยางนอย 7 วัน 
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4. ในกรณีท่ีพบอาการเปนพิษ หรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา เชน เกิดผื่นแดง (erythema) 

หรือเกิดการบวมของผิวหนัง (mild edema of the skin) ใหหยุดการใชยานี้ทันที 

5. หามใชในสุกรท่ีมีน้ําหนักตัวมากกวา 250 ปอนด (113.63 kg) 

ขอควรระวังสําหรับผูท่ีผสมยาและใหยาแกสัตว 

1. ผูท่ีแพยา tiamulin ไมควรเปนผูผสมยาหรือใหยา 

2. ในขณะผสมยาควรสวมถุงมือยาง แวนตา วัสดุปองกันการสูดดม เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัส 

หรือสูดดมยา   

3. หากสัมผัสกับยานี้แลวเกิดอาการแพ เชน ผื่นแดง หนา ปาก หรือตาบวม หรือหายใจลําบาก  

ใหรีบไปพบแพทยโดยดวน    

4.   หลังการผสมยาทุกคร้ังใหชําระลางรางกายบริเวณท่ีสัมผัสยา 

การเก็บรักษา  

1. ใหเก็บยาไวในท่ีแหง ในภาชนะบรรจุและหีบหอเดิม อุณหภูมิไมเกิน 30
๐
C (องศาเซลเซียส)      

และเก็บใหพนแสง 

 2.  หลังจากผสมยากับอาหารสัตวแลวสามารถเก็บไวไดนาน...........วัน/เดือน  
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ภาคผนวก ข 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได ดังนี้   

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 

มิลลิกรัม (milligram) mg 

กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 
ตัน (tonne) t 

ความเขมขน มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (milligram/kilogram)  mg/kg 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) 
o
C 

 

 


