
ยาต้านจุลชีพที่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์น ้า

ชนิดยาตา้นจุลชีพ
ที่อนุญาตใหใ้ช้ในสัตว์น ้า

จ้านวนต้ารับยาที่ขึ นทะเบยีน
(ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ระยะหยุดยา
(วัน)

อะมอกซีซิลิน(Amoxicillin) 3 15–20
เอนโรฟลอคซาซิน
(Enrofloxacin)

79 21

อ๊อกซีเตตราซัยคลิน(Oxytetracycline) 53 14–21
ซาราฟลอคซาซิน
(Sarafloxacin)

ไม่มีการข้ึนทะเบียน 10-21

อ๊อกโซลินิค แอซิด
(Oxolinic acid)

ไม่มีการข้ึนทะเบียน 21

ทอลทราซูลิน(Toltrazuril) ไม่มีการข้ึนทะเบียน ไม่มีข้อมูล
ซัลฟาโมโนเมทรอซีน โซเดียม
(SulfamonomethoxineSodium)

ไม่มีการข้ึนทะเบียน ไม่มีข้อมูล

ชนิดยาตา้นจุลชีพ
ที่อนุญาตใหใ้ช้ในสัตว์น ้า

จ้านวนต้ารับยาที่ขึ นทะเบยีน
(ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ระยะหยุดยา
(วัน)

ซัลฟาไดอะซีน + ไตรเมทรอพริม
(Sulfadiazine+Trimethoprim)

ไม่มีการข้ึนทะเบียน ไม่มีข้อมูล

ซัลฟาไดเมทรอซีน โซเดียม + ไตรเมทรอพริม
(Sulfadimethoxine sodium+Trimethoprim)

12 21

ซัลฟาไดเมทรอซีน โซเดียม + ออเมทรอพริม
(Sulfadimethoxine sodium+Ormethoprim)

2 21

ซัลฟาโมโนเมทรอซีน+ไตรเมทรอพริม
(Sulfadmonomethoxine+Trimethoprim)

ไม่มีการข้ึนทะเบียน ไม่มีข้อมูล

ซัลฟาไดมิดีน + ไตรเมทรอพริม
(Sulfadimidine+Trimethoprim)

ไม่มีการข้ึนทะเบียน ไม่มีข้อมูล

ยาต้ารับเด่ียว

ยาต้ารับผสม

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนายาและเคมีภัณฑ์สตัว์น ้า         0 2579 6977 0 2561 3993
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ยาควบคุมพิเศษ : ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาควบคุมพิเศษ 

ยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial) : ยาท่ีสามารถออกฤทธิ์ต่อจุลชีพ หมายความรวมถึงยาปฏิชีวนะ 
และยาท่ีได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต แบ่งตัว หรือการมีชีวิตอยู่ของจุลชีพ

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotic) : สารประกอบท่ีผลิตหรือสร้างข้ึนโดยจุลชีพ(แบคทีเรีย รา แอคทีโนมัยซีทีส) 
สามารถไปยับยั้ง ชะลอการเจริญเติบโต หรือท าลายจุลชีพกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 76(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 ประกอบมาตรา78 แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งท่ี 391-5/2562 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี
ข้อ 1ประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (87) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยา
ควบคุมพิเศษ ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับท่ี 50 ลงวันท่ี 7 มกราคม 
พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“ (87) ยาต้านแบคทีเรียท่ีมีวิธีใช้โดยผสมอาหารสัตว์ (Medicated premix) ”

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง ยาควบคุมพิเศษ

ฉบับท่ี 54
----------------------------------------------------------

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562
อนุทิน  ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการประทรวงสาธารณสุข  

• ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
• ใช้ยาที่มีความไวต่อเชื้อแบคทีเรียก่อโรคนั้น ๆ 
• ใช้ยาที่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์น้ า ซึ่งถูกก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
• อัตราการใชต้ามค าแนะน าทีร่ะบุไวใ้นฉลาก/ค าแนะน าของ

สัตวแพทย์
• หยุดใช้ยาก่อนจับสัตว์น้ าตามระยะหยุดยาของยาแต่ละชนิด
• การใช้ยาต้านจุลชีพใด ๆ อยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแล

พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้กฎหมาย เช่น พระราชก าหนด
การประมง พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510, 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558, 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายล าดับรอง 
เป็นต้น

หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์น ้า 
ใช้ได้เมื่อจ้าเป็นและใช้อย่างสมเหตผุล

แนวปฏิบัติในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
กลุ่มวิจัยและพัฒนายาและเคมีภัณฑ์สัตว์น ้า   กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น ้า

ความหมายที่ควรรู้

ยาฆ่าเชื อ, ยาระงับเชื อ (Antiseptics) : สารเคมีท่ีท าลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือจุลชีพท่ี
ท าให้เกิดโรค (มีความจ าเพาะต่อชนิดของเช้ือ) ใช้ภายนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิต เช่น ผิวหนังของ
สิ่งมีชีวิต 

ยาท้าให้ปราศจากเชื อ, ยาล้างเชื อ (Disinfectant) : สารเคมีท่ีใช้ฆ่าหรือท าลายจุลชีพใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต 
(การออกฤทธิ์ไม่มีความจ าเพาะต่อเช้ือ) ใช้กับพื้นห้อง เครื่องมือ เครื่องใช้ พื้นห้อง เป็นต้น

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้
ยกระดับการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ
บางชนิด เช่น ยาต้านจุลชีพที่มวีิธใีช้โดยการ
ผสมในอาหารสัตว์ (Medicated premix)
ยากลุ่มควิโนโลนและอนุพันธ์ (Quinolones 
and derivatives ) ที่ใช้ส าหรับสัตว์ เป็นต้น 
เป็นยาควบคุมพิเศษคือในการใช้ยาต้านจุลชีพ
ดังกล่าว จะต้องมีใบสั่งยาจากสัตวแพทย์ชั้น 1 
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุม
พิเศษ ฉบับที่ 50,54) ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบ
เชิงลบต่อสุขภาพคนจากการใช้ยาที่ไม่สม
เหตุผล เช่น ปัญหายาตกค้างและเชื้อดื้อยา
ปนเปื้อนในสัตว์น้ าที่บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพคน ส่งผลให้
คนป่วยและตายด้วยเช้ือดื้อยาเพิ่มขึ้นทุกปี

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 76(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2522 ประกอบมาตรา78 แห่ง
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2558
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี
ข้อ 1 ประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับต้ังแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (87) (88) (89) (90) และ (91) ของข้อ 3 แห่ง
ประกาศกระทรวงสาธารสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2521
“ (87) ยาต้านจุลชีพท่ีมีวิธีใช้โดยการผสมในอาหารสัตว์ (Medicated premix)

(88) ยากลุ่มควโินโลนและอนุพันธ์ (Quinolones and derivatives) ท่ีใช้ส าหรับสัตว์
(89) ยากลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ท่ีใช้ส าหรับสัตว์
(90) ยากลุ่มมาโครไลด์ (Macrolides) ท่ีใช้ส าหรับสัตว์
(91) ยากลุ่มโพลิมิกซิน (Polymyxins) ที่ใช้ส าหรับสตัว์”

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เร่ือง ยาควบคุมพิเศษ

ฉบับท่ี 50

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
ปยิะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการประทรวงสาธารณสุข  

----------------------------------------------------------


