
นายสตัวแพทย ์ สมนกึ   เต็มวฒุโิรจน์

กองควบคมุอาหารและยาสตัว ์

กรมปศสุตัว ์

แนวทางการควบคมุยาสตัวใ์นกระบวนการผลติสนิคา้ปศสุตัว ์



งานตามนโยบายสานต่องานของกระทรวง หรือรัฐบาล

• แผนยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560–2564                            
-  ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 สิงหาคม 2559  

   -  นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้น าประเทศในกลุ่ม G 77 กล่าวถ้อยแถลงการณ์จัดการ   
      ปัญหาเชื้อดื้อยา ในที่ประชุมสหประชาชาติ กันยายน 2559 
   -  มีประเด็น เชื้อดื้อยา (One health) 
      รายการคืนความสุข ฯ วันที่ 23 กันยายน 2559



แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชพีประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

• เป้าประสงค:์ ภายใน พ.ศ.2564
1. การป่วยจากเชื้อด้ือยาลดลง ร้อยละ 50
2. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชพีส าหรับมนุษย์ลดลง ร้อยละ 20
3. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชพีส าหรับสัตวล์ดลง ร้อยละ 30

4. ประชาชนมีความรอบรูเ้รื่องเชื้อดื้อยาและมีความสามารถในการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างเหมาะสมในระดบัดีมากเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20
5. ระบบจัดการการดื้อยาต้านจลุชีพมสีมรรถนะตามเกณฑส์ากล ไม่ต่ ากว่า

ระดับ 4



แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมก ากับดูแล

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ

อย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องเชื้อดื้อยาและยาต้านจุลชีพแก่

ประชาชน
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยา

ต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน



• ยทุธศาสตรท์ี ่4 การป้องกนัและควบคมุเชือ้ดือ้ยาและการก ากบั
ดแูลการใชย้าอยา่งเหมาะสมในภาคการเกษตรและสตัวเ์ลีย้ง 

   (กรมปศสุตัวเ์ป็นหนว่ยงานหลกั)

กลยทุธ ์- การลดใชย้าตา้นจลุชพีในการท าปศสุตัว ์และประมง

                - ลดเชือ้ดือ้ยาในหว่งโซก่ารผลติอาหาร

     - การพฒันาระบบเฝ้าระวงัการใชย้าตา้นจลุชพีในพชื

                - พฒันาตน้แบบสถานพยาบาลส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง

     - พฒันาใหค้วามรูเ้ร ือ่งการใชย้าตา้นจลุชพีกบัผูท้ ีเ่ก ีย่วขอ้ง



1. ก าหนดนโยบายและพฒันาแนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดการใชย้าตา้นจลุชพี

ในปศสุตัวเ์พือ่การบรโิภค 

2. การพฒันาระบบเฝ้าระวงัและตดิตามการใชย้าตา้นจลุชพี (AMU) 

ในฟารม์ปศสุตัว ์

3. การพฒันาระบบเฝ้าระวงัและตดิตามเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพี (AMR)

4. การก ากบัดแูลดา้นกฎหมายในการใชย้าตา้นจลุชพีในสตัว ์

5. พฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการด าเนนิงานแกป้ญัหาเชือ้ดือ้ยาในสตัว ์

6. ศกึษาวจิยั

แนวทางการควบคมุยาสตัวใ์นกระบวนการผลติสนิคา้ปศสุตัว ์



1. ก าหนดนโยบายและพฒันาแนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดการใชย้าตา้น

จลุชพีในปศสุตัวเ์พือ่การบรโิภค

1.1 คณะกรรมการประสานและบรูณาการงานดา้นการดือ้ยาตา้น

จลุชพี

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ AMR แหง่ชาต ิโดยนายกรัฐมนตร ีหรอืรอง

นายกรัฐมนตรทีีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นประธาน อธบิดกีรมปศสุตัวเ์ป็น

กรรมการและเลขานุการรว่ม

-ตัง้คณะกรรมการและอนุกรรมการ เพือ่เป็นการบรูณาการในการแกไ้ข

ปัญหา



1.2 คณะกรรมการและคณะท างานในสว่นของกรมปศสุตัว ์

-คณะกรรมการควบคมุป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเชือ้ดือ้ยาในสตัว ์

(อปส. เป็นประธาน ผอ.อยส., ผอ.สพส. เป็นเลขารว่ม)

-คณะท างานควบคมุ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเชือ้ดือ้ยา 

(รองอธบิดซี ึง่รับผดิชอบงานของ อยส.เป็นประธาน น.สพ.ของ อยส.และสพส. เป็น

เลขานุการรว่ม)

 -คณะท างานชดุเฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยาในสตัวท์างหอ้งปฏบิตักิาร 

(รองอธบิดซี ึง่รับผดิชอบงานของ สตส. เป็นประธาน น.สพ.ของ สสช. และสตส. เป็น

เลขานุการรว่ม)

-คณะท างานควบคมุ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเชือ้ดือ้ยา และสารตกคา้งในสตัวร์ะดบัเขต 

(ปศสุตัวเ์ขตเป็นประธาน ปศสุตัวจั์งหวดัในพืน้ทีเ่ขตเป็นกรรมการ น.สพ.ของสว่น

มาตรฐาน เป็นเลขานุการ)



2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวงัและตดิตามการใชย้าตา้นจลุชพีในฟารม์ปศสุตัว(์AMU)

2.1 รวบรวมขอ้มลูการใชย้าตา้นจลุชพีส าหรับสตัว ์(Antimicrobial consumption) 

โดยวธิกีารประมาณปรมิาณการใชย้าจากการขายยา (Whole sale) จากขอ้มลูสมาคม

ธรุกจิเวชภณัฑส์ตัว์

- ปี 2556 ไดป้รมิาณการใชย้า 298 mg/PCU (Population correction unit) 

(ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่สหภาพยโุรป(100 mg/PCU) ประมาณ 3 เทา่ เป้ามายจะตอ้งลดลง 

30% ภายในปี 2564)

2.2 ตดิตามปรมิาณการใชย้าตา้นจลุชพีในอาหารสตัวใ์นฟารม์ปศสุตัว ์

- ตดิตามการใชย้าสตัวใ์นฟารม์มาตรฐาน จ านวน 2,900 ฟารม์ (ปศข.)



2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวงัและตดิตามการใชย้าตา้นจลุชพีในฟารม์ปศสุตัว(์AMU)

-2.3 ตรวจสอบคณุภาพ ในดา้นปรมิาณตวัยาส าคญัของยาส าหรับสตัวท์ี่

มทีะเบยีนต ารับยาทีว่างจ าหน่ายในรา้นขายยาสตัว์

- การตรวจสอบคณุภาพ และรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพในดา้น

ปรมิาณตวัยาส าคญัของยาส าหรับสตัวท์ีม่ทีะเบยีนต ารับยาจ านวน 5 

ชนดิ(ตวัอยา่ง) ทีว่างจ าหน่ายในรา้นขายยาสตัว์



เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพในด้านปริมาณตวัยาส าคญัของยา
ส าหรับสัตว์ที่มีทะเบียนต ารับยาจ านวน ๕ ชนิด(ตวัอย่าง) ที่วางจ าหน่าย   ในร้านขายยา

วัตถุประสงค์

ยาส าหรับสัตว์ที่มทีะเบียนต ารับยา จ านวน ๕ ชนิด(ตวัอย่าง) และอย่างน้อย 340 ตวัอย่าง
ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัคุณภาพในด้านปริมาณตวัยาส าคญัของยาส าหรับสัตว์
เกษตรกรได้ใช้ยาส าหรับสัตว์ที่มีคุณภาพท าให้การรักษาโรคมีประสทิธิผล
ช่วยแก้ปัญหาสารตกค้าง และเชือ้ดือ้ยา



ชนิดยาส าหรับสัตว์: จ านวน 5 ตัวอย่าง/ จังหวดั

เขต 3, 4, 5, 6, 8, และ 9

Enrofloxacin 2  ตัวอย่าง
Tylosin                2  ตัวอย่าง
Ivermectin                1  ตัวอย่าง

เขต 1, 2, และ 7

Enrofloxacin       1 ตัวอย่าง
Tylosin           1 ตัวอย่าง
Ivermectin           1  ตัวอย่าง
Ceftiofor 1 ตัวอย่าง
Cephapirin 1 ตัวอย่าง



การด าเนินการเก็บตัวอย่างยา
• เป็นยาสัตว์ทีม่ีทะเบียนและยงัไม่เปิดใช้ จากร้านขายยา  โดยขอให้เกบ็ตัวอย่างก่อน
ตวัอย่างถึงวนัส้ินอายุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

• ตวัอย่างยาสัตว์ทีส่่งตรวจต้องบรรจุในภาชนะที่จ าหน่ายจริงและมฉีลาก
• ยาผง ต้องมขีนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 50 กรัม
• ยาน า้หรือยาฉีด ต้องมขีนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 50 มิลลลิติร
• เป็นยาช่ือการค้าเดยีวกนั รุ่นการผลติเดยีวกนั จากสถานทีเ่ดยีวกนั
• ส่งพร้อมเอกสารประกอบแบบฟอร์มขอส่งตวัอย่างยาสัตว์/วตัถุอนัตราย
 (LMSI 04_FORM 14 ) ออกโดย สตส.



ก ำหนดกำรจดัสง่ตวัอยำ่ง

• ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัทีอ่ยู่ในเขต 1 - 4 ส่งเดอืนธันวาคม  2559

• ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัทีอ่ยู่ในเขต 5 - 9 ส่งเดอืนมกราคม  2560

(ส่งตวัอย่างที่ สนง. ปศข.ๆ รวบรวมตย.และแบบฟอร์มส่ง สตส.)



ผลการตรวจ 
• สตส. รายงาน อยส. 
• อยส. แจ้งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส านักงานปศุสัตว์จังหวดั เพือ่
ประสานการด าเนินการกบัส านักงานสาธารณสุขจังหวดั        
กรณีพบยาที่อาจจัดเป็นยาผดิมาตรฐาน ยาปลอม หรือยาผดิกฎหมาย



งบประมาณ
• อยส. โอนเงนิค่าเบีย้เลีย้ง และค่าวสัดุวทิยาศาสตร์เพือ่ใช้จัดซ้ือตัวอย่าง ให้สนง.ปศจ. 
จังหวดั ๆ ละ 4,250  บาท (ค่าเบีย้เลีย้ง 480  บาท ค่าน า้มัน 1000  บาท ค่าตัวอย่าง 2770 
บาท)  (ยกเว้นจังหวดัสมุทรสงครามไม่โอนเงนิ เน่ืองจากไม่มร้ีานขายยาสัตว์)

• โอนให้ สนง.ปศข. เขตละ 1480 บาท  เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตวัอย่างที่รวบรวมจาก จ. ในแต่
ละพืน้ที่



3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวงัและตดิตามเชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพี(AMR)

จัดท าแผนเฝ้าระวงั เชือ้ดือ้ยาตา้นจลุชพีในสตัว์

1 เก็บตวัอยา่ง caecum ของไกเ่นือ้และสกุรจากโรงฆา่สตัว ์จ านวน 2,900 ตวัอยา่ง 

(ปศจ.) 

-เพาะเชือ้ 4 ชนดิ Salmonella spp. Campylobacter jejuni, E.coli และ Enterococcus

spp. (สสช. และศวพ.)

-ทดสอบการดือ้ยาจ านวน 1,600 isolates (สสช. และศวพ.)

2 เก็บตวัอยา่งเนือ้ไก ่และเนือ้สกุร จ านวน 3,000 ตวัอยา่ง (ปศจ.) 

- เพาะเชือ้ 2 ชนดิ Salmonella spp.และE.coli (สตส. และศวพ.)

- ทดสอบการดือ้ยา จ านวน 800 isolates (สตส. และศวพ.)

3 ทดสอบการดือ้ยาของเชือ้ Salmonella spp.จากตวัอยา่ง Boot swap 

ในฟารม์ไกเ่นือ้ ไกพ่ันธุ ์และไกไ่ขจ่ านวน 600 isolates (สสช. และศวพ.)



4. การก ากบัดแูลดา้นกฎหมายในการใชย้าตา้นจลุชพีในสตัว์

1.หา้มใชย้าตา้นจุลชพีเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการเรง่การเจรญิเตบิโต หรอืเพิม่ประสทิธภิาพการ

ใชอ้าหารสตัว ์โดยใชอ้ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558

-ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  ก าหนด ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะหรือ

คณุสมบตัขิองวัตถหุา้มใชผ้สมในอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558 ลงวันที ่17สงิหาคม 2558 

(ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที ่21 สงิหาคม 2558 และมผีลบังคับใชต้ัง้แต ่17

กมุภาพันธ ์2559)

2.ควบคุมการผลติอาหารสัตว์ผสมยาและการใชย้าตา้นจุลชพีผสมในอาหารสัตว์โดยใช ้

อ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. 2558

-รา่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง ควบคมุการผลติ น าเขา้ ขาย และใชอ้าหาร

สตัวท์ีม่ยีา พ.ศ. ....ซึง่ผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์

ครัง้ที ่5/2559 วันองัคารที ่22 พ.ย. 59 



4. การก ากบัดแูลดา้นกฎหมายในการใชย้าตา้นจลุชพีในสตัว์

3. การปรับปรงุ พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510

รมต. กษ. ลงนามหนังสอื ถงึ รมต สธ. และ เลขาคณะกรรมการกฤษฎกีา(2 สงิหาคม 59)    

แกไ้ขพ.ร.บ. ยา 2510 เรง่ดว่นบางมาตรา ควบคูก่บัการรา่งใหมท่ัง้ฉบบั

- จดแจง้เภสชัเคม ีและออกใบอนุญาตน าเขา้ ขาย เภสชัเคม ีเป็นการเฉพาะ

- การยกเวน้ไมต่อ้งขออนุญาตผลติ และไมต่อ้งขึน้ทะเบยีน autogenous vaccine      

โดยใหส้ามารถก าหนดหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไข ในการควบคุมได ้ตามที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด 

- รมต. สธ. และ รมต กษ. รักษาการรว่มกนัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาส าหรับสตัว์

- เพิม่บทลงโทษ



5. พัฒนาบคุลากรเพือ่รองรับการด าเนนิงานแกไ้ขปัญหาเชือ้ดือ้ยาในสตัว์

1. จัดโครงการฝึกอบรมเรือ่ง การควบคมุ ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาเชือ้ดือ้ยาสตัว ์ใหก้บั

บคุลากรกรมปศสุตัวท์ัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 

(อยส.จัดอบรมชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์2560 เป้าหมายผูเ้ขา้รว่มอบรม 150 คน)

2. จัดโครงการฝึกอบรมทางหอ้งปฏบิตักิาร

(อยส.รว่มกบั สสช. จัดอบรมชว่งเดอืน มกราคม 2560 เป้าหมายผูเ้ขา้รว่มอบรม สตส. 

และ ศวพ. 20 คน)

3. จัดเนือ้หาหลกัสตูรการดือ้ยาสอดแทรกในการจัดฝึกอบรมสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์

เลีย้งสตัว ์

(สคบ.และอยส. อบรมสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เป้าหมาย 350 คน/ปี)

4. จัดใหม้เีนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดือ้ยาสอดแทรกในการจัดฝึกอบรมมาตรฐานฟารม์

ใหก้บัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัว์

(ปศข. สคบ.และอยส.จัดอบรมหลกัสตูรมาตรฐานฟารม์เป้าหมาย 3,500 คน/ปี)



6. ศกึษาวจัิย

ศกึษาวจัิยการใชว้ตัถทุีเ่ตมิในอาหารสตัว ์เชน่ Probiotic, Prebiotic หรอื

Herb เพือ่ทดแทนยาปฏชิวีนะในฟารม์ 

- อยูร่ะหวา่งการประสานงานกบัฟารม์ตน้แบบทีเ่ขา้รว่มโครงการ 
ผลการศกึษาวจัิยจะเผยแพรแ่ละขยายผลตอ่ไป


