
โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใชย้าปฏิชวีนะในระบบการผลิตสนิค้าปศุสัตว”์ 

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์  

โครงการ “การลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์” 



                  แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 

คณะกรรมการนโยบายการด้ือยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี    
ที่ 86/2560 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2560 มีรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  

มีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 



                  แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 

เป้าประสงค์ 5 ข้อ 
1. การป่วยจากเชื้อด้ือยาลดลง 50 % 
2. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพส าหรับมนุษย์ลดลง 20 % 
3. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพส าหรับสัตว์ลดลง 30 % 
4. ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อด้ือยาและตระหนักในการใช้ยาต้าน    

จุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น 20 % 
5. ระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล           

 



                  แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ 
ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมก ากับดูแลการ
ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมก ากับดูแลการใช้ยา 
   ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยา  
   ต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนงานด้าน  
   การดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน 



โครงการ “การเลี้ยงสัตวป์ลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” 

โครงการ “การลดการใช้ยาปฏชิีวนะในฟาร์มปศุสัตว์” 

โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 



 ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ในภาพรวมของทั้งประเทศลดลง 

 เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความตระหนักในปัญหาการเกิดเชื้อดื้อยา มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
และให้ความส าคัญในการลด/ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์  

 ประชาชนหรือผู้บริโภคมีความมั่นใจและมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ  

 ช่วยลดปัญหาหรือชะลอการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสินค้าปศุสัตว์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
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โปรแกรมการรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์ Raised without Antibiotic โดย NSF 

ที่มา NSF Protocol P463-2016: NSF Raised without antibiotics Certification Program 

 โรงงานผลิตอาหารสัตวต์้องรับรองว่าอาหารสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ 

 ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องแสดงวิธีการปฏิบัติและบันทึกที่แสดงว่าสัตว์ท่ีเลี้ยงนั้นปลอดการใช้ยา
ปฏิชีวนะ  

 กระบวนการสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงระดับฟาร์ม  

โดยผ่านการตรวจสอบ โดยการ Onsite audit วิธีการปฏิบัติและบันทึก 

ร่วมกับการเก็บตัวอย่างตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง 
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โปรแกรมการรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์ Raised without Antibiotic โดย NSF 

ที่มา NSF Protocol P463-2016: NSF Raised without antibiotics Certification Program 

ค าจ ากัดความ 

 Raised without antibiotics การเลี้ยงโดยปราศจากการใช้ยาปฏชิีวนะตั้งแต่เกิดหรือฟัก และระหว่างช่วงดูดนมแม่ 
โดยสัตว์ต้องได้รับการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์  

     (สัตว์ที่ได้ยาปฏิชีวนะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตามไม่สามารถได้รับการรับรองการเลี้ยงปราศจากยาปฏิชีวนะ)  

 ไม่รวมยากันบิดอยู่ในค าจ ากัดความของยาปฏิชีวนะ และยอมรับให้ใช้ในโปรแกรมการจัดการด้านสุขภาพฝูงสัตว์
ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และลดการติดเชื้อแทรกซ้อน เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นยาที่ส าคัญในมนุษย์  

 ควรให้ความส าคัญกับ Preventive measure เช่น การท าวัคซีน การรักษาทางเลือก เทคนิคการจัดการคอก   
ความหนาแน่นประชากรสัตว์ที่เหมาะสม เพื่อส่งผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 
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ประชุมหารือนอกรอบ โครงการฯ การเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ 
กับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ 13 ก.พ. 61 



ข้อสรุปการหารือกับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ 13 ก.พ. 61 

• ที่ประชุมฯ สนับสนุนในหลกัการ การด าเนินงานโครงการ 
• ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับอาหารสตัว์ต้นทางต้องปลอดยาปฏิชีวนะ สามารถสอบย้อนกลับแหลง่ที่มาของ
อาหารสัตว์ที่ฟาร์มไปยังโรงงานผลิตอาหารสตัว์ได้ 

• ผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับการสอบย้อนกลบัจากผลิตภัณฑ์มายังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

• ที่ประชุมฯ เสนอให้ควรมีการเพิ่มฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยลงในเงือ่นไขการเข้าร่วมโครงการฯ 
• การใช้สมุนไพรหรือสารเสริม ต้องได้รับการขึ้นทะเบยีนอย่างถูกตอ้งจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากบัดูแล และการใช้ตอ้ง
ถูกต้องตามขนาดและวิธีการที่ไดข้ึ้นทะเบยีนไว้ 

• ผู้ประกอบการฯ เห็นชอบในหลกัการทัง้การเก็บตัวอย่างโดยภาครัฐ (Official sampling) และผู้ประกอบการเป็นผู้
เก็บตัวอย่าง (Self verification) 

• การเลี้ยงไก่โดยภาพรวมของประเทศเป็นการเลีย้งโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะอยู่แล้ว ดังนั้นหากมีการรับรองการเลีย้งไก่
ปลอดการใช้ยาปฏชิีวนะอาจท าให้เกิดความสบัสน จึงควรรับรองเฉพาะฟาร์มสกุรขุนก่อน 



ประชุมหารือนอกรอบ โครงการฯ การเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ 
กับสมาคมค้าปลีก 8 ม.ีค. 61 



ข้อสรุปการหารือกับสมาคมค้าปลีก 8 มี.ค. 61 

• ที่ประชุมฯ สนับสนุนในหลักการ การด าเนินงานโครงการ  

• ที่ประชุมฯ เสนอให้สัตว์ที่เลี้ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะควรเข้าเชือดที่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรอง GMP 

• ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการด าเนินการสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์มายังฟาร์ม 

• กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้เก็บตัวอย่าง (Self verification) ณ สถานที่จ าหน่าย ขอรายละเอียด ความถี่ จ านวนตัวอย่าง     
และชนิดยาปฏิชีวนะที่ตรวจ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีสาขาย่อย           
เป็นจ านวนมาก 

•  ตราสัญลักษณ์การรับรองที่จะติดที่ผลิตภัณฑ์หรือสถานที่จ าหน่าย ควรใช้ข้อความหรือถ้อยค าไม่ให้เกิดความสับสนกับ
ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ว่ามีการใช้ยาปริมาณมาก 

• การลงนามความร่วมมือ (MOU) ควรเวียนเรื่องไปที่สมาคมค้าปลีกเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจแจ้งตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ 
และลงนามความร่วมมือ 



ประชุมคณะท างานก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์การจัดท าฟาร์มเลี้ยงสัตว ์
ปลอดยาปฏิชีวนะ 12 ม.ีค. 61 



ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๙๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทางหลกัเกณฑ์การจัดท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏชิีวนะ 
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โครงการ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงสัตวป์ลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

คุณสมบัติของ
ฟาร์มที่เข้าร่วม

โครงการ 

 
 ฟาร์ม GAP สุกร และสัตว์ปีกเนื้อ                        
 ฟาร์มสุกรขุนที่ได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ปลอดสารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่ม β-Agonist 
 - ไม่ได้ก าหนด 
 - ไม่ได้ก าหนด 
 - ไม่ได้ก าหนด 
 - ไม่ได้ก าหนด 
 มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

ในการเลี้ยงสัตว์ 
 

 
 ฟาร์ม GAP สุกร (ระยะขุน) 
 ฟาร์มสุกรขุนได้รับการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่ง

เนื้อแดงหรือสารกลุ่ม β-Agonist 
 โรงฆ่าถูกต้องตามกฎหมาย (กฆ 1) และสามารถสอบ

ย้อนกลับได ้
 ที่จ าหน่ายสามารถสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ 
 ที่จ าหน่ายเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์  OK 
 มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ 
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โครงการ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

ข้อก าหนดการ
ใช้เวชภัณฑ์

สัตว์ 

 
 สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเป็นผู้ก ากับดูแล 
 สามารถใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างสมเหตุผล 
 มีแผนการใช้ยาและการบันทึก รายชื่อยา 

วิธีการใช้ ปริมาณที่ใช้ และระยะเวลาที่ใช้ 
 บันทึกข้อมูลปริมาณยาท่ีใช้ 
     เพื่อน ามาค านวณเป็น 
     ปริมาณยาที่ใช้ต่อตัว และ mg/PCU 

 
 สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเป็นผู้ก ากับดูแล 
 ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในทุกรูปแบบ 
 อาหาร น้ า ต้องไม่มีการเติมยาปฏิชีวนะ 
 สุกรต้องได้รับการเลี้ยงโดยปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ                      

ตั้งแต่เกิดถึงจับขาย ( Born to harvest) 
 สามารถใช้ยากันบิด วัคซีน และทางเลือกอื่น 
      เช่น สมุนไพร ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องได้ 
 หากสัตว์เจ็บป่วยสามารถใช้ยาปฏิชีวนะรักษาได้แต่ต้อง

คัดแยกออกจากฝูงและน าออกจากระบบ 
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โครงการ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว ์ เลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

การตรวจ
ประเมิน    
(แจ้งล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 วัน) 

 
 คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตร

ที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) (จนท.ปศจ/จนท.ปศอ) 
เข้าไปตรวจฟาร์มตามแบบประเมิน  

 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ (ฟาร์ม) ตรวจยา
ปฏิชีวนะตกค้าง 

 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์) 
ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง 

 นับปริมาณปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช้ 

 
 คณะผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ 

(GAP) (จนท.ปศจ/จนท.ปศอ) เข้าไปตรวจฟาร์มตามแบบประเมิน  
 

 เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และน้ า (ฟาร์ม) ตรวจยาปฏิชีวนะ
ตกค้าง 

 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่
จ าหน่าย) ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง 

การตรวจ
ติดตาม   

(แจ้งล่วงหน้าไม่
เกิน 24 ชม.) 

 นับปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช้  เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ และน้ า (ฟาร์ม) ตรวจยาปฏิชีวนะ
ตกค้าง 

 เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (สถานที่จ าหน่าย) ตรวจยา
ปฏิชีวนะตกค้าง 

 ผู้ประกอบการสุ่มเก็บตัวอย่างด้วย (Self verification) 
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โครงการ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว ์ เลี้ยงสัตวป์ลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ 

การตรวจต่ออาย ุ
(แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน) 

 ด าเนินการเหมือนการตรวจประเมิน  ด าเนินการเหมือนการตรวจประเมิน 

การตรวจกรณีพิเศษ 
(แจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 24 ชม.) 

 กรณีมีเหตุจ าเป็นอันสมควร ตามมติ
คณะกรรมการรับรองสามารถขอเข้าตรวจ
หรือเก็บตัวอย่าง  

 กรณีมีเหตุจ าเป็นอันสมควร ตามมติคณะกรรมการ
รับรองสามารถขอเข้าตรวจหรือเก็บตัวอย่าง  
 

การให้การรับรอง 

 การรับรองมีอายุ 3 ปี 
 มีการมอบประกาศนียบัตรและป้ายประกาศ 

 การรับรองมีอายุ 1 ปี 
 มีการมอบประกาศนียบัตรและป้ายประกาศ 
 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
       ที่ผ่านการรับรอง และรายชื่อผู้ประกอบการสถานที่                   

จ าหน่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ทางเวปไซต์ อยส. 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายฟาร์มปศุสัตว์ในทุกเขตพื้นที่       

(จ านวนเขตละ 20 ฟาร์ม) ในปี 2561 
 ฟาร์มเลี้ยงสุกรขุน  
     จ านวนรวม 100 ฟาร์มทั่วประเทศ ในปี 2561 

งบประมาณ  1,507,920 บาท  1,735,120 บาท 
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หัวข้อ ตรวจประเมิน 
(รับรองครั้งแรก) 

ตรวจติดตาม 
(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

ตรวจต่ออายุ 
(ทุกป)ี 

ตรวจกรณี
พิเศษ 

หมายเหตุ 

การสุ่มเก็บตัวอย่างโครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ Official sampling 
• น้ า อาหาร ส่ง สตส. วิธ:ี ELISA/HPLC:  
ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้างกลุม่ซลัโฟนา
ไมด์/กลุ่มเตตราซัยคลิน/กลุม่ฟลูออโรควิ
โนโลน/กลุ่มแมคโครไลด/์กลุ่มเพนนซิลิิน/
กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์/กลุ่มโพลี่มิกซนิ 
• เนื้อ  ส่ง ศวพ. สตส. (เขต1) 
วิธี: MA/ELISA: ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง
กลุ่มซัลโฟนาไมด/์กลุม่เตตราซยัคลิน/กลุม่
ฟลูออโรควิโนโลน/กลุ่มแมคโครไลด/์กลุ่ม
เพนนิซิลนิ/กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด/์ 
• ยืนยันผล LCMS/MS ส่ง สตส 
• Self-verification ผู้ประกอบการเก็บ
ตัวอย่าง: Lab iso17025 ด้วยวิธี 
LCMS/MS 

ฟาร์ม 

Official sampling 
น้ า, อาหารสัตว ์ 
1 ครั้ง/ฟาร์ม/ป ี
(อย่างน้อย 1 ต.ย. ต่อชนิด) 

Official sampling 
น้ า, อาหารสัตว์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/
ฟาร์ม/ปี (อย่างน้อย 1 ต.ย) 
Self-verification 
น้ า, อาหารสัตว์อย่างนอ้ย            
2 ครั้ง/ฟาร์ม/ป ี(อย่างน้อย 1 ต.ย) 

Official sampling 
น้ า, อาหารสัตว ์
1 ครั้ง/ฟาร์ม/ปี                
(อย่างน้อย 1 ต.ย. ต่อ
ชนิด) 
 

เก็บ
ตัวอย่างซ้ า
กรณีพบ
ผลบวก 

โรงฆ่า 
Official sampling 
เนื้อสัตว์ 1 ครั้ง/ฟาร์ม/ปี 
(อย่างน้อย 1 ต.ย) 
 

- Official sampling 
เนื้อสัตว์ 1 ครั้ง/ฟาร์ม/ปี 
(อย่างน้อย 1 ต.ย) 

เก็บ
ตัวอย่างซ้ า
กรณีพบ
ผลบวก 

สถานที่
จ าหน่าย 

Official sampling 
ผลิตภัณฑ์ (เนื้อ) 
1 ครั้ง/ปี (อย่างน้อย 1 
ต.ย) 
 

Official sampling 
ผลิตภัณฑ์ (เนื้อ) อย่างน้อย  
1 ครั้ง/ปี (อย่างน้อย 1 ต.ย) 
Self-verification 
ผลิตภัณฑ์ (เนื้อ) อย่างน้อย          
2 ครั้ง/ป ี(อย่างน้อย 1 ต.ย) 

Official sampling 
ผลิตภัณฑ์ (เนื้อ) 
1 ครั้ง/ปี (อย่างน้อย 1 
ต.ย) 
 

 
เก็บ
ตัวอย่างซ้ า
กรณีพบ
ผลบวก 
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หัวข้อ ตรวจประเมิน 
(รับรองครั้งแรก) 

ตรวจติดตาม 
(ปีละ 1 ครั้ง) 

ตรวจต่ออายุ 
(ทุก 3 ปี) 

ตรวจกรณีพิเศษ หมายเหตุ 

การสุ่มเก็บตัวอย่างโครงการ ลด การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ Official sampling 
• อาหาร ส่ง ศวพ. สตส. (เขต1) 
วิธ:ี Color reaction: ตรวจสารต้องห้าม
และยาปฏิชีวนะตกค้างกลุ่มกลุ่มเตตรา
ซัยคลิน 
• เนื้อ ส่ง ศวพ. สตส. (เขต1) 
วิธี: MA/ELISA: ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง
กลุ่มซัลโฟนาไมด/์กลุม่เตตราซยัคลิน/กลุม่
ฟลูออโรควิโนโลน/กลุ่มแมคโครไลด/์กลุ่ม
เพนนิซิลนิ/กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด/์ 
• ยืนยันผล LCMS/MS ส่ง สตส. 

ฟาร์ม 

อาหารสัตว ์ 
1 ครั้ง/ฟาร์ม/ป ี
(อย่างน้อย 1 ต.ย) 

นับปริมาณการใช้ยา
ปฏิชีวนะ 

Official sampling 
อาหารสัตว ์
1 ครั้ง/ฟาร์ม/ปี (อย่าง
น้อย 1 ต.ย) 

เก็บตัวอย่างซ้ า
กรณีพบผลบวก 

โรงฆ่า 
Official sampling 
เนื้อสัตว์ 1 ครั้ง/ฟาร์ม/ปี 
(อย่างน้อย 1 ต.ย) 
 

- Official sampling 
เนื้อสัตว์ 1 ครั้ง/ฟาร์ม/ปี 
(อย่างน้อย 1 ต.ย) 

เก็บตัวอย่างซ้ า
กรณีพบผลบวก 

สถานที่
จ าหน่าย 

- - - - 



การนับปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม: 
โครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ  

ปริมาณยาปฏิชีวนะท่ีใช้ Active ingredient (AI) หน่วย mg 

การประมาณน้ าหนักของสัตว์ปศุสัตว์ในขณะท่ีใช้ยา  
Population Correction unit (PCU) หน่วย kg 

= mg 

PCU 

1 

2 



ค านวณตัวเศษ คือปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช้ Active ingredient (AI) หน่วย mg 1 

ฉลากระบุ ความเข้มข้นยา 
(ปรับให้เป็น mg) คูณ 

ปริมาณที่ใช้ในฟาร์ม    
(ปรับให้เป็นตามฉลาก) 

ปริมาณ AI (mg) 
ทั้งหมด 

…...mg/ml ………..mg x …….ml  (เท่ากับ ….L x 1000) = Total AI…….mg 

.......%    (1%  =  10,000mg/kg) ………..% x 10,000 x ........ kg (เท่ากับ …g x 0.001) = Total AI…….mg 

.......%    (1%  =  10mg/ml) ………..% x 10 x …….ml  (เท่ากับ ….L x 1000) = Total AI…….mg 

……ppm (1ppm = 1mg/kg)  ………. ppm x 1 x ........ kg (เท่ากับ …g x 0.001) = Total AI…….mg 

……ppm (1ppm = 1mg/L) ………. ppm x 1 x ........ L (เท่ากับ ….ml x 0.001) = Total AI…….mg 

……ppb (1ppb = 0.001mg/kg) .............ppb x 0.001 x ........ kg (เท่ากับ ….g x 0.001) = Total AI…….mg 

…....ppb  (1ppb = 0.001mg/L) .............ppb x 0.001 x ......... L (เท่ากับ.…ml x 0.001) = Total AI…….mg 



ค านวณตัวเศษ คือปริมาณยาปฏิชีวนะที่ใช้ Active ingredient (AI) หน่วย mg 1 

ตัวอย่างการค านวณ: ฟาร์มสุกรขุนใช้ ยาปฏิชีวนะอยู่ทั้งหมด 2 ชนิด ประกอบด้วย 
• amoxycillin 15% (ยาฉีดชนิดน้ า ขวดละ 100 ml) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อสุกร เพื่อรักษาอาการเจ็บขา                                                    

เมื่อส้ินสุดการเลี้ยงในรุ่นนั้น พบว่า ใช้ยา amoxycillin ไป 2 ขวด และขวดที่สามใช้ไป 90 ml (ใช้ไม่หมดขวด) 
     ดังนั้นปริมาณ AI ของ amoxycillin เท่ากับ 15% (150mg/ml) x 290ml = 43,500 mg  
• Tylosin 22% (ยาผสมอาหาร ถุงละ 10 kg) ใช้ผสมอาหารเพื่อรักษาอาการท้องสีย                                                                           

เมื่อส้ินสุดการเลี้ยงในรุ่นนั้น พบว่า ใช้ยา Tylosin ไป 2 ถุง และถุงที่ 3 ใช้ไป 3 kg (ใช้ไม่หมดถุง) 
     ดังนั้นปริมาณ AI ของ Tylosin เท่ากับ 22% (220,000mg/kg) x 23kg = 5,060,000 mg  

 
                    ดังนั้นปริมาณ Total AI = 43,500 + 5,060,000 = 5,103,500 mg 
 
 
 



ค านวณตัวส่วน คือ ค่า PCU 2 

ตัวอย่างการค านวณ:  
ฟาร์มสุกรขุนเล้ียงสุกรขุนทั้งหมด 320 ตัว 
PCU = 320 (ตัว) x 65 (kg) = 20,800 kg 
        
 

PCU = จ านวนสัตว์ท่ีเลี้ยง (ตัว) x Average weight at treatment (kg) 
                                                                  (Aw ไก่เนื้อ ใช้ 1 kg, สุกร ใช้ 65 kg )  



ดังนั้นปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกรขุน: 
โครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ  

 5,103,500 

20,800 

= mg 

PCU 

1 

2 

245.36 mg/PCU = 





ขั้นตอนการขอรับรอง 
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ผู้ประกอบการ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 

ยื่นค าขอรับรอง 

แก้ไขเอกสาร 

หลักเกณฑ์
การตรวจ
รับรอง  
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ส านักงานปศุสัตว์เขต 

คณะผู้ตรวจรับรอง 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

คณะกรรมการรับรอง 

แก้ไขข้อบกพร่อง 

ผู้ประกอบการ 

คณะผู้ตรวจประเมินการปฏบิัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ (จนท.ปศจ/จนท.ปศอ)  

คณะกรรมการรบัรองการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีด้านปศสุัตว์  

ขั้นตอนการขอรับรอง 

หลักเกณฑ์
การตรวจ
รับรอง  



ขั้นตอนการขอรับรอง 
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คณะกรรมการรับรอง 

 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 

 

กองควบคุมอาหาร           
และยาสัตว์ 

มีมติให้การรับรอง 

จัดท าใบประกาศนียบัตร และป้ายรับรอง 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏชิีวนะ 

ฟาร์มลดการใช้ยาปฏชิีวนะ 
ผู้ประกอบการ 

รวบรวมข้อมลูผู้ประกอบการที่ผ่านการรบัรอง  

หลักเกณฑ์
การตรวจ
รับรอง  
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แผนการด าเนินงานโครงการฯ  
กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงาน 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

จัดประชุมชี้แจง และลงนามบันทึกความตกลงเข้าร่วม
โครงการฯ  

อยส. (ปลอดยา) 
สนง.ปศข. (ลดใช้ยา) 

ตรวจประเมินฟาร์ม สนง.ปศจ. 
และสนง.ปศอ. 

ตรวจติดตามฟาร์ม สนง.ปศจ. 
และสนง.ปศอ. 

ติดตามการด าเนินงานในพื้นที่ อยส. 

เก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ สนง.ปศจ. 
และสนง.ปศอ. 

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง สตส.และ 
ศวพ.  

จัดประชุมคณะกรรมการรับรอง สนง.ปศข.  

จัดท าใบประกาศนียบัตร และป้ายรับรอง  อยส. 

รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินการโครงการฯ อยส. 
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Thank you 

Suchana Sukklad, D.V.M., M.S. Tel.02-1590406 ext.111 E-mail: Suchana_vetmed65@Hotmail.com  


