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ณัฎฐา วิศษิ ฎวทิ ยากร*


ในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำเพือ่ ใหไดผลผลิตสูงสุดนัน้
นอกจากเกษตรกรจะตองมีความรแู ละมีการพัฒนาทางดาน
เทคนิคในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำแลว ยังจำเปนตองมีความ
รเู กีย่ วกับโรคในสัตวน้ำ เนือ่ งจากโรคสัตวน้ำเปนอุปสรรค
สำคัญตอการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ ซึง่ ทำใหผลผลิตสัตวน้ำเสีย
หายสงผลตอการขาดทุนของเกษตรกร บอยครัง้ ทีก่ ารรักษา
โรคสัตวน้ำนัน้ เกษตรกรยังขาดความรคู วามชำนาญในเรือ่ ง
ยา โดยมักจะใชยาอยางผิดวิธี เลือกยาทีไ่ มถกู ตอง ใชยาใน
ขนาดทีไ่ มเหมาะสม และใชยาบอยเกินไปจึงกอใหเกิดการ
ดื้อยาของเชื้อจุลชีพ หรือเกิดปญหาสารตกคางในสัตวน้ำ
และสามารถสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ตอผบู ริโภคและ
ตอการสงออกสินคาสัตวน้ำ ดังนั้น วัตถุประสงคของ
บทความนีเ้ พือ่ ใหความรคู วามเขาใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับยา และ
การเลือกใชยาในการปองกันโรคสัตวน้ำกับผสู นใจ
โรคสัตวน้ำ หมายถึง อาการเจ็บปวย หรือกอให
เกิดอาการผิดปกติของเนือ้ เยือ่ อวัยวะ ทำใหรปู รางอวัยวะ
มี ส ภาพผิ ด ไปจากปกติ หรื อ ก อ ให เ กิ ด การขั ด ต อ การ
ทำหนาทีต่ ามปกติของอวัยวะตางๆ อาการดังกลาวอาจเกิด
ขึน้ เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึง่ หรือตลอดเวลา

โรคสัตวน้ำสามารถจำแนกออกไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ ดังนี้
1. โรคที่ เ กิ ด จากการติ ด เชื้ อ (infectious
disease) เปนการเกิดโรคทีม่ สี าเหตุหลักจากเชือ้ จุลชีพตางๆ
เชน แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชือ้ รา เปนตน ตัวอยางโรคที่
เกิดจากการติดเชือ้ เชน Actinetobacter disease, Bacterial kidney disease, Columnaris เปนตน
2. โรคที่ไมไดเกิดจากการติดเชื้อ (non-infectious disease) เปนการเกิดโรคทีไ่ มไดมสี าเหตุหลักมาจาก
เชือ้ จุลชีพ แตมสี าเหตุจากสภาวะแวดลอมไมเหมาะสม เชน
คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การจัดการที่ไมดี อาหารไมได
คุณภาพ และการไดรบั อาหารไมเพียงพอ เปนตน การเกิด
โรคในลักษณะนี้มักทำใหสัตวน้ำมีความออนแอ และอาจ
เหนีย่ วนำใหเกิดโรคในลักษณะที่ 1 ได ตัวอยางโรคทีไ่ มได
เกิดจากการติดเชือ้ เชน Bubble disease, Blue disease,
การเกิดกระดูกคดงอในสัตวน้ำ เปนตน

*สาขาประมง สายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน
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คำจำกั ด ความของยาตามพระราชบั ญ ญั ติ ย า
พ.ศ. 2522 ของประเทศไทย ใหความหมายไวดงั นี้
1) วัตถุที่รองรับไวในตำราที่รัฐมนตรีประกาศ
2) วัตถุทมี่ งุ หมายสำหรับในการวิเคราะห บำบัด
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของ
มนุษยหรือสัตว
3) วัตถุที่เปนเภสัช เคมีภัณฑ หรือเภสัชภัณฑ
กึ่งสำเร็จรูป
4) วัตถุที่มุงหมายสำหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ
โครงสรางหรือการกระทำหนาที่ใด ๆ ของรางกายมนุษย
หรือสัตว
จากคำจำกัดความขางตน สามารถสรุปความ
หมายของยาไดคอื สารเคมีทกุ ชนิด ยกเวนอาหารซึง่ ใชใน
การบำรุงปองกัน หรือรักษาสุขภาพของคนและสัตว
ยาที่ใชในการปองกันรักษาโรคสัตวน้ำ สามารถ
แบงออกไดเปนกลมุ ใหญ ๆ ตามลักษณะองคประกอบของ
การผลิตยา ดังนี้
1) ยาตานจุลชีพ (Antimicrobial drugs)
หมายถึง สารประกอบเคมีทไี่ ดจากธรรมชาติ หรือจากการ
สังเคราะห ซึง่ มีผลตอตานหรือทำลายเชือ้ จุลชีพอืน่ ๆ ไดแก
ยาซัลฟา penicillin G เปนตน
2) ยาปฏิชวี นะ (Antibiotics) หมายถึง สาร
ประกอบเคมีที่ไดจากเชื้อจุลชีพบางชนิด เชน bacteria,
fungi หรือ actinomycete ซึง่ มีผลยับยัง้ หรือทำลายเชือ้
จุลชีพอืน่ ๆ เมือ่ ใชในขนาดความเขมขนต่ำ ไดแก penicillin
G, tetracycline เปนตน นั่นคือ ยาปฏิชีวนะจัดเปน
ยาตานจุลชีพดวย
3) ยาตานจุลชีพกึง่ สังเคราะห (Semi-synthetic
antimicrobial drugs) หมายถึง ยาตานจุลชีพทีม่ บี างสวน



ของโมเลกุลแยกไดจากเชื้อจุลชีพชนิดใดชนิดหนึ่ง และ
สวนที่เหลือของโมเลกุลที่ไดจากการสังเคราะหทางเคมี
ไดแก ampicillin เปนตน

⌫
1) การจัดจำแนกตามฤทธิต์ อ เชือ้ จุลชีพ (Classification on antibacterial action) สามารถแบงได
2 กลุมตามลักษณะการมีผลทำลายหรือยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเชือ้ แบคทีเรีย ไดแก
1.1) ยาที่มีผลไปยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย (bacteriostatic antimicrobial drugs)
ไดแก ยาซัลฟา tetracyclines, chloramphenicol, erythromycin, novobiocin, lincomycin เปนตน
1.2) ยาทีม่ ผี ลไปทำลายหรือฆาเชือ้ แบคทีเรีย
(bactericidal antimicrobial drugs) ไดแก ยากลุม
penicillins, ยากลมุ aminoglycosides, vancomycin,
polymyxin B เปนตน
2) การจัดจำแนกตามขอบเขตการออกฤทธิข์ อง
ยาตานจุลชีพ (Classification on antimicrobial spectrum) สามารถแบงไดเปน 3 กลมุ ใหญ ๆ ดังนี้
2.1) ออกฤทธิว์ งแคบ (narrow spectrum)
เปนยาตานจุลชีพทีอ่ อกฤทธิต์ อ เชือ้ แบคทีเรียเพียงไมกชี่ นิด
โดยจะออกฤทธิ์เฉพาะแบคทีเรียแกรมบวกหรือแกรมลบ
อยางใดอยางหนึง่ เทานัน้ เชน penicillin G จะออกฤทธิ์
ไดดตี อ เชือ้ แบคทีเรียแกรมบวก และ polymyxin B จะออก
ฤทธิไ์ ดดตี อ เชือ้ แบคทีเรียแกรมลบ เปนตน
2.2) ออกฤทธิ์ระดับปานกลาง (medium
spectrum) เป น ยาต า นจุ ล ชี พ ที่ อ อกฤทธิ์ ไ ด ดี ต อ เชื้ อ
แบคทีเรียทัง้ แกรมบวกและแกรมลบ ไดแก ยาซัลฟา และ
ยากลมุ penicillins กึง่ สังเคราะห เปนตน
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2.3) ออกฤทธิ์วงกวาง (broad spectrum)
เปนยาตานจุลชีพทีอ่ อกฤทธิต์ อ เชือ้ จุลชีพไดหลายชนิด คือ
สามารถออกฤทธิ์ไดทั้งตอเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแก
รมลบ เชือ้ rickettsiae เชือ้ ไวรัสขนาดใหญ โปรโตซัว และ
พยาธิบางชนิด ไดแก chloramphenicol, oxytetracycline
hydrochloride เปนตน
3) การจัดจำแนกตามกลไกการออกฤทธิ์ (Classification on mechanism of action) สามารถแบงได
เปน 5 กลมุ ใหญ ๆ ดังนี้
3.1) ขั ด ขวางการสร า งผนั ง เซลล ข อง
แบคทีเรีย ไดแก ยากลุม penicillins, vancomycin,
bacitracin เปนตน

3.2) ออกฤทธิ์ตอเยื่อหุมเซลล ไดแก polymyxin B, colistin เปนตน
3.3) ขัดขวางหรือยับยั้งการสราง nucleic
acid ไดแก nitofuran, novobiocin ยากลมุ quinolones
เปนตน
3.4) ขั ด ขวางหรื อ ยั บ ยั้ ง การสร า งโปรตี น
ไดแก ยากลมุ tetracyclines, chloramphenicol ยากลมุ
aminoglycosides เปนตน
3.5) ออกฤทธิ์แบบแขงขัน (competitive
antagonism) หรือขัดขวางการสราง metabolite ทีจ่ ำเปน
ต อ เซลล แ บคที เ รี ย ได แ ก ยาซั ล ฟา sulfonamide,
trimethoprim เปนตน

ตารางที่ 1 แสดงกลไกการออกฤทธิแ์ ละผลตอเชือ้ แบคทีเรียของยาปฏิชวี นะ
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ทีม่ า ; กมลชัย (2545)
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ในการใชยาตานจุลชีพรวมกันนั้น มีการใชกัน
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะเมือ่ ยาตัวใดตัวหนึง่ ใชไมไดผล
ซึง่ โดยทัว่ ไปจุดประสงคของการใชยาตานจุลชีพรวมกันนัน้
ก็คอื
1. ใหยาออกฤทธิ์กวางขึ้น และเสริมฤทธิ์ซึ่งกัน
และกัน
2. รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียหลายชนิด
3. ขัดขวางการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย
4. ลดความรุนแรง อาการพิษ ผลขางเคียง หรือ
ปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคของยา
แตอยางไรก็ตาม การใชยารวมกันก็อาจจะทำให
การรักษาไมไดผลตามที่คาดไว ซึ่งตามปกติแลวผลที่ได
จาการใชยาตานจุลชีพรวมกันนัน้ มี 3 แบบ คือ
1. Additive ฤทธิข์ องยาตอเชือ้ แบคทีเรียเทากับ
ฤทธิ์ของยาตานจุลชีพทั้งสองชนิดรวมกัน
2. Synergism ฤทธิข์ องยาตอเชือ้ แบคทีเรียจะมี
มากกวาฤทธิ์ของยาตานจุลชีพทั้งสองรวมกัน
3. Antagonism ฤทธิ์ของยาตอเชื้อแบคทีเรีย
จะมีนอยกวาฤทธิ์ของยาตานจุลชีพทั้งสองรวมกัน
ยาตานจุลชีพทีไ่ ดรบั การยอมรับกวางขวางทัง้ ใน
ทางการแพทยและสัตวแพทยใหใชรวมกันเพื่อออกฤทธิ์
เสริมกัน คือ ยาซัลฟาและ ยา trimethoprim ทัง้ นีเ้ พราะ
ยาทัง้ สองจะเสริมฤทธิใ์ นขบวนการเดียวกัน อยางไรก็ตาม
ก็มขี อ เสนอแนะสำหรับการใชยาตานจุลชีพรวมกัน ดังนีค้ อื
1. เมือ่ ใชยา bactericidal รวมกับยา bactericidal พบวาจะเกิดการเสริมฤทธิก์ นั (synergism) ไดแก
penicillin รวมกับ streptomycin



2. เมือ่ ใชยา bacteriostatic รวมกับยา bacteriostatic พบวายาแตละชนิดตางก็ออกฤทธิ์ (additive)
3. เมือ่ ใชยา bactericidal รวมกับยา bacteriostatic พบวาจะเกิดการขัดฤทธิก์ นั (antagonism)

⌫⌫ ⌫ 

สำหรับการใชยาตานจุลชีพในสัตวน้ำ เพือ่ ใหเกิด
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใชยา รวมทั้ง
ปองกันการเกิดปญหาการดื้อยานั้น จึงควรมีการกำหนด
หลักเกณฑของยาตานจุลชีพทีด่ สี ำหรับใชในโรคสัตวน้ำ เชน
เดียวกับในปศุสัตวและทางการแพทย เกณฑของยาตาน
จุลชีพทีด่ สี ำหรับใชในโรคสัตวน้ำ ไดแก
1. ยานั้นตองทำลายเชื้อแบคทีเรียอยางรวดเร็ว
โดยไม มี ผ ลเสี ย หรื อ อั น ตรายต อ สั ต ว น้ำ และไม ทำให
สภาพการติดเชื้อแยลง
2. ยานัน้ ตองไมเปนอันตรายตอผใู ช
3. ยานั้นตองซึมผานเขาเนื้อเยื่อและเขาถึงเชื้อ
แบคทีเรีย รวมทัง้ ตองแตกตัวและขับถายอยางรวดเร็วเพือ่
ปองกันการตกคางในเนือ้ เยือ่ สัตวน้ำ และสารทีเ่ กิดจากการ
แตกตัว (metabolite) จะตองไมเปนอันตรายตอสัตวน้ำ
และสัตวอนื่
4. ในกรณีทมี่ กี ารตกคางหรือปนเปอ นในเนือ้ เยือ่
จะตองไมเกิดสารพิษหรือสารกอมะเร็ง (carcinogenic
product) เมือ่ นำมาประกอบอาหาร
5. ตองมีเสถียรภาพ (stable) ภายใตสภาวะปกติ
(normal condition) ของการเก็บและการใช รวมทัง้ ตอง
ผานการควบคุมคุณภาพอยางเข็มงวดทุกขั้นตอนของการ
ผลิต
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5) คุณสมบัติของยาในแงของโรคที่ใชรักษาและ
วิธีการใชอยางชัดเจน
6) ชื่อและที่อยูของบริษัทผูผลิต
สำหรับการเลือกวาจะใชยาชนิดใดมาทำการรักษา
โรคสัตวน้ำนัน้ โดยทัว่ ไปแลว กอนเลือกชนิดยาทีจ่ ะนำมา
รักษานั้น จำเปนจะตองมีการแยกพิสูจนเชื้อแบคทีเรีย
(isolation and classification) และหาความไวของ
เชื้อตอยาตานจุลชีพเสียกอน เพื่อเลือกใชยาตานจุลชีพที่
เหมาะสม แตขนั้ ตอนดังกลาวจำเปนตองใชเวลาอยางนอย
48 ชั่วโมง ซึ่งอาจทำใหเชื้อเกิดการแพรกระจายและเกิด
ความเสียหายอยางรุนแรงได ดังนั้นในบางครั้งจึงจำเปน
ตองทำการรักษาไปกอน โดยเลือกยาทีเ่ หมาะสมและเคยให
ผลดีตอการติดเชื้อนั้นมากอน ดังนั้นในบทความนี้จึงได
ทำการรวบรวมรายชือ่ ยาตานจุลชีพทีม่ กั ใชรกั ษาโรคติดเชือ้
แบคทีเรียในสัตวน้ำไว ดังตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3

ปจจุบันผูผลิตยาหลายบริษัทไดนำยาออกมา
จำหน า ยในท อ งตลาดเป น จำนวนมาก ดั ง นั้ น ในการที่
เกษตรกรจะเลือกซือ้ ยาจากบริษทั ใดนัน้ ควรมีหลักเกณฑ
กวางๆ ในการพิจารณาเลือกซือ้ ยาเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด
ในการเพาะเลีย้ งสัตวน้ำ ดังนี้
1) ชื่อของยา นอกเหนือจากชื่อทางการคาแลว
สินคาทีด่ จี ะตองมีชอื่ ทางเคมี และองคประกอบของยาอยาง
ครบถวน
2) ปริมาณของตัวยาหรือเปอรเซ็นตตัวยาใน
สินคานั้น
3) องคประกอบอืน่ ๆ ทัง้ ในแงชนิด และปริมาณ
ทีเ่ ปนสวนผสม
4) วันผลิตและวันหมดอายุ
ตารางที่ 2 การเลือกใชยาตานจุลชีพตามลักษณะเชือ้ แบคทีเรีย
ÁºÊ°Â¸Á¦¸¥
Gram-positive coccus, aerobic
Beta-hemolytic Streptococcus
Alpha-hemolytic Streptococcus
Staphylocoocus, non-penicillinase-producing
Staphylocoocus, penicillinase-producing
Gram-positive rods, aerobic
Bacillus sp.

¥µ´ªÁ¨º°¸É®¹É
(Drug of first choice)
Penicillin
Penicillin
Penicillin
Penicillinase-resistant
Penicillin

Corynebacterium species
Erysipelotrix rhusiopathiae
Listeria monocytogenes

Penicillin
Penicillin
Penicillin
Ampicillin

Norcardia sp.
Rhodococcus equi

Sulfonamides
Erythromycin-rifampin

¥µÁ¨º°´ª°ºÉÇ
(Alternative drugs)
Erythromycin,
Cephalosporins
Cephalosporins
Cephalosporins
Cephalosporins

Erythromycin
Erythromycin
Erythromycin
Tetracyclins,
Chloramphenicol
Minocycline
PenicillinG, Gentamycin
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ตารางที่ 2 การเลือกใชยาตานจุลชีพตามลักษณะเชือ้ แบคทีเรีย (ตอ)
ÁºÊ°Â¸Á¦¸¥
Gram-negative rods, aerobic
Coliforms (Án Escherichia coli, Klebsiella,
Proteus Â¨³ Serratia)
Actinobacillus sp.

¥µ´ªÁ¨º°¸É®¹É
(Drug of first choice)
Aminoglycosides

Pseudomonas aeroginosa

TrimethoprimSulfonamide
Aminoglycosides
MinocyclineStreptomycin
Aminoglycosides

Pasteurella multocida
Pasteurella haemolytica

Penicillin
Aminoglycosides

Bordetella bronchiseptica
Brucella canis

¥µÁ¨º°´ª°ºÉÇ
(Alternative drugs)
TrimethoprimSulfonamide
Tetracyclines
Tetracyclines
TrimethoprimSulfonamide
Antipseudomonal
Penicillin
Aminoglycosides
Chloramphenicol

Spirochetes

Leptospira

Penicillin

Treponema hyodysenteriae

Tiamulin

Anaerobes
Gram-positives (Án Clostridium)

Bacteroides fragilis
Gram-negatives °ºÉÇ
Mycoplasma
Chlamydia
Rickettsia

Penicillin
Clindamycin
Penicillin
Tetracyclines
Tetracyclines
Tetracyclines

Streptomycin,
Tetracyclines
Carbadox
Clindamycin,
Tetracyclines
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Tiamulin
Erythromycin
Chloramphenicol

(ดัดแปลงจาก Prescott, J.F. and Baggot, J.D, 1990)
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ตารางที่ 3 ยาตานจุลชีพทีม่ กั จะใชรกั ษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรียในสัตวน้ำ
Ã¦·ÁºÊ°Â¸Á¦¸¥
Actinetobacter disease
Bacterial kidney disease
Columnaris
Edwardsiellosis
Enteric redmouth
Enteric septicaemia
Fin rot
Flavobacteriosi
Furunculosis

Gill disease
Haemorrhagic septicaemia
Mycobacteriosis
Nocardiosis
Pasteurellosis
Saltwater columnaris
Streptococcicosis
Vibriosis

¥µoµ»¨¸¡¸ÉÄo
Oxytetracycline
Chloramphenicol, Clindamycin, Kitamycin, Sulfisoxazole,
Erythromycin, Penicillin G
Chloramphenicol, Chlortetracycline, Furanance, Oxolinic acid,
Oxytetracycline, Tetracycline
Oxytetracycline
Chloramphenicol, Tiamulin, Sulfonamides, Oxolinic acid,
Oxytetracycline, Sulfamerazine
Oxytetracycline
Chloramphenicol, Oxytetracycline, Furanance, Kanamycin,
Iodophores
Chloramphenicol, Furazolidone, Furanance, Oxolinic acid,
Oxytetracycline, Tetracycline, Sulfonamide, Sulfisoxazole,
Sulfamerazine
Furanace, Oxytetracycline
Chloramphenicol, Kanamycin, Furanance, Oxolinic acid,
Oxytetracycline, Streptomycin, Sulfamerazine
Kanamycin, Penicillin, Streptomycin, Sulfisoxazol, Tetracycline,
Doxycycline
Sulfonamide
Chloramphenicol
Chlortetracycline, oxytetracycline
Ampicillin, Erythromycin, Oxytetracycline, Tetracycline
Chlortetracycline, Chloramphenicol, Furanace, Kanamycin,
Oxolinic acid, Oxytetracyclin, Sulfamerazine

(ดัดแปลงจาก B. Austin and D.A. Austin, 1987)
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  ⌫⌫ 

การใชยาตานจุลชีพเพือ่ รักษาโรคในสัตวน้ำนัน้ ในกรณีทใี่ หกนิ จะคิดเปนหนวยของยาทีใ่ หตอ น้ำหนักอาหารหรือ
น้ำหนักตัวสัตว ตอวัน ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด แตในกรณีทใี่ ชผสมลงในน้ำนัน้ จะคิดตอปริมาตรน้ำทีใ่ ชแช ซึง่ ขนาดทีใ่ ช
และวิธกี ารพอสรุปไดดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขนาดของยาและวิธกี ารใชยาตนจุลชีพทีใ่ ชรกั ษาโรคติดเชือ้ แบคทีเรียในสัตวน้ำ
¥µoµ»¨¸¡
Ampicillin
Aureomycin
Chloramphenicol
Chlortetracycline
Clindamycin
Doxycycline
Erythromycin
Furanace
Furazolidone
Iodophors
Kanamycin
Minocycline
Nitrofurantoin
Oxolinic acid
Oxytetracycline
Rifampicin
Streptomycin
Sulfisoxazole
Sulfamerazine
Tetracycline



µ¥µ¸ÉÄo
200 ¤./¨. Áª¨µ ¹Ê´£µ¡µ¦·ÁºÊ°
10-20 ¤./. °ÊÎµ®´°µ®µ¦
10-20 ¤./¨.
50-70 ¤./. °ÊÎµ®´°µ®µ¦ µ 5-10 ª´
10-50 ¤./¨.
10-20 ¤./. °ÊÎµ®´°µ®µ¦ µ 4 ª´
125 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ µ 10 ª´
500 ¤./. °ÊÎµ®´°µ®µ¦
25-100 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ µ 4-21 ª´
2-4 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ/ª´ µ 3-5 ª´
0.5-1 ¤./¨. µ 5-10 µ¸
25-75 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ/ª´ µ 20 ª´
50-200 ¤./¨. µ 10-15 µ¸
50 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ µ 7 ª´
500 ¤./. °ÊÎµ®´°µ®µ¦
50 ¤./¨. µ 1 ´ÉªÃ¤
5 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ/ª´ µ 10 ª´
1 ¤./¨. µ 24 ´ÉªÃ¤
50-75 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ µ 10 ª´
60 ¤./. °ÊÎµ®´°µ®µ¦
50-75 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ/ª´ µ 5-10 ª´
200 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ/ª´ µ 14 ª´
200 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ/ª´ µ 14 ª´
75-100 ¤./. °ÊÎµ®´¨µ/ª´ µ 10-14 ª´

ª·¸µ¦
µ¦¤ÄÊÎµ (µ¦Ân)
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤ÄÊÎµ (µ¦Ân)
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤ÄÊÎµ (µ¦Ân)
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤ÄÊÎµ (µ¦Ân)
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤ÄÊÎµ (µ¦Ân)
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤ÄÊÎµ (µ¦Ân)
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤ÄÊÎµ (µ¦Ân)
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·µ¦
¤°µ®µ¦Ä®o· µ¦¤
°µ®µ¦Ä®o·µ¦¤°µ®µ¦
Ä®o·µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
µ¦¤°µ®µ¦Ä®o·
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การใชยาตานจุลชีพในการรักษาโรคสัตวน้ำที่ใช
บริโภคนัน้ จำเปนตองมีระยะเวลาหยุดยาหลังการใช (withdrawal period) ทีเ่ หมาะสมกอนทีจ่ ะสงขายในทองตลาด
เพือ่ ใหสว นทีต่ กคางของสารออกฤทธิ์ และสารทีเ่ กิดจากการ
แตกตัวไดถกู ขับถายออกใหหมด จะไดไมมอี นั ตรายหรือ
ผลเสียตอผบู ริโภค เชน oxolinic acid ขนาด 10 มก./กก./
วัน เปนเวลา 10 วัน ควรจะตองมีระยะเวลาหยุดยานาน 28
วัน เปนตน


ปจจัยที่จะทำใหผูประกอบการธุรกิจการเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ำ ไดรับผลผลิตและกำไรที่สูงสุดนั้นมีหลาย
ประการ นอกจากจะตองคำนึงถึงเทคนิคการเพาะเลีย้ งสัตว
น้ำเพือ่ ลดตนทุนใหไดมากทีส่ ดุ แลว การปองกันรักษาโรค
ในสัตวน้ำก็เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีส่ ำคัญ โดยทัว่ ไปเมือ่ สัตวน้ำ

เกิดโรค เกษตรกรหรือผปู ระกอบการมักนึกถึงการใชยาเพือ่
การรักษาโรคนัน้ ๆ หากเกษตรกรไมมคี วามรคู วามชำนาญ
ในการใชยา ก็จะเกิดผลลบมากกวาผลบวก ซึง่ หลักเกณฑ
กวางๆในการเลือกใชยานัน้ คือ ตองคำนึงถึงคุณภาพของผู
ผลิต องคประกอบของสินคา(ยา)ที่จะเลือกใช คุณสมบัติ
และประสิทธิภาพของยาทีจ่ ะนำมาใชกบั โรคทีเ่ กิดขึน้ และ
สิ่งสำคัญที่ตองคำนึงถึงสำหรับการใชยาในสัตวน้ำเพื่อการ
บริโภคนัน้ คือ ยาชนิดนัน้ ตองดูดซึมเขาตัวสัตวน้ำ และขับ
ถายออกจากตัวสัตวน้ำไดอยางรวดเร็ว ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันการ
ตกคางในเนือ้ สัตว นอกจากนีเ้ กษตรกรยังตองมีระยะหยุด
ยาหลังการใชทเี่ หมาะสมสำหรับการใชยาชนิดนัน้ ๆอีกดวย
แตอยางไรก็ตาม การรักษาโรคสัตวน้ำไมใชวธิ กี ารทีด่ ี เพราะ
การรักษานัน้ ทำไดยาก และในขณะทีท่ ำการรักษาจำเปนตอง
คำนึงถึงการปรับปรุงสภาพแวดลอม นัน่ ก็คอื คุณภาพน้ำให
ดีดว ย ดังนัน้ การปองกันไมใหเกิดโรคในสัตวน้ำจึงถือไดวา
เปนมาตรการการควบคุมโรคที่ดีที่สุด
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