
 

บทที่ 17 
การใหยาสุกร 

 

 
ในการเลี้ยงสุกรนั้น เม่ือสุกรเกิดโรคขึ้นมาผูเลี้ยงมักตองพ่ึงพาสัตวแพทย เพ่ือ

ชวยในการรักษา แตเน่ืองจากสัตวแพทยมีไมเพียงพอในการชวยดูแลและรักษาโรคสัตว
ไดทั่วถึงทุกฟารม ผูเลี้ยงจึงควรศึกษาหาความรูและฝกปฏิบัติดวยตนเอง เชน การใหยา
สุกร ไดแก การใหธาตุเหล็ก การใหวัคซีนแกสุกร เปนตน ซ่ึงเปนงานประจําของฟารม 
ดังน้ันการศึกษาและฝกปฏิบัติอยางถูกตอง เพ่ือใหสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการ
รักษาและปองกันโรคสุกรในฟารมของตน จึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางมาก 
 

17.1  ยา  
 

ยา (drug) หมายถึง สารประกอบทางเคมีที่มีผลตอเซลลของสิ่งมีชีวิต มี
คุณสมบัติในการระงับความเจ็บปวด ปองกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว ยาทุกชนิด
เปนสารพิษที่ชวยชีวิตสัตวโดยการฆาเช้ือโรคหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรค 

 

การออกฤทธิ์ของยา ในการออกฤทธิ์ของยา ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
หนาที่ของเซลลของรางกาย แตฤทธิ์ของยามีผลทําใหเซลลของรางกายถูกกระทําดังน้ี 
 

1.  เซลลของรางกายถูกกระตุน  ยาออกฤทธิ์เรงการทํางานของเซลลสวนใดสวน
หน่ึงของรางกาย ซ่ึงมีผลทําใหเซลลเหลานั้นทํางานไดมากกวาปกติ เชน ยากระตุนการ
หายใจ ยากระตุนหัวใจ เปนตน 
 

2.  เซลลของรางกายถูกระงับ ยาออกฤทธิ์ระงับการทํางานของเซลลสวนใดสวน
หน่ึงของรางกาย ซ่ึงมีผลทําใหเซลลเหลานั้นทํางานไดนอยกวาปกติ เชน ยาสลบ ยาชา
เฉพาะที่ เปนตน 
 

3.  เซลลของรางกายถูกระคายเคือง ยาออกฤทธิ์ระคายเคืองตอเซลลสวนใดสวน
หน่ึงของรางกาย ซ่ึงมีผลเกี่ยวกับการบํารุงการเจริญเติบโตและรูปรางของเซลล เชน 
วิตามิน เปนตน 

AT 328 311 



                                                                                                                           AT 328 312 

4.  เซลลของรางกายถูกทดแทน     ยาออกฤทธิ์แทนเซลลของรางกายสวนที่ถูก 
ทําลายไป ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากโรคหรือจากสาเหตุอื่น เชน ฮอรโมนอินซูลิน 
เปนตน 

 

5.  เซลลของรางกายถูกปองกัน   ยาออกฤทธิ์ทําใหเช้ือโรคออนแอหรือตาย  แต
ยาเหลานี้จะไมเปนอันตรายหรือเปนพิษตอเซลลของรางกาย เชน ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา 
และยาจําพวกสารสังเคราะห เปนตน 
 

17.2  การใหยาสุกร  
 

การใหยาสุกร (Drug administration) ทําไดหลายวิธีคือ 
 

1.  การทาบนผิวหนัง เชน ทําบาดแผล ใสยาฆาหนอน เปนตน 
2.  การหยอดเขาทางตาหรือจมูก 
3.  การใหทางปาก (oral administration) เชน  การกรอก (drenching) การผสม

ในอาหารใหกิน (feed medication) การละลายในน้ําใหกิน (water medication) 
4.  การสอดหรือสวนเขาทางทวารหนักหรือชองคลอด 
5.  การฉีด (injection) 
 

การใหยาสุกรตองคํานงึถึง 
 

1.  ตําแหนงที่ยาออกฤทธิ์     การใหยาแกสุกรตองคํานึงถึงตําแหนงที่ยาออก
ฤทธิ์ ถาใหยาไมถูกตําแหนงยาจะไมออกฤทธิ์และอาจเปนอันตรายได เชน ดีเกลือ ถาให
ทางปากจะเปนยาระบายอยางดี แตถาฉีดเขาเสนเลือดทําใหเกิดอันตรายกับสุกร เพราะ
ฤทธิ์ยาไปกระตุนการทํางานของหัวใจจนเกินขนาด  ตําแหนงที่ยาออกฤทธิ์มี 3 ตําแหนงคือ 

 

                 ก.  ยาออกฤทธิ์เฉพาะแหง เชน ยาทาผิวหนัง ยาหยอดจมูก เปนตน 
                 ข.  ยาออกฤทธิ์กับระบบอ่ืน ๆ เชน ยาที่กินเขาไปในกระเพาะอาหาร     แต
ออกฤทธิ์ตอระบบอื่น ๆ เชน ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาระงับประสาท เปนตน 
                 ค.  ยาออกฤทธิ์ทางออม  เชน   ยาทาที่ผิวหนัง   แตมีผลตอการทํางานของ 
เสนประสาท 
 



2.  ขนาดของยา   เปนส่ิงจําเปนมาก เพราะถาไมถูกขนาดแลว การรักษาจะไม
ไดผล 

 

3.  เวลาในการใหยา ยาที่ใหควรอยูในรางกายไดติดตอกัน เพ่ือผลในการรักษา
เชน   ยาบางอยางอาจใหครั้งเดียวตอวันก็เพียงพอแลว แตยาบางอยางอาจตองใหทุก ๆ 
4-6 ช่ัวโมง เพื่อใหยาอยูในระดับเลือดเพียงพอในการรักษาโรค 
                

17.3  ตําแหนงที่ใหยา  
 

การใหยาสัตวในตําแหนงไหน ข้ึนอยูกับ ความตองการของผูใหวาตองการใหยา
ออกฤทธิ์เรงในการรักษาแคไหน ตองการจํานวนยาที่แนนอนอยางไร ตําแหนงที่ใหยามี 2 
ตําแหนงใหญ ๆ คือ 

 

1.  การใหยาทางปาก   การใหยาโดยการใหกินทางปาก ควรระวังอยาใหยาลง
ปอด เพราะทําใหเกิดอาการปอดบวมแทรกซอนตามมา การออกฤทธิ์ของยาชากวา แต
ใหผลในการรักษานานกวา และปริมาณยาที่ใชในการรักษามากกวาการใหยาโดยการฉีด 
เน่ืองจากยาที่ใหกินจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารผานเขาสูกระแสเลือดไปยังตับกอน 
แลวถูกสงเขาสูกระแสเลือดไปทั่วรางกาย ที่ตับยาบางสวนอาจถูกทําใหไมออกฤทธิ์ในการ
รักษา ปริมาณยาที่ผานเขาสูกระแสเลือดจึงนอยลง ประกอบกับมีการสูญเสียยาที่ไมถูก
ดูดซึมทางอุจจาระดวย การใหยาทางปากปลอดภัยกวาการใหยาโดยการฉีด เพราะวา
การดูดซึมชากวา 

 

        
 

ภาพที่ 17.1  การใหยาทางปาก 
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2.  การใหยาโดยการฉดี การใหยาโดยการฉีดในตําแหนงตาง ๆ 5 ตําแหนงคือ 
 

                ก.  การฉีดยาเขากลามเนื้อ (intramuscular injection) เปนการฉีดยาเขา
ไปในกลามเน้ือ กลามเนื้อเปนบริเวณที่มีเสนเลือดมาเลี้ยงมาก ทําใหยาถูกดูดซึมไดเร็ว
กวาฉีดเขาใตผิวหนัง แตออกฤทธิ์ยาชากวาฉีดเขาเสนเลือดดํา การฉีดเขากลามใหผลใน
การรักษาที่นาน ปริมาณยาที่ใชไมมากนัก และมักเปนยาที่ทําใหสัตวระคายเคืองไดนอย 
ใชในกรณีที่ไมรีบดวนและฉีดเปนประจํา ยาที่ฉีดเขากลามเนื้อสวนใหญเปนตะกอนลอย
ในนํ้า จึงดูดซึมไดเร็วกวาพวกน้ํามัน  
 

                     ตําแหนงที่ฉีดยา ในสุกรขนาดใหญจะฉีดเขากลามเนื้อบริเวณสามเหลี่ยม
หลังกกหูเยื้องไปทางลําตัวหรือกลามเน้ือสะโพก ถาเปนสุกรขนาดเล็กจะฉีดเขากลามเนื้อ
บริเวณคอหรือกลามเนื้อโคนขาหลังดานใน การฉีดตองระวังอยาใหโดนเสนประสาทและ
เสนเลือด ควรตรวจสอบจนแนใจวาไมถูกเสนเลือดจึงเดินยา โดยการแทงเข็มเขาไปแลว
ใหดึงกานสูบออกมาเล็กนอย ถามีเลือดไหลตามมาใหเปลี่ยนตําแหนงปลายเข็มใหม เข็ม
ที่ใชไมควรขนาดใหญเกินไป  เข็มขนาดใหญจะใชกับยาที่ขนหรือมีความหนืดสูง เชน    
โปเคนหรือธาตุเหล็ก ซ่ึงทําใหเดินยาไดสะดวกรวดเร็ว เพราะถาชาเกินไปสุกรจะไมอยูน่ิง
ใหฉีด ความยาวของเข็มสําหรับสุกรขนาดใหญใชขนาด 1-1.5 น้ิว สุกรขนาดเล็กควรใช
ขนาด 0.5-1 น้ิว  
 

                     การฉีดยา ควรปกเข็มตรงตั้งฉากกับผิวหนังบริเวณที่ฉีด สุกรขนาดใหญ
ฉีดใหลึกเขาไปจากผิวหนังอยางนอย 1 น้ิว  สวนสุกรขนาดเล็กผิวหนังบางจึงควรฉีดลึก 
0.4-0.5 น้ิว และกอนฉีดควรใชน้ิวมือบิดหนังบริเวณที่จะฉีดเล็กนอยแลวจึงปกเข็ม เพราะ
เม่ือฉีดเสร็จและปลอยหนังที่บิดไว จะทําใหหนังไปปดรูเข็มปองกันการไหลกลับของยาที่
ฉีด โดยเฉพาะยาที่มีความหนืดคอนขางสูง เชน ธาตุเหล็ก หลังจากนั้นควรใชมือชวยนวด
บริเวณที่ฉีดยาสักเล็กนอย 
 

      สุกรขนาดใหญ 
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สุกรขนาดเล็ก 

 

ภาพที่ 17.2  การฉีดยาเขากลามเน้ือ 
 

                ข.  การฉีดยาเขาใตผิวหนัง (subcutaneous injection) เปนตําแหนงที่ยา
ออกฤทธิ์กระจายไดชาที่สุด มักใหในกรณีที่ไมตองการใหยากระจายและออกฤทธิ์เร็ว
เกินไป  จึงมักใชกับการฉีดวัคซีนปองกันโรค     เพราะตองการใหการดูดซึมเกิดข้ึนอยาง
ชา ๆ วัคซีนจะไดกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรคไดสูง อยางไรก็ตามยาที่ฉีดเขาใต
ผิวหนังไมควรเปนยาที่ระคายเคืองตอเน้ือเยื่อของสุกร เพราะอาจทําใหเกิดปฏิกิริยา
ตอตานสรางเยื่อหุมรอบยาเกิดเปนกอนแข็งใตผิวหนังได 
 

                     ตําแหนงที่ฉีดยา สุกรตําแหนงใตผิวหนังมีนอยเพราะมีไขมันมาก มักฉีด
บริเวณหลังหูหางออกไป 1-2 น้ิว รักแร ซอกขาหลัง หรือบริเวณผิวหนังบางและเห็นรอย
ยนของผิวหนังไดชัดเจน  
 

                     การตรวจสอบวาฉีดยาเขาใตผิวหนังหรือไม ใหผูฉีดยกผิวหนังบริเวณน้ัน
ข้ึนหลังจากแทงเข็มเขาไปแลว และสายปลายเข็มที่ฝงเขาไป ถาปลายเข็มอยูใตผิวหนังจะ
สายเข็มไดสะดวก เม่ือเดินยาหรือวัคซีนควรเดินยาอยางชา ๆ เพื่อชวยในการดูดซึม เข็ม
ที่ใชฉีดควรยาวไมเกิน 1 น้ิวและมีปลายแหลมคม  
 

                     การแทงเข็มใหแทงเฉียง แตอยาแทงใหต้ืนเกินไป เพราะอาจเขาไป
ระหวางผิวหนัง (intradermal injection) โดยเฉพาะในสุกรเปนสัตวที่มีไขมันคอนขางมาก 
ถาฉีดยาเขาไปในชั้นไขมันทําใหยาไมซึมหรือซึมเขารางกายไดนอยไมเพียงพอที่จะทําให
ยาออกฤทธิ์ได เชน วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย ฮอรโมนกระตุนการเปนสัด 
กระตุนการคลอด และกระตุนการหลั่งนํ้านม เปนตน เมื่อฉีดยาเขาไปใตผิวหนังแลวจะ
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สังเกตหรือคลําพบไดวามีกอนนูนเกิดข้ึนบริเวณที่ฉีด ซ่ึงกอนนูนน้ีจะคงอยูสักระยะหนึ่ง 
และหายไปในเวลาไมนานนัก 
 

           
 

ภาพที่ 17.3  การฉีดยาเขาใตผวิหนัง 
 

                ค.  การฉีดยาเขาเสนเลือดดํา (Intruenous injection)  การฉีดยาเขาเสน
เลือดดํามักใชกับรายฉุกเฉินและตองการระยะเวลาในการรักษาส้ัน เชน การฉีดยาบํารุง  
การใหแคลเซียม นํ้าเกลือ กลูโคส เด็กโตรส และอีเล็คโทรไลท หรือยาที่ทําใหสุกรระคาย
เคืองเน้ือเยื่อ เชน ยาพวกเขาสารหนู หรือในกรณีที่ตองการขนาดยาที่แนนอนระดับหน่ึง
ในเลือด เชน ยาสลบ การออกฤทธิ์ของยาที่ใหโดยวิธีน้ีจะเร็วที่สุด ปริมาณยาที่ใชตอง
แนนอนเพื่อใหมีขนาดยาระดับหน่ึงในเลือด  
 

                     ตําแหนงที่ฉีดยา การฉีดยาเขาเสนเลือดมีความยุงยากและอันตราย ผูฉีด
ตองมีความชํานาญดวย สุกรขนาดใหญฉีดตรงเสนเลือดดําที่ใบหู (ear vein) หรือเสน
เลือดดําใหญเขาสูหัวใจบริเวณคอ (subclavian vein) จะใชเข็มที่สวมกระบอกฉีดยาเลย
หรือใชเข็มแทงเสนเลือดดํากอนแลวจึงใสกระบอกฉีดยาก็ได ควรตรวจสอบวาแทงเข็มเขา
เสนเลือดแลวโดยการดึงกานสูบออกมาเล็กนอย ถาเข็มเขาเสนเลือดจะมีเลือดไหลเขา
กระบอกฉีดยา จึงทําการเดินยาอยางชา ๆ เข็มที่ใชไมควรขนาดใหญเกินไป ควรใชเบอร 
18-21 นอกจากนี้การแทงเข็มเขาเสนเลือดดําอาจใชในกรณีที่ตองการดูดเลือดออกมา
จํานวนมากเพื่อการตรวจสอบโรค โดยแทงเข็มในตําแหนงเสนเลือดดําใหญที่เขาสูหัวใจ
ตรงบริเวณคอหรือบริเวณหนาโคนขาคูหนา แตตองระวังอยาใหเลือดออกจากรูเข็มเขาสูปอด 
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เพราะจะทําใหเกิดการหายใจขัดและเกิดการบวมเลือดในทรวงอกและใตผิวหนังทําใหสุกร
ตายได เข็มที่ใชควรใชเบอร 17 18 ความยาว 4 น้ิว 
 

 
 

ภาพที่ 17.4  การฉีดยาเขาเสนเลือดดํา 
 

                ง.  การฉีดยาเขาเยื่อบุชองทอง (intraperitoneal injection)     การฉีดยา
เขาเยื่อบุชองทอง (มักใชเม่ือตองการใหยาปริมาณมาก ๆ) การออกฤทธิ์ของยาและผลใน
การรักษาไมแนนอน ยาที่ใหเขาเยื่อบุชองทองจะตองผานตับกอนเขาสูกระแสเลือดกระจาย
ไปทั่วรางกาย ทําใหยาบางสวนถูกทําลาย 
 

                     ตําแหนงที่ฉีดยา ฉีดตรงตําแหนงที่อยูในแนวเดียวกับสะดือ ขนาดกับเสน
แบงกลางหนาทอง (linea alba) และหางออกไป 1.5-2 น้ิว ควรโกนขนและทําความสะอาด
บริเวณที่จะฉีดเสียกอน จับสุกรใหนอนหงายหรือตะแคงเพ่ือใหอวัยวะภายในอยูทางอื่นกอน 
ใชเข็มเบอร 18-21 ขนาดยาว 1-2 น้ิว แทงเข็มเฉียงผานหนังและแทงขนานไปกับลําตัว 
0.5-1 น้ิว เพราะหลังดึงเข็มออกแลวแผลจะปดกั้นไมใหนํ้าจากชองทองไหลออกมา 
 

                     ขอควรระวังในการฉีดยาเขาชองทองอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตว เพราะ
อาจไปทําลายเนื้อเยื่อทําใหเกิดโรคเยื่อบุชองทองอักเสบและตายในที่สุด หรืออาจทําให
เกิดภาวะไมสมดุลของอิเล็คโทรไลท หรือฉีดยาเขาอวัยวะอื่นในชองทองโดยเฉพาะตับ
และไต และอาจทําใหเกิดความเจ็บปวด ทําใหเกิดการช็อคได  
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ภาพที่ 17.5  การฉีดยาเขาเยื่อบุชองทอง 
 

                จ.  การฉีดยาเขาไขสันหลัง     เปนการฉีดยาเพื่อตองการใหยาชาเฉพาะที่   
โดยการฉีดยาเขาไปในน้ําหลอเลี้ยงไขสันหลัง 
 

                ดังน้ันการฉีดยาเขาตําแหนงตางกันจะใหผลในการรักษาชาเร็วตางกัน ถา
ตองการใหยาออกฤทธิ์เร็วที่สุดควรฉีดเขาเสนเลือดดําเขาหัวใจโดยตรง รองลงมาคือ ฉีด
เขากลามเนื้อ เขาเยื่อบุชองทอง และเขาใตผิวหนัง ตามลําดับ  
 

17.4 ขนาดของยา  
 

ขนาดของยาที่ใหเปนส่ิงจําเปนมาก ถาใหไมถูกขนาดแลว การรักษาก็จะไม
ไดผล ควรดูจากฉลากยาใหเขาใจเสียกอน 
 

การคํานวณความเขมขนของยาในรูปของสารละลาย 
 

ความเขมขนของยา (%) มีตัวยาในสารละลายตอซี.ซี. (มิลลิลิตร) 
100 1,000  มิลลิกรัม 
10   100  มิลลิกรัม 
1     10  มิลลิกรัม 

0.1       1  มิลลิกรัม 
0.01    0.1  มิลลิกรัม 

0.001  0.01  มิลลิกรัม 
0.0001                  0 .001  มิลลกิรัม 
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ตัวอยางเชน  
 

-  ตัวยา 1 กรัมหรือ 1,000 มิลลิกรัม ละลายในน้ํา 1 มิลลิลิตร จะมีความเขมขน
ของยา 100 เปอรเซ็นต  

-  ตัวยา 10 มิลลิกรัม ละลายในน้ํา 1 มิลลิลิตร จะมีความเขมขนของยา 1  
เปอรเซ็นต  

-  ตัวยา 1,000 มิลลิกรัม ละลายในน้ํา 100 มิลลิลิตร จะมีความเขมขนของยา 1  
เปอรเซ็นต  
 

การคํานวณยาในรูปอัตราสวน 
 

การคํานวณยาในรูปอัตราสวน เชน 1:20 หรือ 1:500 หรือ 1:2,000 ตัวอยางเชน 
1:20 หมายความวา ในสารละลาย 20 มิลลิลิตร จะมีตัวยาอยู 1 กรัม หรือ 1,000 

มิลลิกรัม หรือในสารละลาย 1 มิลลิลิตร จะมีตัวยาอยู 0.05 กรัม 
1:500 หมายความวา ในสารละลาย 500 มิลลิลิตร จะมีตัวยาอยู 1 กรัม หรือ 

1,000 มิลลิกรัม หรือในสารละลาย 1 มิลลิลิตร จะมีตัวยาอยู 0.002 กรัม 
 

การคํานวณยาในรูป ppm. (past per million) 
 

1 ppm. หมายความวา ตัวยา 1 มิลลิกรัม ในสารละลาย 1 ลิตร หรือ 1,000 
มิลลิลิตร  หรือ 1 ppm. มีความเขมขนของตัวยา 0.0001 เปอรเซ็นต 
 

17.5  เวลาในการใหยา  
 

เวลาในการใหยาควรคํานงึถึงเวลาที่จะใหยาอยูในรางกายของสัตวไดติดตอกัน 
เพ่ือผลในการรักษา เชน ยาบางอยางอาจใหครั้งเดี่ยวตอวันก็เปนการเพียงพอแลว แตยา
บางอยางอาจตองกําหนดใหทุก 4-5 ช่ัวโมง เพ่ือใหยาอยูในระดับเลือดที่พอเพียงในการ
รักษาโรค 
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17.6  ขอควรระวังในการใหยา  
   

การใหยาควรระวังดังน้ี 
 

  1.  ถาใหยาทางปาก  ควรระวังอยาใหยาลงปอด เพราะจะทําใหเกิดอาการแทรก
ซอนของปอดบวมตามมา 

2.  ถาใหยาโดยการฉีด ควรระวังในเร่ือง 
 

                 ก.  ความเร็วของฤทธิ์ยาตอตําแหนงที่ใหวา ควรใหยาเขาทางใตผิวหนังหรือ
กลามเนื้อหรือเสนเลือด จึงใหผลในการรักษาดีกวากัน และไมเปนอันตรายตอชีวิต  
                 ข.  ตําแหนงที่ฉีดยาและขนาดของยา   ควรดูจากฉลากยากอนวายาที่ใหน้ัน
ทางผูผลิตแนะนําใหฉีดเขาตําแหนงใดของรางกายและขนาดของยาที่ใหควรมีปริมาณ
เทาไร เน่ืองจากยาบางอยางฉีดผิดทางจะทําใหเกิดความระคายเคือง หรือเปนฝ หรืออาจ
ถึงตายได เชน ยาที่ระคายเคืองตองใหทางเสนเลือดดํา จะฉีดเขากลามเนื้อหรือเขาใต
ผิวหนังไมได เพราะทําใหเน้ือเยื่อบริเวณที่ฉีดยาถูกทําลาย ยาที่ฉีดตองไมมีตะกอน  ยาที่
อยูในรูปสารแขวนลอย อาจใหโดยการฉีดเขาทางกลามเนื้อหรือเขาใตผิวหนัง แตหามฉีด
เขาเสนเลือดดํา 

3.  การตอตานหรือเสริมฤทธิ์ของยา ควรดูจากฉลากยากอนวายาที่จะใหน้ันทาง
ผูผลิตมีขอหามหรือขอแนะนําอยางไรบาง เน่ืองจากยาบางอยางใหรวมกันไมได เพราะจะ
มีผลตอตานฤทธิ์ซ่ึงกันและกัน ทําใหมีผลตอการรักษานอยลง แตยาบางอยางก็จะออก
ฤทธิ์เสริมกัน 

4.  อายุของยา  ผูผลิตยาจะกําหนดวันหมดอายุหรือวันผลิตของยาไว   ถายา 
หมดอายุไมควรใช เพราะอาจเปนอันตรายได 

5.  ระวังในการเก็บรักษาไมควรเก็บในที่มีอุณหภูมิสูง เพราะจะทําใหตัวยาเสื่อม 
 

17.7  ขั้นตอนการฉีดยาสุกร 
 

การฉีดยาสุกร มีข้ันตอนดังน้ี 
 

1.  เลือกชนิดของยาที่จะใหสุกรตามอาการ ดูที่คําแนะนําในฉลากยาถึงตําแหนง
ที่จะใหยา ปริมาณยาที่ตองให ระยะเวลา ขอควรระวัง และอื่น ๆ 
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2.  เลือกขนาดเข็มและกระบอกฉีดยาใหเหมาะสมกับการใชและขนาดของสุกร 
ถาเปนสุกรขนาดเล็กจะใชเข็มเบอร 20 หรือ 21 ยาว 0.5-1 น้ิว  ถาเปนสุกรขนาดใหญจะ
ใชเข็มเบอร 18-19 ยาว 1-1.5 น้ิว แตถาฉีดยาเขาเสนเลือดจะใชเข็มเบอร 20 ยาว 1-1.5 น้ิว 
กระบอกฉีดยาที่ใชเลือกใหเหมาะกับขนาดของยาที่จะให 

3.  ตมเข็มและกระบอกฉีดยาในน้ําเดือด อยางนอย 5 นาที 
4.  ฉีดยาใหถูกตองตามวิธีการในตําแหนงตาง ๆ ตามที่ระบุไวในฉลาก   เชน  

ฉีดเขากลามเนื้อ เขาใตผิวหนัง เขาเสนเลือด และเขาเยื่อบุชองทอง 
 

17.8  ชนิดยา 
 

ชนิดของยามีหลายชนิดดังน้ี 
 

1.  ยาฆาเชื้อโรคและยาระงับเชื้อโรค (disinfectant and antiseptic) 
 

                ยาฆาเชื้อโรค (disinfectant) หมายถึง สารที่ทําลายหรือฆาเช้ือแบคทีเรีย 
ใชสําหรับฆาเช้ือโรคตามโรงเรือน คอก พาหนะ เครื่องมือผาตัด 
                ยาระงับเชื้อโรค (antiseptic) หมายถึง สารซึ่งไมฆาเช้ือแบคทีเรีย แตหาม
หรือหยุดการขยายจํานวนของเชื้อแบคทีเรีย ใชสําหรับฆาเช้ือโรคตามบาดแผล 
                ยาฆาเช้ือโรคและยาระงับเช้ือโรค มีหลายชนิดใหเลือกใชตามจุดประสงคของ
งาน เชน เอทธิลแอลกอฮอร 70 เปอรเซ็นต ทิงเจอรไอโอดีน 2-5 เปอรเซ็นต เดทตอล   
ฟนอล ปูนขาว โซดาไฟ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ดางทับทิม คลอรีน เปนตน 
 

2.  ยาปฏิชีวนะ (antibiotic) 
 

                ยาปฏิชีวนะเปนสารที่ผลิตข้ึนจากเชื้อจุลินทรียหรือเช้ือรา มีฤทธิ์ทําลายหรอื
ยับยั้งการเจริญและการแบงตัวของจุลินทรียและเช้ือราบางชนิด ยาปฏิชีวนะมีหลายชนิด
ออกฤทธิ์แตกตางกันไป บางชนิดออกฤทธิ์เฉพาะเชื้อโรค บางชนิดออกฤทธิ์ไดกวางขวาง 
การใชยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันและรักษาโรค ถาใชในการรักษาโรคนั้นควรเลือกใชยา
ปฏิชีวนะท่ีเหมาะสมกับโรคนั้นโดยเฉพาะ และควรเพิ่มขนาดของยาใหมีความเขมขน
สูงสุดในระยะเวลาอันส้ัน แลวใชยาตอไปอีก 48 ช่ัวโมงหลังจากอาการของโรคหายแลว 
ยกเวนถามีอาการแสดงวามีการเปนพิษของยานั้นเกิดขึ้นก็ใหหยดุการใหยานัน้ ยาปฏิชีวนะ
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ที่นิยมใชกันมาก ไดแก เพ็นนิซิลลิน สเตรปโตมัยซิน คลอแรมเฟนิคอน ออกซ่ีเตตรา
ไซคลิน เทอรามัยซิน ไทแลน นิโอมัยซิน ลินโคมัยซิน เปนตน 
 

                2.1  ยาเตตราไซคลิน    ยาออกฤทธิ์กับเช้ือแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวกและ
แกรมลบ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย แตถาใหในปริมาณมากอาจ
สามารถฆาเช้ือแบคทีเรียได 
                2.2  ยาคลอแรมเฟนนิคอน ยาออกฤทธิ์กับเช้ือแบคทีเรียทั้งชนิดแกรมบวก
และแกรมลบ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย แตถาใหในปริมาณมากอาจ
สามารถฆาเช้ือแบคทีเรียได 
                2.3  ยาสเตรปโตมัยซิน ยาออกฤทธิก์ับเช้ือแบคทีเรียแกรมลบและมีสวนนอย
ที่ออกฤทธิ์กับเช้ือแบคทีเรียแกรมบวก โดยออกฤทธิ์เปนทั้งตัวยับยั้งการเจริญและฆาเช้ือ
แบคทีเรียได    
 

3.  ยาซัลโฟนาไมด (sulfonamide) 
 

                ยาซัลโฟนาไมดเปนสารประกอบทางเคมี ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเช้ือ
แบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ เพ่ือใหยาออกฤทธิ์ไดจึงผสมสารสังเคราะหช่ือ   ไตรเม็ทโตปริม 
(trimethoprim) นิยมใชผสมในอาหารหรือละลายนํ้าใหสัตวกิน ถาใชฉีดควรฉีดเขาเสน
เลือดดํา ถาฉีดเขากลามเนื้อหรือเขาใตผิวหนังทําใหเกิดการระคายเคืองตอเน้ือเยื่อ อาจ
ทําใหเน้ือเยื่อบริเวณน้ันตาย แกไขไดโดยฉีดนํ้าเกลือเขาไปรอบ ๆ  บริเวณที่ยานี้อยู และ
ฉีดยาโปรเคนไฮโดรคลอไรดเพื่อลดความเจ็บปวดดวย ถาใหกินจํานวนมากตองใหนํ้ากิน
มาก ๆ เพ่ือปองกันการตกตะกอนของยาในกรวยไต การใชยาซัลโฟนาไมดในการรักษา
โรคจะใหผลดีเม่ือโรคเพิ่งแสดงอาการหรือระยะตนของโรค ยาซัลโฟนาไมดที่นิยมใชกัน
มาก ไดแก ซัลฟาเม็ทธาซีน ซัลฟากัวนาดิน เปนตน 
 

4.  ยาบํารุง (tonic) 
 

                ยาบํารุงเปนยาที่ออกฤทธิ์กระตุนการทํางานของรางกาย (metabolism) สุกร
จะกินอาหารดีข้ึน ยาบํารุงประกอบดวย วิตามินตาง ๆ แรธาตุ อาจมีกรดอะมิโนบางชนิด  
ยาบํารุงที่นิยมใชกันมาก  ไดแก  วิตามินรวมและวิตามินบี 12  คาโตซาล  ไบโอแคตาลีน 
โทโนฟอสฟาน ฟอสโฟโทนิค 
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5.  ยาธาตุเหล็ก (iron dextran) 
  

                ยาธาตุเหล็กเปนยาที่มีความจําเปนสําหรับลูกสุกรแรกเกิด (อายุ 1-3 วัน) ลูก
สุกรตองการธาตุเหล็กเสริมเพ่ือนําไปสรางเม็ดเลือดแดง เน่ืองจากไดรับธาตุเหล็กจากแม
ทางน้ํานมไมเพียงพอ ถาลูกสุกรขาดธาตุเหล็กจะแสดงอาการโรคโลหิตจาง ทองรวง
เร้ือรัง ผิวหนังซีด หายใจหอบ  นิยมเสริมธาตุเหล็กโดยการฉีดเขากลามเนื้อโคนขาหลัง 
ตัวละ 2 มิลลิลิตร (200 มิลลิกรัม) หรือปายลิ้นหรือปายหัวนมแม 
 

6.  ยาถายพยาธิ 
              

                ยาถายพยาธเิปนยาที่ออกฤทธิ์ทําลายพยาธิที่อาศัยอยูในทางเดินอาหารและ
อวัยวะอื่นๆ ลูกสุกรไดรับการถายพยาธิเม่ือสัปดาหที่ 7 และอาจใหซํ้าอีกเมื่อสัปดาหที่ 12 
ถาพบพยาธหิรือเลี้ยงสุกรในทุงหญา การใหยาถายพยาธิใหดูฉลากและวิธีการใชยาชนิด
น้ัน ๆ ยาถายพยาธิที่นิยมใชคือ ยาพิปเพอราซิน (piperazine) ซิตาลีนแอล 

 

7.  ฮอรโมน (hormone) 
 

                ฮอรโมนเปนสารที่รางกายสรางขึ้นมาจากตอมไรทอ ทําหนาที่ในการควบคุม
การทํางานของรางกาย โดยออกฤทธิ์กระตุนหรือยับยั้งการทํางานของอวัยวะเฉพาะ
เทานั้น ตัวอยางเชน ในสุกรที่มีปญหาเกี่ยวกับการคลอด เชน ไมมีลมเบง ไมมีนํ้านม   
รกคาง มดลูกอักเสบ เตานมอักเสบ มักใหฮอรโมนออกซีโตซิน เพ่ือกระตุนการบีบรัดตัว
ของกลามเน้ือเรียบของมดลูกและกลามเนื้อเรียบของเตานม การใชฮอรโมนออกซีโตซิน
ตองแนใจกอนวาไมมีการอุดตันของลูกสุกรที่เชิงกราน เน่ืองจากลูกสุกรตัวโตหรือเชิง
กรานแคบ เพราะเปนสาเหตุใหมดลูกแตก ดังน้ันกอนใชควรลวงตรวจชองคลอดกอน 
นอกจากนี้ฮอรโมนยังสามารถใชเปนยาลดการอักเสบ เน่ืองจากโรคขออักเสบและปองกัน
การช็อคของสุกรได ฮอรโมนกลุมน้ี ไดแก คอรติโซน (cortisone) ไฮโดรคอรติโซน 
(hydrocortisone) พรีนิโซโลน (prenisolone) เด็กซาเม็ทธาโซน (dexamethasone) 
 

8.  ยาลดไข (antipyretic) 
 

                ยาลดไขใชสําหรับฉีดใหสุกรปวยมีไขสูง สุกรที่หอบเมื่ออากาศรอนหรือขน
ยายและแมพันธุที่หอบตอนคลอด ยาลดไขที่นิยม ไดแก โนวาลยิน ไพรานา                   
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9.  วัคซีน (vaccine) 
 

                วัคซีนเปนสารที่ฉีดเขาสูรางกายแลวไปกระตุนใหแอนติบอดี้ในรางกายสราง
ภูมิคุมกัน (immunity)  
              

                วัคซีนสุกรมี 2 ประเภทคอื 
 

                1.  วัคซีนเชื้อตาย (killed virus vaccine)   เชน วัคซีนปองกันโรคปากและ
เทาเปอย การเก็บรักษาวัคซีนตองเก็บไวในตูเย็นชองธรรมดา ขณะนําออกมาใชตองแช
ในนํ้าแข็งและอยาใหถูกแสงแดด 
                2.  วัคซีนเชื้อเปน (atlemuate virus vaccine)   เชน     วัคซีนปองกันโรค
อหิวาตสุกร การเก็บวัคซีนตองเก็บไวในตูเย็นชองแชแข็ง ขณะนําออกมาใชตองแชใน
นํ้าแข็งและอยาใหถูกแสงแดด 
  

                วัคซีนที่กรมปศุสัตวผลิตมี 2 รูปแบบคือ 
 

                1.  วัคซีนบรรจุขวดแบบน้ําพรอมฉีด   กอนใชตองเขยาขวดใหวัคซีนผสม
เปนเน้ือเดียวกัน แลวใชเข็มฉีดยาดูดมาใชไดทันที 
                2.  วัคซีนที่ตองผสมกอนใช     วัคซีนชนิดน้ีมี 2 สวนคือ ขวดแรกเปนเน้ือ
วัคซีนลักษณะแหงเปนกอนหรือผง และขวดที่สองเปนนํ้ายาละลาย เม่ือจะใชตองนําทั้ง 2 
ขวดมาผสมกัน โดยใชเข็มดูดนํ้ายาละลายของวัคซีนแตละชนิดฉีดเขาไปในขวดบรรจุเน้ือ
วัคซีน เขยาใหเขากัน 2-5 นาที แลวดูดวัคซีนออกมาตามขนาดที่จะใช เม่ือผสมกันแลว
ตองใชใหหมดภายใน 2 ช่ัวโมง ระหวางการใชตองเก็บวัคซีนน้ันในกระติกนํ้าแข็ง 
 

                
                 

ขอควรทราบกอนการทาํวัคซีน  

                1.  ทําวัคซีนใหแกสุกรที่มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงและไมเปนโรค 
                2.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการทําวัคซีนตามคําแนะนํา 
เฉพาะของวัคซีนแตละชนิด เพ่ือใหวัคซีนมีประสิทธิภาพดีและสามารถเก็บรักษาไดนาน 
                3.  ใชวัคซีนตามโปรแกรมของสุกรแตละระยะ 
                4.  วัคซีนสามารถใชจนถึงวันหมดอายุที่ระบุไวขางขวด 
                5.  อยาใหวัคซีนถูกความรอนหรือแสงแดดและตองใหวัคซีนครบตามขนาดที่ 
กําหนดไว 
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                6.  หลังทําวัคซีนแกสุกรควรเวนชวงเวลากอนนําสงโรงฆาตามคําแนะนําของ 
วัคซีนแตละชนิด 
                7.  วัคซีนที่เหลือจากการใชควรทิ้ง เพ่ือหลีกเลี่ยงจากการปนเปอนดวยเช้ือ 
โรคอื่น ซ่ึงทําใหคุณภาพวัคซีนลดลงและเปนอันตรายในการนําไปใชครั้งตอไป 

8. ขวดบรรจุวัคซีนหรือภาชนะที่ใชในการผสมวัคซีนเม่ือใชแลวควรตมหรือ 
เผาทําลายเชื้อกอนทิ้งโดยเฉพาะวัคซีนเช้ือเปน       
                9.  ตองใหวัคซีนซํ้าเมื่อหมดระยะความคุมโรคของวัคซีนแตละชนิด 
                10.  สุกรบางตัวอาจเกิดอาการแพหลังฉีดวัคซีน จึงควรสังเกตอาการสุกร 
ภายหลังฉีดวัคซีนแลวประมาณ 1 ช่ัวโมง  ถาเกิดอาการแพใหรักษาดวยแอดรีนาลีน หรือ
แอนติฮีสตามีน    
                11.  วัคซีนที่เส่ือมสภาพหรือหมดอายุหรือมีการปนเปอนหรือสีของวัคซีน 
เปลี่ยนไป หามนําไปใช  
                12.  การฉีดวัคซีนใหไดผลตองฉีดใหแกสุกรทุกตัวในฟารมเพื่อใหฝูงมีระดับ 
ภูมิคุมโรคสูง 

13. การใหวัคซีนเพื่อสรางระดับความคุมโรคในแมพันธุสามารถถายทอด 
ภูมิคุมโรคใหลูกไดในระยะแรกเกิด   
                14.  สุกรจะปวยหลังจากไดรับเช้ือโรคหรือไมข้ึนอยูกับ     ปริมาณและความ 
รุนแรงของเชื้อโรคที่เขาสูรางกาย หากเชื้อโรคมีปริมาณและความรุนแรงมากอาจทําให
สุกรเปนโรคได 
                15.  ไมควรหวังผลจากการฉีดวัคซีนแตเพียงอยางเดียว   การปองกันการติดโรค
จากแหล ื่น การจัดการและการสุขาภิบาลที่ดีจะชวยปองกันการเกิดโรคไดดีที่สุด   งอ
                   

                กรมปศุสัตว กองผลิตชีวภัณฑ ทําการผลิตวัคซีนสุกรหลายชนิด ไดแก 
วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคบรูเซลโลซีส โรคอหิวาตสุกร โรคพิษสุนัขบาเทียม  
 

ดังน้ันการใชยาที่ถูกตองควรศึกษาใหละเอียดกอนวายาแตละชนิดมีขอกําหนด
ในการใชอยางไร ขนาดเหมาะสมที่ใหผลในการใชเปนเทาไร และมีขอหามในการใช
อยางไร ยาหมดอายุเม่ือไร เปนตน เพ่ือใหการใชยาไดผลคุมคาและปลอดภัยมากที่สุด 
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17.9 ยาและเภสัชเคมีที่หามใชในการเลี้ยงสุกร 
 

ยาสัตวและเภสัชเคมีที่หามใชในการเลี้ยงสุกร ไดแก  
เบตา-อะโกนิสต (β-agonist) ไดแก ซาลบูตามอล (salbutamol), เคลนบูเทรอล 

(clenbuterol) 
ฮอรโมน (hormone) ไดแก เอสทราไดออล (estradiol), ไดเอทธิลสติลเบสทรอล 

(diethylstilbestrol) 
ยาปฏิชีวนะและยาซัลฟา (antibiotics & sulfonamide) ไดแก คลอแรมเฟนนิคอล  

(chloramphenicol) ไทแอมเฟนนิคอล (tiamphenicol) ไนโตรฟูแรนส (nitrofurans)         
คาบาดอกซ (carbadox) โอลาควินดอกซ (olaquindox) โรนิดาโซล (ronidazole) 

 

นอกจากนี้ยังหามการใชยาและเภสัชเคมีภัณฑที่หามใชในการเลี้ยงสัตวเพ่ือการ
บริโภค เชน สุกร ไก เปนตน ดังน้ี 

 

กลุมยาที่หามใชโดยเด็ดขาด 
กลุมยาที่หามใชนอกเหนือจากฉลากยา 

(Extra label use)  
1.  กลุมยาไนโตรฟูแรนส(Nitrofurans) เชน 
     -  ไนโตรฟูราโซน (Nitrofurazone)  
     -  ฟูราโซลิโดน (Furazolidone)  
     -  ฟูราทาโดน (Furaltadone)  
     -  ไนโตรฟูแรนโดอิน (Nitrofurantion)  
     -  ไนโตรวิน (Nitrovin)  

หมายถึง กลุมยาที่สามารถใชไดตาม 
ขอบงใชที่ระบุในฉลากของตํารับยาที่มี
ทะเบียนแลวเทานั้น และหามใชยา
นอกเหนือจากขอบงไวในฉลาก ไดแก  
-  นํายาสําหรับมนุษยมาใชในสัตว  
-  นํายาไปใชในสัตวตางชนิด 
   นอกเหนือจากที่ระบุในทะเบียน 

2.  ยากลุม Nitroimidazoles 
     -  โรนิดาโซล (Ronidazole)  
     -  ไดเมไตรดาโซล (Dimetridazole)  
     -  ไอโปรนิดาโซล (Ipronodazole)  
     -  เมโทรนิดาโซล (Metronidazole) 

   ตํารับยา เชน ยาสําหรับสุกรไปใชใน 
   ไก เปนตน  
-  ใชยาในขนาด และปริมาณที่แตกตาง 
   จากที่กําหนดในฉลาก  
   กลุมยาดังกลาว ไดแก 
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กลุมยาที่หามใชโดยเด็ดขาด 
กลุมยาที่หามใชนอกเหนือจาก
ฉลากยา (Extra label use)  

3.  ยากลุม Glycopeptides (ไกลโคเปปไทด)  
    2 ชนิด ไดแก แวนโคมัยซิน (Vancomycin),  
     อโวพารซิน (Avoparcin) 

1.  กลุม Fluoroquinolones ไดแก  
    Danofloxacin, Difloxacin,  
    Marbofloxacin 

4.  ยากลุมเบตา-อะโกนิสต (Beta-agonist) เชน 
     -  ซาลบูตามอล (Salbutamol)  
     -  เคลนบูเทรอล(Clenbuterol)    
     -  ไซมาเทรอล (Cimaterol) 
     -  มาบูเทรอล (Mabuterol) 

2. กลุม Sulfonamides ทุกชนิด 

5.  ยาและเคมีภัณฑอื่น ๆ 
     -  คลอแรมเฟนนิคิล (Chloramphenicol)  
     -  คารบาดอกซ (Carbadox)  
     -  โอลาควินดอกซ (Olaquindox)  
     -  ไดเอทธิลสติลเบสทรอล (Diethylstilbestrol)  
     -  อริสโตโลเซีย (Aristolochia spp.)  
     -  คลอโรฟอรม (Choloform)  
     -  แดปโซน (Dapsone)  
     -  คลอโปรมาซีน (Chlopromzine)  
     -  คอลชิซิน (Colchicine) 

 

 
 
 
 

 


