
                         หลักการใชยาในสุกร  

     การเลือกใชยาในฟารมควรคํานึงถึงหลักตางๆ ไดแก จุดประสงคของการใชยา ชนิดของยาที่จะใช ความ

ปลอดภัยของยา ขนาดของยาที่จะใช ระยะเวลาท่ีจะใช ความสะดวกในการใชยา ประสิทธิภาพของยา โรคที่

เกิดขึ้น ผลคางเขียงท่ีอาจเกิดขึ้นได การปนเปอนของยาในเนื้อสัตว และราคา  ซึ่งจุดประสงคของการใชยาใน

ฟารมสุกรมีหลักๆ 3 ประการคือ ใชเพื่อการปองกันซึ่งจะใหเปนชวงๆตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมหรือ

การจัดการ เพื่อการรักษาซึ่งจะเลือกใชยาตามลักษณะอาการที่แสดง และเพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิต เชน 

แรธาตุ วิตามิน เปนตน กลุมยาหลักๆที่ใชในฟารมสุกรไดแก กลุมยาปฏิชีวนะ กลุมแรธาตุและวิตามิน กลุม

ฮอรโมน กลุมยาฆาเชื้อ และกลุมยาท่ีใชทางศัลยกรรม เปาหมายของการเลี้ยงสัตวควรจะตองมุงไปที่การใชยา

ในฟารมใหนอยท่ีสุด ซึ่งสามารถลดการใชยาไดโดยการแกไขการจัดการใหสุกรในฟารมมีสุขภาพดีที่สุด 

ตําแหนงใหยา (Drug administration)   ตําแหนงท่ีใหยามี 2 ตําแหนงสําคัญ คือ 

 

1.  การใหยาทางปาก  การออกฤทธิ์ของยาชากวา การฉีด แตใหผลในการรักษานานกวา  และปริมาณยาท่ีใช

ในการรักษามากกวาการใหยาโดยการฉีด เนื่องจากยาที่ใหกินจะถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารผานเขาสูกระแส

เลือดไปยังตับกอน  แลวถูกสงเขาสูกระแสเลือดไปทั่วรางกาย  ที่ตับยาบางสวนอาจถูกทําใหไมออกฤทธิ์ในการ

รักษา ปริมาณยาที่ผานเขาสูกระแสเลือดจึงนอยลง ประกอบกับมีการสูญเสียยาท่ีไมถูกดูดซึมทางอุจจาระดวย  

การใหยาทางปากปลอดภัยกวาการใหยาโดยการฉีด เพราะวาการดูดซึมชากวามักใหดวยการผสมในอาหาร 
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2.  การใหยาโดยการฉีด การใหยาโดยการฉีดในตําแหนงตาง ๆ ของสุกรมีดังนี้  

ก. การฉีดยาเขากลามเน้ือ (intramuscular injection) เปนการฉีดยาเขาไปในกลามเนื้อ กลามเน้ือเปน

บริเวณที่มีเสนเลือดมาเลี้ยงมาก ทําใหยาถูกดูดซึมไดเร็วกวาฉีดเขาใตผิวหนัง  แตออกฤทธิ์ยาชากวาฉีดเขาเสน

เลือดดํา การฉีดเขากลามใหผลในการรักษาที่นาน ปริมาณยาที่ใชไมมากนัก และมักเปนยาที่ทําใหสัตวระคาย

เคืองไดนอย ใชในกรณีที่ไมรีบดวนและฉีดเปนประจํา ยาท่ีฉีดเขากลามเน้ือสวนใหญเปนตะกอนลอยในนํ้า  จึง

ดูดซึมไดเร็วกวาพวกน้ํามัน ตําแหนงที่ฉีดยา  ในสุกรขนาดใหญจะฉีดเขากลามเนื้อบริเวณสามเหลี่ยมหลังกกหู

เย้ืองไปทางลําตัว ถาเปนสุกรขนาดเล็กจะฉีดเขากลามเนื้อบริเวณคอหรือกลามเนื้อโคนขาหลังดานใน  ดังรูป  
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ข. การฉีดยาเขาใตผิวหนัง (subcutaneous injection) เปนตําแหนงท่ียาออกฤทธิ์กระจายไดชาที่สุด มักให

ในกรณีที่ไมตองการใหยากระจายและออกฤทธิ์เร็วเกินไป จึงมักใชกับการฉีดวัคซีนปองกันโรค เพราะตองการ

ใหการดูดซึมเกิดขึ้นอยางชา ๆ วัคซีนจะไดกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันโรคไดสูง ตําแหนงท่ีฉีดยา สุกร

ตําแหนงใตผิวหนังมีนอยเพราะมีไขมันมาก มักฉีดบริเวณหลังหูหางออกไป 1-2 นิ้ว รักแร ซอกขาหลัง หรือ

บริเวณผิวหนังบางและเห็นรอยยนของผิวหนังไดชัดเจน 

 

 
 



ค. การฉีดยาเขาเสนเลือดดํา (Intravenous injection) การฉีดยาเขาเสนเลือดดํามักใชกับรายฉุกเฉินและ

ตองการระยะเวลาในการรักษาสั้น เชน การฉีดยาบํารุง การใหแคลเซียม น้ําเกลือ กลูโคส เด็กโตรส และอีเล็ค

โทรไลท หรือในกรณีที่ตองการขนาดยาที่แนนอนระดับหน่ึงในเลือด  เชน ยาสลบ การออกฤทธิ์ของยาที่ใหโดย

วิธีน้ีจะเร็วที่สุด ปริมาณยาที่ใชตองแนนอนเพื่อใหมีขนาดยาระดับหนึ่งในเลือด  ตําแหนงที่ฉีดยา สุกรขนาด

ใหญฉีดตรงเสนเลือดดําที่ใบหู (ear vein) หรือเสนเลือดดําใหญเขาสูหัวใจบริเวณคอ (subclavian vein) 

 
 

     การเลือกใชเบอรเข็ม มีความสําคัญ เนื่องจากสุกรแตละระยะมีขนาดตางกัน และชั้นผิวหนังมีความหนาไม

เทากัน ดังนั้นจึงตองเลือกใชความยาวของเข็มและขนาดเข็มตามความเหมาะสม ดังแสดงในตาราง  

 

นํ้าหนักสุกร (Kg) เบอรเข็ม ความยาวเข็ม (น้ิว) 

< 10 20 – 21 0.5 – 1 

10 – 30 18 – 19 1 

30 – 100 18 1 – 1.5 

> 100 18 1.5 

      

     ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เปนยาตานจุลชีพ ชนิดหนึ่ง มีฤทธิ์ในการยับย้ังการเจริญเติบโต (Bacteriostatic) 

หรือทําลายเชื้อจุลชีพ (Bactericidal) ซึ่งการออกฤทธิ์ตอเชื้อแบคทีเรียจะขึ้นกับกลุมยาท่ีใช ยาปฏิชีวนะที่นิยม

ใชในฟารมสุกรที่มีฤทธิ์ในการยังย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เชน Lincomycin , Tylosin , Tiamulin 

,Oxytetracycline เปนตน สวนยาปฏิชีวนะท่ีมีฤทธิ์ในการทําลายเชื้อแบคทีเรีย เชน Sulfamethazine-

trimethoprim , Penicillin , Amoxycillin , Cephalosporins , Gentamycin , Neomycin เปนตน  



     ยาอ่ืนๆ นอกจากยาปฏิชีวนะที่ใชในสุกร เชน ยาแกปวด ยาลดไข ยาซึมและยาสลบ ยาถายพยาธิ ฮอรโมน

ตางๆ โดยฮอรโมนมีวัตถุประสงคในการใช เพื่อการเหน่ียวนําสุกรสาวใหเขาสูวัยเจริญพันธุ การเหนี่ยวนําให

สุกรเปนสัดพรอมกันการเหนี่ยวนําการตกไข และการเหนี่ยวนําการคลอด โดยฮอรโมนที่มักใช ไดแก

Gonadotropin releasing hormone (GnRH)  , Pregnant mare serum gonadotropin (PMSG) 

,Prostaglandin F2 alpha (PGF2α) เปนตน 

ตัวอยางยาท่ีใชในโรคสุกรระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจ 

*ลักษณะอาการเปนอาการที่ไมจําเพาะ บงบอกไดในเบื้องตน อาจมีการวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการรวมดวยเพ่ือเปนการยืนยัน 

ตัวอยางโรคในระบบทางเดินอาหาร  ตัวอยางยาท่ีใหผลการรักษาดี 

Colibacillosis (E. coli) 

มักพบในลูกสุกรหลังหยานม มูลเหลว สีเหลืองออน ซึม ผอม 

Sulpha-trimethoprim 

Enrofloxacin 

Colistin 

โรคบิด (Coccidiosis) 

ทองรวง สีของ มูลมีต้ังแตเปน  สีเหลืองจนถึงเปนสีเทา  หรือ

น้ําตาลเน่ืองจากมีเลือดปน สวนใหญพบในสุกรดูดนม 

Toltrazuril 

Amprolium 

โรคบิดมูกเลือด (Swine dysentery) 

มักพบสุกรหลังหยานมถึงขุน มูล เหลวมีสีเหลืองเทา  ตอไป

เปลี่ยนเปนสีเทาแกมแดงปะปนดวยมูกปนเลือด  สุกรท่ีปวยเรื้อรัง

มีลักษณะผอมแหงในสภาพขาดน้ํา  บางตัวเปนรุนแรง ตายแบบ

เฉียบพลัน 

Tiamulin 

Lincomycin 

Tylosin 

Salmonellosis 

แบบโลหิตเปนพิษ  - มีไข ซึม ชัก ไมมีแรง 

แบบลําไสอักเสบ   -  มูลสีเขียว ปนเทา     

                                 หรือเหลือง 

Enrofloxacin 

Tetracycline 

Sulpha-trimethoprim 

 

 

 

 



ตัวอยางโรคในระบบทางเดินหายใจ 
 

ตัวอยางยาท่ีใหผลการรักษาดี 

โรคปอดและเย่ือหุมปอดอักเสบ (APP) 

มีไขสูง ไอ อาปากหายใจ อาจมีเลือดออกจากปากและจมูก 

อวัยวะสวนปลายเปนสีมวงคล้ํา 

Ceftiofur 

Tiamulin 

Enzootic pneumonia(Mycoplasmosis) 

มักเปนแบบเรื้อรัง ไอแหง หายใจลึกดวยชองทอง อัตราการปวย

สูง แตอัตราการตายตํ่า อาจพบขอบวมอักเสบ บางตัวตายแบบ

เฉียบพลันโดยไมแสดงอาการ 

Lincomycin 

Tylosin 

Streptococcosis 

ไอ ขอขาอักเสบ มีอาการทางประสาท เชน ชักกระตุก ชักแบบถีบ

จักรยาน  

Sulpha-trimethoprim 

Amoxycillin 

 
โรคเย่ือบุโพรงจมูกอักเสบ (AR) 

จาม มีน้ํามูก น้ําตามาก ใบหนาเบ้ียว กระดูกบริเวณจมูก

(Turbinate) ฝอ ผิดรูป 

Sulpha-trimethoprim 

Amoxycillin 
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