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การให้ยาในสุนัข 
 

ประภาพร  ตังธนธานิช 
 

 ในสิงมีชีวิตรวมทงัคน สัตวแ์ละพืชต่างจาํเป็นตอ้งมีการได้รับยา ยา
จดัเป็นปัจจยัหนึงทีจาํเป็นในการดาํรงชีพของสิงมีชีวิต ซึงวิธีการให้ยาเขา้สู่
ร่างกายมีหลายทางและในสิงมีชีวิตแต่ละชนิดก็มีวิธีการให้ยาทีแตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะทางกายวิภาคและความเหมาะสมของสิงมีชีวิตชนิดนนัๆ สําหรับ
สุนขัมีวิธีการใหย้าไดห้ลายทางดงันี 
 1. การใหกิ้น 
 2. การฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั 
 3. การฉีดเขา้กลา้มเนือ 
 4. การฉีดเขา้หลอดเลือดดาํ 
 5. การฉีดเขา้ช่องทอ้ง 

6. การป้ายและหยอดยาตา 
 7. การหยอดยาหู 
 

1. การให้กนิ 
 เป็นการป้อนยาทงัชนิดเมด็และนาํ อาหารเสริม สารทึบแสงในการฉาย
รังสีเอกซ์ (radiographic contrast materials) เพือใหสุ้นขักลืน สิงทีควรระวงัคือ
การสาํลกัสิงทีป้อนเขา้สู่ทางเดินหายใจ  
 การป้อนยาชนิดเม็ด 
 สามารถป้อนดว้ยมือเปล่าหรือการใชคี้ม (Forceps) โดยการใชมื้อขา้ง
หนึงจบัโอบจมูกและขากรรไกรดา้นบน แลว้ใชนิ้วหวัแม่มือกบันิวชีของมืออีก
ขา้งหนึงจบัเมด็ยาหรือใชคี้มจบัเมด็ยาใหก้ระชบัเพือสอดเขา้ในช่องปากและวาง
เมด็ยาไวบ้นโคนลินลึกๆ จากนนัรีบเอามือออกจากช่องปากและโอบปิดปากไว้
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ชวัระยะเวลาหนึงเพือรอให้สุนขักลืนยาลงไป หากไม่ทาํการปิดปากไวสุ้นขัจะ
อา้ปากแลว้ใชลิ้นดุนยาเมด็ออกจากปากได ้ (รูปที 11.1 และ 11.2)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท ี11.1  การป้อนชนิดเมด็ดว้ยมือเปล่า 

 

    
  รูปท ี11.2  การป้อนยาชนิดเมด็ดว้ยคีม 
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 การป้อนยาชนิดนํา 
 นิยมใชก้ระบอกฉีดยา (Syringe) หรือชอ้นป้อนยาก็ได ้การกรอกดว้ย
ชอ้นหรือฉีดจากกระบอกฉีดยาเขา้ทางดา้นขา้งของปากโดยไม่ตอ้งจบัสุนขัอา้
ปากแต่จะตอ้งแหงนหน้าสุนขัขึนเล็กน้อยเพือให้ยานาํไหลเขา้บริเวณคอหอย
แลว้สุนขัจะอา้ปากแลบลินกลืนเขา้ไปเอง (รูปที 11.3 และ 11.4)  

    

รูปท ี11.3  การป้อนยาชนิดนาํดว้ยชอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท ี11.4  การป้อนยาชนิดนาํดว้ยกระบอกฉีดยา 



                                                                                               การใหย้าในสุนขั ๑๕๕ 

2.  การฉีดเข้าใต้ผวิหนัง 
 ยาหลายชนิดสามารถฉีดเขา้ใตผ้ิวหนังได้ซึงสามารถฉีดได้ง่ายและ
สะดวกกว่าการฉีดเขา้ทางอืนๆ ทาํใหสุ้นขัเจ็บนอ้ยกว่าการฉีดเขา้กลา้มเนือและ
สะดวกกว่าการฉีดเขา้หลอดเลือดดาํ แต่การดูดซึมไดท้างใตผ้ิวหนงัจะชา้กว่า
การฉีดเขา้ทางอืนๆ ตาํแหน่งทีฉีดมีบริเวณหลงัขาหนา้  หนา้ขาหนา้และหนา้ขา
หลงัซึงจะเป็นบริเวณทีมีเส้นเลือดมาเลียงมาก วิธีการฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงัโดยใช้
มือขา้งทีถนดัถือกระบอกฉีดยาทีเตรียมไวแ้ละใชมื้ออีกขา้งหนึงเช็ดบริเวณทีจะ
ฉีดดว้ยสาํลีชุบ 70 % แอลกอฮอล ์จากนนัใชมื้อขา้งนีขยุม้ผิวหนงันนัขึนมา
เล็กน้อยเพือให้ใต้ผิวหนังบริเวณนันเกิดเป็นโพรง แล้วแทงเข็มเขา้บริเวณ
ดังกล่าว  ก่อนฉีดยาเข้าไปควรดึงก้านกระบอกฉีดถอยหลังเล็กน้อยเพือ
ตรวจสอบว่าปลายเข็มแทงเขา้หลอดเลือดหรือไม่ เมือฉีดเสร็จแลว้ควรนวด
บริเวณนนัเพือใหย้ากระจายตวัและดูดซึมไดดี้ (รูปที 11.5) 
 

   
  รูปท ี11.5  การฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั 

 



   การจดัการดูแลสุนขั ๑๕๖ 

3.  การฉีดเข้ากล้ามเนือ 
 การฉีดเขา้กลา้มเนือยาจะดูดซึมไดดี้กว่าการฉีดเขา้ใตผ้ิวหนงัแต่จะชา้
กว่าการฉีดเขา้ช่องทอ้งและหลอดเลือดดาํ ตาํแหน่งของการฉีดเขา้กลา้มเนือที
ปลอดภยัมี 3 ตาํแหน่งคือ (รูปที 11.6) 

1. กลุ่มกลา้มเนือ quadriceps อยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของตน้ขาหลงั  
2. กลา้มเนือ lumbodorsal หรือกลา้มเนือสันนอกซึงอยูบ่ริเวณดา้นขา้ง

ทงัสองขา้งของกระดูกสนัหลงัส่วนเอว (lumbar vertebrae)  
3. กลา้มเนือ triceps อยูบ่ริเวณดา้นหลงัของตน้ขาหนา้ 
นอกจากนียงัมีอีกตาํแหน่งทีสามารถฉีดเขา้กลา้มเนือได ้ นนัคือกลุ่ม

กล้ามเนือ hamstring ซึงประกอบด้วยกล้ามเนือ semitendinosus และ 
semimembranosus แต่ตาํแหน่งนีควรหลีกเลียงเนืองจากปลายเขม็ทีฉีดเขา้ไป
อาจทาํใหเ้กิดการเสียหายของเส้นประสาท sciatic ได ้

 

รูปท ี11.6  ตาํแหน่งของการฉีดเขา้กลา้มเนือ 



                                                                                               การใหย้าในสุนขั ๑๕๗ 

 วิธีการฉีดเขา้กลา้มเนือโดยใชมื้อขา้งทีถนดัถือกระบอกฉีดยาทีเตรียม
ไวแ้ละใชมื้ออีกขา้งหนึงเช็ดบริเวณทีจะฉีดดว้ยสําลีชุบ 70 % แอลกอฮอล ์
จากนนัใชนิ้วมือของมือขา้งนีจบักลา้มเนือมดันนัๆทีตอ้งการจะฉีดไวซึ้งจะทาํ
ใหท้ราบขนาดของมดักลา้มเนือแลว้แทงเขม็เขา้บริเวณดงักล่าว ให้ปลายเขม็อยู่
บริเวณกลางมดักลา้มเนือและปริมาณของยาทีฉีดไม่ควรมากเกินไปเพราะอาจ
ทาํให้กลา้มเนือนนัเกิดการอกัเสบได ้ก่อนฉีดยาเขา้ไปควรดึงกา้นกระบอกฉีด
ถอยหลงักลบัเลก็นอ้ยเพือตรวจสอบวา่ปลายเขม็แทงเขา้หลอดเลือดหรือไม่ เมือ
ฉีดเสร็จแลว้ควรนวดบริเวณนนัเพือให้ยามีการกระจายตวัและดูดซึมไดดี้ การ
ฉีดเขา้กลา้มเนือจะทาํใหสุ้นขัเจ็บ ดงันนัจึงควรแทงเขม็ใหต้งัฉากกบัผิวหนงัให้
มากทีสุดและควรหลีกเลียงการโยกกระบอกฉีดยาใหม้ากทีสุด 
 

4.  การฉีดเข้าหลอดเลอืดดํา 
 การฉีดเขา้หลอดเลือดปกติจะแทงเข็มเขา้หลอดเลือดดาํไม่ว่าจะเป็น
การใหย้า สารนาํหรือสารอาหาร และรวมถึงการเจาะเกบ็เลือด ทงันีเพราะหลอด
เลือดดาํจะอยู่ใตผ้ิวหนงั ส่วนเลือดแดงจะอยู่ลึกลงไปและหลอดเลือดดาํจะมี
แรงดนัเลือดตาํกวา่มากดว้ย การฉีดเขา้หลอดเลือดดาํในสุนขัมี 3 ตาํแหน่งคือ 
 1. Cephalic vein อยูด่า้นหนา้ของขาหนา้ทงัสอง ใตข้อ้ศอกลงมา 

2. Lateral saphenous vein อยูด่า้นขา้งของขาหลงัทงัสอง ใตห้วัเข่า     
     ลงมา 

 3. Jugular vein เป็นหลอดเลือดดาํใหญ่ทอดยาวสองขา้งของหลอดลม 
 

 ส่วนของ Jugular vein นิยมใชเ้จาะเก็บเลือดมากกว่าทีจะใชฉี้ดยาเขา้
หลอดเลือดดาํเพราะการควบคุมส่วนหัวของสุนขัให้นิงทาํไดย้ากทาํให้หลอด
เลือดดาํมีการเคลือนหลุดออกจากปลายเขม็ไดง่้าย ส่วนการเก็บเลือดจากหลอด
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เลือดดาํนีจะง่ายกว่า Cephalic vein และ Lateral saphenous vein เพราะหลอด
เลือดมีขนาดใหญ่กวา่มาก 
 

 การฉีดเข้าหลอดเลอืดดาํ Cephalic  
 สามารถฉีดในท่านอนหมอบหรือท่านอนตะแคงขา้ง ผูช่้วยจบัสุนัข
จะตอ้งใชมื้อโอบขาตาํแหน่งใตข้อ้ศอกโดยใช้นิวหัวแม่มือบีบรัดหลอดเลือด 
Cephalic vein เพือใหเ้ห็นเส้นเลือดชดัเจนขึน และควรใหข้าเหยยีดตึงจะทาํให้
ผวิหนงัไม่หยอ่นการแทงเขม็เขา้หลอดเลือดง่ายขึน (รูปที 11.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท ี11.7  การจบัเพือฉีดเขา้ Cephalic Vein 
 

 การฉีดเข้าหลอดเลอืดดาํ Lateral saphenous  
 ผูช่้วยจบัสุนขัท่านอนตะแคงขา้งและตอ้งใชมื้อโอบขาตาํแหน่งขอ้หวั
เข่าใหข้าเหยยีดตึงและใชนิ้วมือบีบรัดเส้นเลือด Lateral saphenous vein เพือให้
เห็นเส้นเลือดชดัเจนขึน (รูปที 11.8) 
 การฉีดเข้าหลอดเลอืดดาํ Jugular  
 สามารถฉีดในท่านอนหมอบหรือท่านอนตะแคงขา้ง  ผูช่้วยจบัสุนขั
จะตอ้งใชมื้อขา้งหนึงโอบรวบขาหน้าทงัสองและใชมื้ออีกขา้งหนึงจบับริเวณ
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จมูกเพือแหงนหนา้ขึนไปดา้นหลงั (รูปที 11.9) ส่วนคนแทงเขม็จะตอ้งใชมื้อ
ขา้งทีถนดัถือกระบอกฉีดยาทีเตรียมไวแ้ละใชนิ้วหัวแม่มือของมืออีกขา้งหนึง
กดทบัหลอดเลือด Jugular vein จะทาํใหเ้ห็นเส้นเลือดบริเวณเหนือนิวขึนไปได้
ชดัเจน จากนนัใหแ้ทงเขม็เขา้หลอดเลือดต่อไป (รูปที 11.10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท ี11.8  การจบัเพือฉีดเขา้ Lateral saphenous vein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    รูปท ี11.9  การจบัเพือฉีดเขา้ Jugular vein 
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 ซึงการยดึกระบอกฉีดยาใหอ้ยู่
กบัทีในกรณีนีจะทาํไดย้ากกว่าการฉีด
ยาเขา้หลอดเลือด Cephalic และ 
Lateral saphenous เพราะการฉีดบริเวณ
ข า หน้ า แ ล ะ ข า ห ลั ง ส า ม า ร ถ ใ ช้
นิวหัวแม่มือกับนิวชีจับยึดหัวเข็มได้
และนิวส่วนทีเหลือจะโอบรัดขาของ
สุนขัไวไ้ด ้
 
 

        รูปท ี11.10  การฉีดเขา้ Jugular vein 

 

5.  การฉีดเข้าช่องท้อง 
 การฉีดยาเขา้ช่องทอ้งนิยมใชใ้นกรณีทีไม่สามารถฉีดเขา้หลอดเลือดดาํ
ไดเ้ช่น สุนขัแรกเกิดมีขนาดเล็กมากหรือในรายทีหลอดเลือดดาํตีบแฟบ ยาเขา้
ช่องทอ้งจะออกฤทธิช้ากว่าการฉีดเขา้หลอดเลือดดาํแต่จะเร็วกว่าการฉีดเขา้
กลา้มเนือ 
 วิธีการทาํโดยจบัสุนขันอนหงายหรือนอนขา้งและยกส่วนทา้ยลาํตวัให้
สูงกว่าส่วนหน้าประมาณ 4-6 นิว ควรทาํการตรวจคลาํช่องทอ้งว่ากระเพาะ
ปัสสาวะว่างเปล่า หากมีปัสสาวะเต็มในกระเพาะปัสสาวะควรให้สุนขัขบัถ่าย
ออกหรือใช้ท่อสวนปัสสาวะออกมาก่อน จากนันเช็ดด้วยสําลีชุบ 70% 
แอลกอฮอล ์บริเวณกึงกลางระหว่างสะดือกบัดา้นหนา้ของกระดูกเชิงกรานเป็น
ตาํแหน่งทีจะแทงเขม็เขา้ช่องทอ้ง ก่อนฉีดยาเขา้ไปควรดึงกา้นกระบอกฉีดถอย
หลงักลบัเล็กนอ้ยเพือตรวจสอบว่ามีเลือด ปัสสาวะหรือส่วนทีเป็นกากในลาํไส้
หรือไม่ (รูปที 11.11) 
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รูปท ี11.11  การฉีดเขา้ช่องทอ้ง 
 

6.  การป้ายและหยอดยาตา 
 ยาใส่ในตาแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือเป็นชนิดนาํและชนิดขีผึง วิธี
หยอดยาชนิดนําใส่ตาด้วยการใช้มือทีไม่ถนัดประคองหัวสุนัขให้แหงนขึน
เล็กน้อยและใช้มืออีกข้างหนึงถือขวดยาไว  ้จากนันเอาอุ้งมือไปรังหนังตา
ดา้นบนให้ถ่างขึนแลว้หยดยา 1-2 หยดใส่ตาในตาํแหน่ง 12 นาฬิกา หลงัจาก
หยดยาแลว้ให้ประคองหวัสุนขัใหแ้หงนขึนอยูส่ักครู่เพือให้ยาไปเลียงส่วนของ
ตาไดท้วัและมีเวลาดูดซึมของตวัยา 
 วิธีป้ายยาชนิดขีผึงดว้ยการใชมื้อทีไม่ถนดัประคองหัวสุนขัให้แหงน
ขึนเล็กนอ้ยและใชมื้ออีกขา้งหนึงถือหลอดยาไปจ่อบริเวณหวัตาหางตาหรือใน
ตาํแหน่ง 12 นาฬิกากไ็ดเ้พือบีบใหย้าขีผงึทะลกัเขา้ไปอยูด่า้นหนา้ของกระจกตา 
จากนนัให้ใชห้นงัตาทงัดา้นบนและดา้นล่างขยีไปมาเพือให้ยาขีผึงกระจายไป
ทวัทงัลูกตา (รูปที 11.12) 



   การจดัการดูแลสุนขั ๑๖๒ 

รูปท ี11.12  การใส่ยาเขา้ในตา ภาพซา้ยเป็นยาชนิดนาํ ภาพขวาเป็นยาชนิดขีผงึ 
 

7.  การหยอดยาหู 
 ลกัษณะช่องหูของสุนขัจะเป็นท่อแนวตงัฉากลงไปแลว้ต่อเป็นท่อใน
แนวนอนอีกทีจึงจะพบเยือแกว้หู ในช่องหูจะเห็นมีขนกระจายเตม็ช่องหู ถา้ใน
ช่องหูมีขนมากเกินไปควรใชคี้ม (forceps) จบัขนดึงทิงออกบา้งเพือให้ช่องหูมี
การระบายไดแ้ละสามารถหยดยาลงไปได  ้เมือบีบหลอดยาพอรู้ไดว้่ามียาหยด
ลงไปในช่องหูแลว้ใหใ้ชนิ้วมือขยบีริเวณฐานหูเพือใหย้ากระจายลงไปในช่องหู
ลึกๆ อย่าเพิงรีบปล่อยหัวของสุนขัทนัทีทีหยดยาลงไปในช่องหูเพราะสุนขัจะ
สลดัหวัทาํใหย้ากระเดน็ออกมาได ้
 
 
 
 
 
 
 
รูปท ี11.13 การหยอดยาหู 


