
รูปแบบยาเตรียม 
    Pharmaceutical Dosage Forms  

 
บทนํา (Introduction) 
 ยา (Medicine, drugs) หมายถึงสารที่รับรองไวในเภสัชตํารับ (pharmacopoeia) เพื่อใชในการ
วิเคราะห บําบัด บรรเทา รักษา ปองกัน โรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยและสัตว ส่ิงที่สําคัญในการใชยาใหมี
ประสิทธิผลมากที่สุดนั้นจะตองคํานึงถึง ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผูใชยา นอกจากนั้นยังตอง
คํานึงถึงรูปแบบที่เหมาะสม ความสะดวก ราคา ฯลฯ และกรณีที่ใชในสัตวนั้น ส่ิงที่ตองคํานึงถึงนอกเหนือจากที่
กลาวมาคือสัตวแตละสปชีส เนื่องดวยมีกลไกการเปลี่ยนแปลงยาที่ตางกัน อยางไรก็ตามสิ่งที่สําคัญสําหรับ
คุณภาพของยาคือ การออกฤทธิ์และผลที่มีตอรางกาย ยาแตละชนิดจะมีผลตอรางกายตางๆ กัน และยาแตละ
ชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ดังนั้นเพื่อใหยาที่นํามาใชไดผลตามที่ตองการ และใหยามีประสิทธิภาพดีที่สุด 
จึงจําเปนตองเตรียมยาใหอยูในรูปของยาเตรียมหรือเภสัชภัณฑ  (Pharmaceutical dosage form) ดังนั้นการ
เตรียมยาหรือเภสัชภัณฑ (pharmaceutical preparations) จึงหมายยาที่ถูกปรุงแตงขึ้นในรูปแบบตางๆ เพื่อให
เหมาะสมในการใชไดอยางสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดี 

 
เหตุผลที่ตองมกีารเตรียมยาในรูปแบบตางๆ หลายรูปแบบ  

1. เพื่อปกปองตัวยาไมใหสลายงายโดยสิ่งแวดลอม เชน ความชื้น  
2. เพื่อปองกันการสลายตัวโดยน้ํายอยในกระเพาะอาหาร  
3. เพื่อกลบรสหรือทําใหไดรสที่นารับประทาน 
4. เพื่อใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวยา เชน ถาละลายน้ําไดดีก็ทําเปนยาน้ําใส ถาไมละลายก็ทํา

เปนยาแขวนตะกอน  
5. ใหตัวยาอยูในรูปแบบที่เหมาะสมกับการนําไปใชเชน ยาน้ําใสปราศจากเชื้อเพื่อใชฉีดเขาทาง

หลอดเลือดดํา เปนตน 
6. ใหไดรูปแบบที่เหมาะสมกับการนําติดตัวไปใช และการขนสง เชนการทําเปนยาเม็ดแทนยาน้ํา 
7. ใหไดรูปแบบของยาที่ไดขนาดที่ถูกตองและปลอดภัย เกิดอันตรายกับผูใชนอยที่สุดและถาเกิด

อันตรายขึ้นสามารถแกไดไมยาก 
8. ใหไดรูปแบบของยาที่จะใหประโยชนในการรักษามากที่สุด  

 
รูปแบบตางๆ ของยาเตรียม 

รูปแบบตางๆ ของยาเตรียมที่ใชเปนยาภายในและภายนอก แบงเปนประเภทใหญๆ ตามลักษณะ ได 4 
ประเภท  คือ 

1. ยาเตรียมประเภทของเหลว  (Liquid Dosage Forms) 
2. ยาเตรียมประเภทของแข็ง  (Solid Dosage Forms) 
3. ยาเตรียมประเภทกึ่งของแข็ง  (Semisolid Dosage Forms) 
4. ยาเตรียมประเภทอื่น ๆ (Miscellaneous Dosage Forms) 
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1. ยาเตรียมประเภทของเหลว  (Liquid Dosage Forms) 
 ยาเตรียมประเภทของเหลวเปนยาเตรียมรูปแบบตางๆ ที่มีลักษณะเปนของเหลวหรือน้ํา ซึ่งแบงไดเปน 
ยาน้ําสารละลาย (solution) และยาน้ํากระจายตัว (dispersion) (แสดงดังรูปที่ 1)   
  

ยาเตรียมประเภทของเหลว (Liquid dosage forms) 
 

ยาน้ําสารละลาย (solution) 

 
 

ยาน้ํากระจายตัว (Dispersion) 

 
 

    ตัวทําละลายที่ใชน้ํา 
    (Aqueous solution) 

      ตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา 
    (Non-aqueous solution) 

กระจายผงยา 
(Colloidal Dispersions) 

แขวนลอยผงยาที่ไม
ละลายน้ําในน้ํา 

(Coarse Dispersions) 
     -   น้ําปรุง 
         (Aromatic waters) 

       - ยาอิลิกเซอร 
           (Elixirs) 

        -  ยาน้ําเมือก 
           (Mucilages) 

   - ยาน้ําแขวนตะกอน 
      (Suspensions) 

     -  ยาน้ําใส 
         (Solution) 

       - ยาสปริต หรือ เหลายา 
          (Spirits) 

        - ยาน้ํานม 
           (Milks) 

   -  ยาอิมัลช่ัน 
      (Emulsions) 

     -  ยาน้ําเช่ือม 
         (Syrups) 

- ยาทิงเจอร 
   (Tintures) 

        -  ยาแมกมา 
           (Magmas) 

 

        - ยาสกัดไหลเหลว 
          (Fluidextracts) 

        -  เจล 
           (Gels หรือ Jellies) 

 

  
รูปที่ 1 แสดง diagram ยาในรูปแบบของเหลว 

 
 1.1 ยาน้ําสารละลาย (Solution) คือยาน้ําใสไมมีตะกอน ตัวทําละลาย (solvent) อาจจะเปนน้ํา 
(aqueous solution)  หรือไมใชน้ํา (non- aqueous solution)  

1.1.1 ตัวทําละลายที่ใชน้ํา (Aqueous solution) 
   1.1.1.1 น้ําปรุง (Aromatic waters) เปนยาน้ําใสอิ่มตัวดวยน้ํามันหอมระเหยหรือ
สารอื่นๆ ที่มีกล่ินหอมและระเหยได มักใชเปนสารแตงกลิ่น (flavoring agents) 
   1.1.1.2 ยาน้ําใส (Solutions) เปนยาน้ําที่มีตัวยาและตัวทําละลายผสมเปนเนื้อ
เดียวกัน 
   1.1.1.3 ยาน้ําเชื่อม (Syrups) คือยาน้ํารับประทานที่แตงใหมีรสหวานดวยสาร
น้ําตาลเพื่อใหมีรสชาตินารับประทานมากขึ้น  
  1.1.2 ตัวทําละลายที่ไมใชน้ํา (Non-aqueous solution)  
   1.1.2.1 ยาอิลิกเซอร (Elixirs) เปนยาน้ําใสมีกล่ินหอมมีแอลกอฮอลเปนสวนผสม
อยูประมาณ 4-40% 
   1.1.2.2 ยาสปริต หรือ เหลายา  (Spirits) เปนสารละลายของสารหอมระเหยใน
แอลกอฮอล 60-90% ไมมีรสหวาน จําเปนตองมีแอลกอฮอลมากเพื่อไมใหสารหอมระเหยนั้นแยกตัวออกมา  
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   1.1.2.3 ยาทิงเจอร (Tinctures) เปนยาเตรียมที่ประกอบดวยสารที่สกัดจากพืชหรือ 
สารเคมีในแอลกอฮอล ซึ่งอาจเตรียมเปนยาใชภายในหรือภายนอกก็ได 
   1.1.2.4 ยาสกัดไหลเหลว (Fluidextracs) เชนเดียวกับ tincture คือสารสกัดนั้นถา
ระเหยตัวทําละลายออกไปหมดเหลือเปนกอนหรือผงเรียกวา extrac แตถาสกัดแลวอยูในสภาพที่เปนของเหลว
เรียกวา fluidextracs 

1.2 ยาน้ํากระจายตัว (Dispersion) เปนยาเตรียมระบบยากระจายตัว (disperse system)ที่
ประกอบดวยอนุภาคตัวยากระจายตัวอยูในตัวกลางทํากระจาย (dispersion medium) อนุภาคตัวยาที่กระจาย
ตัวอยูเรียกวา วัฎภาคกระจายตัว (disperse phase) ซึ่งจะมีอนุภาคแตกตางกันมาก คือ ตั้งแตอนุภาคขนาดเล็ก
กวา 1 นาโนเมตร  ถึง 100 ไมโครเมตร ฉะนั้นยาเตรียมรูปแบบยาน้ํากระจายตัวจึงเปนระบบยาเตรียมแบบ
สองวัฎภาคที่ประกอบดวยตัวยาที่ไมละลายตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไปเปนวัฎภาคภายใน (internal phase) หรือวัฎ
ภาคกระจายตัว ตัวยานี้อาจเปนของแข็งหรือของเหลว กระจายตัวหรือพองตัวอยูในวัฎภาคภายนอก (external 
phase) หรือวัฎภาคตอเนื่อง (contineous phase) หรือตัวกลางทํากระจายที่เปนของเหลวเทานั้น แบงออกเปน 
  1.2.1 กระจายผงยา (Colloidal dispersions) เปนยาน้ําที่วัฎภาคกระจายตัวประกอบดวย
อนุภาคขนาด 1-500 นาโนเมตรหรืออนุภาคขนาดเล็กกวา 0.5 ไมโครเมตร ซึ่งเปนขนาดที่เรียกวาคอลลอยด เชน
การกระจายตัวของอัลบูมิน (albumin) ในน้ําหรือการกระจายตัวของสารยางไม (gum) ในน้ํา ยาน้ํากระจายตัว
ชนิดนี้จะมีลักษณะขุน ไดแก 
   1.2.1.1 ยาน้ําเมือก  (Mucilages) เปนยาที่ประกอบดวยสารพวกยางไม (gum)
หรือสารที่เปนเมือก กระจายตัวในน้ําจนพองตัวเต็มที่มีลักษณะขน เหนียว ใชเพิ่มความหนืดในตํารับยาน้ําหรือ
อาจใชกลบรสของยาที่ไมนารับประทานและทําใหเกิดเกิดความชุมชื้นบริเวณลําคอ 
   1.2.1.2 ยาน้ํานมและยาแมกมา (Milks & Magma) เปนยาที่ประกอบดวยอนุภาค
ตัวยาขนาดใหญและยาจะเหนียวขนมาก 
   1.2.1.3  เจล (Gels หรือ Jellies) ตัวยามีอนุภาคเล็กมากและสามารถดูดน้ําไดดวย 
ทําใหยามีลักษณะเหนียวขน  

1.2.2 แขวนลอยผงยาที่ไมละลายน้ําในน้ํา (Coarse dispersions) เปนยาน้ําที่วัฎภาค 
กระจายตัวประกอบดวยอนุภาคขนาดใหญกวา 0.5 ไมโครเมตร โดยทั่วไปแลวมักเปนอนุภาคขนาด 1-100 
ไมโครเมตร ยาเตรียมประเภทนี้มีลักษณะขุนและเกิดการแยกชั้นได  
   1.2.2.1 ยาน้ําแขวนตะกอน (Suspensions) เปนยาเตรียมแบบ solid-liquid-
dispersion คือตัวยาเปนของแข็งกระจายตัวอยางหยาบๆ อยูในของเหลว ตองมีสารที่ชวยในการกระจายตัวของ
ยาเรียกวา suspending agent และตองเขยาขวดกอนรินยาใช  
   1.2.2.2   ยาอิมัลชั่น (Emulsions) เปนยาเตรียมแบบ liquid-liquid-dispersion คือ
ประกอบดวยของเหลว 2 ชนิด ที่ไมผสมเปนเนื้อเดียวกัน ตองมีสารชวยในการกระจายตัวเรียก emulsifying 
agent   
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2. ยาเตรียมประเภทของแข็ง  (Solid Dosage Forms) 
 เปนยาเตรียมที่มีลักษณะเปนของแข็งซึ่งเปนเม็ดหรือผงบรรจุซองมีทั้งแบบใชภายในและภายนอก  
(แสดงดังรูปที่ 2 ) 

 
ยาเตรียมประเภทของแข็ง  (Solid Dosage Forms) 

 
ใชจํานวน แบงเปนสวน (Unit Dosage Forms) ใชจํานวนมาก (Bulk Powders) 

  
ใชภายใน (Internal) ใชภายนอก (External) ใชภายใน (Internal) ใชภายนอก (External) 

    
- ยาหอ  
  (divided powders) 

 ยาเหน็บ (suppositories) - ยาผงรับประทาน 
   (Oral Bulk powders) 

- ยาผงโรยแผล 
  (dusting powders) 

- ยาแคปซูล 
  (capsules) 

 -  ยาแกรนูล 
   (Granules) 

- ยาสีฟนผง 
  (dentifrices) 

- ยาคาเชต 
  (Cachets) 

  -  ยาผงฟู  
    (Effervescent powders) 

- ยานัตถ 
  (snuff) 

- ยาลูกกลอน 
  (Pills) 

 -  ยาแกรนูลและยาผง 
   (granules or powders) 

- ยาพน 
  (Insufflations) 

- ยาเม็ด  
  (Tablets) 

   

- ยาอมชนิดลูกกวาด     
  (Lozenges) 

   

- ยาเม็ดอม 
   (Pastilles) 

   

 
รูปที่ 2 แสดง diagram ของยาเตรียมประเภทของแข็ง 

 
 2.1 ใชจํานวน แบงเปนสวน (Unit Dosage Forms)  
  2.1.1 ยาหอ (Divided powders) คือยาผงที่แบงเปนซอง แตละซองมีขนาดยา (dose) เทาๆ 
กัน บางครั้งอาจเปน active ingredients 2 ชนิด แบงไวคนละซองเวลาจะใชก็นํามาผสมกันอยางละซอง  
  2.1.2 ยาแคปซูล (Capsules) เปนยาเม็ดที่มีตัวยาและสวนประกอบตางๆ บรรจุอยูในปลอก
หุม ตัวยาอาจเปนผง, granule หรือเปน liquid ก็ได สวนปลอกหุมจะตองทําดวยสารที่หลอมละลายในกระเพาะ
อาหารแลวจึงปลอยตัวยาออกมาออกฤทธิ์ตอไป สวนมากจะทําดวย gelatin  เรียกวา gelatin shell โดยทั่วไป
ปลอกหุมจะเปน 2 สวน คือใหแยกออกจากกันได แตถาตัวยาเปน liquid ตัวยาจะตองผนึกใหปดแนน (seal) ดึง
แยกออกจากกันไมได capsule แบบนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา capseal สวน capsule ที่ภายในบรรจุดวยตัวยาเปน 
granule ขนาดเทาๆ กันแตละขนาดจะออกฤทธิ์ในเวลาเร็วชาไมเทากันจะเรียกวา spansule เปนวิธีเตรียมใหได 
capsule ที่ยาจะออกฤทธิ์ทีละนอยทําใหเห็นผลของยาอยูไดนาน  
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  2.1.3 ยาคาเชต (Cachets) เปนยาผงที่แยกบรรจุเปนแตละขนาดใชยาดวยเปลือกคาเชต ซึ่ง
ทําจากสวนผสมของแปงขาวจาวและน้ํา  
  2.1.4 ยาลูกกลอน (Pills) เปนยาเม็ดรูปกลมหรือรูปไข ขนาดประมาณ 3-8 มิลลิเมตร ใช
เตรียมยา hormone สําหรับเปนยาคุมกําเนิด 
  2.1.5  ยาเม็ด (Tablets) เปนยาเม็ดที่เตรียมไดจากการผสมตัวยาออกฤทธิ์และสวนประกอบ
อื่นที่จําเปนแลวใสเครื่องตอกอัดออกมาเปนเม็ดเรียกวา compressed tablet ถาตองอัดมากกวา 1 ครั้งจะ
เรียกวา multiple-compressed tablet ถาการตอกแตละครั้งใสสีไมเหมือนกันจะทําใหไดยาเตรียมที่มีสีตางๆ กัน
เปนชั้นๆ สําหรับยาเม็ดนี้จะมีหลายแบบซึ่งเตรียมเพื่อใหไดยาที่นาใชและใหผลตามประโยชนที่ตองการไดแก 
sugar-coated tablet, flim-coated tablet, enteric-coated tablet, sustained-release tablet, effervescent 
tablet, sublingual tablet, troche หรือ lozenge, vaginal tablet , chewable tablet และ implantable tablet  
  2.1.6 ยาอมชนิดลูกกวาด (Lozenge) ใชอมใหละลายในปากชาๆ ไมใหกลืน โดยมากใชเพื่อ
รักษาอาการในชองปากและลําคอ  
  2.1.7 ยาเม็ดอม (Pastilles) เปนยาอมเชนเดียวกับ lozenge แตมีลักษณะนิ่ม  ใส  
  2.1.8 ยาเหน็บ (Suppositories) เปนยาที่ประกอบดวยตัวยาละลายหรือกระจายตัวอยูในยา
พื้นยาเหน็บ ยาเหน็บจะมีรูปราง ขนาดและน้ําหนักแตกตางกัน ใชเหน็บหรือสอดเขาชองตางๆ ของรางกาย เชน 
ชองทวารหนัก ชองคลอด และชองปสสาวะ เปนตน ยาเหน็บอาจออนตัว หลอมเหลว ละลาย หรือกระจายตัวใน
น้ําเมือกของรางกายหลังจากสอดยาเขาชองตางๆ ของรางกายตามตองการ  
 2.2 ใชจํานวนมาก (Bulk Powders) เปนยาผงที่ตองตวงใชเปนชอนหรือเปนถวย  
  2.2.1 ยาผงรับประทาน  (Oral Bulk powders) เปนยาผงมีฤทธิ์ไมอันตรายมาก ตองตวงใช
เปนชอนหรือถวย แบงขนาดใชยาเอง เชนยาลดกรด ยาระบาย ยาแกทองรวง วิตะมินหรืออาหารเสริม เปนตน  
  2.2.2  ยาแกรนูล (Granules) จะมีขนาดของตัวยาใหญกวายาผงเล็กนอย มีลักษณะเปนเม็ด
เล็กๆ ตวงไดโดยใชชอน  
  2.2.3 ยาผงฟู (Effervescent powders) เปนยาผงแหงเวลาใชตองผสมน้ําใหเกิดฟองฟูกอน
เพื่อใหเกิดคารบอนไดออกไซดและดื่มขณะที่ฟองฟูเริ่มจางหาย  
  2.2.4 ยาผงโรยแผล (Dusting powders) เปนยาเตรียมใชภายนอก ใชโรยใสแผลเพื่อรักษา
โรคผิวหนังหรือโรยรางกายตางๆ เพื่อลดอาการระคายเคือง ผงยาจะตองละเอียดมาก 
  2.2.5  ยาสีฟนผง (Dentifrices) เปนยาผงที่ใชทําความสะอาดฟน  
  2.2.6 ยานัตถุ(Snuff) เปนผงยาแหงขนาดเล็กละเอียด และใชพนเขาทางชองจมูกเทานั้น โดย
อาศัยเครื่องมือที่เรียกวากลองยานัตถุ  
  2.2.7  ยาพน (Insufflations) เปนผงยาแหงขนาดเล็กละเอียดเปนไมครอน คือขนาดประมาณ 
5 ไมโครเมตร เปนผงยาที่ใชพนเขาทางชองตางๆ ของรางกาย เชนชองจมูก ชองคอ ชองหู ซอกฟนและบาดแผล 
เปนตน โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกวา เครื่องพนยา (Insufflasor หรือ powder blower)  
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3. ยาเตรียมประเภทกึ่งของแข็ง  (Semisolid Dosage Forms) 
 เปนยาเตรียมที่ในสภาพปกติจะสามารถคงตัวตามภาชนะบรรจุ แตเมื่อใชทารางกายจะหลอมตัวเปน
ของเหลว งายตอการถูทาบนผิวหนัง ใชเปนยาภายนอก (แสดงดังรูปที่ 3 ) 

ยาเตรียมประเภทกึ่งของแข็ง (Semisolid Dosage Forms) 
 
 

   ยาขี้ผึ้ง (Ointments)      ครีม  (Creams)                เพสท  (Pastes) 
 

รูปที่ 3 แสดง diagram ยาเตรียมประเภทกึ่งของแข็ง 
  
 3.1    ยาขี้ผ้ึง (Ointments) คือยาขี้ผ้ึงที่มีตัวยาและสวนประกอบตางๆ ละลายอยูในน้ําหรือน้ํามันคลาย
กับการเตรียม suspension หรือ emulsion แต ointment จะมีความแข็งมากกวาทําใหไมสามารถเทออกจาก
ขวดได  
 3.2     ครีม  (Creams) สวนประกอบโดยทั่วไปจะเหมือนกับ emulsion แตมีความแนนของเนื้อยา
มากกวา บางครั้งจะเรียกวา semisolid emulsion  
 3.3  เพสท  (Pastes) คือยาขี้ผ้ึงที่มีผงยาที่ไมละลายผสมอยูดวยเปนจํานวนมาก ทําใหยาเตรียมมี
ลักษณะเปนเนื้อหยาบกวา ointment  
 
4. ยาเตรียมประเภทอื่น ๆ (Miscellaneous Dosage Forms) 
 เปนยาเตรียมที่เตรียมขึ้นสําหรับการใหยาโดยเฉพาะของแตละรูปแบบ ไดแก 
 4.1 Aerosol เปนยาเตรียมแบบ liquid-in-gas dispersion คือประกอบดวยตัวยาที่เปน liquid particle 
ขนาดเล็กมากๆ แขวนลอยเปน colloid กระจายตัวอยูใน gas เวลาใชตองอาศัยแรงดันของอากาศหรือ gas 
ภายในภาชนะบรรจุผลักดันใหตัวยากระจายออกมา ประโยชนของยาเตรียมแบบ aerosol คือ ใชฉีดพนบริเวณที่
จะใชยา โดยไมตองใชรางกายสวนอื่นๆ ไปสัมผัสบริเวณนั้น  
              4.2 Spray เปนยาเตรียมที่ใชในลักษณะฉีดพนน้ํายาโดยอุปกรณที่เรียกวา atomizer หรือ nebulizer 
ลักษณะการใชยาจะเหมือนกับ aerosol ประโยชนของการใชยาเชนเดียวกับแบบ aerosol 
              4.3 Inhalant คือยาเตรียมที่ใชโดยการสูดดม 
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รูปแบบยาเตรียมสําหรับสัตว  
 

           Animal Dosage Forms 
 
 รูปแบบยาเตรียมที่นํามาใชสําหรับสัตวมีไดหลายรูปแบบ อาจอยูในรูปยาที่เปนของแข็ง (solid 
dosage forms) ของเหลว (liquid dosage forms) กึ่งแข็ง (semi-solid dosage forms) หรืออยูในรูปแบบอื่นๆ   
นอกจากนั้นยังสามารถใหไดหลายทาง เชน การกิน (oral/enteral) ใชภายนอก (topical) การฉีด (parenteral) 
การฝง (implant) การสอดเตานม (intramammary) และการเหน็บ (suppositories) ฯลฯ ซึ่งขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการรักษา ทั้งนี้เพื่อใหไดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ถึงแมวายาสวนใหญที่ใชในสัตวจะ
คลายกับที่ใชในมนุษย แตก็มียาบางรูปแบบที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชสําหรับสัตวโดยเฉพาะ เชน โบลัส (bolus), ยาที่
ใหโดยผสมในอาหาร (Feed additive), ยาที่ใหโดยผสมในน้ําดื่ม (Drinking water medication), ยาที่ใหโดย
การปอนเขาผานลําคอสัตว (Drench product) หรือใชทอสอดเขารูจมูก (tubing product) ยาปายเฉพาะที่ 
(paste and gel) นอกจากนั้นยังมียาที่ใหเฉพาะที่สําหรับสัตว (topical dosage forms) ไดแก pour-on /spot-
on, Dust bags, dips, flea and tick collars เปนตน 
 
  ยาในรูปแบบของแข็ง (solid dosage forms) 

 ยาในรูปแบบของแข็งที่ใชในสัตวไดแก ยาเม็ด (tablet) แคปซูล (capsule) แกรนูล (granule) 
โบลัส (bolus) และยาผง (powder)  

ยาเม็ด แคปซูล และโบลัส  (Tablet, Capsule and Bolus) โบลัสจะเปนยาเม็ดที่ขนาดใหญอาจอยู
ในรูปแคปซูลหรือทรงกระบอก แสดงดังรูปที่ 1 ในการใหยาโบลัสในสัตวนั้นจะยาก ดังนั้นในการใหจึงอาจมี
เครื่องมือที่ใชในการปอนยาคือ balling gun ลักษณะเปนกระบอกใสตัวยาเพื่อชวยดันยาเขาในลําคอสัตวแลว
สัตวจะกลืนโดย reflex แสดงดังรูปที่ 2  

 

รูปที่ 1 ยาสัตว Bolus  
Cattle Stress Bolus  

Minimizes stress associated with summer heat, staph and E. coli infections, 
                                                     diarrhea, “off-feed”, ketosis, mild fever, high somatic cell counts, 

              udder edema, weak or non-productive heat cycles, & retained placenta.  
              Contains high levels of vitamins, digestive enzymes, trace minerals and   
              actobacillus acidophilus. 
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รูปที่ 2 เครื่องมือปอนยา bolus ( balling gun) 

 A : 1 oz pistal – grip B: Multidose, 1 to 5, 240 grain boluses  
             C:  Triple-head sheep balling gun      D: equine balling gun 

 
ยาผง (Powders) สําหรับยาผงนั้นอาจใหไดโดยตรงโดยการปอนเขาปาก หรือบางครั้งอาจใชผสมใน

อาหารสัตว (Feed additive) ซึ่งจะประกอบดวยตัวยา (active ingredients) เปนปริมาณมากและสวนประกอบ
อื่น (excipient) ที่สามารถผสมเขากับอาหารสัตวไดงาย สวนใหญใชเพื่อการปองกันโรคตางๆ และปาราสิต  
(endoparasites) หรือเพื่อไปเพิ่มการเจริญเติบโต นอกจากนั้นยังใหยาผงในรูปผสมน้ําดื่ม (Drinking water 
medication) ซึ่งจะเหมาะกับการใหสัตวที่เล้ียงเปนจํานวนมาก ตัวยามักอยูในรูปของผงแหงสําหรับละลายน้ําให
ไดอัตราสวนที่เหมาะสม แสดงดังรูปที่ 3,4 และ 5 

                 รูปที่ 3 ยา powder  
IOKASE-V POWDER Is a pancreatic enzyme concentrate of porcine origin. 

          รูปที่ 4 ยา Feed additive 
FEEDHELPER™ Feed Additive Powder is produced from natural minerals and can be used for all animals. 
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          รูปที่ 5 Drinking water medication 
Ronivet S is an antiprotozoal from the nitroimidasole group. It is effective against  
motile protozoa such as Trichomonas, Hexamita, Giardia, and Cochlosoma.  

 

 ยาในรูปแบบของเหลว (Liquid dosage forms) 
 ยาในรูปแบบของเหลวที่ใชในสัตวไดแก ยาน้ําใส (solution), ยาน้ําแขวนตะกอน (suspension) อาจ
เปนยาที่เปนยากินหรือยาใชภายนอก นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑที่เรียกวา drenches คือเปนยาน้ําที่ใหกับสัตว
โดยเทยาผานลําคอสัตว โดยมีเครื่องมือในการใหอาจเปน syringe หรือ drenching guns แสดงดังรูปที่ 6,7  

 
 
   รูปที่ 6 Drenches and Drenches gun 

 ECOMECTIN® Drench 
   Description: A 0.08% w/v solution of ivermectin for oral administration. 
   Indications: For treatment and control of gastro-intestinal roundworms, 
    lungworms and nasal bots of sheep and gastro-intestinal roundworms  
    and lungworms of goats. 

 
                                                 รูปที่ 7 Drenches syringe 
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 ยาในรูปกึ่งแข็ง (Semisolid dosage forms) 
 ยาในรูปกึ่งแข็งที่ใชในสัตวไดแก ยาขี้ผ้ึง (ointment), ครีม (cream), เพสทและเจล (paste and gel) 
ยาขี้ผ้ึงและครีมใชทาภายนอก สําหรับเพสทและเจลสวนใหญใชสําหรับกิน โดยจะบรรจุในหลอดบีบ, ภาชนะอื่น 
หรือ ไซริงค (syringe  paste) แสดงดังรูปที่ 8, 9, 10 และ 11 
 

 
                                                   รูปที่ 8 Ointment    

 Optimmune Ophthalmic Ointment 
Ophthalmic Ointment is indicated for management of    
chronic keratoconjunctivitis sicca (KCS) and chronic  
superficial keratitis (CSK) in dogs. 

 
รูปที่ 9 Cream 

 Paw Cream 

     Paw Cream will soothe cracked and irritated pads. 
                 It is made with hemp and kayala oils to naturally 

  moisturize and repair. Minty-cool smell. Non-toxic 

 
รูปที่ 10 Paste 

 Oli Pet Paste  
Oli-Pet™ is the powerful way to fight viral and bacterial infections, 
 fast. It supports immune system functions. 
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  รูปที่ 11 Gel 
Bene-Bac Pet Gel 

 
15 grams of live naturally occurring micro-organisms for dogs, 
cats and other small mammals subjected to changing 
environment, training, working, transporting or hand feeding. 
Guaranteed total live (viable) Lactic Acid Producing Bacteria: 
10 million colony forming units per gram. (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus plantarum, Streptococcus faecium, Lactobacillus casei). 

 

 รูปแบบยาเตรียมเฉพาะที่ที่ใชสําหรับรักษาและปองกัน Ectoparasite และ Endoparasite ในสัตว
 แบงออกไดเปน 4 ชนิด คือ 

1. Pour-on หรือ Spot-on Applications 
Pour-on เปนผลิตภัณฑของเหลวที่ใชเทบนแผนหลัง  และ Spot-on เปนผลิตภัณฑที่ทําใหเขมขน 

เพียงจุดเดียวบนแผนหลัง หรือโหนกหลังของสัตว จากนั้นยาจะออกฤทธิ์ในการปองกันและกําจัดเห็บ-หมัด
สําหรับในสัตวเล็กเชนแมว สุนัข แสดงดังรูปที่ 12 และใชควบคุม grubs และ lide ในวัว ควาย แสดงดังรูปที่ 13 
และ 14 

 รูปที่ 12 Spot-on 
      Spot On for Large Dogs 

      This Spot On kills fleas and ticks for up to 4 weeks 
                     on bigger dogs weighing over 15kgs. 
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      รูปที่ 13 ตําแหนง pour-on 

 

 
            รูปที่ 14 Pour-on 

Cydectin Brand Pour-On for Cattle, 
project management and bottle development 

 
2. Dust Bags  

เปนผลิตภัณฑยาเตรียมที่เปนผง ใชฆาแมลงในวัวและควาย ซึ่งจะบรรจุไวในถุง เรียกวา dust  
bag โดยแขวนไวบริเวณที่สัตวจะเดินผานหรือเดินลอด ยาจะถูกหอหุมดวยภาชนะซึ่งกันน้ําได สวนลางจะมีที่
เปดใหผงยาผานออกมาได แสดงดังรูปที่ 15 และ 16 

  

 
 
             รูปที่ 15 Dust Bags         รูปที่ 16 แสดงการแขวนถงุยาใหสัตวเดินผาน 
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 3. Dips 
     Dips เปนยาน้ําที่ใชสําหรับควบคุม ectoparasite โดยการละลายในอางสําหรับใหสัตวจุมลงไป 

ผลิตภัณฑมีใชไดทั้งสัตวเล็กและสัตวใหญ และสัตวปก แสดงดังรูปที่ 17 
 

 
          รูปที่ 17 Dips 
 Adams Flea and Tick Pyrethrin Dip 

Pyrethrin dip with aloe vera extract , lanolin & sunscreens. 
Dilutes 1/2oz per gallon of water. Can be used on puppies  
and kittens as young as 12 weeks of age. Can be used every 

    7 days as needed. Kills and repels fleas, ticks, lice, gnats,  
mosquitoes, and flies. 4oz  

 
3. Flea และ Tick collar 

เปนผลิตภัณฑยาเตรียมสําหรับกําจัดเห็บ หมัด ในสุนัขและแมว ที่เปนปลอกคอโดยที่มีตัวยา 
ที่อยูในรูปไอระเหย  (Vaporius collar) โดยตัวยาจะคอย release อยางชาๆ ซึ่งตัวยาจะไมเปนพิษตอสัตวที่ใช 
แสดงดังรูปที่ 18 และ 19 

 
รูปที่ 18 Flea and Tick collar สําหรับสุนัข 

Dog Flea Collar 
                            A Johnsons flea and tick collar to kill fleas and ticks for up to 5 months.  

                                                                   It's unaffected by water and suitable for dogs and puppies over  
        12 weeks old. Collar size is 24", simply cut off excess and dispose of carefully. 
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                 รูปที่ 19 Flea collar สําหรับแมว 
              Flea Collar for Cats and Kittens  the Bob Martin Flea Collar for cats and kittens is an ideal  

                         way to keep your pet flea free for up to 3 months. Clinically proven, the collar is also waterproof,  
                         ensuring that it is durable and rain resistant. A flexible elastic buckle also helps prevent your  
                         pet from becoming entangled in bushes  and undergrowth. 

 

ขอดีขอเสียของยาแตละรูปแบบที่ใชในสัตว  
รูปแบบยา ขอด ี ขอเสีย 

ยาผงและแกรนูล 
(Powders and granules) 

1.มีความคงตัวมากกวายาน้ําใสและยาน้ํา  
   กระจายตัว 
2.เตรียมเปน drench ชนิดผงซ่ึงใชในปริมาณ  
   นอยกวาชนิดของเหลว 
3. ผงยาจะติดกับเยื่อเมือกในปากสัตวไมไหล  
   ยอนกลับออกมา 

การใหผงยาแหงกับสัตวเปนฝูง จะยุงยากมากกวา
การใหในรูปของยาน้ํา  

ยาเม็ดและโบลัส 
(Tablets and Boluses) 

1.ราคาตนทุนตอหนวยไมแพง 
2.งายตอการแกปญหาในเรื่องความคงตัว รส  
   ชาติของยา ความเปนเนื้อเดียวกันของยา  
3. สะดวกตอการหีบหอ บรรจุ 

มักเกิดปญหาในเรื่องการปอนยา เนื่องจากสัตว
มักจะคายยาออกมาหลังจากการปอนยาและการ
ไดรับยาไมครบขนาด 

 
 

ยาน้ําใส 
(Solutions) 

1.สัตวไดรับยาในขนาดสม่ําเสมอเพราะยา  
   เปนเนื้อเดียวกัน 
2.สามารถใหยากับสัตวไดงายโดยใช  
   multiple-dose drenching gun 
3. ปรับขนาดยาไดตามขนาดของสัตว 
4.ยาที่กอใหเกิดการระคายเคืองกระเพาะถา 
   ใหในรูปของยาเขมขนสามารถเจือจางเพื่อ 
   ลดการระคายเคืองได 

1. ตองใชภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญเนื่องจาก
ยามีปริมาณมากทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้น ไม
สะดวกตอการขนสงและตองใชเนื้อที่ในการ
เก็บรักษา 

2. ยาน้ํามักมีอายุสั้นมากกวายาที่อยูในรูปของ     
        แข็ง 
3. ยาน้ําจะไวตอการปนเปอนของเชื้อจุลชีพ จึง  
        ตองเลือกใชสารกันเสียที่เหมาะสม  

ยาน้ําแขวนตะกอน 
(Suspensions) 

1.งายตอการใหยามากกวาการใหยาที่เปน 
   เม็ด 
2.สามารถใหยาที่มีขนาดสูงๆ ได 
3. ปรับขนาดของยาไดตามตองการ 

เนื่องจากเปนยาน้ํากระจายตัว ผูต้ังตํารับตองปรับ
ความหนืดใหตัวยากระจายตัวอยางสม่ําเสมอกอน
ใหยา แตตองไมหนืดจนทําใหการดันยาออกจาก
เครื่องมือที่ใหยายากหรืออุดตัน 

เพสท และเจล 
(Pastes  and Gels) 

1.สัตวเลี้ยงไดรับยาโดยไมหกเลอะออกจาก 
   ปาก 
2. ใหไดงายกวายาน้ํา 
3.สามารถใชรักษาสัตวจํานวนมากไดอยา ง  
    รวดเร็ว 

ขนาดที่ใหไมถูกตองมากนัก 
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สารบัญ 
 
          หนา 
บทนํา            1 
เหตุผลที่ตองมีการเตรียมยาในรูปแบบตางๆ        1 
รูปแบบตางๆของยาเตรียม       
  ยาเตรียมประเภทของเหลว  (Liquid Dosage Forms)        2 

ยาเตรียมประเภทของแข็ง  (Solid Dosage Forms)      4 
ยาเตรียมประเภทกึ่งของแข็ง  (Semisolid Dosage Forms)     6 
ยาเตรียมประเภทอื่น ๆ (Miscellaneous Dosage Forms)                6 

รูปแบบยาที่ใชในสัตว                      7-14 
ขอดีขอเสียของยาแตละรูปแบบที่ใชในสัตว       14 
เอกสารอางอิง          15  
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