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คําถาม: ยาคนกับยาสัตว์ต่างกันอย่างไร ?
คําตอบ: ยาคนกับยาสัตว์นั นมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง รศ.สพ.ญ.ดร.วราพานิชเกรียงไกร ได้ให้คํานิยาม
ง่ายๆ ไว้ว่า ยาคน หมายถึง ยาทีได้รับอนุ ญาตให้ข ึ นทะเบียนเพือใช้ในคน และ ยาสัตว์ หมายถึง ยาทีได้ร ับ
อนุญาตให้ข ึ นทะเบียนเพื อใช้ในสัตว์
1. ในแง่ของการผลิตและการขอขึนทะเบียนนั นเป็นเช่นเดียวกับยาทีใช้ในคนและมีมาตรฐานการ
ผลิตทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. แต่ความแตกต่างทีสําคัญ คือ จํานวนตัวอย่างที ใช้ศึกษาผลทางคลินิคนั นมีจํานวนตัวอย่างน้อย
กว่ายาทีใช้ในคน
3. การศึก ษาผลของยาและพิษ วิท ยาของยาที ใช้ใ นคนนั น แม้ ว่ า ยาจะได้ ม ีก ารทดลองใน
ห้อ งทดลองโดยใช้ ส ัต ว์ ท ดลองมาก่ อ นก่ อ นที จะนํ า มาทดลองทางคลิ นิ ก กับ คนไข้ เ พื อ
ประกอบการขอขึนทะเบียนยา แต่บริษัทผู้ผลิตยาไม่มีส ิทธิทีจะโฆษณาหรือประกาศว่ายาชนิด
นั นใช้ในสัตว์ได้ จนกว่าจะมีการขอขึ นทะเบียนเพื อใช้เฉพาะในสัตว์โดยต้องระบุชนิดของสัต ว์
รวมทั งขนาด และสรรพคุณอืนๆ
4. อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์อาจสั งใช้ยขาองคนเพื อมารักษาสัตว์ทีตนดูแลได้ตามความจําเป็นและ
เห็นสมควร โดยทั วไปสัตวแพทย์จะเลือกใช้ยทา ีขึนทะเบียนยาสัต ว์ก่อน หากไม่ได้ผลหรือ ไม่
อาจหายาสัตว์รักษาได้จึงจะคิดถึงการนํายาทีใช้ในคนมาใช้ทดแทน ขนาดของยาทีจะนํ า มาใช้
ทดแทนนั นต้องเป็นไปตามทีนักวิจัยทางสัตวศาสตร์ได้ทดลองและตีพ ิมพ์ผลการศึกษานั นใน
วารสารวิชาการทางสั ตวศาสตร์ทีสามารถอ้างอิงได้ โดยจะมีการรวบรวมขนาดยาและสรรพคุณ
ของยาสัต ว์ แ ละยาคนที ใช้ ใ นสั ต ว์ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ คู่ ม ือ ยาสั ต ว์ เ พื อเป็ น แนวทางสํ า หรั บ
ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ใช้ในทางคลินิกต่อไป
5. จํานวนชนิดของยาทีได้ร ับอนุญาตให้ข ึ นทะเบียนเพื อใช้ในสัตนัว์ นมีจํา นวนน้อ ยกว่า ยาทีใช้ใน
คน เนื องจากตลาดเล็กกว่ามาก ดังนั นจํานวนการผลิตจึงน้อยทําให้ต้นทุนมีราคาแพงกว่ายาที
ใช้ในคน การนํายาคนมาใช้ในสัตว์จึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าของสัตว์เลียงได้ใน
ระดับหนึ ง
6. แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่สามารถทีจะนํายาคนทุกตัวมาใช้ก ับสัตว์ได้ เพราะถึงแม้ว่า ยาทุกตัว
จะมีฤทธิ ต่อคนและสัตว์คล้ายกัน แต่การตอบสนองของร่างกายคนและสัตว์อาจแตกต่างกัน ยา

บางชนิดมีพ ิ ษต่อคนตํ าแต่มีพิ ษต่อสัตว์สูง เจ้าของจึงไม่ควรนํายาคนมาใช้ในสัตว์โดยไม่ได้ร ับ
ความเห็นจากสัตวแพทย์ก่อน
ถาม: เมือสุนัขและแมวป่ วยจะให้ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ และยาลดนํามูกของคนได้หรือไม่
ตอบ: ยาสามัญประจําบ้านหรือยาทีใช้ก ันเป็นประจําเพื อลดไข้บรรเทาปวดในคน เช่น ยาแอสไพริน หรือยา
พาราเซตามอล รวมไปถึง ยาแก้แพ้และยาแก้คัดจมูกนั น ไม่ได้ปลอดภัยหรือ มีความเป็ นพิษตํ าในสุนัขและ
แมวเช่นเดียวกับคน แต่อาจทําให้เกิดความเป็นพิ ษหรือเป็นอันตรายถึงข ั นเสียชีว ิตได้ดังนั นไม่ควรป้ อนยา
ให้สุนัขและแมวของท่านเองโดยไม่ได้ปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน
1. แอสไพริน
แมว จะไวต่อพิ ษมากกว่าสุนัข เนื องจากร่างกายของแมวจะเปลี ยนแปลง และขั บยาแอสไพริน
ออกไปได้อย่างช้าๆ สําหรับขนาดทีอั นตรายสําหรับแมวอยู่ท26
ี มิลลิกรัมต่อนําหนักตัวแมว 1
กิโลกรัม (ยาแอสไพริน 1 เม็ด ขนาดเท่ากับ 500 มิลลิกรัม) อาการแสดงความเป็นพิ ษ ได้แก่
ซึม อาเจียนจนถึงอาเจียนเป็นเลื อดหายใจถี อุณหภูมิร่างกายสูง กล้ามเนืออ่อนแรง ปอดบวม
สมองบวม โคม่า และเสียชีว ิ ตได้
สุนัข จะมีป ั ญหาเกียวกับเอนไซม์ในการเปลี ยนแปลงยาน้อยกว่าแมวแต่ ป ั ญหาทีมักพบจาก
การได้ร ับยาแอสไพรินในสุนัข คือ การระคายเคืองทางเดินอาหาร มีเลือดออกและเกิดแผล
หลุมในกระเพาะอาหาร ขนาดทีอันตรายคื อ 55 มิลลิกรัมต่อนําหนักตัวสุนัข 1 กิโลกรัมเป็นต้น
ไป การดูแลขั นต้นอาจทําให้อาเจียนป้ อนผงถ่าน (activated carbon) แล้วรีบส่งโรงพยาบาล
สั ตวทันที
2. พาราเซตามอล
แมว จะไวต่อความเป็นพิ ษของยาพาราเซตามอลได้มากกว่าสุนัข โดยขนาดยาเพี ยง 45-55
มิลลิกรัมต่อนําหนักตัว 1 กิโลกรัม ก็สามารถทําให้เกิดความเป็ นพิ ษได้จึงไม่แนะนําให้ใช้
ยานีในแมว (พาราเซตามอล 1 เม็ด ขนาดเท่ากับ 500 มิลลิกรัม) เนื องจากในแมวนั นขาด
เอนไซม์ทีใช้เปลี ยนแปลงยาทําให้ยาเกิดความเป็นพิ ษขึ นโดยจะมีความเป็นพิ ษร้ายแรง
ต่อไต ตับ ระบบทางเดินอาหาร และระบบเลือด โดยเม็ดเลือดแดงของแมวนั นไวต่อการถูก
ทําลาย ทําให้ไม่สามารถขนส่งออกซิเจน ส่งผลให้แมวเสียชี ว ิตได้อาการทีแสดงความเป็น
พิ ษจะเกิดขึ นภายใน 4-12 ชั วโมงหลั งจากได้รับยา โดยอาการที อาจพบได้ในระยะเริมแรก
คือ นําลายฟูมปาก อาเจียน ซึม หายใจลําบาก เหงื อกมี ส ีคลํา อุ้งมือบวม อุ้งเท้าบวม หน้า
บวม และเบืออาหาร อาการทั งหลายเหล่านีจะแสดงหลังได้รับยาเพี ยง1-2 ชั วโมงหลังจาก
นั นตับอาจเสียหาย เริมสั งเกตเห็นอาการดีซ่าน ชัก โคม่าและเสี ยชี ว ิตได้ภายใน 18-36
ชั วโมง
สุนัข ขนาดของยาที ทําให้เกิดความเป็นพิ ษจะสูงกว่าในแมว คือ165-250 มิลลิกรัมต่อ

นําหนักตัว 1 กิโลกรัมเป็นต้นไป ซึง ความเป็นพิ ษมักเกิ ดขึนกับตับ และไตทําให้เกิดภาวะ
ตับ และไตวายได้ อาการทีแสดงความพิษทีพบได้ คือ ซึม อาเจี ยน นํ าป ั สสาวะสี นําตาล
แดงคลํา และเสียชีว ิ ตภายใน 2-5 วัน ดังนั นเจ้าของสั ตว์เลียงจึงไม่ควรให้ยาพาราเซตามอล
กับสุนัขและแมวด้วยตนเอง แต่หารจําเป็นต้องใช้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์
การรักษาแมวทีได้รับพิษมักไม่ได้ผล สําหรับสุนัขได้ผลดีกว่า ทั งนีขึ นกับขนาดยาที ได้รับ
อาจทําให้อาเจี ยน ป้ อนผงถ่าน (activated carbon) แล้วรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันที
3. ยาแก้แพ้ ตัวทีเรารู้จักกันดีทีมีชื อว่าCPM หรือ คลอเฟนิรามีน ถึงแม้ยาตัวนี จะมีการนํ า มาใช้
รักษาในทางสัตวแพทย์ แต่หากได้รับเข้า ไปเกินขนาดก็จะทํา ให้เกิดความเป็ นพิษร้ายแรงต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง อาจพบอาการตื นเต้นไปจนถึงมีอาการชัก หรือ ซึมไปจนถึงโคม่า กด
การหายใจ หายใจลํา บาก และเสีย ชีว ิต ได้ การดูแลขั นต้นอาจทํ า ให้อ าเจีย น ป้ อนผงถ่า น
(activated carbon) แล้วรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ท ันที
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