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คําถาม: ยาคนกับยาสัตวต่์างกันอย่างไร ? 

คําตอบ: ยาคนกับยาสัตว์นันมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง รศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ได้ให้คํานิยาม

ง่ายๆ ไว้ว่า ยาคน หมายถึง ยาทีได้รับอนุญาตให้ขึนทะเบียนเพอืใช้ในคน และ ยาสัตว ์หมายถึง ยาทีได้ร ับ

อนุญาตให้ขึนทะเบียนเพือใช้ในสัตว์  

1. ในแง่ของการผลิตและการขอขนึทะเบียนนันเป็นเช่นเดียวกับยาทใีช้ในคนและมีมาตรฐานการ

ผลิตทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2. แต่ความแตกต่างทีสําคัญ คือ จํานวนตัวอย่างทีใชศ้ึกษาผลทางคลินิคนันมีจํานวนตัวอย่างน้อย

กว่ายาทีใช้ในคน  

3. การศึกษาผลของยาและพิษวิทยาของยาทีใช้ในคนนัน แม้ว่ายาจะได้มีการทดลองใน

ห้องทดลองโดยใช้สัตว์ทดลองมาก่อนก่อนทีจะนํามาทดลองทางคลินิกกับคนไข้เพือ

ประกอบการขอขึนทะเบียนยา แต่บริษัทผู้ผลิตยาไม่มีสิทธิทีจะโฆษณาหรือประกาศว่า ยาชนิด

นันใช้ในสัตวไ์ด ้จนกว่าจะมีการขอขึนทะเบียนเพือใช้เฉพาะในสัตว์ โดยต้องระบุชนิดของสัตว์ 

รวมทั งขนาด และสรรพคุณอืนๆ  

4. อย่างไรก็ตามสัตวแพทย์อาจสั งใช้ยาของคนเพือมารักษาสัตว์ทีตนดูแลได้ตามความจําเป็นและ

เห็นสมควร โดยทั วไปสัตวแพทย์จะเลือกใช้ยาทีข ึนทะเบียนยาสัตว์ก่อน หากไม่ได้ผลหรือไม่

อาจหายาสัตวร์ักษาได้จึงจะคิดถึงการนํายาทีใช้ในคนมาใชท้ดแทน ขนาดของยาทีจะนํามาใช้

ทดแทนนันต้องเป็นไปตามทนัีกวิจัยทางสัตวศาสตร์ได้ทดลองและตีพิมพผ์ลการศึกษานันใน

วารสารวิชาการทางสัตวศาสตรท์ีสามารถอ้างอิงได้ โดยจะมีการรวบรวมขนาดยาและสรรพคุณ

ของยาสัตว์และยาคนทีใช้ในสัตว์ไว้ในหนังสือ คู่มือยาสัตว์เพื อเป็นแนวทางสําหรับ

ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ใช้ในทางคลินิกต่อไป  

5. จํานวนชนิดของยาทีได้ร ับอนุญาตให้ขึนทะเบียนเพือใช้ในสัตว์นันมจํีานวนน้อยกว่ายาทีใช้ใน

คน เนืองจากตลาดเล็กกว่ามาก ดังนันจํานวนการผลิตจึงน้อยทําให้ต้นทุนมีราคาแพงกว่ายาที

ใช้ในคน การนํายาคนมาใช้ในสัตว์จึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเจ้าของสัตว์เลียงได้ใน

ระดับหนึง  

6. แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ไมส่ามารถทีจะนํายาคนทุกตัวมาใช้กับสัตว์ได้ เพราะถึงแม้ว่ายาทุกตัว

จะมีฤทธิ ต่อคนและสัตวค์ล้ายกัน แต่การตอบสนองของร่างกายคนและสัตว์อาจแตกต่างกัน ยา



บางชนิดมีพิษต่อคนตําแต่มีพิษต่อสัตวส์ูง เจ้าของจึงไม่ควรนํายาคนมาใช้ในสัตว์ โดยไม่ได้ร ับ

ความเห็นจากสัตวแพทย์ก่อน 

ถาม: เมือสุนัขและแมวป่วยจะให้ยาแก้ปวดลดไข้ ยาแก้แพ้ และยาลดนํามูกของคนได้หรือไม่ 

ตอบ: ยาสามัญประจําบ้านหรือยาทีใช้กันเป็นประจําเพือลดไข้บรรเทาปวดในคน เช่น ยาแอสไพริน หรือยา

พาราเซตามอล รวมไปถึง ยาแก้แพ้และยาแกค้ัดจมูกนัน ไม่ได้ปลอดภัยหรือมีความเป็นพิษตําในสุนัขและ

แมวเช่นเดียวกับคน แต่อาจทําให้เกิดความเป็นพิษหรือเป็นอันตรายถึงขั นเสียชีว ิตได้ ดังนันไม่ควรป้ อนยา

ให้สุนัขและแมวของท่านเองโดยไม่ได้ปรึกษาสัตวแพทย์ก่อน 

1. แอสไพริน 

 แมว จะไวต่อพิษมากกว่าสุนัข เนืองจากร่างกายของแมวจะเปลียนแปลง และขับยาแอสไพริน

ออกไปไดอ้ย่างช้าๆ สําหรับขนาดทีอันตรายสําหรับแมวอยู่ท ี 26 มิลลิกรัมต่อนําหนักตัวแมว 1 

กิโลกรมั (ยาแอสไพริน 1 เม็ด ขนาดเท่ากับ 500 มิลลิกรมั) อาการแสดงความเป็นพิษ ได้แก่ 

ซึม อาเจียนจนถึงอาเจียนเป็นเลือด หายใจถี อุณหภูมิร่างกายสูง กล้ามเนืออ่อนแรง ปอดบวม 

สมองบวม โคม่า และเสียชีวิตได ้ 

สุนัข จะมีป ั ญหาเกียวกับเอนไซม์ในการเปลียนแปลงยาน้อยกว่าแมว แต่ป ั ญหาทีมักพบจาก

การได้ร ับยาแอสไพรินในสุนัข คือ การระคายเคืองทางเดินอาหาร มีเลือดออก และเกิดแผล

หลุมในกระเพาะอาหาร ขนาดทีอันตรายคือ 55 มิลลิกรัมต่อนําหนักตัวสุนัข 1 กิโลกรัมเป็นต้น

ไป การดูแลขั นต้นอาจทําให้อาเจียน ป้ อนผงถ่าน (activated carbon) แล้วรีบส่งโรงพยาบาล

สัตวทันท ี 

2. พาราเซตามอล  

แมว จะไวต่อความเป็นพิษของยาพาราเซตามอลได้มากกว่าสุนัข โดยขนาดยาเพียง 45-55 

มิลลิกรัมต่อนําหนักตัว 1 กิโลกรัม ก็สามารถทําให้เกิดความเป็นพิษได้ จึงไม่แนะนําให้ใช้

ยานีในแมว (พาราเซตามอล 1 เม็ด ขนาดเท่ากับ 500 มิลลิกรัม) เนืองจากในแมวนันขาด

เอนไซม์ทีใช้เปลียนแปลงยา ทําให้ยาเกิดความเป็นพิษขึน โดยจะมีความเป็นพิษร้ายแรง

ต่อไต ตับ ระบบทางเดินอาหาร และระบบเลือด โดยเม็ดเลือดแดงของแมวนันไวต่อการถูก

ทําลาย ทําให้ไม่สามารถขนส่งออกซิเจน ส่งผลให้แมวเสียชีวิตได้ อาการทีแสดงความเป็น

พิษจะเกิดขึนภายใน 4-12 ชั วโมงหลังจากได้รับยา โดยอาการทีอาจพบได้ในระยะเริมแรก 

คือ นําลายฟูมปาก อาเจยีน ซึม หายใจลําบาก เหงือกมีสีคลํา อุ้งมือบวม อุ้งเท้าบวม หน้า

บวม และเบืออาหาร อาการทั งหลายเหล่านีจะแสดงหลังได้รับยาเพียง 1-2 ชั วโมง หลังจาก

นันตับอาจเสียหาย เริมสังเกตเห็นอาการดีซ่าน ชัก โคม่า และเสียชีวิตไดภ้ายใน 18-36 

ชั วโมง  

สุนัข ขนาดของยาทีทําให้เกิดความเป็นพิษจะสูงกว่าในแมว คือ 165-250 มิลลิกรัมต่อ



นําหนักตัว 1 กิโลกรัมเป็นต้นไป ซึง ความเป็นพิษมักเกิดขึนกับตับ และไต ทําให้เกิดภาวะ

ตับ และไตวายได้ อาการทีแสดงความพิษทีพบได้ คือ ซมึ อาเจียน นําป ั สสาวะสีนําตาล

แดงคลํา และเสียชีวิตภายใน 2-5 ว ัน ดังนันเจ้าของสัตว์เลียงจึงไม่ควรให้ยาพาราเซตามอล

กับสุนัขและแมวด้วยตนเอง แต่หารจําเป็นต้องใชค้วรอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย ์ 

การรักษาแมวทีได้รับพิษมักไม่ได้ผล สําหรับสุนัขได้ผลดีกว่า ทั งนีขึนกับขนาดยาทีได้รับ 

อาจทําให้อาเจียน ป้ อนผงถ่าน (activated carbon) แล้วรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันที 

3. ยาแก้แพ ้ตัวทีเรารู้จักกันดีทีมีชือว่า  CPM หรือคลอเฟนิรามีน ถึงแม้ยาตัวนีจะมีการนํามาใช้

รักษาในทางสัตวแพทย์ แต่หากได้รับเข้าไปเกินขนาดก็จะทําให้เกิดความเป็นพิษร้ายแรงต่อ

ระบบประสาทส่วนกลาง อาจพบอาการตืนเต้นไปจนถึงมีอาการชัก หรือ ซึมไปจนถึงโคม่า กด

การหายใจ หายใจลําบาก และเสียชีวิตได้ การดูแลขันต้นอาจทําให้อาเจียน ป้ อนผงถ่าน 

(activated carbon) แล้วรีบพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทันท ี 
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