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ในการรักษาสุนัขจำเปนตองใหยาอยางตอเนื่อง

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษา หลังจากสัตวแพทย
ใหยาฉดีแลว โดยทัว่ไปสตัวแพทยมกัจะสัง่ยาใหสนุขักนิตอ
ไปอกีระยะหนึง่ ซึง่เจาของจะตองเปนคนปอน การปอนยา
เปนเรือ่งทีท่ำใหเจาของสนุขับางรายเกดิความยงุยากใจเปน
อยางมาก หรือบางครั้งอาจไมไดใหยาแกสุนัขของตนเลย
ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อแนะนำวิธีปอนยา
สนุขั โดยใชภาพประกอบการอธบิาย

ยากนิสำหรบัสนุขัมทีัง้ชนดิทีเ่ปนยาน้ำและยาเมด็
ควรฝกหดัเปดปากสนุขัตัง้แตอายนุอยๆ เพือ่ใหเกดิความ
เคยชนิ เมือ่จำเปนตองปอนยากจ็ะทำไดงายขึน้

⌫
การปอนยาน้ำจะตองระมดัระวงัไมใหสนุขัสำลกั

ยาลงไปในปอด ทั้งนี้จะตองคอยๆ ปอน และไมควรฝน
หรือบังคับอยางรุนแรง  โดยทั่วไปสัตวแพทยมักจะใหใช
กระบอกฉดียาเพือ่ใชในการปอน  เพยีงแคจบัใหสนุขัอยใูน
ทานัง่ นอนหมอบ หรอืยนืนิง่ๆ จากนัน้ใชมอืขางหนึง่เปด
หนังปากดานขางขึ้น สอดปลายกระบอกฉีดยาเขาไป
ขางกระพงุแกมตรงชองวางระหวางซีฟ่น  คอยๆ บบีไลยา
ลงไปในปากและใหสุนัขเลียกลืนกินทีละนิดๆ

รปูที ่1 วธิปีอนยาน้ำสนุขั  (ตวัอยางสำหรบัคนทีถ่นดัซาย)
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รปูที ่2  ภาพลำดบัขัน้ตอนการปอนยาเมด็
1. ใชมอืบบีทีม่มุปากตรงบรเิวณรอยตอระหวางขากรรไกร

บนและลาง ระวงัอยาบบีแรงจนเกนิไป
2. เมือ่สนุขัเจบ็ กจ็ะอาปากออกเลก็นอย จากนัน้ใชมอืทีจ่บั

ขากรรไกรลาง เปดงางปากสนุขัออก
3. ปอนเม็ดยาเขาไปในปาก
4. วางยาไวทีโ่คนลิน้ จากนัน้ใชนิว้ดนัเมด็ยาใหลงไปในคอ
5. ปดปากสนุขัไวซกัคร ูถาเหน็สนุขัแลบลิน้ออกมาเลยีจมกู

แสดงวากลนืยาลงไปเรยีบรอยแลว
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⌫


เมือ่จำเปนตองปอนยาสนุขัทีจ่บับงัคบัไมได หรอื
สุนัขที่มีขนาดใหญมากๆ เทคนิคที่หลอกใหสุนัขกินยา
ไดแก การฝงเมด็ยาไวขางในกอนเนือ้  หรอืเคลอืบดวยเนย
ถัว่ลสิง (Peanut butter) ถาเปนยาผง เชน ผงถาน (Acti-
vated charcoal) อาจผสมกบัไอศครมี แตควรใหมคีวาม
เขมขนของยาในสดัสวนทีพ่อเหมาะ ถาผสมยาเขมขนเกนิ
ไป สนุขัอาจไมกนิ และถาเจอืจางเกนิไปอาจไดรบัยาไมครบ
ขนาด

รปูที ่3 เนยถัว่ลสิง ทีส่ามารถนำมาเคลอืบเมด็ยาเพือ่หลอก
ใหสุนัขกิน


Kirk, RB, Bistner, SI, Ford, RB.  1990.  Handbook of Veterinary Procedures and Emergency

Treatment.  5th edition.  Philadelphia, USA: WB. Saunders Company.
Larkin, P, Stockman, M.  2002.  The Ultimate Encyclopedia of Dogs; Dog breeds and Dog care.  3rd

edition.  London, UK: Anness Publishing Limited


การปอนยาสุนัขอาจเปนเรื่องที่ยุงยากสำหรับ

เจาของบางทาน  โดยเฉพาะอยางยิง่เจาของทีไ่มไดใกลชดิ
กบัสนุขัของตน  แตสามารถทำใหเปนเรือ่งงายได เมือ่ฝกหดั
จบัสนุขัเปดปากตัง้แตอายยุงันอย  ถาหากเจาของนำสนุขั
ไปฉดีวคัซนี และตรวจสขุภาพเปนประจำตัง้แตอายนุอยๆ
สตัวแพทยมกัจะสาธติวธิเีปดปากสนุขัใหเจาของด ูกจ็ะชวย
ทำใหเกดิความเคยชนิ และไมตองใชกำลงับงัคบัในการปอน
ยา แตบางครั้งการปอนยาในปริมาณมากๆ ในสุนัขที่มี
ขนาดใหญ เชน การปอนผงถานเพือ่ลดการดดูซมึสารพษิ
อาจจำเปนตองหาวธิใีหสนุขักนิยาโดยละมอม เชน การผสม
กบัไอศครมี  เปนตน

การปอนยาน้ำ จำเปนตองใชความระมดัระวงัเปน
อยางยิง่  เพราะอาจสำลกัยาลงไปในปอดได  วธิทีีด่ทีีส่ดุ
คอืคอยๆ ปอน ในปรมิาณนอยๆ ใหเวลาสนุขัในการเลยีหรอื
กลนืยา   ถาหากสนุขักำลงัชกัหรอืไมไดสต ิหามปอนยาโดย
เด็ดขาด

เมื่อทำความเขาใจแลว ลองฝกปฏิบัติตามวิธีที่
อธบิายขางตน (สำหรบัคนทีถ่นดัขวา จะตองสลบัมอืหรอื
ใชดานตรงกันขามกับตัวอยางในภาพ) แลวทานจะพบวา
การปอนยาสนุขัเปนเรือ่งทีไ่มยากเลย


