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การติดตามผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดของหน่วยผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 

อรุณ ชุมแก้ว1   และ  รุจา  จิโรภาส2 

บทคัดย่อ 

ที่มาของการศึกษา :  การปฏิบตัิงานหนว่ยผา่ตัดท าหมันสนุัขและแมวส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  
ซึ่งด าเนินการในพื้นที่  จะต้องมผีลการปฏบิัติงานที่ดีเพื่อให้มีผลลัพธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  จึงได้ท าการศึกษา
ติดตามผลเพื่อตรวจวัดเชิงคุณภาพส าหรับผลลพัธ์ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนแนวปฏบิัติที่ใช้ในการด าเนินการ 

วิธีการ :  ท าการศึกษาวิเคราะหช์นิดและอัตราผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากข้อมูลด าเนินการปี 2556  โดยใช้วิธี
สถิติส าหรับค่าสัดส่วน 

ผล :  หน่วยผา่ตัดด าเนินการผ่าตัดได้ 950 ราย สามารถติดตามผลได้ 485 ราย เปน็การผ่าตัดอัณฑะ (OCD) 
118 ราย และการผ่าตัดรังไข่และมดลูก (OVH) 367 ราย มีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอัตรารวม 2.5%  เป็นอัตราเกิดแผล
ปริแตก 0.21% (0.04–1.16) และอัตราตาย 2.27% (1.27–4.02)  จัดข้อมูลผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเป็นชัน้ภูมิตาม
ประเภทการผ่าตัด สภาพการมีเจ้าของ และ ต าแหนง่ผา่ตัด  แผลแตกเกิดขึ้นน้อยมากเพียง 1 ราย ใน OVH  การตาย
พบทั้งใน OCD และ OVH แต่พบในอัตราต่ าหรือไม่พบเลยตามแต่ละชัน้ภูมิ  ยกเว้นในกรณี OCD–ไม่มีเจ้าของ ที่มี
อัตราสูงผิดปกต ิ

สรุป: อัตราพบผลแทรกซ้อนเปน็เหตุการณ์ที่พบในอัตราต่ า  การติดตามผลควรด าเนนิการทุกรายต่อเนื่องไป  
กระทั่งสามารถสรุปว่าอัตราพบผลแทรกซ้อนเกินเกณฑ์ก าหนด  การจัดการองค์ประกอบในการด าเนินงานและการมี
มาตรฐานการปฏิบัตทิี่ดีในดา้น เทคนิคการท าปลอดเชื้อ  เทคนิคการผ่าตัด และการวางยาสลบ จะท าให้การผ่าตัดมี
ความปลอดภัยและมีผลลัพธ์ที่ด ี

ค าส าคัญ : การติดตามผล, หน่วยผ่าตัดท าหมัน,  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
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Monitoring of Postoperative Complications for Dogs and Cats Spay and Neuter Surgery 
Unit, Songkhla Provincial Livestock Development Office 

Arun Chumkaeo1 and  Ruja Jirophat22 

Abstract 

Backgrounds:  Spay and neuter surgery unit of Songkhla provincial livestock development 
office should have a good performance to obtain an acceptable outcomes. The study conducted 
measure of outcomes in order to assess quality of surgical practices. 

Methods :  Type and rate of surgical adverse events data in 2013 were analyzed using 
statistical methods for proportions. 

Results :  The surgery unit operated total of 950 cases in which 485 cases were attended. 
They were composed of orchidectomy (OCD) (118 cases) and ovariohysterectomy (OVH) (367 cases). 
Adverse events included wound rupture (0.21%, 0.04–1.16) and fatalities (2.27%, 1.27–4.02). Data 
were categorized into strata according to surgical procedures, ownership status and surgical site 
approach. Wound rupture cases were rare and occurred only 1 case in OVH procedure. Fatalities 
occurred in both of OCD and OVH procedures but in low event rates among these strata or none in 
some strata, except unusual high rate in OCD–ownerless. 

Conclusions:  Adverse events occurred are low event rates. Continuing monitoring of such 
events for each case should continue to allow to conclude that the event rates is greater than 
event rates setting.  Safety surgical and good outcomes can be obtain with management of various 
components include good operation procedures in aseptic, surgical and anesthesia techniques. 

Keywords :  monitoring, spay and neuter surgery unit,  
Songkhla Provincial Livestock Development Office. 
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บทน า 

การผ่าตัดท าหมันสนุัขและแมวเป็นวิธีการหนึง่ในการควบคุมประชากรสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ก าหนดให้การ
ผ่าตัดท าหมันในสุนัขและแมวเปน็กิจกรรมหนึ่งในโครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดสงขลาได้จัดให้มีการด าเนินการในลักษณะหน่วยผ่าตดัท าหมันเคลื่อนที่ เนื่องจากความจ าเป็นที่จะต้อง
เคลื่อนย้ายไปด าเนนิการในพืน้ที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มสีุนัขชกุชุม  การด าเนินการในลักษณะหน่วยเคลื่อนที่นัน้มี
ความจ าเปน็ต้องจัดการควบคุมสภาพแวดล้อมในการด าเนินการให้มีความเหมาะสมเพียงพอเพื่อให้การผ่าตัดเกิดผล
ส าเร็จ โดยมีการจัดท ามาตรฐานวิธีปฏบิัติงานหน่วยผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมว (ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 
9, 2547) เพื่อใช้เป็นแนวปฎิบัตริ่วมกัน  การติดตามผลการปฎบิัติงานจึงมีความจ าเปน็เพื่อที่จะทราบวา่การปฏบิัตินัน้
ให้ผลอย่างไรหรือมีปัญหาอุปสรรคใดที่เกิดขึ้น  จึงได้ท าการศึกษาติดตามผลการปฏิบัตงิานหนว่ยผ่าตัดท าหมันของ
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา ในด้านผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นโดยวดัผลจากผลแทรกซ้อนหลังผา่ตัด ตลอดจนแนวปฏิบัติใน
การด าเนินการ เพื่อน ามาใช้เปน็แนวทางพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการ 
กลุ่มตัวอย่าง 

ท าการศึกษาการด าเนินงานของหน่วยผ่าตัดท าหมันเคลื่อนที่ ของส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา ซึ่งออก
ปฏิบัติงานในพื้นที่ แหล่งชุมชน วัด โรงเรียน  ระหว่างธนัวาคม 2555 – สิงหาคม 2556  จ านวน 950 ตัวอย่าง โดย
ก าหนดเลขล าดบัสนุัขแมวที่ได้ด าเนินการ และท าการติดตามผลหลังการผ่าตัด 7 วนั โดย 1) ในสุนัขแมวมีเจ้าของ  
โดยการสอบถามทางเจา้ของสัตว์ทางโทรศัพท์ ส าหรับสภาพแผลผ่าตัดและการมชีีวิต  และ 2) ในสุนัขแมวไม่มีเจา้ของ 
ท าการติดตามโดยการตรวจสอบซ้ าในพืน้ที่ด าเนินการ  รวมจ านวนตัวอยา่ง 485 ตัวอย่าง 
บุคลากร 

หน่วยผ่าตัดท าหมันเคลื่อนที่ ของส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดสงขลา มีจ านวน 1 ทีม ประกอบด้วย บุคลากร
และการก าหนดหนา้ที่ปฏบิัติ ดงันี้ 1) นายสัตวแพทย์ 2 นาย ท าหน้าที่วางยาสลบและผา่ตัดท าหมัน 2) เจ้าหน้าที ่
สัตวแพทย์ 2 นาย ท าหน้าทีผ่่าตัดท าหมัน 3) ผูช้่วยปฏิบัติงาน 4 นาย ท าหน้าที่รบัลงทะเบียน ช่วยจับเสน้เลือดเพื่อ
วางยาสลบ โกนขนและท าความสะอาดบริเวณพืน้ที่ผา่ตัด  เตรยีมเครื่องมือผ่าตัด ล้างเคร่ืองมือและฆ่าเชื้อ และ 4) 
พนักงานขับรถยนต์ 1 นาย ท าหน้าที่ท าแผลและฉีดยาปฏิชีวนะ 
การจัดการตัวสัตว์ก่อนและหลังผ่าตัด  

ให้ค าแนะน าให้อดน้ าและอดอาหารอย่างน้อย 12 ชม. ก่อนการผ่าตัด โดยเจ้าของจะน าสนุัขแมวมายังจุดที่
ปฏิบัติงาน ในส่วนที่ไม่มีเจ้าของนั้น หน่วยจะด าเนินการจบัสนุัขเองโดยใช้ชุดเปาุลูกดอกบรรจุยาสลบ ตาขา่ยจับสุนัข  
หรืออาสาสมัครช่วยจับสุนัข หลังผ่าตัดจะท าแผล พน่ยาปฏิชีวนะแบบสเปรย์ ปิดแผลด้วยผ้ากอซและเทปปดิแผล 
Fixomull  ฉีดยาปฏชิีวนะเพนนิซิลลินชนิดออกฤทธิ์นาน ขนาด 0.1 มล./กก. เข้ากล้ามเนือ้ (วรา และคณะ, 2547) 
ท าเครื่องหมายโดยการสักที่ใบหดู้านในและใช้ในโตรเจนเหลวตตีราเย็นบริเวณสะโพกด้านซ้าย   เมือ่ผ่าตัดเสร็จรอให้
สัตว์รู้สึกตัวฟื้นจากยาสลบ แล้วส่งคืนเจ้าของ  
เทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) 

ล้างเคร่ืองมือก่อนผ่าตัดโดยใช้น้ ายาลา้งและน้ าสะอาดแล้วฆา่เชือ้เคร่ืองมือผ่าตัดด้วยความร้อน (อมรรัตน์, 
2558) แบบใช้ความร้อนแห้งโดยประยุกต์ใช้เตาอบแบบครัวเรือนนาน 10 นาที  พักให้เย็นลง 5 นาที แลว้น าไปใช้
ทันทีโดยไม่ใชน้้ ายาฆ่าเชื้อแช่เครื่องมือ ใช้ถุงมือผ่าตัดฆ่าเชื้อส าเร็จรูปแบบใช้ครั้งเดียวทิง้, ผ้ากอซฆ่าเชื้อบรรจุส าเร็จรูป 
และผ้าคลุมผา่ตัดแบบเตรียมซักรีดล่วงหน้า 
เทคนิคการผ่าตัด (surgical technique) 

ท าความสะอาดตัวสัตวบ์ริเวณพื้นที่ผา่ตัดโดยการล้างด้วยสบู่ โกนขน แปรงผวิหนัง ลา้งน้ าซ้ าจนสะอาด  ฆ่า
เชื้อบริเวณผ่าตัดโดยใช้แอลกอฮอล์ 70% ผิวหนัง ปล่อยแห้ง และทาดว้ยทิงเจอร์ไอโอดีน การผ่าตัดท าหมันเพศผู้โดย
การตอนท าโดยวิธีผา่ตัดอัณฑะ (orchidectomy, OCD) น าลูกอัณฑะและ ท่อน้ าอสุจิออก (สัตวแพทยสภา, 2556ก; 
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Boothe, 1993) ส่วนการผา่ตัดท าหมันเพศเมียโดยวิธีตัดรังไข่และมดลูก (ovariohysterectomy, OVH) (สัตวแพทย
สภา, 2556ข ; Fossum et al., 2013) เปิดผ่าผิวหนังบริเวณหน้าท้อง หรือเปิดผ่าข้างล าตัว (McGrath et al., 2004) 
และใช้ spay hook เก่ียวหามดลูก 

เทคนิคการระงับความรูส้ึก (anesthesia technique) 
ในสุนัขใช้ atropine sulfate ขนาด 0.04 มก./กก. + xylazine hydrochloride ขนาด 1-2 มก./กก. ผสม

รวมกันและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และตามด้วย Pentobarbital sodium (Nembutal )  ขนาด 20-30 มก./กก. ฉีดเข้า
เส้นเลือดด า จนระดับความลึกของการสลบเข้าสู่ระดับที่ 3 (stage of surgical anesthesia) (มาริษศักร,์ 2552)  หรือ 
Tiletamine–zolazepam (Zoletil50 ) ขนาด 2-8 มก./กก. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ  ส่วนแมวใช้ atropine sulfate 
ขนาด 0.04 มก./กก. + xylazine hydrochloride ขนาด 1 มก./กก. + ketamine hydrochloride ขนาด 10 มก./
กก. ผสมรวมกัน ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ (มาริษศักร,์ 2552)  
การวิเคราะหข์้อมูล 

จัดข้อมูลผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเป็นชัน้ภูมิ  โดยใช้ค่าอัตราสว่น และ Wald confidence interval ที่ระดับ 
95% (95% CI)  ส าหรับระดบัชัน้ที่มีจ านวนตัวอย่าง (n) มากกว่า 30 และ อัตราส่วนมากกว่า 0.10 หรือ 10%   
ส่วนระดบัชัน้ที่จ านวนตัวอย่างน้อยกว่า 30 ใช้ค่าวิกฤตจาก student t แทนที่ค่าวิกฤตจาก standard normal    
ในกรณีที่ไม่พบผลแทรกซ้อน ใชก้ารประมาณขอบเขตบนของ 95% CI  ด้วย rule of tree (Eypasch et al., 1995)  
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Sauro, 2005) และ Sample size for rare events (STATSTODO, 2014) 

ผลและวิจารณ์ 

ผลการปฎบิัติงานของหน่วยเคลือ่นที่ ระหว่าง 12 ธันวาคม 2555–22 สิงหาคม 2556  (ตารางที่ 1 และภาพ
ที่ 1)  มีวันออกปฏิบัติงาน 43 วนั จากช่วงระยะเวลา 253 วัน  ระยะห่างระหว่างการปฏิบตัิงานแต่ละคร้ังเฉลี่ย 6 วัน 
(ตั้งแต่ 1 ถึง 41 วัน) มีชั่วโมงท างานเฉลี่ยวันละ 7 ชม. มีสนุัขและแมวได้รบัการผ่าตัดท าหมัน 950 ตัว เป็นการผ่าตัด 
OCD 242 ราย และ OVH 708 ราย  เฉลี่ยด าเนนิการได้วนัละ 22 ราย (ตั้งแต่ 6 ถึง 50 ราย)  หรือ ชม.ละ 3.2 ราย  

ตารางที่ 1  การติดตามผลแทรกซ้อนหลังจากผ่าตดั  

    ผลแทรกซ้อนจากการผา่ตัด 
วิธีการ จ านวน จ านวน สัดส่วน แผลแตก ตาย 

 ผ่าตัด ติดตามผล ติดตามผล ราย อัตรา % (95% CI) ราย อัตรา % (95% CI) 

    (ผลรวม) 950 485 51.1% 1 0.21 (0.04–1.16) 11 2.27 (1.27–4.02) 
OCD 242 118      

มีเจ้าของ 210 98 46.7% 0  (0–3.06) 2
a
 2.04 (0.11–7.59) 

ไม่มีเจ้าของ 32 20 62.5% 0  (0-15%) 4
b
   20 (2.36–37.64) 

OVH 708 367      
มีเจ้าของ 622 315      

ผ่าหน้าท้อง 576 280 48.6% 0  (0-1.07) 4
c
 1.42 (0.42–3.75) 

ผ่าข้างล าตัว 46 35 76.1% 1
d
  2.8 (0. 01–15.81) 0  (0–8.5)  

ไม่มีเจ้าของ 86 52      
ผ่าหน้าท้อง 84 50 59.5% 0   (0–6) 1e   1.9 (<0.01–11.47) 
ผ่าข้างล าตัว 2 2 100% 0  0  

จ านวนตัวอย่างที่เสนอให้ใช้ในการติดตาม  1,429  132 
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หมายเหตุ  เลขล าดับตัวสัตว์ที่พบผลแทรกซ้อน  a) ที่ 14, 557, b) ที่ 363, 364, 365, 366, c) ที ่558, 639, 

810, 893, d) ที่ 513 และ e) ที่ 362  
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ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงผลการด าเนนิงานเรียงล าดับจ านวน 43 ครั้ง  แบ่งเป็นการผ่าตัด OCD และ OVH  ใน
กลุ่มมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยในส่วน OVH จ าแนกเป็นผ่าทางหนา้ท้อง และ ผ่าข้างล าตัว, ตัวเลข
หมายถึงเลขล าดับประจ าตัวสัตว์, แถบระบายเข้มหมายถึงรายที่ได้ติดตามผล, กรอบเส้นเดี่ยวล้อมตัวเลข
หมายถึงรายที่ตายหลังผา่ตัด,  กรอบเส้นคู่ล้อมตัวเลขหมายถึงรายที่แผลแตก   
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หรือรายละ 18 นาที  จ าแนกเปน็กลุ่มมีเจ้าของ 832 ราย และไม่มีเจ้าของ 118 ราย  สามารถติดตามผลได้ 485 ราย 
(51.1%)  เป็นกลุ่มที่มีเจา้ของ 413 ราย (98+315) และกลุ่มที่ไม่มีเจ้าของ 72 ราย (20+52)  ผลแทรกซ้อนจากการ
ผ่าตัดคือ แผลผ่าตัดปริแตก และการตายหลังผ่าตัด  โดยพบแผลผ่าตัดปริแตก 1 ราย ในกลุ่ม OVH–มีเจ้าของ–ผ่าข้าง
ล าตัว และพบการตาย 11 ราย ดังนี ้พบ 2 ราย ในกลุ่ม OCD–มีเจ้าของ,  พบ 4 ราย ในกลุ่ม OCD–ไม่มีเจ้าของ และ  
พบ 4 รายในกลุ่ม OVH–มีเจ้าของ–ผ่าหน้าท้อง และ พบ 1 ราย ในกลุ่ม OVH–ไม่มีเจ้าของ–ผา่หน้าท้อง  รวมแล้วมี
ผลแทรกซ้อนในอัตรา 2.5% (12/485) เป็นอัตราเกิดแผลปรแิตก 0.21% (หรือ 2 ตัว ใน 1,000 ตัว) และอัตราตาย 
2.27% (หรือ 22 ตัว ใน 1,000 ตัว) 

ติดตามผลแทรกซ้อนได้ 41 คร้ังจากการออกปฏิบัติงาน 43 ครั้ง พบผลแทรกซ้อนอยู่ 7 คร้ัง (ภาพที่ 1)  แม้มี
จ านวนรายทีไ่ด้ติดตามผลในสัดส่วนที่มากถึงครึ่งหนึ่ง (51.1%) แต่กพ็บผลในอัตราที่ต่ ามาก (12/485, 2.5%)  บาง
ช่วงไม่พบผลแทรกซ้อนเลย ดังเช่นชว่งตั้งแต่ครั้งที่ 2 ถึง 13 หรือตั้งแต่คร้ังที่ 15 ถึง 22  กรณี OCD หรือ  
OVH–ผ่าหนา้ท้อง–ไม่มีแผลแตก หรือกรณี OVH–ผ่าข้างล าตัว–ไม่พบการตาย  เป็นกรณีที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่พบยาก 
หรือพบในอัตราต่ า (rare or low events rate) ในบางระดบัชัน้หรือบางช่วงเวลา  ท าให้ค านวณอัตราพบเหตุการณ์
เป็นศูนย์จากการที่เศษเป็นศูนย ์(zero numerator)  การที่ผลแทรกซ้อนยังไม่เกิดขึ้น ไม่ได้หมายความวา่จะไม่เกิดขึ้น
เลย  แต่จะพบได้อย่างแน่นอนเมื่อด าเนินการเพิ่มข้ึน การรายงานผลอัตราเป็นศนูย์จึงไม่สมเหตุสมผล  ปัญหานี้
สามารถแก้ไขไดโ้ดยค านวณความเสี่ยงอย่างสูงของอัตรา (Hanley and Lippman–Hand, 1983, Eypasch et 
al.,1995)  ท าให้แสดงขอบเขตบน (95% confidence interval) ของอัตราพบผลแทรกซ้อนในระดับชั้นทีไ่ม่พบผล
แทรกซ้อน (ตารางที่ 1) ขอบเขตบนนี้ผกผนักับจ านวนรายที่ติดตาม ถ้าไม่พบผลมากครั้งจะท าให้ขอบเขตบนแคบลง
เข้าใกล้ศูนย์ 

การวัดคุณภาพของการด าเนนิการในด้านผลลัพธ์  จะต้องทราบว่าอัตราตายหรืออัตราพบผลแทรกซ้อนอยู่ใน
เกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่  การศึกษาเร่ืองลักษณะนี้จงึควรใช้การค านวณตัวอยา่งเมื่อมีอัตราพบผลที่ต่ า (sample size 
for rare incidents)  สามารถหาค่าได้จากตารางหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร ์(Machin et al., 1997) ตัวอย่างเชน่ 
เมื่อพบว่ามีอัตราแตกของแผล 0.21% และใช้เกณฑ์นี้เปน็ระดบัอ้างอิง  จะหาคา่จ านวนตัวอย่างที่ต้องติดตามได้ 
1,429 ตัวอย่าง มีความหมายว่าหากพบแผลแตก 1 รายจากภายใน 1,429 ตัวอย่าง การพบแผลแตกจะมีอัตราเกิน
กว่า 0.21% ที่ระดับความมั่นใจ 95%  หรือในกรณีการตายที่ปรากฏว่ามีอัตรา 2.27%  และใชเ้กณฑ์นี้เป็นระดบั
อ้างอิง  จะหาค่าจ านวนตัวอย่างที่ต้องติดตามได้ 132 ตัวอย่าง  มีความหมายว่าหากพบการตาย 1 รายจากภายใน 
132 ตัวอย่าง การตายจะมีอัตราเกินกว่า 2.27% ที่ระดับความมั่นใจ 95%  การติดตามผลจงึควรด าเนินการทุกราย
ต่อเนื่องไป เมื่อครบจ านวนที่ก าหนดก็จะสามารถตัดสินผลการด าเนินการได้ในแต่ละเร่ือง ว่ามอีัตราพบผลแทรกซ้อน
อยู่ในเกณฑ์ก าหนดหรือไม่ 

เทคนิคการผ่าตัดมีความส าคัญตอ่การเกิดผลแทรกซ้อน  ส าหรับ OVH พบแผลแตกในการเปิดผา่ทางขา้ง
ล าตัว 1 ราย (ล าดบัที่ 513)  ซึ่งเย็บชั้นกลา้มเนื้อแบบ simple continuous และมีการกัดไหม  ในการปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่นิยมเปิดผ่าทางหนา้ท้องซึ่งเป็นความถนัดหรือประสบการณ์ของผู้ผ่าตัด  การเปิดผ่าทางขา้งล าตัวมีการตัดผา่น
กล้ามเนื้อหลายชัน้ซึ่งจะท าให้เลือดไหลและเนื้อเยื่อชอกช้ า มากกว่าการผ่าทางแนว midline ซึ่งผังผืดหุ้มกลา้มเนื้อ
และเยื่อบุช่องท้องจะมาจรดรวมกันเป็นแนวเสน้เดี่ยว และการน ามดลูกออกจะท าได้ล าบากถ้าใช้การเปิดผ่าทางขา้ง
ล าตัว (Stone et al., 1993)  เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการผ่าทางหน้าท้องหากท าถูกวิธีแล้วจะพบแผลแตกน้อยมาก 
(Adin, 2011)  แตก่ารเปิดผา่ทางข้างล าตัว ก็ยังมีข้อดีอยู่ในกรณีสุนัขไม่มีเจ้าของ ท าให้สามารถมองตรวจสอบแผลได้
ในระยะไกล และหากเกิดแผลแตกจะไม่ท าให้อวัยวะภายในไหลออกมา (McGrath et al., 2004) 
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พบการตายของสัตว์ 11 ราย โดยในแต่ละชั้นภูมิพบในอัตราต่ าหรือไม่พบเลย  ยกเว้นใน OCD–ไม่มีเจ้าของที่

พบในอัตราสูง อาจเนื่องจากมีการด าเนินการผ่าตดัในจ านวนไมม่ากนัก  และประสบผลแทรกซอ้นจากการวางยาสลบ 
โดยมีสาเหตุที่ส าคัญจาก สุขภาพสัตว์ไมส่มบูรณ ์ ในสัตว์กลุ่มไม่มีเจ้าของซึ่งเป็นสนุัขอาศัยในวดัและชุมชน โดยเฉพาะ
เลขล าดับตัวสัตว์ที่ 363-366 ในการผ่าตดัครั้งที่ 14 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)  จากการสังเกตในขณะผ่าตัดพบ
ลักษณะเลือดจางและไม่แข็งตัว และมีการอักเสบติดเชื้อหลังจากผ่าตัด  เนื่องจากไม่สามารถควบคุมตัวสัตว์หลังผ่าตดั  
ผลแทรกซ้อนจึงอาจหลีกเลี่ยงได้ยากในกลุ่มนี้   ส่วนการตายในกลุ่มมีเจ้าของนั้นมีการพบน้อยและเป็นคร้ังคราวไม่
แน่นอน ตั้งแต่ตน้จนถึงช่วงท้าย  มีสาเหตุการตายจากการอาเจียนหลังจากน ากลบัไปพักฟื้นที่บา้น หรือจากสาเหตุอื่น
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการผ่าตัด เชน่ เป็นโรคติดเชื้ออื่น ตกจากทีสู่ง ถูกรถชน เป็นต้น  การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนที่จะ
ด าเนินการด้วยการตรวจทางกายภาพก็จะมีส่วนช่วยในการหลีกเลี่ยงได้  แต่ยังไม่มีหลักเกณฑ์ทีเ่หมาะสมชัดเจน
เนื่องจากในกลุ่มมีเจ้าของจะมีสขุภาพสมบูรณ์กว่าสุนัขไม่มีเจา้ของอยู่แล้ว  และเปูาหมายผลการปฏิบัติงานก็อาจมีผล
ต่อการตัดสินใจด าเนนิการผา่ตดัด้วย  

การปฏิบัติที่ดี ได้แก่ 1) การเปิดแผลผ่าตัดทางแนว midline ส าหรับสุนัข  ตรงต าแหน่งหลงัจากสะดือเป็น
ต้นไป มีความยาวแผลไม่เกิน 1 นิ้ว และมีการใช้ spay hook ท าให้แผลเล็กลงเหลือไม่เกิน 1.5 ซม. ลดโอกาส
ปนเปื้อนระหวา่งผา่ตัดได้มาก  หากฝึกฝนมากข้ึนจะสามารถท าได้รวดเร็ว  ข้อเสียคือหากพบมดลูกหรือรังไข่ที่มีพยาธิ
สภาพที่ท าให้มีขนาดผดิปกติ  จะไม่สามารถน ารังไข่และมดลูกพ้นขอบแผลได้  ก็จะต้องกลบัมาขยายขอบแผลเพิ่มข้ึน  
และการที่มีแผลเล็กก็อาจต้องเพิ่มแรงดงึรังไข่และมดลูกเป็นเหตุให้เกิดเลือดไหลซึมตามมา  หากมีผู้ช่วยผ่าตัดจะท าให้
การน ารังไข่และมดลูกออกท าได้ง่ายขึ้น,  2) เทคนิคการท าปลอดเชื้อมีความส าคัญอย่างยิง่  การใช้ความร้อนแห้ง (dry 
heat sterilization) โดยการใชเ้ตาอบครัวเรือนในการฆ่าเชื้อเคร่ืองมือผ่าตัดมีความสะดวกและเหมาะสม  เนื่องจาก
ความจ ากัดของอุปกรณ์จะต้องหมุนเวียนกลับมาใช้  โดยต้องท าการล้างและฆา่เชื้อในระยะเวลารวดเร็ว  เมื่อ
เปรียบเทียบกับการแช่เครื่องมือผ่าตัดในน้ ายาฆ่าเชื้อ  ซึ่งต้องใชร้ะยะเวลาฆา่เชื้อที่ยาวนานกว่า  และคราบน้ ายาฆ่า
เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสัตวท์ าให้เกิดการระคายเคือง (Baker, 1984) การใช้ความร้อนแห้งท าให้เครื่องมือมีความคม
ลดลง ซึ่งมผีลเฉพาะกรรไกรผ่าตัดเท่านัน้ ซึ่งใช้เฉพาะการเปิดผ่ากลางล าตัว (midline) และถ่างแผล (blunt)  3) การ
มีมาตรฐานวิธีปฏบิัติงานหน่วยผ่าตัดท าหมันสนุัขและแมว (ส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามยัที่ 9, 2547) ซึ่งได้ใช้
เป็นคู่มือและแนวทางก ากบัการปฏิบัติงาน ครอบคลุมเรื่องที่เก่ียวข้อง ส าหรับผู้ปฏบิัติงานในหน่วย ท าให้เกิด
ประสิทธผิลในการด าเนนิงาน  แต่ก็จ าเป็นต้องมีการปรบัปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย  เน้นเทคนิคทีท่ าให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน  รวมถึงการน าปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปทบทวนและระบุสาเหตุเพื่อท าการระวังปูองกัน 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ได้แก่ 1) ด้านการบันทึกข้อมูลของสัตว์ที่รับการผ่าตัดยังไม่เป็นระบบ  ท าให้ไม่
สามารถประเมนิปัจจัยที่มีผลใหเ้กิดผลแทรกซ้อนได้  เนื่องจากแม้องค์ประกอบในการด าเนนิการจะมีการควบคุมแล้วก็
ตาม  ผลลัพธ์ยังมีความแปรปรวนได้จากความแตกต่างของสัตว์ (Mant, 2001) และโอกาสเกิดผลแทรกซ้อนซึ่งยัง
แปรปรวนได้จากจ านวนรายที่เพิ่มขึ้น หรือสภาพแวดล้อมในพืน้ที่ซึ่งแตกต่างกัน   หากมกีารวเิคราะหข์้อมูลที่สมบูรณ์
เพียงพอจะท าให้สามารถค้นหาสาเหตุ และปูองกันหรือลดความเสี่ยงในเฉพาะกรณีได้  และ 2) ความเสี่ยงการเกิดผล
แทรกซ้อนจากการด าเนินการในสภาพพืน้ที่ย่อมมีมากกวา่ในสถานพยาบาลสัตว์  การเฝูาติดตามระยะสตัว์ฟื้นจากสลบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 ชม.แรก ซึ่งเป็นระยะวิกฤตไม่อาจท าได้  (Bednarski et al., 2011) การมีส่วนร่วมของ
เจ้าของสัตว์หรืออาสาสมัครในชมุชนจะมบีทบาทเสริมทีส่ าคัญ  รวมถึงการมีอุปกรณ์และวิธีการที่ดีในการติดตามระยะ
ฟื้นจากสลบจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้  จึงควรมีการก าหนดแนวทางที่เหมาะสมที่จะใช้ด าเนนิการต่อไป 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การวัดผลลัพธ์ของหน่วยผ่าตัดท าหมันของส านักงานปศสุัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจวัดจากอัตราการเกิดผล
แทรกซ้อนจากการผ่าตัด พบว่ามีผลแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอัตรารวม 2.5% (25 ราย ใน 1,000 ราย)  เป็นอัตราเกิดแผล
ปริแตก 0.21% (2 ราย ใน 1,000 ราย) และอัตราตาย 2.27%  (22 ราย ใน 1,000 ราย)  ซึ่งนับวา่เป็นเหตุการณ์ที่พบ
ในอัตราต่ า  การติดตามผลเพื่อตัดสินวา่มีอัตราพบผลแทรกซ้อนอยู่ในเกณฑ์หรือไม่  จึงควรด าเนินการทุกรายต่อเนื่อง
ไปจนกระทั่งพบผลแทรกซ้อนภายในจ านวนตัวอย่างที่ก าหนด  สาเหตุส าคัญที่มผีลต่อการพบผลแทรกซ้อน ได้แก่ 
เทคนิคการท าปลอดเชื้อ  เทคนิคการผ่าตัด และการวางยาสลบ  การควบคุมองค์ประกอบในการด าเนินการและการมี
มาตรฐานการปฏิบัตทิี่ดีจะท าให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยมผีลลัพธ์ที่ดี  และยังมีความจ าเปน็ในการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินการต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ควรมีการซักประวัติและตรวจสขุภาพสัตว์ก่อนผา่ตัดท าหมัน และมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะในสุนัขและแมวที่อาศัยอยู่ในวัด หรือมีหลักเกณฑ์ประเมินสุขภาพสัตว์  ซึง่จะท าให้ลดการตายของสัตวล์งได้
หลังจากผ่าตัด 

2. ควรมีการอบรมและถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ จากหน่วยผา่ตัดท าหมันที่มีประสบการณ์ให้แก่หน่วยที่เร่ิม
ผ่าตัดท าหมัน เช่น เทคนิคการผา่ตัด เทคนิคการฆ่าเชื้อวสัดุอุปกรณ์ในการผ่าตัด เทคนิคการวางยาสลบ  

3. ควรมีการติดตามแผลหลังจากการผ่าตัดทุกครั้งเนื่องจากการดูแลแผลหลังจากผ่าตัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการผา่ตัด โดยให้ผู้ลงทะเบียนแจง้ผลหลงัผ่าตัดกลับมายงัส านักงานปศุสัตว์จังหวดั 

4. ควรมีการลงทะเบียน มีการจดบันทึกข้อมูลที่ละเอียด เช่น ข้อมูลพื้นฐานของสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลตัวสัตว์ 
น้ าหนักตัว อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ สภาพร่างกายสัตว์ สภาพเยื่อเมือก และข้อมูลการวางยาสลบ 
ได้แก่ น้ าหนักตัว ชนิดและปริมาณยาที่ให้ เวลาที่ให้หรือเติมยาสลบ ผลข้างเคียงหลงัจากวางยาสลบ เป็นตน้ 
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สุนัขและแมว รวมถึงผู้มาลงทะเบียนผา่ตัดท าหมันทีส่ละเวลาให้ข้อมูล 
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