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สารบัญ 
 
 บทที่ 9  ปฏิบัติการ Bovine Respiratory system     
 บทที่ 10 ปฏิบัติการ Examination of Bovine Digestive system   
 บทที่ 11 ปฏิบัติการ หลักการตรวจระบบทางเดินปสสาวะในโค   
 บทที่ 12 ปฏิบัติการ การฉีดยาเขาชองไขสันหลัง(Epidural anesthesia)  
    และฉีดยาระงบัความรูสึกที่บริเวณชายโครง(Paravertebral  nerve block)ของโค  
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ปฏิบัติการ 
Bovine Respiratory System  

 
วัตถุประสงคของปฏิบัติการ 
 1. เพื่อใหนิสิตฝกการตรวจเคาะระบบหายใจและการตรวจบริเวณทรวงอก 

2. เพื่อใหนิสิตฝกการใช stethoscope เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคทางระบบหายใจ 
  
อุปกรณท่ีใช 
 1.   Stethoscope 
 2.   เครื่องมือในการใชตรวจเคาะ  
            (รูปท่ี 1.  Percussion hammer, pleximeter) 
   
การซักถามประวัติ   
 ตรวจสอบขอมูลพื้นฐานของสัตว   ไมวาจะเปนการตรวจระบบใดกต็าม  การซักถามประวัติสัตว
ปวย เปนสิ่งแรกที่ตองกระทําเสมอ  ในระบบหายใจก็เชนกัน  ตองซักถามเจาของวา สังเกตเหน็ความผิดปกติ
ที่เกี่ยวกับระบบหายใจ เชน  หายใจขัด หอบ  หายใจเร็ว  เหนื่อยงาย  มีอาการไอ โกรงตัวหรือ มส่ิีงคัดหล่ัง 
เชน น้ํามูกใส หรือ น้ํามูกขนเหนยีว หรือ น้าํมูกปนเลือด หรือไมอยางไร 
 
การมองตรวจโดยการสังเกตในระยะไกลโดยไมสัมผัสตัวสัตว 
1. มองตรวจรูปรางและสัดสวนของจมูก สันจมูก ทรวงอกดานซาย 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......  
2. มองตรวจรูปรางและสัดสวนของจมูก สันจมูก ทรวงอกดานขวา 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
3. มองตรวจรูปรางและสัดสวนของจมูก สันจมูก ทรวงอกดานหนา 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
4. มองตรวจอัตราการหายใจ (Respiratory rate คร้ังตอนาที) โดยการสังเกตจากขยับตัวของซี่โครงซี่
สุดทาย 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………….......……
…………………………………………………………………………………………………....... 
การมองตรวจในระยะใกล  การคลํา  การเคาะ  การฟงเสียง และการดมกลิ่น 
 ทําการมองตรวจอาจรวมไปกับ การเคาะ คลํา ฟงเสียง หรือการดมกลิ่นในแตละดานของการตรวจ 
โดยเริ่มจากการตรวจทางดานซาย  แลวตรวจตอไปทางดานทายลําตัว ดานขวา และดานหนา 
 
6. มองตรวจหาวิการที่ผิวหนัง บริเวณ Muzzle, Nostrils สันจมูกและทรวงอก  

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….......  
 
7. คลําตรวจหาวิการที่ผิวหนัง บริเวณ Muzzle, Nostrils สันจมูกและทรวงอก  

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
8. เคาะตรวจทั่วบริเวณ Nostrils สันจมูก (รูปภาพที่ 2.) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.  แสดงการเคาะบริเวณ Frontal sinus ของโค 
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9. เคาะตรวจทั่วทรวงอกดานซาย (รูปภาพที่ 3.) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 

 
รูปท่ี 3.   เสียงจากการเคาะโคปกตดิานซาย (Rosenberger, 1979) 

 
10. เคาะตรวจทั่วทรวงอกดานซาย (รูปภาพที่ 4.) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 

 
รูปท่ี 4.  เสียงจากการเคาะโคปกตดิานขวา (Rosenberger, 1979) 
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11. เคาะตรวจทดสอบความเจ็บปวดทรวงอกดานซาย (รูปภาพที่ 5.) 
ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………....... 

 
รูปท่ี 5.  แนวการเคาะทดสอบหาอาการเจ็บของโค (Rosenberger, 1979) 

12. เคาะตรวจทดสอบความเจ็บปวดทรวงอกดานขวา 
ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………....... 
13. ฟงตรวจบริเวณ Nostril สันจมูก  ทรวงอก (ตรวจ Vesicular, Tracheal, Bronchial และ Alveolar 
sounds) (รูปภาพที่ 6 และ 7) 

 ผลการตรวจและอธิบายความหมาย………………………………………………………...….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6. แนวการฟงบริเวณทรวงอก (Rosenberger, 1979) 
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รูปท่ี 7. แสดงตําแหนงของปอดทั้งทางดานซายและขวา 

 
14. ดมกลิ่นลมหายใจจากจมูกทั้งซายและขวา  (โดยใชมือโบกลมหายใจใหกล่ินผานเขามาทางจมูกของ
ผูตรวจ (รูปภาพที่ 8.)) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8. การใชมือโบกลมหายใจใหกล่ินผานเขามาทางจมกูของผูตรวจ (Rosenberger, 1979) 
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15. ตรวจแรงลมเขาออกจากจมกูโค (โดยใชสองมือจับเศษฟางหรือตนหญาเล็กๆ สองตนที่ขนาดพอๆ กัน 
จอที่จมูกโคแตและขาง  หางจากจมกูประมาณ 1-2 นิ้ว) หรือใชมือในการตรวจเช็คดังรูปภาพที่ 9. 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย………………………….....……..........………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………….......…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 9. แสดงการตรวจเช็คลมหายใจเขาออกของโค (Rosenberger, 1979) 
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ปฏิบัติการ 
Examination of Bovine Digestive System 

วัตถุประสงค 
1. ฝกการตรวจระบบทางเดินอาหารของโคอยางเปนระบบ 
2. ฝกการใชเครื่องมือที่ชวยในการตรวจระบบทางเดินอาหารของโค 
3. ฝกการตรวจวนิิจฉัยระบบทางเดินอาหารทางหองปฏิบัติการ 

 
การตรวจระบบทางเดินอาหาร 

1. การวัดอณุหภมูิรางกาย 
• ใช thermometer สอดเขาทาง rectum ประมาณครึ่งหนึ่งของความยาว thermometer โดยใหสวน

ปลายของ thermometer สัมผัสกับผนัง rectum อุณหภูมิทีว่ัดไดจะเปน rectal temperature ซ่ึงใน
โคปกติจะมีคา 100 – 102˚F  

2. การเปดปากทาํนายอาย ุ
• เนื่องจาก incisors แทคูแรกจะขึ้นเมื่อโคอายุได 18 เดือน และจะขึ้นครบ 4 คูเมื่ออายไุดประมาณ 

48 เดือน ดังนัน้จึงสามารถคาดคะเนอายุโคไดจากการดูการงอกของ incisors แท คือ  
o คูแรก = 18 เดอืน/ คูที่สอง  = 30 เดือน/ คูที่สาม = 42 เดือน/ คูที่ส่ี  = 48 เดือน 
 

 

 
 

3. การปอนยาที่เปน solution เขาทางปาก 
• อุปกรณที่ใชอาจเปน syringe หรือ ขวดคอยาว หรือ drenching gun 
• สอดอุปกรณเขาระหวางสวนที่ไมมีฟนโดยวางสวนปลายของอุปกรณใหอยูที่บริเวณโคน

ล้ินกอนปลอยยาเขาชองปาก โดยใชความระมัดระวังอยางใหเกดิการสําลัก 
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4. การคลําตรวจหลอดอาหารบริเวณลําคอ 
• ใชมือคลําบริเวณลําคอขางๆ หลอดคอ (trachea) ปกติจะพบหลอดอาหารมีลักษณะเปนลํา

นิ่ม ไมมีกระพุง หรือเกิดการบวมอักเสบ 
 

5. การตรวจ เคาะ ฟงเสียงการทํางานของกระเพาะรูเมน 
• อุปกรณที่ใชคอื pleximeter และ percussion hammer สําหรับเคาะ และ stethoscope สําหรับ

ฟงเสียง 
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6. การตรวจระบบทางเดินอาหารดวยการลวงตรวจทางทวารหนัก 
 
7. การเก็บและการวิเคราะหตวัอยาง rumen fluid  

• อุปกรณที่ใชคอื stomach tube 
• สอดทอเขาทางปากจนถึงกระเพาะรูเมน ดดู rumen fluid ผานทางทอ ใชนิ้วมืออุดปลายทอ 

คอยๆ ดึงทอออกมา ปลอยนิว้มือให rumen fluid ไหลลงสู beaker ที่เตรียมไว 
 
 

 
• Rumen fluid analyses 

i. Color:  
1. green -> กินหญาสด 
2. green brown -> กินอาหารขนและอาหารหยาบอยางพอเหมาะ 
3. yellow-brown -> กินหญาแหง 
4. milky to brown -> กินอาหารขนมากเกินไป 

ii. Oder 
1. aromatic -> ปกติ 
2. sour or acid -> ผิดปกติ 

iii. pH 
1. 5.5 – 7 -> ปกติ 
2. > 7 -> inactive rumen 
3. < 5.5 -> rumen acidosis 
4. > 7 -> rumen alkalosis (urea toxicity) 

iv. Protozoa 
1. Mixed sizes and species 
2. No large protozoa -> mild indigestion 
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3. No protozoa -> rumen acidosis 
4. rumen protozoa count -> 40 cells/microscopic field (X10) 

 

 
 

v. Methylene blue (add 1 ml methylene blue/ 20 ml rumen fluid) Blue colour 
disappear 

1. 3 – 6 min  -> normal 
2. < 3 min -> grain overload 
3. > 6 min -> inactive rumen 

vi. Sediment activity time 
1. 4 – 8 min -> normal 
2. Absent or rapid -> inappetite 
3. Prolonged -> frothy bloat 

vii. Gram stain 
1. Gram negative > Gram positive = normal 
2. Gram positive > Gram negative = grain engorgement 
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ระบบทางเดินอาหาร 
 

 
พ 
 
 
 
 
 
 

 
 
กระเพาะรูเมน 
 
 
 
 
 
 
 
เยื่อบุภายในกระเพาะอาหารโค 
 
 
 Reticulum       R Rumen  
 
 
 
 Omasum                   Abomasum 
 
 
            
 

Rumen Omasum 

Abomasum Reticulum 

Gas

Today’s  Hay

Yesterday’s Feed

Gas

Today’s  Hay

GasGas

Today’s  Hay

Yesterday’s Feed
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บันทึกปฏิบติัการ 
การตรวจระบบทางเดินอาหาร 

1. วันที่ปฏิบัติการ ...........................................................    
2. ชนิดโค   โคเนื้อ  โคนม  อายุ .............. ป หมายเลขโค ..............................................  
3. การตรวจรางกายทั่วไป 
 อุณหภูมิรางกาย .......................  ˚F  การหายใจ ........................... คร้ังตอนาที 
 การเตนของหัวใจ ........................ คร้ังตอนาที ชีพจร .................................. คร้ังตอนาที 
 การบีบตัวของรูเมน ............. คร้ังตอนาที   
4. ผลการตรวจชองปาก 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ผลการตรวจคลําหลอดอาหาร 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

6. ผลการตรวจชองทองดวยการคลํา และเคาะฟงเสียง 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. ผลการตรวจชองทองดวยการลวงผานทางทวารหนกั (rectal palpation) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. ผลการตรวจ rumen fluid 
8.1 สี  ..................................................................... 
8.2 กล่ิน .................................................................  
8.3 pH …………………………………………… 
8.4 โปรโตซัว ........................................................ 
8.5 การตรวจดวยเมธิลลีนบลู ................................ นาที 
8.6 เวลาการตกตะกอน ......................................... นาที 
8.7 สรุปผลการตรวจ rumen fluid 

....................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
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ปฏิบัติการ 
หลักการตรวจระบบทางเดินปสสาวะในโค 

Principle examination of the urinary system in cattle 
 

วัตถุประสงคของปฎิบัติการ 
 1. เพื่อใหนิสิตฝกการตรวจระบบขับถายดวยวิธีการคลํา โดยการลวงผานทางทวารหนัก  

2. เพื่อใหนิสิตฝกหัดการเก็บปสสาวะในโคเพศผูและเพศเมียโดยวิธีตางๆ  
3. เพื่อใหนิสิตฝกการตรวจวิเคราะหและแปรผลจากปสสาวะที่เก็บมา 

หลักการตรวจระบบทางเดินปสสาวะ (principle examination of the urinary system) มีดังนี้ 
 1. การซักประวัต ิ(history taking) 
 2. การตรวจรางกาย (physical examination) 
 3. การตรวจวิเคราะหปสสาวะ (urinalysis) 
      - การตรวจลักษณะภายนอก (gross examination) 
      - การตรวจทางเคมี (chemical examination) 
      - การตรวจทางจุลวิทยา (microscopic examination) 
 4. การเพาะแยกเชื้อแบคทีเรีย (bacteriological examination) 
 5. การทดสอบการทํางานของไต (renal function tests) 
 6. การตรวจทางชีวเคมีในโลหิต (serum chemistry) 
อุปกรณท่ีใช 
 1.   Uterine catheter 
 2.   Vaginal speculum 
 3. Strip tests 
 4.  Syringe ขนาด 20 cc. 
 5.  Refractometer 
การซักถามประวัติ   
 ในการซักถามประวัตินัน้มีความสําคัญมาก  เพื่อเปนขอมูลที่ใชประกอบในการวนิิจฉัยโรคใหได
แมนยํายิ่งขึ้น เชน การกระหายน้ํา หรือ การกินน้ําของสัตววามีปริมาณมากนอยเพยีงใด  รวมทั้งพฤติกรรมที่
สัตวแสดงออกขณะขับถาย กล่ินหรือสี ที่เปล่ียนแปลงไปของน้ําปสสาวะ  สัตวมสีภาวะผดิปกติอ่ืนๆ เชน 
ทองเสียดวยหรือไม 
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การตรวจรางกาย (physical examination) ไดแกการทํา 
 การสังเกต (Inspection) 

ลักษณะทาทางการถายปสสาวะของสัตว (ถามี) 
................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 
การคลํา (Palpation) 
ทําการคลําโดยการลวงผานทางทวารหนัก  ลักษณะของกระเพาะปสสาวะ ความยืดหยุน และ

ลักษณะผนังของกระเพาะปสสาวะ 
ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 

……………………………………………………...…………………………………………………… 
ทําการคลําโดยการลวงผานทางทวารหนัก ลักษณะของไตเปนอยางไร ขนาดโดยประมาณ  (สวน

ใหญไตดานซายมักจะคลําไดในสัตว โดยปกติไตขางซายของโคมักพบอยูบริเวณ L3-L5  โดยจะพบอยู
บริเวณกลางลําตัวเนื่องจากกระเพาะหมักดันมาอยูบริเวณดังกลาว สวนไตขางขวาจะพบที่ T12-L3 โดยปกติ
จะอยูถัดจากไตซาย 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...……………………………………………………  
การเก็บปสสาวะ (collection of Urine) 

เก็บโดยตรงจากสัตวท่ีกําลังถายปสสาวะ (spontaneous urination) 
การใชมือลูบ บีบ หรือ นวดกระเพาะปสสาวะ (manual compression) 

การใชมือบีบหรือนวดกระเพาะปสสาวะเพื่อกระตุนใหเกิดการปสสาวะ ในโคเพศเมยี 
โดยทําการกระตุนบริเวณ perineum หากสัตวปสสาวะ ใหสังเกตทาทางของสัตวดวยวามีทาทางอยางไร 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 

การใชมือบีบหรือนวดกระเพาะปสสาวะเพื่อกระตุนใหเกิดการปสสาวะ ในโคเพศผู 
โดยทําการกระตุนบริเวณ preputial orifice (ดังในรูปภาพที่ 1.) โดยใหสังเกตและรายงานผล ทาทางของสัตว
ขณะปสสาวะ 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 
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รูปภาพที่ 1.   แสดงการเก็บปสสาวะในโคเพศผู  รูปซายมือเปนการบีบนวดบริเวณ Prepuce 

สวนรูปขวามือเปนการเก็บน้ําปสสาวะ  
การใชสายสวนปสสาวะ (catheterization)  
วิธีการสอดสายสวนปสสาวะในโคตวัเมีย กระทําไดโดย 

 - สายสวน (catheter) จะตองสะอาดผานการฆาเชื้อโรคมาแลว ทําความสะอาดผิวหนงับริเวณ 
ปากทอปสสาวะ ดวยสบูและน้ํา ควรใสถุงมือและใชปากคีบที่ฆาเชื้อโรคแลวจับสายสวน ระวังอยาใหสาย
สวนถูกผิวหนงัจะทําใหสายสวนสกปรก ควรสอดสายสวนเขาทางทอปสสาวะชา ๆ นิ่มนวล อยาใหเกิด
บาดแผล (รูปที่ 2) 
 - ระวังอยาใหสัตวดิ้น เพราะจะทําใหสายสวนหลุดออกมาได เปนการปองกันการติด 
เชื้อจากการสอดสายสวนใหมอีกครั้ง 
 - อยาใชสายสวนที่มีขนาดใหญเกิดขนาดของทอปสสาวะ 
 - หากสายสวนเปนชนดิมี stylet  ควรหลอล่ืนสายสวนดวยสารหลอล่ืนกอน ควรเปน 
ชนิดละลายน้ําไดเชน K-Y jelly เพื่อที่จะละลายไปกับปสสาวะและถูกขับออกมาได 

 
รูปท่ี 2. ภาพวาดแสดงการสอดสายสวน (catheterization) 

การเก็บรักษาตัวอยางปสสาวะ 
  ควรทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางปสสาวะทันทีที่เก็บมา เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และเซลลเปนไปอยางรวดเรว็มาก การเก็บตัวอยางไวที่อุณหภูมิหอง หากตัวอยางมีเชือ้แบคทีเรีย จะเกิดการ
แบงตัวอยางรวดเรว็ ถาแบคทีเรียนั้นสามารถยอยสลายยูเรียได จะมีผลทําใหปสสาวะนัน้มีความเปนดาง
เพิ่มขึ้น ซ่ึงในสภาวะความเปนดาง casts จะละลาย ถาทิ้งไวนานอาจจะหายไปหมด และผลึกอาจจะ
เปลี่ยนแปลงรปูรางไปได 
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  กรณีที่ไมมีตูเยน็ อาจเลือกใช preservative ตัวใดตวัหนึ่ง  
การตรวจวิเคราะหปสสาวะ (urinalysis)  

การตรวจลักษณะภายนอก (gross examination) 
  การตรวจลักษณะภายนอกของปสสาวะ เพื่อที่จะตรวจดู ปริมาตร  สี  ความขุนใส  กล่ิน  
และฟองที่ปรากฏ 

ปริมาตรปสสาวะ (volume of urine) 
ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 

……………………………………………………...…………………………………………………… 
สีของปสสาวะ (colure of urine) ) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 

 ความขุนใส (turbidity of transparency) ) ความขุนใสของปสสาวะ รายงานผลเปน 
clear, cloudy หรือ flocculent 
ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 

……………………………………………………...…………………………………………………… 
  
คาความถวงจําเพาะ ที่วัดได  จากการใช Refractometer วัด 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 

การตรวจทางเคมี (chemical examination) 
  การตรวจคณุสมบัติทางเคมีของปสสาวะ ประกอบดวย การตรวจความเปนกรด-ดาง (pH) 
โปรตีน น้ําตาลกลูโคส เลือด และ ketone bodies เปนตน  
 
 การวัดความเปนกรดดาง (pH) โดยใชแถบทดสอบ (strip test) 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 
 ตรวจพบโปรตีนในน้ําปสสาวะจากการใชแถบทดสอบ (strip test) หรือไม 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 
 ตรวจพบน้ําตาลกลูโคส (Glucose) ในน้ําปสสาวะจากการใชแถบทดสอบ (strip test) หรือไม 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 
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 ตรวจพบสารประกอบคีโตน (ketone bodies) ในน้ําปสสาวะจากการใชแถบทดสอบ (strip test) 
หรือไม 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 
 ตรวจพบสารยูเรีย (Urea) ในน้ําปสสาวะจากการใชแถบทดสอบ (strip test) หรือไม 

ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 
……………………………………………………...…………………………………………………… 

ตรวจพบเลือด (Blood) ในน้ําปสสาวะจากการใชแถบทดสอบ (strip test) หรือไม 
ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 

……………………………………………………...…………………………………………………… 
ตรวจพบสาร Haemoglobin ในน้ําปสสาวะจากการใชแถบทดสอบ (strip test) หรือไม 
ผลการตรวจและอธิบายความหมาย.…………………………………………………………… 

……………………………………………………...…………………………………………………… 
 
 
 
ช่ือ-นามสกุล...................................................................................เลขประจําตัว...................................... 
                     ...................................................................................เลขประจําตัว...................................... 
หมายเลขโค................................................................................................................................................ 
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ปฏิบัติการ 
เร่ือง การฉีดยาเขาชองไขสันหลัง (Epidural anesthesia) และฉีดยาระงับ
ความรูสึกที่บริเวณชายโครง (Paravertebral nerve block) โค 
 
วัตถุประสงค : 
 เพื่อศึกษาและทบทวนถึงเทคนิคการฉีดยาชาเขาชองไขสันหลัง และทีบ่ริเวณชายโครงโค เพื่อ
นําไปใชประกอบการตรวจและรักษาตอไป 
 
อุปกรณ : 

1. 2 % Lidocaine hydrochloride 
2. สําลี, แอลกอฮอล 
3. ทิงเจอรไอโอดีน 
4. ใบมีดโกน, สบู 
5. เข็มฉีดยาเบอร 18 ยาว 1.5 นิว้ 
6. เข็มฉีดยาเบอร 18 ยาว 5 นิ้ว 
7. กระบอกฉีดยาขนาด 5 ซีซี และ 20 ซีซี 
8. สายวัดน้ําหนกัโค 
9. โค ขนาดน้ําหนัก 150 – 200 กิโลกรัม 
10. แบบบันทึกผลการทดลองพรอมสรุปและวจิารณ 

 
เทคนิคปฏิบัติ : 
Bovine epidural anesthesia 
 ตําแหนงทีน่ิยมทํา epidural anesthesia ในโคกระบอื คือ sacrococcygeal  space หรือ 
intercoccygeal space ที่ 1 (Cy1 – Cy2) แตตําแหนงทีน่ยิมทํา คือ ระหวาง Cy1 – Cy2 เนื่องจากหาตําแหนง
ไดงายถึงจะเปนโคที่อวนก็ตามและ การแทงเข็มก็จะทําไดสะดวกกวา 
 การหาตําแหนงมีหลายวิธีดวยกัน แตที่สะดวกคือ ใหผูจะฉีดยาชายนืดานขางของลําตัวสัตว 
มองตําแหนงเสนกลางหลังบริเวณ croup จะมองเห็นสันของกระดกูหางชิ้นที่ 1 โดยแองดานหนาของกระดูก
หางชิ้นที่ 1 นีจ้ะเปน sacrococcygeal  space สวนแองทางดานหลังของกระดกูหางชิน้ที่ 1 นี้ จะเปนรอยตอ
ของกระดูกหางชิ้นที่ 1 และ 2 
 การหาตําแหนงอาจใชการโยกโคนหางไปมา ในทิศทางขึ้น-ลง หรือซาย – ขวา โดยกระดูกหาง
ช้ินแรก (Cy1) จะเชื่อมติดกนักับกระดูก sacrum ดังนั้นกระดูก ขอแรกที่เคลื่อนไหวไดจะเปน intercocygeal 
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space ที่ 1 (Cy1 – Cy2) หรือ จะใชวิธีใหนิว้ช้ีวางลงบนสวนที่สูงทีสุ่ดของ dorsal spinous process ของ
กระดูกกนกบ (sacrum) แลวลากนิ้วช้ีตามแนวเสนกึ่งกลางลําตัว (midline) มีทิศทางไปยังปลายหาง รอบบุม
แรกตรงจุดที่ตอกระดูกหางจะเปน sacrococcygeal space จากนั้นลากนิว้ช้ีตอไปตามแนวเดิม รอยบุมที่สอง
จะเปน intercoccygeal space ของ Cy1 – Cy2 
 เมื่อไดตําแหนงแลวจึงใช aseptic technique ที่บริเวณจุดแทงเข็ม แลวใหแทงเข็มทํามุมกับ
แนวดิ่งประมาณ 15 องศา ใหเข็มมีทิศทาง downward และ forward หรืออาจจะแทงเข็มทํามุม  45 องศา กับ
ผิวหนังก็ได 
 ปลายเข็มจะแทงผาน interarcuate ligament และผูแทงเข็ม จะรูสึกถึงความตานทานตอการแทง
เข็มลดลงทันที เมื่อผาน ligament ดังกลาว ทดสอบโดยใชกระบอกฉีดยาแกว ดูดอากาศประมาณ  1 – 2 ซีซี 
ตอกับปลายเขม็ ก็สามารถดันกานลูกสูบกระบอกฉีดยาไดอยางงาย, คลอง และปราศจากแรงตานทาน 
 ปริมาณยาชา lidocaine ใหใชขนาด 3 – 5 ซีซี ตามขนาดโค และควรเดินยาชาๆ โดยยาชาที่ฉีด
เขา epidural space จะทําใหหมดความรูสึกที่ผิวหนังบริเวณหาง, croup, anus, vulva, perineum และ anal 
sphincter จะขยายและเปดหางจากกนั หลังจากฉีดประมาณ 60 – 70 วินาที กลามเนือ้หางจะเกิดอมัพาตโดย
ยาจะออกฤทธิ์ไดนานประมาณ 1 ช่ัวโมง 
 
Bovine paravertebral nerve block 
 โดยบทปฏิบัติการนี้จะใหยาชาเพื่อระงับความรูสึกที่เสนประสาท Thoracic Nerve 13 (T13),  
Lumbar Nerve. 1 และ 2 (L1, L2) 
 การปฏิบตัิใหใชวิธีของ ทวีวัฒนและคณะ (Modified from Cambridge’s method) 
 การหาตําแหนง การคลําหา Transverse process ของกระดูก Lumbar ที่ 1 (L1) จะคลําหาลําบาก 
ดังนั้นใหคลําหา transverse process ของกระดูก Lumbar ที่ 2 (L2) แทน และระยะหางระหวาง transverse 
process ของ L2 และ L3 จะเทากับระยะหางของ  transverse process L1 กับ L2 
 การแทงเข็ม เพื่อ block เสนประสาท L1 และ L2 ใหแทงเข็มที่ตาํแหนง anterior ของขอบ
กระดูกของ transverse process ของกระดกู L2 และ L3 ตามลําดับ โดยจุดทีแ่ทงตองหางจากขอบกระดกู
ทางดาน Lateral ของลําตัวเขามา 1 ใน 3 ของความยาวของ transverse process ทั้งหมด สวนการ block 
เสนประสาท ของ Thoracic Nerve.13 (T13) ใหแทงเข็มที่ตําแหนง anterior  border  ของ transverse  process  
ของกระดูกL1  หางจากแนวกึ่งกลางลําตัว  ประมาณ 5 ซม. 
 ปริมาณยาชาทีใ่ชระงับความรูสึกของเสนประสาท T13, L1 และ L2 จะเทากบั 20, 15และ15 
มล.  ตามลําดับ  โดยแบงยาระงับความรูสึกที่ ventral branch 2 ใน 3 ของปริมาณยาชาทั้งหมด และที่เหลือ 1 
ใน 3 ของปริมาณยาชาทั้งหมดสําหรับ dorsal branch 
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 การระงับความรูสึกของการฉีดยาชาระงับความรูสึกที่ชายโครง จะอยูไดนานประมาณ 90 นาท ี
โดยที่ขณะหมดความรูสึก ผิวหนังบริเวณสวาปดานนัน้จะอุนขึ้นและแนวกระดูกสนัหลังจะโคงเขาหาดานที่
หมดความรูสึก (scoliosis) 
 
วิธีการ 

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป และจดบันทึก พันธ, อายุ, เพศ, น้ําหนักตวั ฯลฯ 
2. เตรียมปริมาณยา lidocaine hydrochloride ที่ตองใชทํา epidural และ paravertebral nerve 

block 
3. เตรียมพื้นที่ทีจ่ะแทงเข็มเพือ่ทํา epidural และ paravertebral nerve block โดยตองทําการ

โกนขน และ ทาแอลกอฮอล และพนทิงเจอรไอโอดีน เปนสิ่งสุดทายกอนแทงเข็ม 
4. บันทึกอุณหภมูิ (body temperature, BT), อัตราการหายใจ (RR), อัตราการเตนของหัวใจ 

(HR), reflex ตางๆ รวมถึง pain reactions 
5. สรุปผลและวิจารณการปฏบิัติ 

 
ขอสังเกต 
 Lidocaine hydrochloride จัดเปนยาชาในกลุมออกฤทธิ์ปานกลาง เมือ่ผสมกับ adrenaline ใน
ความเขมขนขนาดต่ํา 1 : 80,000 – 1 : 500,000 จะทําใหฤทธิ์ของยาชายาวนานขึน้ 
 ประโยชนบางประการของ paravertebral nerve block ไดแก  

1. การทํา exploratory laparotomy 
2. การทํา rumenotomy 
3. การผาตัด cesarean section 

 
 
 
ประโยชนบางการของการทํา epidural anesthesia 

1. การผาตัดที่บริเวณ rectum, perineum, tail, vagina 
2. ลดแรงเบง (relieve tenesmus) 
3. ชวยในการปฏบิัติทางสูติกรรมสัตวใหญ (obstetrical procedures) 
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Paravertebral Nerve Block 

 

 
Location of Lumbar wing of L1, L2, L3 (from the ruler consecutively) 
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Diagram shows nerve innervation at bovine left flank 

 
 

Inverted –L-block 
 
 

 
 

Epidural nerve block 
 
 
 
 
 
 
 


