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สารบัญ 
             
 บทที่ 13 ปฏิบัติการ Study of Tranquilizers (Xylazine hydrochloride)  
 บทที่ 14 ปฏิบัติการ การตรวจพิเศษในระบบทางเดินหายใจและ   
   ทางเดินอาหารของมาดวย  VDO Fiberoptic endoscope   
 บทที่ 15 ปฏิบัติการ การเปดผากระเพาะหมักในโค(Bovine Rumenotomy)  
 บทที่ 16 ปฏิบัติการ การผาตัดยึดเยื่อแขวนกระพาะอาหารทางสวาปขวา  
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ปฏิบัติการ 
Study of Tranquilizers (Xylazine hydrochloride) 

 
Xylazine (Rompun) (20 mg/ml) 

– ฤทธิ์ซึม  ระงับปวด  คลายกลามเนื้อ hyper salivation, bradycardia มากนอยข้ึนกับขนาดยา
และวิธีการให 

 IM; onset 10-15 นาที 
 IV; onset 3-5 นาที ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งของ IM 

Dose 
หมายเหตุ:   xylazine 20 mg/ml 

Dose IM ml/50 kg ml/100 kg ml/500 kg 

I 
II 
III 
IV 

 
Dose I/V 

I 
II 
III 

0.12 
0.25 
0.5 
0.75 

 
- 
- 
- 
- 

0.25 
0.5 

1.0(0.2mg/kg) 
1.5 

 
[ml/100 kg] 

0.08-0.12 
0.17-0.25 

0.33-0.5(0.1mg/kg) 

1.2 
2.5 
5.0 
7.5 

 
[ml/500 kg] 

0.4-0.6 
0.85-1.25 
1.65-2.5 

 
 
 

• ขนาดยาในระดับ I 
 จะทําใหเกิด sedation อยางเดนชัดและเกิด analgesia ปานกลาง เหมาะสําหรับใชบังคับสัตว
และศัลยกรรมยอย 
 

• ขนาดยาในระดับ II 
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 จะทําใหเกิด sedation อยางเดนชัด เกิด muscle relaxant และ analgesia ระดับปานกลาง เหมาะ
สําหรับการทําศัลกรรมยอยโดยเฉพาะที่บริเวณหัวนม  โคยังสามารถยืนอยูไดในระดับนี้  ถาโคเกิดนอนลงก็
สามารถตะโกนไลหรือจี้ดวยเครื่องจี้ใหโคลุกขึ้นมายืนใหมได 

• ขนาดยาในระดับ III 
 จะทําใหเกิด sedation แรงมาก เกิด muscle relaxant และ analgesia ไดมากและนาน  เหมาะ
สําหรับการทําศัลยกรรมหลัก (ผูกมัดโคไวกอนแลว)  โดยรวมกับการวางยาชาเฉพาะแหง 

• ขนาดยาในระดับ IV 
 (หามใหทาง I/V)  ควรใหเฉพาะในกรณีของการทําศัลยกรรมที่ใชเวลานานมากและมีความ
เจ็บปวดเกิดขึ้นมากเทานั้น  ถาตองการยืดเวลาของการเกิด deep muscle relaxant ออกไปใหนานควรอด
อาหารโคลวงหนากอนใหยาหลาย ๆ ช่ัวโมง 
 
ขอหามและขอควรระวัง 

1. ควรใหโคอยูเงยีบ ๆ ไมมีเสียงหรือส่ิงใดรบกวนจนกวายาจะออกฤทธิ์เตม็ที่แลว 
2. ถาฉีดยาเขาในเนื้อเยื่อเชน connective หรือ fatty tissue ผลของฤทธิ์ยาจะไมไดเต็มที่เพราะการดูด

ซึมจะเกดิขึ้นชาและกําจดัยาออกไปเร็ว 
3. ถาใชยานี้ในรายที่เปนเกี่ยวกบั septicemic diseases สภาพเลือดจางอยางรุนแรง  มีโรคเกี่ยวกับหัวใจ

และปอด  กจ็ะทําใหความปลอดภัยในการใชยานี้ลดลง 
4. ไมควรใชยานีก้ับโคที่ตั้งทองในระยะเดือนทายแลวเพราะอาจทําใหแทงได  ถาจะผาตัดเอาลูกออก

ทางหนาทอง(caesarean section) ควรใหยาพวก uterine relaxant รวมดวย  
 

5. ควรจัดทานอนใหเหมาะสมเพื่อปองกันทองอืด(bloat) ในกรณีทีใ่หยาในระดับ III และ IV นั้นไม
ควรปลอยใหโคถูกแสงแดดจัดและตองคอยสังเกตอาการตอไปอีกนานหลายชั่วโมงหลังการ
ทําศัลยกรรม 

6. ในทานอนตะแคงหรือนอนหงาย  หัวและคอควรอยูต่ํากวาระดับลําตวั เพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเอา
น้ําลายและน้ําจากกระเพาะเขาไปในหลอดลมและปอด 
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Large Animal Anesthetic Record (For Xylazine injection) 

 
Species……………Breed………………….…………Sex…………… 

Age……………………Weight…………….kg. 

Physical Status…………………………………………..…………………………… 

 ………………………………………………………….……………………. 

 ………………………………………………………….……………………. 

 ……………………………………………………………………………….. 

Procedure    ………………………………………………………..……………. 

……………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………….……………. 

Time/Min 
 

00 15 30 45 60 75 90 105 120 

Pulse rate 
(beat/min) 

         

Respiratory rate 
(times/min) 

         

Temperature 
 

         

RCR 
 

         

Heart rate 
(beat/min) 
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Signs: ………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………… 

Side effect: 

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

…………………………………………………… 

Recorder……………………………………. 

Date…………………………………………. 
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ปฏิบัติการ 
การตรวจพิเศษในระบบทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารของมาดวย VDO 

Fiberoptic endoscope 
(Special examination techniques of equine with VDO Fiberoptic endoscope) 

 
วัตถุประสงคการเรียน 

1. ศึกษาเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 
2. ศึกษาสวนประกอบสําคัญของเครื่องมือ 
3. ศึกษาเทคนิคและวิธีการใชเคร่ืองมือ 
4. ฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษา 

อุปกรณและเครื่องมือ 
1. มาทดลอง 
2. VDO Fiberoptic endoscope 
3. หองโถงตรวจ ซองบังคับมา 
4. รถเข็น 2 คัน เพื่อเตรียมเคร่ืองมือ 
5. ยา Sedative หรือ Tranquilizer 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

หลักการตรวจวินิจฉยัและรกัษามาในระบบตางๆ ดวย VDO Fiberoptic endoscope 
 
1. VDO Fiberoptic endoscope เปนอุปกรณที่ใชระบบการนําแสงไฟ และภาพผานไปตามความยาวของใย

แกวนําแสง 
 1. Image guide bundle และ light guide bundle 
 2. Fiber bundle system ประกอบดวย light guide lens system, objective lens system และ 
ocular lens system 
 3. Endoscope construction 
 4. Control section, insertion tube, bending section, distal tip, Universal cord และ light 
guide connector 
2. เทคนิคและวิธีการใชเครื่องมือ 

1. Control section ควบคุม air/water และ suction Valves control knob 
2. Insertion tube 

 Bending section, Distal Tip, Universal cord 
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3. Light guide connector 
3. การใชเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา 

3.1 การตรวจระบบทางเดินหายใจ 
1. Nasal cavity 

 Dorsal concha, ventral concha, nasal septum, dorsal meatus, middle meatus 
 บริเวณ Endoturbinates 

 Endoturbinate I; Endoturbinate II 
 Endoturbinate III-V 
 โรคท่ีพบ Nasal polyps, Ethmoid hematoma, Granuloma, Foreign Bodies, 
Sinusitis 

2. Pharynx Nasopharynx 
 Dorsal pharyngeal recess, Pharyngeal opening of the auditory tubes, tubal 
tonsil, corniculate process of the arytenoids cartilage 
 Epiglottis 

ภาวะผิดปกติ 
 Pharyngeal lymphoid hyperplasia 
 Dorsal displacement of the soft palate 
 Pharyngeal cysts 
 Cleft soft palate 
 Foreight body neoplasia 
 Abscess 

  3. Guttural pouch 
   Nasoplaryngeal opening of the guttural pouch, Stylohyoid bone lateral และ medial 
portion 

 Dorsal portion of the lateral compartment, stylohyoid bone/external 
carotid/maxillary artery 
 Floor of the lateral compartment, stylohyoid bone/external carotid 

Dorsocaudal aspect of the medial compartment 
 Internal carotid artery 
 Several cranial nerves 
 Stylohyoid bone 
 Cranial nerves IX และ XII 
 Floor of medial compartment 
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 Internal carotid artery 
 Tendon of insertion of longus captis muscle 
 Retropharyngeal lymph node 
 Medial septum 

ภาวะผิดปกติ Enpyema, Mycosis, tympany, Neoplasia 
  4. Larynx 

 Corniculate cartilage 
 Aryepiglottie fold 
 Vocal fold (cord) 
 Lateral laryngeal ventricle (opening) 
 Epiglottis 
 Soft palate 

ภาวะผิดปกติ 
 Idiopathic laryngeal hemiplegia (hemiparesis) 
 Arytenoid chondritis 
 Epiglottic entrapment 
 Subepiglothic cyst 

  5. Trachea and Bronchi 
 Normal trachea 
 Carina 
 Left principle bronchus 
 Right principle bronchus 
 Right apical lobe bronchus 
 Accessory lobe bronchus 
 Middle segment bronchus 

3.2 การตรวจระบบทางเดินอาหาร 
Pharynx และ Esophagus  
Esophagus 

 Normal longitudinal mucosal fold ไมมีการ insufflation 
 Normal luminal size insuffated air (normal longitudinal mucosol folds) 
 Transverse folds ไม insuffate 
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 ภาวะผิดปกติ 
 Diverticulum 
 Foreign body 
 Fistula 
 Megaesophagus 
 Impaction 
 Rupture 
 Stricture 
 Ulcer 
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ปฏิบัติการ 
เร่ือง การเปดผากระเพาะหมักในโค (Bovine Rumenotomy) 

 
วัตถุประสงค : 

1. เพื่อศึกษาถึงวธีิการ, เทคนิคในการเปดผาและตรวจอวยัวะภายในชองทอง ตลอดจนการ
เย็บปด และดูแลรักษาแผลหลังการทําศัลยกรรม เพือ่ประโยชนในการตรวจรกัษาและ
วินิจฉยัในโค 

2. เพื่อศึกษาถึงวธีิการทํา Rumenotomy เพื่อประโยชนในการตรวจ, รักษาและศลัยกรรม 
ความผิดปกตอ่ืินๆ ในโค 

 
อุปกรณ : 

1. 2 % Xylazine Hydrochloride (Rompun®) 
2. Lidocain hydrochloride 
3. สําลี, แอลกอฮอล, ผากอส 
4. กระบอกฉีดยา ขนาด 3 ซีซี (ชนิดแกว), 10 ซีซี, 20 ซีซี 
5. เข็มฉีดยาเบอร 18 ยาว 1.5 นิว้ 6 – 8 นิ้ว  
6. rubber rumenotomy shroud 
7. โค ขนาดน้ําหนัก 150 – 200 กิโลกรัม 
8. เครื่องมือผาตัดพรอมอุปกรณเตรียมผาตัด 1 ชุด 
9. วัสดุเย็บชนิดละลาย และชนดิไมละลาย 
10. แบบบันทึกผลการทดลองพรอมสรุปและวจิารณ 

 
วิธีการ : 

1. ตรวจสุขภาพทั่วไปของโค : พันธุ, อายุ, เพศ, น้ําหนักโค, Body condition ฯลฯ แลวบันทึก
ผล 

2. ในกรณีที่โคมีอาการตื่นเตน ดิ้นรน ยากตอการบังคับควบคุมใหพิจารณาให Tranquillizer 
โดยใช Rompun® (2 % Xylazine hydrochloride) โดยตองพิจารณาขนาดที่ใหตามความ
เหมาะสม ที่ทาํใหโคสงบและสามารถผาตัดไดใน standing position 

   โดยมีขนาดที่ให คือ เขากลามเนื้อ  ขนาด 0.1 – 0.2 mg/kg. 
       เขาเสนเลือด ขนาด 0.03 – 0.1mg/kg. 
   โดยตองพิจารณาขนาดทีใ่หตามความเหมาะสม 
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3. โกนขน ทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะทํา epidural anesthesia  และ paravertebral nerve block 
ที่บริเวณดานซายของลําตัว 

4. ทํา epidural anesthesia  และ paravertebral nerve block ในขณะที่โคอยูในลักษณะ 
standing position 

5. ในบางกรณีอาจใชเพยีงแต local infiltration with local analgesic drug ในลักษณะตัวแอ
ลหัวกลับ (inverted L-shape) รวมกับ tranquillizer ก็เพียงพอ  

1. บันทึกอุณหภมูิ (BT), อัตราการหายใจ (RR), อัตราการเตนของหัวใจ (HR), pain reactions  
ตามตารางบันทึกผล  

2. ทําการควบคุมบังคับโคใหเหมาะสม พรอมที่จะทําการผาตัดไดในทายนื โดยจะทําการเปด
ผาทางดานซายของลําตัวโค (เพราะทางดานขวาจะมีลําไสเล็กมารบกวน สวนทางดานซาย
จะมีเฉพาะรูเมนเทานั้น ทําใหการตรวจชองทองสะดวกกวาดานขวา) 

3. เตรียมสวนทีจ่ะผาตัด พรอม aseptic technique ที่บริเวณดานซายลําตัวโค 
4. ตําแหนงทีเ่ปดผาคือ แนวเปดผาใต Transverse process ของกระดูก Lumbar และให

บาดแผลอยูระหวาง last rib กับ tuber coxae นิยมกรดีผาตามแนวดิ่งและบาดแผลประมาณ 
20 – 25 ซม. (ขึ้นอยูกับจดุประสงคของการเปดผาและขนาดของโค) 

5. จะกรีดผานชัน้ตางๆ ดังนี ้
 ช้ันผิวหนัง (Skin) 
 ช้ันกลามเนื้อทีอ่ยูบนสุด (External abdominal oblique muscle) 
 ช้ันกลามเนื้อทีอ่ยูถัดลงไป (Internal abdominal oblique muscle) 
 ช้ันกลามเนื้อทีอ่ยูลึกที่สุดของผนังชองทอง (Transverse abdominal muscle) 
 ช้ันเยื่อบุชองทอง (Peritoneum) 
6. ทําการตรวจอวัยวะภายในชองทอง โดยสวมถุงมือขนาดยาวแลวคลําตรวจด ู 
 Left side of the rumen 
 Spleen 
 Reticulum 
 Diaphragmatic area (ตรวจด ูadhesion or abscess) 
 Pelvic region 
7. การเปดผาผนงัชองทอง ตองกระทําดวยความระมดัระวังเนื่องจาก บางครั้งผนังของ

กระเพาะรูเมนจะติดแนบชิดกับ peritoneum ดังนั้นการเปดชั้น peritoneum ตองกระทําโดย
ใชความระมดัระวัง โดยใช forcep คอย ๆ จับ peritoneum ยกขึ้นและขยิบใหเปนรู เปดให
อากาศเขาไปกอน จึงคอยเปดตามยาวจนสดุขอบแผล 

8. ใช ruminal forceps จับผนังของรูเมนบางสวนยกออกมานอกแผลผาตัด แลวเย็บผนงัของรู
เมนอยาใหทะลุช้ัน mucosa ดวยไหมละลาย แบบ continuous suture pattern ใหตดิกับ 
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peritoneum และ fascia ของกลามเนื้อทอง จนรอบแผลผนังชองที่เปด หรือใช ruminal 
forceps จับผนังของรูเมนยกออกมา เยบ็สวนผนังของรูเมนติดกับผิวหนังดานนอกตัวโค 
อยาใหเข็มทะลุเขาไปในกระเพาะรูเมน เย็บจนรอบผิวหนังที่เปดดวยไหมละลาย แบบ 
simple continuous suture pattern วิธีนี้จะไมทําใหเศษอาหารในรูเมนตกใสบาดแผลเลย 

9. ในกรณีที่เย็บผนังรูเมนติดกบั peritoneum จะตองใชสําลีชุน้ํายาฆาเชื้อ (antiseptic) บุทับ
บนบาดแผลเ 

10. เปดผาผนังของรูเมนจากผนงัสวนบนลงลาง โดยใหแนวที่ผาหางจากขอบดานบนและลาง
ประมาณ 3 ซม. แลวจึงสอดผายาง (rubber rumenotomy shroud) ที่เตรียมไวเขาไปใน 
ruminal cavity แลวคล่ีผายางออก 

11. ทําการเอา rumen content บางสวนออก แลวลวงตรวจผนังรูเมนเพือ่เอาวัตถุแปลกปลอม
ออก, ตรวจบริเวณ reticulum เพื่อดวูามีอะไรทิ่มแทงหรือไม ตรวจดูด abscess จับผนงัของ 
reticulum  ยกขึ้นเบาๆ เพื่อตรวจหา adhesion คลําตรวจบริเวณ spleen และ omasum 

12. เมื่อตรวจเสร็จใหเปลี่ยนเครือ่งมือและผูผาตัด จัดการดึงผายางออก ทําความสะอาดบริเวณ
ปากแผล พรอมหามเลือด ทาํการเย็บปดรูเมน โดยเริ่มจากดานลางกอนเพื่อปองกัน content 
ในรูเมนลนออกมา โดยเย็บดวยไหมละลาย แบบ inverting suture pattern สองรอบ เชน 
Cushing – Lambert’s suture เพื่อความปลอดภัย สวนบรเิวณทีเ่ย็บผนังรูเมนติดกับผนังชอง
ทอง อาจจะไมตองแกออกก็ได แตสวนที่เย็บรูเมนตดิกับผิวหนังจะตองแกออก อาจมีการ
ลางสวนที่เปดผานี้ดวย polyionic fluid ซ่ึงอาจใชรวมกบั dilute povidone iodine solution 
หรือไมกไ็ด 

13. กลุมที่เย็บผนังรูเมนติดกับผิวหนังจะตองเยบ็ชั้น peritoneum ติดกับ transverse muscle 
จากนั้น ทําการเย็บชั้นกลามเนื้อ external abdominal oblique muscle กับชั้น internal 
abdominal oblique muscle และเย็บชัน้ผิวหนังเปนชัน้สุดทาย สวนกลุมที่เย็บผนังรูเมนติด
กับ peritoneum สามารถเย็บชั้น External abdominal oblique ติดกบั Internal abdominal 
oblique แลวเยบ็ผิวหนังเปนชั้นสุดทายไดเลย 

หมายเหตุ : 
 กรณีที่เปนการเปดผาชองทอง เพื่อการตรวจวินิจฉัยเพียงอยางเดียวโดยมิไดมกีารเปดผา
กระเพาะรูเมนนั้น การเย็บปดบาดแผลใหดําเนนิการเยบ็ชั้น peritoneum กับชั้น transverse abdominal 
muscle แลวเยบ็ชั้น external abdominal oblique กับชั้น Internal abdominal oblique สวนชั้นสุดทายคือ เย็บ
ช้ัน skin ซ่ึงรวมทั้งหมด 3 ช้ัน  
 
ขอควรคํานึง : 
 การเย็บปดบาดแผลโคในการเปดผาผนังชองทอง (Laparotomy) หรือเปดผากระเพาะรูเมน 
(Rumenotomy) จะตองคํานึงถึงความแข็งแรงของรูปแบบการปด และวสัดุที่ใชในการเย็บเปนสําคัญ เพราะ
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บริเวณนี้จะรับแรงดันจากชองทองมากเมื่อโคเบงหรือมีการขยายใหญของ กระเพาะรูเมน (Rumen) ดังนั้น 
การเย็บชั้นกลามเนื้อทุกชั้นและผิวหนัง จะตองใหชิดตดิกันและแนนหนา หากเปนการเย็บปดผนังชองทอง
ธรรมดา นิยมเย็บชั้น peritoneum ดวย simple continuous suture pattern ในทิศทางเริม่จากดานลางสูดานบน 
(ventral to dorsal direction ของบาดแผล สวนการเย็บปดชั้นกลามเนื้อนิยมใช cross mattress  suture pattern 
และเย็บชัน้ผิวหนังดวย horizontal mattress หรือ vertical mattress suture pattern  

14. ดูแลแผล 10 – 14 วนั จึงตดัไหม (silk) 
15. บันทึกผลตามตาราง, สรุปและวิจารณผลที่ได 

 
ขอสังเกต : 

- Indication ของ Rumenotomy 
1. Remove rumen foreign bodies 
2. Evacuation of rumen content 

- บางครั้งจะพบ subcutaneous emphysema ซ่ึงเกิดจากอากาศที่เขาไปในชองทองในระหวาง
การผาตัด จะถูกดันผานออกมาตามรอยแผลที่เย็บไว แลวเขาไปแทรกอยูใตผิวหนัง ดังนัน้ 
ในชวงทีเ่ย็บปดชองทองจนเหลือฝเข็มสุดทายใหใชไมคานสอดยกตวัโคขึ้นเพื่อไลอากาศใน
ชองทองออก กอนที่จะเย็บปด 
- การใช Rompun เปน tranquillizer จะตองระมัดระวังขนาดที่ใช ในกรณีที่สัตวเกดิไดรับเกิน
ขนาด จะมีอาการ กลามเนื้อส่ัน หัวใจเตนชาลง ตองใหยาแกฤทธิ์ของ Xylazine ไดแก 

   aminopyridine ขนาด 0.3 มก./กก. IV 
   yohimbine ขนาด 0.15  มก./กก. IV 
   ในทางปฏิบัติอาจใช doxapam และ coramine เพื่อแกไขการหายใจที่ชาก็ใหผลดี 
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การเปดผาผนงัชองทอง (Laparotomy) 
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การเปดผาผนงัของรูเมน 
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ปฏิบัติการ 
เร่ือง การผาตัดยึดเยื่อแขวนกระเพาะอาหารทางสวาปขวา 

(Bovine Right Flank Omentopexy) 
 
วัตถุประสงค : 
 เพื่อศึกษาถึงวธีิการทํา Right Flank Omentopexy ในโค เพื่อประโยชนในการแกไขภาวะ 
abomasal  displacement 
 
อุปกรณ : 

1. 2 % Xylazine Hydrochloride (Rompum®) 
2. 2 % Lidocaine hydrochloride 
3. สําลี, แอลกอฮอล 
4. กระบอกฉีดยาขนาด 3 ซีซี (ชนิดแกว), 10 ซีซี, และ 20 ซีซี 
5. เข็มฉีดยาเบอร 18 ยาว 1.5 นิว้} 6 – 8 นิ้ว 
6. โค ขนาดน้ําหนัก 150 – 200 กิโลกรัม 
7. เครื่องมือผาตัดพรอมอุปกรณผาตัด 1 ชุด 
8. วัสดุเย็บชนิดละลาย และชนดิไมละลาย 
9. แบบบันทึกผลการทดลองพรอมสรุปและวจิารณ 

 
วิธีการ : 

1. ตรวจสุขภาพทั่วไปของโค : พันธุ, อายุ, เพศ, น้ําหนักโค, Body condition ฯลฯ แลวบันทึก
ผล 

2. ในกรณีที่โคมีอาการตื่นเตน ดิ้นรน ยากตอการบังคับควบคุมใหพิจารณาให Tranquillizer 
โดยใช Rompun® (2 % Xylazine hydrochloride) โดยตองพิจารณาขนาดที่ใหตามความเหมาะสม ทีท่ําใหโค
สงบและสามารถผาตัดไดใน standing position 

3. โกนขน ทําความสะอาดบริเวณทีจ่ะทํา epidural anesthesia  และ paravertebral nerve block 
ที่บริเวณดานขวาของลําตัว 

4. ทํา epidural anesthesia  และ paravertebral nerve block ในขณะที่โคอยูในลักษณะ 
standing position 

5. บางทีอาจใชเพียงแต local infiltration with local analgesic drug ในลักษณะตวั   แอลหัวก
ลับ (inverted L-shape) รวมกับ tranquillizer ก็เพยีงพอ  
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6. บันทึกอุณหภมูิ (BT), อัตราการหายใจ (RR), อัตราการเตนของหัวใจ (HR), pain reactions  
ตามตารางบันทึกผล  

7. เตรียมสวนทีจ่ะผาตัด พรอม aseptic technique ที่บริเวณดานขวาลําตัวโค 
8. ทําการเปดผาชองทองตามหลักการเปดผาผนังดานขางลําตัว ในบทปฏิบัติการเปดผารูเมน 

โดยเปดผาดานขวาลําตัวลงมาในแนวดิ่ง ใหรอยเปดที่ผิวหนังอยูที่บริเวณระหวาง middle และ lower third 
ของสวาปดานขวา (right flank) โดยแผลผาตัดที่ผิวหนังยาว 15 ซม. หรือตามความเหมาะสม  

9. ใชมือลวงเขาไปจับสวนของ omentum พยายามคลี่หาสวนที่หนาที่สุดของ omentum ซ่ึง
อาจเรียกวา superficial fold, superficial layer ซ่ึงตองพยายามจับออกมาขางนอกแผลผาตัด 

10. ใช towel forceps หรือ ruminal forceps หนีบติดไวกับตอนบนของแผลผาตัดที่ผิวหนัง แลว
ใชไหมละลายเย็บแบบ mattress suture 2 sutures ผานชั้นทั้งสองของ fold ของ omentum ใหติดกับชั้น 
peritoneum และ transverse abdominal muscle ดวยไหมละลายแบบ simple continuous suture pattern  โดย
แผน omentum จะถูกเย็บรวมเขารวมกับแนวของการเยบ็ประมาณ 2/3 ทางตอนลางของแผลผาตัดเทานั้น  
สวน 1/3 ทางตอนบนใหเยบ็ปดชองทองตามปกต ิ

11. เย็บชั้นกลามเนื้อ internal และ external abdominal oblique ดวย cross mattress suture 
pattern และเยบ็ชั้นผิวหนังดวย horizontal หรือ cross mattress suture pattern 

12. ดูแลแผล 10 – 14 วัน แลวจึงตัดไหม 
13. บันทึกผลตามตาราง, สรุปและวิจารณผลที่ได 

 
ขอสังเกต 

1. Right – Flank Omentoplexy สามารถใชในการรักษาและแกไขไดทั้ง 
Right abomasal displacement และ Left abomasal displacement ซ่ึงไดผลสําเร็จใการแกไขในอัตรา
ที่สูง 

2. ในระหวางการผาตัด อยาพยายามจับตองลําไสสวน duodenum โดยไมจําเปน เพราะอาจทําใหเกดิ 
duodenitis ภายหลังการผาตดัได 
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การผาตดัยดึเยื่อแขวนกระเพาะอาหารทางสวาปขวา 
 
 
 
 
 
 
 


