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 จากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงในการวางยาสลบในสัตวสูงวัย พบวาสัตวเลี้ยงสูงวัยเหลานี้จะมีความ
เสื่อมในการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย ไดแก หัวใจ ปอด ไต ตับ และระบบประสาท เปนตน สงผลทําให
เกิดผลขางเคียงจากการวางยาสลบมากขึ้น เชน ภาวะหัวใจเตนชา ความดันโลหิตต่ํา  และอุณหภูมิรางกายต่ํา            
เปนตน ดังนั้นจึงควรมีการตรวจประเมินสัตวปวยกอนการวางยาสลบ และควรใหสารน้ํากอนและขณะวางยาสลบ
และผาตัด นอกจากนี้ควรเลือกวิธีการวางยาสลบที่มีความปลอดภัยสูงสําหรับสัตวสูงวัย การเลือกใชยาเตรียมการ
สลบในสัตวสูงวัย ควรเลือกยาที่ออกฤทธ์ิซึมไมมากและใชขนาดของยาในระดับต่ํา เชน เอสโปรมาซีน หรือยาใน
กลุมเบนโซไดอะซีพีน เชน มิดาโซแลม และไดอะซีแพม สําหรับยาสลบแบบฉีดที่สามารถใชได เชน โปรโพฟอล 
หรืออัลฟาซาโลน ซ่ึงการใหยาควรลดขนาดยาท่ีใชในสัตวสูงวัยลง โดยอาจใชยาเพียงหนึ่งในสามของขนาดยาที่ใชใน
สัตวโตเต็มวัย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใหยาสลบรูปแบบยาดมสลบ เนื่องจากมีผลระงับความรูสึก อีกทั้งสามารถ
ปรับระดับความลึกของการสลบไดอยางรวดเร็ว โดยยาดมสลบท่ีนิยมนํามาใชในการวางสลบสั ตวสูงอายุ ไดแก        
ไอโซฟลูเรน และ ซีโวฟลเูรน 
 
คําสําคัญ : ปจจัยเสี่ยง การวางยาสลบ สัตวสูงวัย 
 
Abstract

The study of the risk factor of anesthesia in geriatric animals is high risk because of 
a decline in organ function such as the heart, lung, kidney, liver and nervous system. That 
affects to increase the side effect of anesthesia including bradycardia, hypotension and 
hypothermia. This makes pre-anesthetic assessment and pre-operative and perioperative 
fluid therapy. The anesthetic protocol should be safety for the geriatric animals. The good 
choice for premedication is mild activity and low dose should be used such as 
acepromazine and benzodiazepines (midazolam or diazepam). The Induction and 
maintenance of anesthesia include injectable and inhalation anesthesia. The choices for 
injectable anesthesia are propofol and alfaxalone, which should give low dose by use only 
one-third of dose that give in adult patient. Moreover the inhalation anesthesia is suitable 
for geriatric animal because of the good effect of anesthesia and adjustable the depth of 
anesthesia. The choice for inhalation anesthesia are isoflurane and sevoflurane. 
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บทนํา 
สัตวสูงวัย เปนชวงชีวิตที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ท้ังทางดานสรีระ ระบบการทํางานของ

อวัยวะภายในรางกาย การรับความรูสึก รวมถึงสภาพจิตใจ และระบบภูมิคุมกันที่ลดลง ซึ่งการเปล่ียนแปลงไปตาม
วัยเหลานี้เปนลักษณะของความเสื่อมของอวัยวะตางๆ ของรางกาย สงผลตอการทํางานของอวัยวะตางๆ ลดนอยลง
ไป เชน ปอด ซ่ึงจะมีความยืดหยุนของเนื้อปอด และความจุของอากาศในขณะหายใจเขาไดนอยลง นอกจากน้ีเมตา
บอลิซึมของตับที่นอยลงดวย และการที่ไตทําหนาที่ในการกรองของเสียออกจากรางกายไดนอยลง ก็จะสงผลใหการ
กําจัดยาสลบออกจากรางกายทําไดนอยลง ซ่ึงอาจทําใหเกิดยาสลบเกินขนาด (overdose) และทําใหเกิดอันตราย
ตอสัตวปวยจนเสียชีวิตได 
ปจจัยเสี่ยงในการวางยาสลบในสัตวสูงวัย (risk factor for anesthesia in geriatric animals) 

สัตวสูงวัย หรือสัตวอายุมาก หมายถึงสัตวที่มีอายุถึง 75 – 80% ของชวงชีวิตสัตว โดยทางคลินิกสัตวเล้ียง
แนะนําใหประเมิน สุนัขที่มีอายุมากกวา 7 – 8 ปขึ้นไป หรือ แมวที่มีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป จัดวาเปนสัตวเล้ียง
อายุมาก (geriatric pets) (Neiger-Aeschbacher, 2007) โดยการตรวจรางกายภายนอกอาจไมพบความผิดปกติ 
แตพบวาสัตวเลี้ยงสูงวัยเหลานี้จะมีความเสื่อมในการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกาย ไดแก  หัวใจ ปอด ไต ตับ 
และระบบประสาท เปนตน 

หัวใจของสัตวสูงวัยจะมีกําลังสํารองของหัวใจ (cardiac reserve) ลดลง และอาจมีปญหาโรคหัวใจรวม
ดวย สงผลใหความสามารถของรางกายสัตวปวยในการทดแทนการเปล่ียนแปลงการทํางานของหัวใจและหลอด
เลือดในขณะใหยาเตรียมการสลบและยาสลบลดลง จึงพบผลขางเคียงจากยาเตรียมการสลบมากขึ้น เชน ภาวะ
หัวใจเตนชา (bradycardia) หรือภาวะเอวีบล็อกระดับทุติยภูมิ (2nd degree AV block) จากการใชยาในกลุม
อัลฟาทูอะดรีโนเซปเตอรอะโกนิสต (α2 adrenoceptor agonist) เปนตน อีกทั้งพบระยะเวลาแพรกระจายยาใน
รางกาย (Circulating time) ใชเวลานานข้ึน (Neiger-Aeschbacher, 2007) 

สําหรับปอดในสัตวสูงวัย มักพบปจจัยการทํางานหลายประการของปอดลดลง เชน ความยืดหยุนของปอด 
(lung elasticity) อัตราการหายใจ (respiratory rate) ปริมาตรลมหายใจออกตอครั้ง (tidal volume) ปริมาตร
ลมหายใจตอนาที (minute volume) การใชออกซิเจนของรางกาย (oxygen consumption) ปริมาณการผลิต
กาซคารบอนไดออกไซด (carbondioxide production) และความสามารถในการแลกเปล่ียนออกซิเจนของปอด 
(oxygen diffusion capacity) พบการทํางานท่ีแยลงของกลามเนื้อชวยในการหายใจ และการสูญเสียรีเฟล็กซ
ทางเดินหายใจ (airway reflexes) โดยรวมเปนการลดลงของปริมาตรสํารองของการหายใจ (respiratory 
reserve) เม่ือทําการวางยาสลบจึงควรใหออกซิเจนเสริม สําหรับการใชเครื่องชวยหายใจควรทําการตรวจ peak 
positive pressure หากมีคาสูงเกินไปจะเกิดปญหาการบาดเจ็บจากแรงดัน (barotrauma) ได 

ในสัตวสูงวัย ไตที่ทํางานไดมีสัดสวนลดลง มักมีการลดลงของปริมาณเลือดไปเลี้ยงไต (renal blood 
flow) เนื่องจากการทํางานของหัวใจแยลง ภาวะที่พบรวมในการผาตัด เชน เลือดมีปริมาณนอย (hypercapnia) 
ความดันโลหิตต่ํา (hypotension) ภาวะคารบอนไดออกไซดคั่งในเลือด (hypercapnia) สงผลใหลดปริมาณเลือด
ไปเลี้ยงไต (renal blood flow) ซึ่งหากไมทําการแกไขมักเกิดปญหาไตวายตามมา ดังนั้นกอนการผาตัดควรทําการ
ตรวจคาเคมีในเลือดและอิเลคโตรไลทเพื่อดูการทํางานของไต ในสัตวสูงวัย 

ตับในสัตวสูงวัย พบวาเนื้อตับที่ทําหนาที่ไดมีขนาดลดลง มีการลดปริมาณเลือดไปเลี้ยงตับ เนื่องจากการ
ทํางานท่ีแยลงของระบบไหลเวียนโลหิต (da Cunha, 2015) ลดประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมในไมโครโซม 
(microsomal enzyme activity) และระดับเละยามแทบอลิซึมก็ลดลงเชนกัน ดังนั้นการเลือกวางยาสลบ ให
หลีกเล่ียงยาที่มีการออกฤทธ์ินาน ยาที่อาศัยการขับออกทางตับ และยาท่ีไมมียาตานฤทธิ์ ภาวะการทํางานของตับที่
แยลง สงผลใหอาจพบความผิดปกติ เชน โปรตีนรวมในเลือดต่ํา (hypoproteinemia) สูญเสียหนาท่ีในการแข็งตัว
ของเลือด (coagulation dysfunction) เส่ียงตอภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํา (hypothermia) และน้ําตาลในเลือดต่ํา 
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(hypoglycemia) ดังนั้นแนะนําใหตรวจเลือดเพื่อดูการทํางานของตับ โดยตรวจดูการแข็งตัวของเลือด และเล่ียง
การเกิดภาวะความดันโลหิตต่ํา ซ่ึงจะสงผลใหเลือดที่ไปเลี้ยงตับลดลง 

ระบบประสาทในสัตวสูงวัยมักมีปญหาเก่ียวกับความจํา (memory) การรับรูและการทํางาน (sensory 
and motor function) อีกทั้งระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomous nervous system) มีการลดปริมาณเลือด
ไปเลี้ยงสมอง และปริมาณการใชออกซิเจน พบการเสื่อมสภาพของเซลลประสาท และการลดปริมาณการผลิตสาร
ส่ือประสาท เปนตน สงผลใหสัตวมีการควบคุมอุณหภูมิไดไมดี ลดการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพา
เทติก (sympathetic nervous system) ตอภาวะเครียด (stress) สงผลใหยาสลบออกฤทธิ์แรงมากข้ึน เม่ือเทียบ
กับปริมาณเดียวกันในสัตวโตเต็มวัย การดูแลระบบไหลเวียนโลหิตและการควบคุมอุณหภูมิจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

นอกจากปญหาประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะตางๆ ในรางกายลดลงแลว ยังอาจพบปญหาแทรกซอน 
เชน โรคเบาหวาน ล้ินหัวใจไมตรัลรั่ว (mitral valve insufficiency) และภาวะไตวายเร้ือรัง (chronic kidney 
disease) เปนตน ซึ่งข้ันตอนการรักษาในสัตวปวยกลุมนีต้องอาศัยความละเอียดในการซักประวัติ และตรวจรางกาย
กอนการผาตัด อีกครั้งควรตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอื่นๆ เชน คาเคมีในเลือด (blood chemistry) การตรวจปสสาวะ 
(urinalysis) การตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ (electrocardiogram, ECG) การถายภาพรังสีชองอก (thoracic 
radiography) จากน้ันจึงนําขอมูลจากการตรวจมาประกอบในการวินิจฉัยโรค เพื่อหาปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหเกิด
ปญหาระหวางการวางยาสลบได (นริศ, 2560) 
การวางยาสลบในสัตวสูงวัย (anesthesia in geriatric animals) 
1. การตรวจประเมินสภาพสัตวกอนการวางยาสลบ (Pre-anesthetic assessment) 
 การวางยาสลบในสัตวสูงวัยนั้นมีความเสี่ยงสูงในการเกิดอัตราการตาย (mortality) เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจาก
สัตวสูงวัยมักจะมีโรคที่เกี่ยวของกับความเสื่อมของวัย และการทํางานของอวัยวะตางๆ ลดนอยลงดังที่ไดกลาวไว
ขางตนในเร่ืองปจจัยเสี่ยงในการวางยาสลบ ดังนั้นจึงตองมีการตรวจประเมินสภาพสัตวกอนการวางยาสลบ (Pre-
anesthetic assessment) โดยการซักประวัติสัตวปวยวามีโรคประจําตัว หรือเคยปวยโรคใดมากอนหนา รวมถึง
ประวัติการรักษาและการใชยา ตองทําการตรวจรางกายอยางละเอียด (full physical examination) และทําการ
เจาะเลือดตรวจคาโลหิตวิทยาพ้ืนฐานตางๆ เชน ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน (packed cell volume, PCV or 
hematocrit, Hct) ความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) คาโปรตีนทั้งหมด (total 
protein, TP) และโปรตีนอัลบูมิน (albumin) เปนตน  

ในสัตวสูงวัยควรตองมีการตรวจการทํางานของอวัยวะท่ีสําคัญ ไดแก ตับ และไต ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ
กําจัดยาสลบที่เขาสูรางกายสัตว เชน การประเมินการทํางานของไต อาจทําการตรวจคายูเรียไนโตรเจนในเลือด 
(blood urea nitrogen, BUN) การตรวจคาครีเอตินีน (creatinine) และการตรวจวิเคราะหปสสาวะ (urinalysis) 
สําหรับการประเมินการทํางานของตับ อาจตรวจคาโปรตีนอัลบูมิน (albumin) คาเอนไซมแอสพารเทตแอมิ
โนทรานสเฟอเรส (aspartate aminotransferase, AST) คาเอนไซมอะลานีนแอมิโนทรานสเฟอเรส (alanine 
aminotransferase, ALT) และ กรดน้ําดี (bile acids)  

นอกจากนี้ในสัตวปวยอายุมาก อาจพบความผิดปกติไดหลายระบบ เชน โรคหัวใจ โรคไต รวมถึงระบบ
ตอมไรทอ (endocrine system) เชน โรคไฮโปไทรอยด (hypothyroidism) หรือโรคเบาหวาน (diabetes 
mellitus) เปนตน จึงควรมีความจําเปนในการรับการตรวจเพิ่มเติมกอนการวางยาสลบ ไดแก การถายภาพ
เอ็กซเรยทั่วไป (Radiography) ท้ังในตําแหนงชองอกและชองทอง การตรวจอัลตราซาวนในสวนของอวัยวะในชอง
ทอง (Abdominal Ultrasonography) หรือกรณีมีความเสี่ยงโรคหัวใจ สัตวควรไดรับการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 
(Electrocardiography) และการตรวจหัวใจดวยคลื่นเสียงความถ่ีสูง (Echocardiography) ซ่ึงจะแสดงภาพการ
ทํางานของหัวใจ รวมถึงใชในการตรวจสอบปญหาการตีบ หรือรั่วของลิ้นหัวใจ (นริศ, 2560) 
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2. การใหสารน้ํากอนและขณะการผาตัด (Fluid therapy) 
การใหสารน้ํากอนและขณะวางยาสลบและผาตัด มีความสําคัญยิ่ง เนื่องจากสัตวที่เขารับการวางยาสลบ

นั้นตองมีการเตรียมตัวโดยการงดน้ําและอาหาร จึงอาจเกิดภาวะขาดน้ํา (dehydration) ข้ึนได นอกจากนี้สารน้ํายัง
ชวยแกไขภาวะเลือดมีปริมาณนอย (hypovolemia) และความดันโลหิตต่ํา (hypotension) ซึ่งเปนปญหาท่ีพบได
บอยจากการวางยาสลบและการผาตัด การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํายังชวยเปดชองทางการใหยาเขาหลอดเลือด
ดําในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดในการวางยาสลบสัตวที่มีอายุมากแลว 

การใหสารน้ํากอนการผาตัดในสัตวสูงวัย ควรทําการใหสารน้ําเขาหลอดเลือดดํากอนการผาตัดอยางนอย 
12 ชั่วโมง และควรเลือกชนิดของสารน้ําใหเหมาะสมกับสภาพสัตว โดยทั่วไปแนะนําใหใชสารละลายแล็กเทตริเกอร 
(Lactated ringer’s solution, LRS) หากสัตวปวยมีภาวะโรคหัวใจ ควรเลือกใชสารน้ําที่มีโซเดียมต่ํา  สําหรับ
อตัราเร็วการใหสารน้ําขณะผาตัดนั้น ในชวงแรกของการวางยาสลบ สัตวมีความเสี่ยงสูงตอภาวะความดันโลหิตต่ํา 
จึงแนะนําอัตราเร็วของน้ําเกลือเขาทางหลอดเลือดดําในสุนัขอยูที่ 5 – 10 มล./กก./ชม. และในแมวอยูที่ 5 มล./
กก./ชม. และเมื่อเวลาผานไป 1 ชั่วโมงหลังการวางยาสลบ แนะนําใหลดอัตราการใหสารน้ําลงมาท่ี 5 มล./กก./ชม. 
ในสุนัข โดยสามารถคงอัตราเร็วการใหน้ําเกลือในระดับนี้ไดนาน 3 – 4 ชั่วโมง กอนปรับลดลงตามความตองการ
ของสัตวแตละตัว (Weil and Ko, 2013)  
3. เทคนิคการวางยาสลบ (Anesthetic technique) 

3.1 การใหยานําสลบหรือยาซึม (Premedication or Sedation) 
ยาเตรียมการสลบ (preanesthetic drug or premedication) มีบทบาทสําคัญมากเพ่ือใหการวางยาสลบ

ในสัตวสูงวัยมีความปลอดภัย การใชยาเตรียมการสลบกอนการใหยาสลบมีขอดีหลายประการ  ไดแก ลด
ความเครียดของสัตว ลดปริมาณของยาสลบที่ใช โดยยาเตรียมการสลบที่ออกฤทธ์ิสั้นมีผลเฉพาะในข้ันตอนการนํา
สลบ สวนยาเตรียมการสลบที่ออกฤทธ์ิยาวจะลดปริมาณยาสลบท้ังในข้ันตอนการนําสลบและระหวางการผาตัด 
(นริศ, 2557) ยาเตรียมการสลบชวยลดความเจ็บปวด และลดปริมาณน้ําลาย ชวยใหการสางยาสลบเปนไปอยาง
นุมนวล และชวยลดผลขางเคียงของยาสลบที่อาจสงผลกดการทํางานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 
(Bednarski et al., 2011) สําหรับการใหยาเตรียมการสลบนั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การใหยาทางหลอด
เลือดดํา (intravenous, IV) ทางกลามเนื้อ (intramuscular, IM) ทางใตหนัง (subcutaneous, SC) หรือทางการ
กิน (oral route, PO) ซึ่งมีขอดีขอเสียตางกัน (นริศ, 2560) 
คุณสมบัติของยาเตรียมการสลบในอุดมคติมีลักษณะ 5 ประการ (Murrell, 2007) ดังนี้ 

1) ทําใหสัตวลดภาวะเครียด หรืองวงซึม 
2) สงผลนอยตอการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด 
3) สงผลนอยตอการหายใจของสัตว 
4) มีฤทธิ์ลดปวด 
5) มียาตานฤทธิ์ ทาํใหสามารถถอนฤทธ์ิยาไดเมื่อตองการ 
เนื่องจากไมมียาเตรียมการสลบตัวใดมีคุณสมบัติทุกประการในอุดมคติ จีงมีความจําเปนตองใชยา

เตรียมการสลบหลายชนิดรวมกัน โดยมุงเนนเพื่อรักษาระดับไหลเวียนโลหิตและการหายใจของสัตวใหสมดุล อีกทั้ง
เพื่อประโยชนในการลดปริมาณยาสลบที่ใช สงผลใหการวางยาสลบมีความสมดุลและปลอดภัยมากข้ึน (นริศ, 2560) 

การเลือกใชยาเตรียมการสลบในสัตวสูงวัย ควรเลือกยาท่ีออกฤทธ์ิซึมไมมากและใชขนาดของยาในระดับตํ่า 
(low dose) ยกตัวอยางเชน เอสโปรมาซีน (Acepromazine) โดยขนาดของยาท่ีแนะนําคือ 0.01 – 0.02 มก./กก. 
ฉีดเขากลามเนื้อ (IM) เปนยาท่ีเหมาะสมในการใชเพื่อใหสัตวสงบ และชวยลดความเครียดได โดยยามีผลตอระบบ
หัวใจและหลอดเลือดนอยมาก นอกจากน้ียังแนะนําใหใชยาในกลุมเบนโซไดอะซีพีน (Benzodiazepines) เชน มิดา
โซแลม (Midazolam) ขนาดของยาท่ีแนะนํา 0.2 มก./กก. ฉีดเขากลามเนื้อ (IM) หรือเขาหลอดเลือดํา (IV) และ
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ไดอะซีแพม (Diazepam) ขนาดของยาท่ีแนะนํา 0.2 มก./กก. ฉีดเขาหลอดเลือดํา (IV) เนื่องจากยากลุมนี้มีฤทธิ์
คลายกังวล (anxiolytic) มีฤทธิ์ในการคลายกลามเนื้อ (muscle relaxation) มีฤทธิ์เปนยากันชัก 
(anticonvulsant) และยามีผลขางเคียงตอระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินหายใจเพียงเล็กนอย จึงเหมาะ
สําหรับสัตวที่มีสภาพโทรม หรืออายุมาก หรือมีความเสี่ยงในการผาตัดสูง (Hughes, 2008) อยางไรก็ตามยาท้ังสอง
กลุมนี้ไมมีฤทธิ์ลดปวด จึงควรใหยาเตรียมการสลบที่มีฤทธิ์ลดปวดรวมดวยเพ่ือใหเกิดการวางยาสลบอยางสมดุล 
(balanced anesthesia) เชน การใชไดอะซีแพม หรือมิดาโซแลม รวมกับมอรฟน (Morphine) ซี่งเปนยาในกลุม
โอพิออยด (Opioids) เปนยาตรียมการสลบ เปนตน (วิจิตร และนริศ, 2560) ยาในกลุมโอพิออยดตัวอ่ืนๆ เชน เพต
ทิดีน (Pethidine) บูพรีนอรฟน (Buprenorphine) และบูทอรฟานอล (Butorphanol) เปนตน 

อยางไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงยาเตรียมการสลบในกลุมยาแอนตี้โคลิเนอรจิก (Anti-cholinergic drugs) เชน 
อะโทรปน (Atropine) เน่ืองยาออกฤทธิ์เพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ และทําใหเกิดความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ควร
หลีกเล่ียงยาในกลุมอัลฟาทูอะดรีโนเซปเตอรอะโกนิสต (α2 Adrenoreceptor agonist) เชน ไซลาซีน (Xylazine) 
และเมดีโตมิดีน (Medetomidine) เน่ืองจากยามีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดคอนขางมาก ทําใหเกิดหัวใจเตน
ชาลง (bradycardia) หัวใจเตนไมเปนจังหวะสม่ําเสมอ (arrhythmias) ความดันสูง (hypertension) หรือความดัน
ต่ํา (hypotension) และทําใหหลอดเลือดหดตัว (vasoconstriction) (Murrell, 2007) 

3.2 การใหยาชักนําใหสลบ (Induction of anesthesia) 
การใหยาชักนําสลบในสัตวสูงวัย อาจใหไดทั้งในรูปแบบของยาฉีด (Injectable anesthesia) และใน

รูปแบบของยาดมสลบ (Inhalation anesthesia)  
 การใหยาสลบรูปแบบฉีด (Injectable anesthesia) มักถูกนํามาใชเพื่อการนําสลบอยางรวดเร็ว ใน
ระยะเวลาอันสั้น หรือในกรณีที่ไมมีเครื่องดมยาสลบ โดยยาสลบที่ใชในทางสัตวแพทยประกอบดวยยาสลบในกลุม
ตางๆ ไดแก 

1) กลุมบารบิทูเรต (Barbiturates) ไดแก ไทโอเพนทอล (Thiopental) และเพนโทบารบิทอล 
(Pentobarbital) 

2) กลุมยานาํสลบแบบแยกตัว (Dissociative drug) ไดแก เคตามีน (Ketamine) และไทเลทามีน-โซลา
ซีแพม (Tiletamine-Zolazepam) 

3) โปรโพฟอล (Propofol) 
4) อีโตมิเดต (Etomidate) 
5) อัลฟาซาโลน (Alfaxalone) 
ยาสลบรูปแบบฉีด ที่แนะนําใหใชในสัตวสูงวัย ไดแก โปรโพฟอล (Propofol) และ อัลฟาซาโลน 

(Alfaxolone) โดยโปรโพฟอล ออกฤทธ์ิทําใหสัตวสลบอยางรวดเร็ว และสงผลลดความสามารถในการบีบตัวของ
หัวใจ (cardiac contractility) นอยกวายาในกลุมไทโอบารบิทูเรต (นริศ, 2557) อยางไรก็ดีการใหยาในปริมาณ
มาก อาจมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยสงผลใหเกิดความดันโลหิตต่ํา ภาวะหัวใจเตนชา และลดแรงบีบตัว
ของหัวใจไดเชนกัน (Blaze and Glowaski, 2004) มีผลตอระบบทางเดินหายใจทําใหสัตวหยุดหายใจได 
โดยเฉพาะเม่ือมีการเดินยาอยางรวดเร็ว นอกจากนี้พบวาโปรโพฟอลสงผลใหเพิ่มแรงดันในลูกตา (intraocular 
pressure, IOP) ในสุนัข และอาจพบกลามเนื้อกระตุกไดขณะเดินยา โดยขนาดของยาโปรโพฟอลท่ีแนะนําคือ           
1 – 3 มก./กก. ฉีดเขาหลอดเลือดํา และควรมีการใหออกซิเจนกอนและขณะการวางยาสลบ 

อัลฟาซาโลน (Alfaxalone) เปนสเตียรอยดชนิดนิวโรแอคทีฟ (Neuroactive steroid) โดยเปนสาร
อนุพันธของโปรเจสเตอโรน (progesterone derivative) ยามีฤทธิ์ทําใหสัตวหลับ และคลายกลามเนื้อโดยออกฤทธิ์
ตอองคประกอบเชิงซอนของหนวยรับกาบาเอคลอไรดแชนแนล (GABAA receptor-chloride channel complex) 
ในเซลลสมอง สงผลยับยั้งการนํากระแสประสาทและทําใหสัตวหมดสติ ยาจะชวยลดกระบวนการเมแทบอลิซึมของ
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สมอง และปริมาณเลือดไปเล้ียงสมอง จึงแนะนําใหใชยาในกรณีสัตวมีปญหาเก่ียวเนื่องกับสมอง ยามีผลนอยตอ
ระบบไหลเวียนโลหิต ยกเวนในขนาดยาท่ีสูงซึ่งกดการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ ทําใหเกิดความดันโลหิตต่ําได 

จากการศึกษาของ Zeynep Bilgen Sen และ Nuh Kilic (2018) โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การใชยาโปรโพฟอล (Propofol) และ อัลฟาซาโลน (Alfaxolone) เปนยานําสลบสําหรับการวางยาสลบในสัตวสูง
วัย ผลการศึกษาพบวายาท้ังสองชนิดใหผลการสลบที่ดีและยามีความปลอดภัยตอการวางยาสลบในสัตวที่อายุมาก 
อยางไรก็ตามยาทั้งสองชนิดนี้ไมมีฤทธิ์ลดลดปวด จึงควรใหยาลดปวดรวมดวยท้ังในระยะกอนและระหวางการผาตัด 

การใหยาสลบรูปแบบยาดมสลบ (Inhalation anesthesia) ไดรับการใชอยางแพรหลายในทางสัตว
แพทย โดยมีผลระงับความรูสึก อีกทั้งสามารถปรับระดับความลึกของการสลบไดอยางรวดเร็ว (นริศ, 2560) โดยยา
ดมสลบที่นิยมนํามาใชในการวางสลบสัตวสูงอายุ ไดแก ไอโซฟลูเรน (Isoflurane) และ ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) 

ไอโซฟลูเรน (Isoflurane) เปนยาดมสลบในกลุมฟลูออริเนตอีเทอร (Fluorinated ether) มีการนํามาใช
อยางแพรหลายในวงการสตัวแพทย จัดเปนยาดมสลบที่มีฤทธิ์แรง โดยพบคาเอ็มเอซี (MAC) ในสุนัขเทากับ 1.28% 
และในแมวเทากับ 1.63% ยาสามารถออกฤทธ์ิชักนําการสลบและสัตวฟนจากภาวะสลบไดเร็ว 

ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) เปนยาดมสลบในกลุม ฟลูออริเนตอีเทอร (Fluorinated ether) ฤทธ์ิทําให
สัตวสลบและถูกนํามาใชสําหรับการวางยาสลบท่ัวตัวในสัตว โดยพบคาเอ็มเอซี (MAC) ในสุนัขเทากับ 2.35% และ
ในแมวเทากับ 2.58% มีขอดีคือสามารถชักนําการสลบและฟนจากภาวะสลบไดเร็ว 

นอกจากนี้จากการศึกษาของ Zeynep Bilgen Sen และ Nuh Kilic (2018) โดยทําการศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชยาไอโซฟลูเรน (Isoflurane) และ ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) เปนยาดมสลบสําหรับการ
วางยาสลบในสัตวสูงวัย ผลการศึกษาพบวายาทั้งสองชนิดใหผลการสลบที่ดีและยามีความปลอดภัยตอการวาง
ยาสลบในสัตวที่อายุมากเชนกัน 

1.1 การใหยาคงภาวะการสลบ (Maintenance of anesthesia) 
การใหสัตวคงภาวะการสลบในสัตวสูงวัย ควรใชวิธีการดมยาสลบ (Inhalation anesthesia) เน่ืองจาก

สามารถปรับระดับความลึกของการสลบไดอยางรวดเร็ว จึงมีความปลอดภัยกับตัวสัตว ยาดมสลบที่นิยมใช ไดแก 
ไอโซฟลูเรน (Isoflurane) และ ซีโวฟลูเรน (Sevoflurane) เชนเดียวกับที่ใชในการนําสลบ แตระดับของยาท่ีใหใน
การคงภาวะสลบ (Maintenance) จะต่ํากวาในการชักนําใหสลบ (Induction) ซึ่งการใชไอโซฟลูเรน มีขอดีคือจะ
ชวยเก็บรักษาปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะตางๆ (organ blood flow) ใหอยูในภาวะสมดุลไดดีกวายาดมสลบชนดิ
ฮาโลเทน (Halothane) ยามีฤทธิ์กดการทํางานของกลามเนื้อหัวใจนอย และสัตวมีการฟนจากสลบไดเร็ว แตขอเสีย
คือยาอาจมีผลทําใหเกิดหลอดเลือดขยายตัว (vasodilation) ซึ่งอาจสงผลตอปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจ 
(cardiac output) ที่นอยลง และทําใหมีเลือดไปเล้ียงอวัยวะตางๆ ไดนอยลง จึงควรใหสารน้ํารวมดวยในระหวาง
การวางยาสลบ (Morgan et al., 2002) 
4. การใหยาระงับปวด (Analgesia) 

ความเจ็บปวดในการผาตัดสัตวสูงวัย จะมีผลเพ่ิมอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิตใหสูงขึ้น ซึ่งจะ
สงผลใหกลามเนื้อหัวใจมีความตองการออกซิเจนเพิ่มมากข้ึน และเพิ่มโอกาสการเกิดหัวใจเตนเปนจังหวะไม
สม่ําเสมอ (arrhythmias) ดังนั้นการใหยาระงับปวดจะชวยลดอาการแทรกซอนเหลานี้ และชวยใหสัตวไมทรมาน
จากความเจ็บปวด โดยยาระงับปวดที่ใชในสัตวสูงวัย ไดแก  
 ยากลุมโอพิออยด (Opioids) เชน มอรฟน (Morphine) ซี่งยากลุมนี้จะชวยลดอัตราการเตนของหัวใจ 
และชวยใหเลือดไปเลี้ยงกลามเนื้อหัวใจ (coronary blood flow) ไดดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลตอการบีบตัวของ
กลามเนื้อหัวใจเพียงเล็กนอย แตก็มีขอเสียคือหากใหยาในขนาดท่ีสูง (มากกวา 0.4 มก./กก.) อาจสงผลทําใหเกิด
ภาวะหัวใจเตนชาลง (bradycardia)  
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 ยาลดการอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยด (Non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs) การใหยากลุมนี้
กอนการวางยาสลบอาจทําโดยการใหยาในรูปแบบของการกิน 1 – 2 ชั่วโมงกอนการวางยาสลบ หรืออาจใหยารูปแบบ
ฉีดเปนยาเตรียมการสลบ เน่ืองจากฤทธิ์ของยากลุมนี้มีระยะการออกฤทธิ์นาน จึงครอบคลุมชวงระยะกอนการผาตัด 
(pre-operative period) ระยะระหวางการผาตัด (intraoperative period) และระยะหลังการผาตัด (postoperative 
period) แตสิ่งตองเฝาระวังคือ ผลกระทบจากการใหยากลุมนี้ตอการทํางานของทางเดินอาหาร ตับ ไต หัวใจ และเกล็ด
เลือด เปนตน เพื่อลดผลขางเคียงที่อาจเกิดข้ึน แนะนําใหสารน้ําอยางเพียงพอในสัตวปวยและหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะ
ขาดน้ํา (นริศ, 2560) ปจจุบันมียาตัวใหมออกมา เชน Meloxicam และ Carprofen ซึ่งยามีผลขางเคียงตอไตและ
ทางเดินอาหารนอยลง จึงสามารถนํามาใชไดในการวางยาสลบสัตวสูงวัยไดคอนขางปลอดภัย (Hughes, 2008) 
5. การเฝาระวังขณะสลบและการฟนจากยาสลบ (Monitoring and Recovery) 

การเฝาระวังขณะสลบ (Monitoring) มีความสําคัญอยางมากตลอดทุกขั้นตอนของการวางยาสลบ โดย
การเฝาติดตามสัญญาณชีพจะชวยบงชี้ความลึกของการสลบ (depth of anesthesia) การหายใจ (ventilation) 
การไหลเวียนโลหิต (circulation) การแลกเปล่ียนอกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (oxygenation) และเมตาบอลิซึมของ
รางกายสัตว (animal metabolism) สําหรับสัญญาณชีพที่สามารถเฝาระวังโดยใชอุปกรณพื้นฐาน ไดแก รีเฟล็กซ
หนังตาและกระจกตา ตําแหนงลูกตา รีเฟล็กซขาและรีเฟล็กซความเจ็บปวด อัตราการหายใจ อัตราการเตนของ
หัวใจ หรือชีพจร สีเยื่อเมือก เวลาประจุเลือดฝอย (CRT) และอุณหภูมิรางกาย (นริศ, 2556) 

การดูแลภายหลังการผาตัด หรือการฟนจากสลบ (Recovery) มีความสําคัญมาก เนื่องจากอาจพบ
ภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นไดบอย และอาจนําไปสูการเสียชีวิตของสัตวเล็ก (Thengchaisri, 2015) โดยปญหาท่ีพบ
บอย ไดแก ปญหาอุณหภูมิรางกายต่ํา (hypothermia) ปญหาการสําลัก (aspiration) ภาวะขาดอากาศเน่ืองจาก
การระบายอากาศที่ปอดลดลง (hypoventilation) และภาวะช็อค (shock) เปนตน 
 

สรุป 
 ยาเตรียมนําสลบ (preanesthetic drugs) และยาสลบ (anesthetic drugs) ที่กระตุนใหเกิดภาวะหัวใจเตน
ผิดจังหวะที่แนะนําหลีกเลี่ยง ไดแก ไซลาซีน (Xylazine) และเมดิโตมิดีน (Medetomidine) โดยยาท้ังสองสามารถชัก
นําภาวะหัวใจเตนชา (bradycardia) และเอวีบล็อกระดับทุติยภูมิ (2nd degree AV block) ยาสลบไทโอเพนทอล 
(Thiopental) อาจชักนําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ เชน ภาวะหัวใจพีวีซี (Premature Ventricular Contraction, PVC) 
และเวนทริคิวลาร ไบเจมินี (Ventricular bigeminy) อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการใชยาสลบเคตามีน (Ketamine) ซ่ึงเพิ่ม
การทํางานของหัวใจ ทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนเร็ว (tachycardia) อีกทั้งไมควรใชสลบในกลุมบารบิทูเรต 
(Barbiturates) เพราะเปนยานําสลบที่มีความปลอดภัยต่ํา อาจทําใหสัตวสูงวัยเสยีชีวิตไดขณะวางยาสลบ (นริศ, 2560) 
 สําหรับยาสลบท่ีสามารถใชได เชน โปรโพฟอล (Propofol) หรืออัลฟาซาโลน (Alfaxalone) นั้น          
สัตวแพทยควรลดขนาดยาที่ใชในสัตวสูงวัยลง โดยอาจใชยาเพียงหนึ่งในสามของขนาดยาท่ีใชในสัตวโตเต็มวัย           
สัตวปวยอาจมีการตอบสนองตอยาชากวาปกติ วิสัญญีแพทยตองใหเวลาสัตวจนกวายาสลบจะออกฤทธิ์ การฟนตัวก็
จะชากวาปกติดวยเพราะความสามารถในการกําจัดยาออกผานตับและไตลดลง มักตรวจพบปญหาอุณหภูมิรางกาย
ต่ํา (hypothermia) ในสัตวสูงวัย (Thengchaisri, 2015) โดยมีสาเหตุจากกลไกของยาสลบขัดขวางความสามารถ
ในการควบคุมอุณหภูมิรางกายใหเปนปกติ (Brodbelt, 2010) 
 สัตวในกลุมนี้ควรไดรับสารน้ําตลอดระยะเวลาของการสลบ เนื่องจากมีแนวโนมที่จะเกิดภาวะความดัน
โลหิตต่ํา (hypotension) สงผลใหผลปริมาณเลือดไปเลี้ยงไต (renal perfusion) ในทางตรงกันขาม หากไม
ระมัดระวังการใหสารน้ําในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจนําไปสูภาวะน้ําเกินในรางกาย (overhydration) โดยเฉพาะใน
แมวและเปนหนึ่งในปจจัยที่นําไปสูการเสียชีวิตของสัตว (Brodbelt et al., 2007) นอกจากน้ีควรทําการตรวจ
คลื่นไฟฟาหัวใจ (Electrocardiogram) ตลอดระยะเวลาของการวางยาสลบ 
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