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ทางเลอืก? ไปถงึจดุหมายเดยีวกนั

ท าผา้ใหแ้หง้

3
แตล่ะทางเลอืกมจีดุหมายเดยีวกนั ตา่งก็มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี

ขึน้กบัความเหมาะสมและสถานการณ์



Permanent Sterilization of Male Dogs

Intratesticular injection of a balanced zinc solution 

for permanent sterilization of dogs. 

J Med Assoc Thai 2005; 88(5): 686-9. 
Veera Tepsumethanon, Henry Wilde, Thiravat Hemachudha

2 นาท/ีตัว          
(ช.ม.ละ 30 ตัว)

30 นาท/ีตัว      
(ช.ม.ละ 2 ตัว)



Intratesticular & Intraepedidymal Injection

CaCl2

Zinc Gluconate

Chlorhexidine Solution

Lactic Acid

*Freund J, et al. Aspermatogenesis in the guinea 

pig induced by the testicular tissue & adjuvants. 

J Exp Med 1953; 97: 711-726. 

>6 Decades*



www.acc-d.org/neutersol

*

$50 /vial

Dog only, 3-10m.

(2003)



Rabies Prevention & Control Involves Dogs

Vaccination 

Population reduction

Fertility control

Case investigation 

etc.



Dog Popn & Dog Popn Control in Thailand, 1993-2005 
(Hormonal injn, Castrate, Spay) Data by Livestock Dept.
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บริษัท เอม็ แอนด์ เอช็ แมนนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด
สนับสนุนการวจัิยพัฒนาและผลติยาท าหมันเพื่อใช้ในการวจัิย (ปีค.ศ. 2004)



InjectionTesticular Width

วัสดุและวิธีการ

ไม่ใช้ยาซมึ หรือยาสลบ
วัดความกว้างของลูกอัณฑะก่อนและหลังฉีดทุกวัน นาน 60 วัน
ฉีดข้างละ 0.8 - 1.0 มล. (สารละลาย Zinc 13.1 mg/ml)

Adult dog only



Dosage of Zinc gluconate Injectable Soln Corresponding to Testicular Width

Testicular Width (mm) Dose Administered (mL)
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งานวจิัย 

ระยะที่ 1 พค-กย47 สุนัข 7 ตัว 
เป็นหมันถาวร? หลงัฉีด Zinc gluconate เข้าลกูอณัฑะ
- ตรวจน า้เชือ้
(ไม่พบอสจิุ ~4 สปัดาห์หลงัฉีด) 

ระยะที่ 2 มค-พค48 สุนัข 9 ตัว
เวลาที่ไม่ผลิตอสุจ?ิ หลงัฉีด Zinc gluconate เข้าลกูอณัฑะ
- ตรวจชิน้เนือ้ Histopathology
(อณัฑะไมผ่ลิตอสจิุตัง้แต่ 3 สปัดาห์เป็นต้นไป ให้ผลสมบรูณ์ใน 8 สปัดาห์)



ผลการวิจัย
อัณฑะ

– บางตวัจะแสดงอาการไม่สบายตัวเม่ือตรวจคล าในวันที่ 1-11
– ทุกตวัไม่มีไข้
– ขนาดลูกอัณฑะ หลังฉีด

วนัท่ี 2-5 ~ 3-6 สปัดาห์ ~ 8 สปัดาห์
ใหญ่ท่ีสดุ กลบัสูข่นาดปกติ เหลือเพียง 3/4

พฤตกิรรม
– ไม่พบความเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

สิ่งไม่พงึประสงค์
– ถุงอัณฑะบวมน า้และขยายใหญ่  
– เกิดแผลตืน้ๆที่ผิวอัณฑะของสุนัข 1 ตัว ซึ่งหายเองได้ใน 7 วัน



Male dog sterilization

พ.ศ.2547-2552
• ทดสอบประสทิธิภาพ สารละลาย Zinc gluconate              

2 ระยะ ที่สถานเสาวภา สุนัข 16 ตัว
• ตีพมิพ์เผยแผ่ในวารสาร (J Med Assoc Thai, 2005)
• น าไปใช้ภาคสนาม ที่เกาะสุนัข และอบต.สวนส้ม

รวมสุนัข 121 ตัว
• จัดสัมมนาเชงิปฏบิัตกิาร 13 พย 49
• อ่ืนๆ ได้แก่

- WHO & WSPA เยี่ยมชมตดิตามผล 24 มีค 50 
- กรมปศุสัตว์น ายาไปใช้ (ฉีดได้ 29 ตัว)
- เทศบาลมาศกึษาดูงานและน ายาไปใช้ (ฉีดได้ 575 ตัว)
พ.ศ.2551-2552 ฉีดได้ 758 ตัว (เฉพาะที่ตดิตาม)



24 มีค 50 WHO & WSPA Asia เยี่ยมชมติดตามผล ที่อบต.สวนส้ม จ.สมุทรสาคร
(Dr Francois X. Meslin & Dr Kate Blaszak)



อาการไมพ่งึประสงค์
(การฉีดซงิคก์ลโูคเนตเขา้ลกูอณัฑะเพือ่ท าหมนัถาวรสนัุขเพศผู)้

ชว่งเวลา อาการไมพ่งึประสงค์

ขณะท าการจบับงัคบั                - สนุขัพนัธุเ์ล็กบางตวัมกีารรอ้ง  
ฉดียาเขา้ลกูอณัฑะ                  เนือ่งจากเป็นสนุขั ขีอ้อ้น/กลวั

หลงัฉดีภายใน 30 นาท ี           - บางตวัอาเจยีน 
- สนุขัพนัธุเ์ล็กบางตวัมผี ืน่ลมพษิขึน้

หลงัจากน ัน้ภายใน 1-3 วนั    1. นอนซมึ กนิอาหารนอ้ยลง
2. ลกูอณัฑะมขีนาดใหญข่ึน้ ถงุอณัฑะบวมน า้

3. บางตวัอาจมแีผลเกดิขึน้บรเิวณผวิหนงั 

ของถงุอณัฑะตรงจดุทีฉ่ดี

แตจ่ะหายเองไดภ้าย 7 วนั 17



เปรยีบเทยีบการท าหมนัถาวรโดยการใชย้าฉดีและการผา่ตดั

18

ฉดียาเขา้ลกูอณัฑะ ผา่ตดัเอาลกูอณัฑะออก

ยาสลบ ไมต่อ้งใช,้ จงึไมเ่สีย่ง ตอ้งใชย้าสลบ

ดแูลหลงัท า ไมต่อ้งท าอะไร ท าแผล, กนิยา, ตดัไหม 7-10 วนั

เวลาทีใ่ช ้ 2-5  นาที ~30  นาที

ผลขา้งเคยีง ลกูอณัฑะอกัเสบ, ถงุอณัฑะบวมน ้า
7 วนั อาจเกดิแผล หายเองได ้

ถงุอณัฑะอาจบวมน ้าเลอืด 7 วนั แผล
ทีเ่ย็บอาจแตกเนือ่งจากตดิเชือ้

เตรยีมการ เข็ม, ไซริง้ค์ อดน ้า-อาหารสนัุข, เครือ่งมอืผา่ตดั

ดจูากภายนอก ลกูอณัฑะเล็กกวา่เดมิ >25% ถงุอณัฑะแฟบ

เป็นหมันเมือ่ไร ~ 30-60 วนั หลงัผา่ตดั

พฤตกิรรมหลงัท า ความเป็นตวัผูล้ดลง แตย่ังเหลอือยู ่ ความเป็นตวัผูห้มดไป อว้นขึน้



กอ่นฉดี                                           หลงัฉดี

เปรยีบเทยีบกอ่นฉดีและหลงัฉดีซงิคก์ลโูคเนตเขา้ลกูอณัฑะ
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Days 60 after injection
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Anatomy of Testis



วนัแรก: เตรียมอุปกรณ์



ส าคญั

กอ่นท า สนุขั = งดอาหาร แตไ่มใ่ชข่อ้หา้ม
เจา้ของ = ยอมรบั & เขา้ใจ (วธิกีารท าหมันถาวรนี้)

ขณะท า Vet = วธิกีารฉดีทีถ่กูตอ้ง 
(ความส าเร็จ/Complication ขึน้อยูก่บัผูฉ้ีด)
จบับงัคบัสนุขัใหน้อนตะแคงซา้ย
(ฉีดเขา้ลกูอณัฑะซา้ยกอ่นเสมอ)

หลงัท า สนุขั =  บางตวัอาเจยีน/ลมพษิ ภายใน 30 นาที
พกั 2-3 วนั 
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วนัแรก: บงัคบัสุนัข



วนัแรก: บงัคบัสุนัข



วนัแรก: ตรวจวดัขนาดลกูอณัฑะ



วนัแรก: เตรียมฉีดเขา้ลกูอณัฑะ



วนัแรก: เตรียมฉีดเขา้ลกูอณัฑะ



วนัแรก: ฉีดเขา้ลกูอณัฑะ

1. รีดผวิหนังของ
ลูกอณัฑะให้ตึงไป
ข้างหน่ึงขณะแทง
เข็ม

2. คลายมือเลก็น้อย
พร้อมทั้งค่อยๆเดิน
ยาอย่างช้าๆ

3. คลายมือเพิม่ขึน้ 
ก่อนดึงเข็มออก

ดูดยาทลีะเข็ม  
ซ้ายก่อนขวา     
เดินยาช้าๆ



วนัแรก 1 สปัดาหห์ลงัฉีด

2 สปัดาหห์ลงัฉีด



ขอ้หา้ม 
(การฉีดซงิคก์ลโูคเนตเขา้ลกูอณัฑะเพือ่ท าหมนัถาวรสนัุขเพศผู)้

- Abnormality of testis:  Orchitis, Cryptorchid etc.

- หา้มฉดีซ า้  เขา้ในลกูอณัฑะขา้งเดมิไมว่า่กรณีใดๆ

- หา้มใชเ้ข็มเบอรใ์หญก่วา่ # 28, 29 

31



ผูใ้ชต้อ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการสตัวแพทยเ์ทา่น ัน้

สตัวแพทยผ์ูใ้ช ้ตอ้งเรยีนรู/้ศกึษาวธิกีารฉดีเขา้ลกูอณัฑะ 

32

ผูฉ้ดี
(การฉีดซงิคก์ลโูคเนตเขา้ลกูอณัฑะเพือ่ท าหมนัถาวรสนัุขเพศผู)้



Non-surgical methods for controlling the reproduction of 
dogs & cats. 

Internal document: guidance for WSPA staff and member societies (1/2)

Author: Louisa Tasker, MSc, BSc (Hons.). 2008

Neutersol®, a cytotoxic substance registered for use in the USA is a zinc gluconate
solution neutralised by arginine. When injected directly into the testicle Neutersol® 
causes atrophy of the testes and prostrate gland resulting in permanent sterilisation. In 
the USA it is currently approved for use in dogs aged between 3 and 10 months 
although it is being tested for use in older animals. In Thailand this is being trialled in 
adult animals without prior sedation. Although Neutersol® can be injected without 
sedation, the dog must be held firmly on its back to enable accurate delivery and it 
would be useful to facilitate restraint by sedation. The procedure requires a degree of 
skill: if injected outside the testicle (during insertion or withdrawal) the substance can be 
highly irritating and lead to ulceration of the tissues.   

33



Author: Louisa Tasker, MSc, BSc (Hons.). 2008

Neutersol® application, although associated with a 41–52% reduction in testosterone 
levels (post dose), might not alter sexually dimorphic behaviour in treated animals. 
Roaming, marking, aggression and mounting, for example, might still be displayed. In 
clinical trials researchers reported Neutersol® to be 99.6% effective when administered 
according to the manufacturer’s instructions. Adverse reactions observed during clinical 
trials include swelling of the testes, scrotal pain when palpated (6.3%), anorexia 
(4.1%), diarrhoea (2%) and lethargy (2.2%). Severe scrotal ulceration was found in 
4% of dogs, 2% of which required surgical intervention including scrotal ablation and 
removal of the affected necrotic tissue – a more complicated surgical procedure in 
comparison to routine castration surgery. Depending upon the skill of the veterinarian 
and the accessibility of suitable anaesthetics and analgesics, the side effects reported in 
this minority could eventually lead to the euthanasia of those dogs affected. 
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Non-surgical methods for controlling the reproduction of 
dogs & cats. 

Internal document: guidance for WSPA staff and member societies (2/2)



Clip Video: Non-surgical Sterilization of Dogs

Clip Video

Neuter 01.mpg


Glasgow 2008, Guidance for use of the Canine - CMPS – SF

(short form composite measure pain score) 1/3

 



Glasgow 2008, Guidance for use of the Canine - CMPS – SF

(short form composite measure pain score) 2/3
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Glasgow 2008, Guidance for use of the Canine - CMPS – SF

(short form composite measure pain score) 3/3



No or minimal signs of discomfort following injection.

- Pain sensing nerve endings are located only on the scrotal skin 

& in the testicular capsule rather than within the testicular 

parenchyma. 
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YouTube: Intratesticular sterilants & alternative methods 

for feline fertility control, Kutzler 2015

https://www.youtube.com/watch?v=6TMNpkxgAAw



Zeuterin® / EsterilSol® (USA)

Zinc gluconate, used in cat 

1. Intratesticular injection of a zinc-based solution for contraception of 

domestic cats: A randomized clinical trial of efficacy and safety. Oliveira, 2013.

2. Injection of a chemical castration agent, zinc gluconate, into the testes

of cats results in the impairment of spermatogenesis: A potentially
irreversible contraceptive approach for this species? Katharyne, 2014.

Testoblock®,

Ezy-N® (Thai)

3. Intratesticular and intraepididymal injections to sterilize male cats: 
From calcium chloride to zinc gluconate and beyond. Kutzler, 2015.

Infertile® (Brazil)




