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งานระบาดวิทยา
ชางเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมที่มีขนาดใหญเปนลําดับตนๆ
ถูกจัดอยูใ น order Probocidae ซึ่งมีลักษณะเดน คือ มีรางกายขนาด
ใหญ จมูกและริมฝปากบน คือ “งวง” ใชสําหรับหายใจ จับสิ่งของ
และจับอาหารเขาปาก ฟนหนาเจริญไปเปน “งา” มีฟน กรามรวมตัว
กันเปนแผน ขาใหญตรงคลายตนเสา กระเพาะอาหารแบบเดี่ยว ตัวผู
ลูกอัณฑะอยูในชองทอง ตัวเมียมดลูกแบบ Bicornuate และมีเตานม
1 คู อยูที่หนาอกระหวางขาหนาทั้ง 2 ขาง
ถิ่นอาศัยอยูในบริเวณทุงราบของทวีปแอฟริกา และในทวีป
เอเชีย โดยชางแอฟริกา แบงเปน 2 species คือ ชางทุงแอฟริกา
(Loxodonta africana africana) และชางปาแอฟริกา (Loxodonta
africana cyclotis) ชางเอเชียจะมีขนาดเล็กกวาชางแอฟริกา อีกทั้งยัง
มีความแตกตางกันทั้ง โครงสรางลําตัว กะโหลก หู และ DNA โดย
ชางเอเชียจะแบงออกเปน 3 species คือ ชางเอเชียพันธุศรีลังกา
(Elephas maximus maximus) มีขนาดใหญที่สุด พบในประเทศศรี
ลังกา ตัวผูมักจะมีงาขนาดเล็ก “ขนาย” หรือไมมีงา “สีดอ” ชางเอเชีย
พันธุอินเดีย (Elephas maximus indicus) พบกระจายอยูใ นทวีป
เอเชีย และในประเทศไทย ชางเอเชียพันธุสุมาตรา (Elephas
maximus sumatranus) พบเฉพาะบนเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย มีขนาดรางกายเล็กที่สุดในกลุม ชางเอเชีย

วัตถุประสงค
1.เพื่อเผยแพรขอมูลวิชาการดานสุขภาพสัตว
2.เพื่อเปนแหลงขอมูลดานการปศุสัตว
3.เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางชาวปศุสัตว
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ขนาดและน้าํ หนักของชางแตละชนิด
Species
E. maximus maximus
E. maximus indicus
E. maximus sumatranus
L. africana africana
L. africana cyclotis

Adult
Mass(Kg)
2000-5000
2000-5000
2000-4000
4000-7000
2000-4500

Height at shoulder(m)
2.0-3.5
2.0-3.5
2.0-3.2
3.0-4.0
2.0-3.0

ภาพจาก http://elephant.elehost.com

จากขนาดและน้ําหนักตัวของชางนั้น ทําใหชางมีความตองการอยางนอย 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
ตัวเพราะฉะนัน้ ชางขนาดโตเต็มที่ น้ําหนักตัวประมาณ 4,000 กิโลกรัม จะตองการอาหาร วันละ 400
กิโลกรัม และยังตองการน้ําถึงวันละ 140-200 ลิตร
หันกลับมาดูชา งในประเทศไทยกันบาง ในอดีตประเทศไทยมีชางจํานวนมาก ทั้งชางปา (หนวย
นับเปน ตัว) และชางเลี้ยง (หนวยนับเปน เชือก) ชางเปนสัญลักษณของประเทศ เปนราชพาหนะของ
พระมหากษัตริย และเปนสวนสําคัญในอุตสาหกรรมปาไม หลังจากประเทศไทยประกาศปดปา ชางหลาย
รอยเชือกจึงเขาสูธุรกิจการทองเที่ยว เปนชางที่อยูในปางชาง-แคมปชาง สําหรับนักทองเที่ยวนั่งทองเที่ยวไป
ในปา และเปนชางโชวการแสดง นอกจากนี้ยังมีชางอีกกลุมใหญอยูใ นธุรกิจชางเรรอน ทั้งคณะชางละครเร
ซึ่งประกอบดวยลูกชางและชางรุน ประมาณ 3-4 เชือก เดินทางแสดงละครเรตามจังหวัดตางๆ และชางเรขาย
ผลไม ซึ่งพบไดทั่วไปตามชานเมืองกรุงเทพฯ และตามจังหวัดใหญๆ ชางเหลานี้เปนชางที่อยูใกลชุมชน และ
ประชาชน แมวาชางจะเปนสัตวที่เฉลียวฉลาด ฝกในอยูใ นการบังคับได แตดว ยการทํางานหนัก พักผอนไม
เพียงพอ ไดรับอาหารและน้าํ ไมเพียงพอ มลภาวะจากสังคมเมือง สิ่งเหลานี้อาจทําใหชางเกิดสภาพเครียดและ
อาละวาดได
ชางอาละวาด เคยเปนประเด็นขาวอยูใ นชวงเวลาหนึ่ง และมักจะถูกกลาวขานวาชางอาละวาดเพราะ
การตกมัน แตทวาในความหมายของคําวาชางตกมัน (musth) คือ ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับชางทุก
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เชือก ซึ่งอาจกินเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห บางตัวอาจนานถึง 4-5 เดือน โดยมากเปนในเพศผูมากกวาเพศ
เมียและมีอาการรุนแรงกวา ชางมักจะเริ่มตกมันในฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ อาการตกมัน
จะเกิดกับชางที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และมีรา งกายที่สมบูรณไดรับอาหารเต็มที่ ชางที่มีอาการตกมัน จะสามารถ
สังเกตไดจากตอมเล็กๆ ที่ขมับทั้งสองขาง ซึ่งจะอยูระหวางหูกบั ตา (Temporal gland) ตอมนี้จะบวมขึ้น
และมีน้ํามันกลิ่นรุนแรงไหลออกมา ในขณะที่ตกมัน จะแสดงอาการดุราย ความจําเสื่อมและพยายามทําลาย
ทุกอยางแมกระทั่งควาญของตนเอง ดังนัน้ การตกมันจะเกิดกับชางที่สมบูรณเทานั้น สําหรับชางที่ตองทํางาน
หนัก ไดรับอาหารไมเพียงพอ และตองอยูกับมลภาวะของเมือง อีกทั้งขาดควาญที่รูวิชาคชศาสตรและขาด
การเอาใจใส การอาละวาดของชางในกลุม นี้นาจะเกิดจากความเครียดไมใชการตกมัน

ชางตกมัน
: น.สพ. กิติภัทท สุจิต ; 2546

การระงับเหตุชางอาละวาด
ถารูธรรมชาติของชาง เราจะสามารถวางแผนในการปองกันได ปางชาง-แคมปชางที่มีชางใน
ครอบครอง ตองมีบริเวณสําหรับผูกชางตกมัน มีอาหารและน้ําอยางเพียงพอ และคอยเวลาใหชางคลายอาการ
ไปเอง กรณีทมี่ ีเหตุสุดวิสยั จําเปนตองใชการวางยาซึมหรือยาสลบดวยปนยิงยาซึมหรือยาสลบ เพื่อควบคุม
ชาง แตกอนทีจ่ ะดําเนินการใดๆ ตองยึดหลักตอไปนี้
1.การวางแผนที่ดี
-บุคลากรตองมีความพรอม มีการซักซอมอยูเสมอ กําหนดทิศทางการหลบหลีกชาง
-เตรียมเวชภัณฑใหพรอม ยาซึมหรือยาสลบ ยาแกฤทธิ์ยาซึมหรือยาสลบ ยากูชีพ
-เตรียมชางตอ สําหรับเขาประชิด หลังจากยิงยาซึมหรือยาสลบชางอาละวาดแลว
-เตรียมบริเวณผูกชาง
2.คนปลอดภัย
-กําหนดทีมหลักและทีมรองในการยิงยาซึมหรือยาสลบ
-จํากัดจํานวนคนและบริเวณ กันผูที่ไมเกีย่ วของออกไป ไมใหมกี องเชียรหรือไทยมุง
-มีเจาหนาที่ตํารวจหรือทหารที่แมนปน ในกรณีตองทําเมตตาฆาต
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3.สัตวปลอดภัย
-เปนผลสัมฤทธิ์จากความพรอมในขอ 1 และ 2

ชางตกมันในปางชาง
: น.สพ. กิติภัทท สุจิต ; 2546

ยาสลบและยาซึมที่ใชในชาง
Species
Asian Elephant
Male
Female
Juvenile (1-5 years)
African Elephant
Male
Female
Juvenile (1-5 years)

Immobilization (mg)
Etorphine Carfentanil

Sedative(mg)
Xylazine

8-20
6-15
2-5

5-12
5-8

200-600
200-600
20-160

6-20
4-15
1-4

9-10
6-8
1-5

200-600
200-600
20-160

Etorphine เปน drug of choice ในการวางยาสลบชางปาหรือชางที่อยูในที่โลงและไม
สามารถควบคุมชางนั้นได ฤทธิ์ของ Etorphine ทําใหชางนอนสลบเต็มที่ ขนาดที่ใช คือ 1 มิลลิกรัม/450
กิโลกรัม สําหรับชางเอเชีย และ 1 มิลลิกรัม/600กิโลกรัม สําหรับชางแอฟริกา และใช Diprenorphine
ขนาด 2-4 เทาของ Etorphine ที่ใชไปเปน antidote ขอดีของ Etorphine คือ ชางสลบเร็ว ควบคุมเหตุการณ
ไดเร็ว แตทวาเราไมอาจทราบไดวาชางจะสลบบริเวณไหน ไมสามารถเคลื่อนยายชาง ตองเตรียมเวชภัณฑ
และอุปกรณกชู ีพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และผูที่ใช Etorphine ตองมีความรูความชํานาญเพราะ Etorphine
สามารถทําใหอันตรายถึงชีวติ ได
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Xylazine เปนยาซึมที่ใชกันมาก ในการทําใหชางซึมสําหรับการผาตัดเล็ก การชวยคลอด หรือการทํา
ใหชางสงบจากการอาละวาด ฤทธิ์ของ Xylazine ทําใหกลามเนื้อหยอนตัว งวงตก น้ําลายไหล และยืนนิง่
ขนาดที่ใช คือ 0.08 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือ 0.15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สําหรับชางอาละวาด และใช
Yohimbin ขนาด 2 เทาของ Xylazine ที่ใชไป และสิ่งที่สําคัญที่จะชวยให Xylazine ออกฤทธิ์ไดดี คือ
สิ่งแวดลอมที่เงียบไมมีการรบกวนจากเสียงคนหรือเครื่องจักร

ภาพชางตกมันหลังจากฉีด Xylazine
: น.สพ. กิติภัทท สุจิต ; 2546

อุปกรณสําหรับใหยาซึมหรือยาสลบ ตองอาศัยอุปกรณฉีดยาระยะไกล อยางปนยิงยาสลบ ซึ่งมีทั้ง
แบบ ขับเคลื่อนลูกดอกดวยการอัดลม กาซ หรือดินปน จากประสบการณของผูเขียน ในการยิงยาซึมชางตก
มัน ดวย Xylazine ขนาด 400 มิลลิกรัม ยิงยาซึมดวยปนยิงยาสลบแบบขับเคลื่อนลูกดอกดวยกาซ ใชเวลาใน
การออกฤทธิ์ 5 นาที และในระหวาง 5 นาที กอนทีจ่ ะยืนซึมชางจะวิ่งไลตลอดเวลา หลังจากผูกลามชางใน
บริเวณสําหรับผูกชางตกมัน และใหสังเกตอาการของชางใหดี ปกติ Xylazine จะคอยๆหมดฤทธิ์ใน 2-3
ชั่วโมง แตอาจมีบางกรณีทชี่ างอาจยืนซึมตอเนื่อง ควรให Yohimbin เพื่อแกฤทธิ์ของ Xylazine (การปลอย
ใหชางยืนซึม กลางแดดนานๆ จะทําใหเกิดแผลจากแดดเผาที่บริเวณหัวและหลัง) ใหอาหารที่มพี ลังงานต่ํา
และใหน้ํา อาการตกมันจะคอยๆคลายตัวในที่สุด
ขอมูลบางสวนจาก
ปานเทพ รัตนากร.2541.ขอปฏิบัติเพื่อการปองกันและขัน้ ตอนการควบคุมชางอาละวาด.สํานักพิมพผูจัดการ
.กรุงเทพมหานคร,44 น.
Fowler,M.E.2003.Zoo and Wild animal Medicine,fifth edition.Elsevier Science,541-550
http://thailandflfphant.org
http://www.lib.ru.ac.th
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การตรวจคุณภาพน้าํ นมดิบ
งานตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว
คงเคยไดยิน โฆษณาทีว่ า “รักใคร ใหดื่มนม“ กันบางแลวทางโทรทัศน โดย กบ สุวนันท กับ บรุค
ใชหลอด 2 อันดูดนมแกวเดียวกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา “น้ํานม” นั้น เปนสารที่มีคุณคาทางอาหารครบถวน ซึ่ง
มีประโยชนแกรางกาย เหมาะสําหรับผูบริโภคทุกเพศทุกวัย ดังนัน้ น้ํานมดิบ ที่นํามาแปรรูปเปนนมพรอมดื่ม
หรือผลิตภัณฑนม จึงตองมีคุณภาพดี
การผลิตนมดิบคุณภาพดี นัน้ ตองเปนนมที่สะอาดปราศจากสิ่งปลอมปน นมสะอาดนั้นตองยึดหลัก
3 ประการคือ 1. ความสะอาด 2. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 3. การทําใหนมเย็น
ปจจุบันมีการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ อยู 2 ระดับคือ
1. การตรวจสอบเบื้องตนที่ศนู ยรวมนมขณะทําการซื้อขายนมโดยจะดู 2 อยางคือ
1.1 การหาความถวงจําเพาะในน้าํ นมซึ่งควรมีคา ระหวาง 1.025 ถึง 1.027
1.2 การดูปฏิกิริยาของน้ํานมกับแอลกอฮอล
2. การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมในหองปฏิบตั ิการ มีดังนี้
2.1 ตรวจองคประกอบน้ํานมดิบ
2.2 ตรวจความสะอาดและสารปนเปอน
การตรวจองคประกอบน้ํานมดิบโดยใชเครื่องอัตโนมัติ วัดคา ไขมัน โปรตีน แลกโตส ธาตุน้ํานม
ไมรวมไขมัน และธาตุน้ํานมทั้งหมด ซึ่งในประเทศไทยไดใชคาไขมันและธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน ในการ
พิจารณาราคา สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารไดกําหนดใหน้ํานมดิบที่ดคี วรมีองคประกอบดังนี้
ไขมัน (Fat)
ไมนอยกวารอยละ 3.2
โปรตีน(Protein)
ไมนอยกวารอยละ 2.8
ธาตุน้ํานมไมรวมไขมัน(Solid not Fat) ไมนอยกวารอยละ 8.25
ธาตุน้ํานมทั้งหมด(Total Solid)
ไมนอยกวารอยละ 12
การตรวจความสะอาดและสารปนเปอน มีการตรวจวิเคราะหดังนี้ คือ
1. การประมาณจํานวนจุลินทรียโดยดูการเปลี่ยนสีของน้ํายาเมธิลีนบลูและรีซาซูรีน น้ํานมดิบ
คุณภาพดีควร มีการเปลี่ยนสีของน้ํายารีซาซูรีน ไมนอยกวา 4.5 จุดที่ 1 ชั่วโมง และเปลี่ยนสีของน้ํายาเมธิ
ลีนบลูเปนสีขาวที่มากกวา 4 ชั่วโมง
2. การตรวจนับจุลินทรียทั้งหมด ควรมีปริมาณจุลินทรียทั้งหมดไมมากกวา 400,000 โคโลนีตอ
มิลลิลิตร
3. การตรวจนับจุลินทรียทนความรอน ควรมีปริมาณจุลินทรียไมมากกวา 1,000 โคโลนีตอ
มิลลิลิตร
4. การตรวจนับจุลินทรียกลุมโคไลฟอรม ควรมีปริมาณจุลินทรียไมมากกวา 10,000 โคโลนี ตอ
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มิลลิลิตร
5. การตรวจนับจํานวนเซลลโซมาติกโดยใชเครื่องอัตโนมัติ ควรไมมากกวา 500,000 เซลล ตอ

มิลลิลิตร
6. การตรวจวัดจุดเยือกแข็ง เพือ่ ตรวจการปลอมปนน้ํา โดยใชเครื่องหาจุดเยือกแข็งน้ํานมดิบที่ดี

ควรมีคาจุดเยือกแข็งระหวาง -0.520 ถึง -0.525 มิลลิองศาเซลเซียส
7. การตรวจสารตกคางของยาปฏิชีวนะและยาตานจุลชีพเบื้องตนในน้ํานมดิบและผลิตภัณฑ โดย
ใชชุดทดสอบสําเร็จรูป น้ํานมคุณภาพดีควรใหผลลบตอชุดทดสอบนัน้ ๆ
8. การตรวจหาอะฟลาท็อกซิน โดยวัดคาการดูดกลืนแสง คาที่ไดควรนอยกวา 0.5 พีพีบี ตอ
มิลลิลิตร
การตรวจคุณภาพน้ํานมดิบนัน้ มีวัตถุประสงคดังนี้คือ เพื่อใชในการตัดสินราคาน้ํานม แบงระดับ
คุณภาพนมของสมาชิก นําไปปรับปรุงสุขาภิบาลในคอก และเพื่อชวยในการจัดการฟารมและปองกันสภาวะ
โรคในฝูงโคนมได
@@@@@@@@@@@@@@@@@
รายงานการชันสูตรโรคสัตว (กรกฎาคม-ธันวาคม 2548)
ชนิดสัตว จํานวนรายทัง้ หมดที่ตรวจพบโรค
กระบือ
1

โค

63

สุกร

9

แพะ

146

แกะ

10

ไก

28

เปด

12

จํานวนรายทีพ่ บโรค
โรคที่ตรวจพบ
Brucellosis
1
Brucellosis
58
Leptospirosis
1
Paratuberculosis
2
Mastitis
1
Anaplasmiasis
1
Swine fever
8
Colibacillosis
1
Brucellosis
143
3
GI. Parasite infestation
Brucellosis
10
Avian Influenza
26
Colibacillosis
2
Duck plague
9
Colibacillosis
2
Fungi infection
1
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542
ไปรษณียวังทอง
เหตุขัดของทีน่ ําจายผูรับไมได
0 จาหนาไมชัดเจน
0 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
0 ไมยอมรับ
0 ไมมีผูรับตามจาหนา
0 ไมมารับภายในกําหนด
0 ตาย
0 เลิกกิจการ
0 ลาออก
0 ยาย ไมทราบทีอ่ ยูใหม
0 เลขทับมีไมถึง
0 บานรือ้ ถอน
0 เลขขาดหายไป
0 อื่นๆ …………………….
ลงชือ่ ……………………….

ที่ปรึกษา : ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ : ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ : คณะกรรมการวิชาการ
กําหนดออก : ทุก 3 เดือน
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