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การตัดเขากวาง

น.สพ.กิติภัทท  สุจิต***

กลุมงานระบาดวิทยา

การทําฟารมกวางในประเทศไทย สามารถเลี้ยงไดหลายพันธุ
เพราะไดมีการแกไขพระราชบัญญัติใหทําการเพาะเลี้ยงในเชิงการคา
ได โดยตองขออนุญาตจากกรมปาไม เพื่อปองกันควบคุมการลักลอบ
จับสัตวปาเพื่อการซื้อขาย พันธุกวางที่เลี้ยงทั่วไป ไดแก กวางปาหรือ
กวางมา(Sambar deer, Cervas unicolor) เนื้อทราย (Hog deer, Cervas 
pernicus) กวางดาว(Chital deer, Axis axis) กวางรูซา(Rusa deer, 
Cervas timorensis) กวางซีกา(Sika deer, Cervas elaphus) กวางฟอล
โล(Follow deer, Dama dama) กวางแดง (Red deer, Cervas elaphus) 
นอกจากนี้ยังมีกวางมัสค (Musk deer, Moschus moschiferus) ที่
ประเทศจีนสกัดสารที่มีกลิ่นฉุนจากตอมบริเวณชองทองของกวางตัว
ผู ใชทําการผลิตหัวน้ําหอม และกวางในเขตหนาวอื่นๆ เชน กวางวาป
ต ิ   (Wapiti or Elk deer, Cervus canadensis) กวางเรนเดียร 
(Reindeer,Rangifer tarandas) เปนตน
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ลักษณะของเขากวาง
          กวางตัวผูจะเริ่มสรางเขาเมื่ออายุประมาณ 1 ป จากปุมสวนหนาของกะโหลกศีรษะ เปนอวัยวะที่เจริญมาจาก
สวนของเนื้อเยื่อชั้นนอก (epidermis) โดยงอกติดกะโหลกดานหนา (frontal bone) แตไมไดเปนสวนของกะโหลก
ศีรษะ เขามีลักษณะตัน ไมกลวงเหมือนเขาโค แพะ แกะ ในชวงที่เขาออน (velvet) จะมีเลือดมาหลอเลี้ยงและอุดม
ดวยเนื้อเยื่อ vascular ซึ่งประกอบดวยฮอรโมนเทสโทสเตอโรน และแรธาตุแคลเซียม โดยเฉพาะสวนปลายเขามีแร
ธาตุซีลิเนียมอยูจํานวนมาก ตัวลําเขาของกวางปายาว 70-80 ซ.ม.

          เขากวางแตละขางจะมี 3 กิ่ง กิ่งแรกเรียก กิ่งรับหมา (brow tine) จะชี้ไปดานหนา ลําเขาจริงจะชี้ไปดานหลัง
รอยตอระหวางกิ่งรับหมาและลําเขาจริงจะมีลักษณะคลายรูปตัวยู ก้ํากึ่งรูปตัววี ปลายของลําเขาจริงจะแตกแขนง
ออกเปน 2 กิ่ง โดยที่กิ่งดานหนาจะยาวกวากิ่งดานหลัง ลักษณะภายนอกของเขาออนมีหนังหุมขนสั้นละเอียดคลาย
กํามะหยี่ เขากวางออนเมื่อเวลาผานไป 2-3 เดือน จะแปรสภาพเปนเขาแข็ง (antler) มีลักษณะคลายหินปูนสีขาว เขา
กวางจะแกเต็มที่และแข็งแรงในชวงฤดูผสมพันธุ  ซึ่งกวางจะสามารถผลัดเขาไดและสรางขึ้นมาใหมทุกป กวางจึง
จัดอยูในตระกูล Cervidae ในขณะที่เขาของแพะแกะ (horn) ไมสามารถผลัดเขาและสรางขึ้นมาใหมได  เขากวางเริ่ม
ตัดครั้งแรกเมื่อกวางอายุได 3 ป หลังจากนั้นจะตัดไดทุกปๆ ละครั้ง เมื่อกวางมีน้ําหนักมากขึ้นน้ําหนักเขาจะเพิ่มขึ้น
ดวย เขากวางออนที่ไดคุณภาพและเหมาะสมจะตัด คือเขาออนที่มีอายุประมาณ 65-70 วัน นับจากวันที่เขาแกหลุด
ออกไป หรือเมื่อเห็นวาลําเขาจริงเริ่มแยกออกเปน 2 กิ่ง ยาวออกมาไมเกิน 2 นิ้ว

อุปกรณที่ใชในการตัดเขากวาง
1.เชือกมัดเขากวาง
2.เชือกมัดหามเลือด 
3. สําลีซับเลือด
4. ยาดํา รักษาแผล
5. เหล็กลอกหัวกวาง
6. เลื่อยตัดกิ่งไมฟนละเอียด
7. ถุงพลาสติกขนาด 7" x 10" 
8. เหลาขาวดีกรีต่ํา (20 - 35 ดีกรี)
9. ถังแสตนเลสผสมเหลากับเลือดกวางใหเขากัน
10. ผาดิบสีขาวขนาด 6" x 6" 
11. คนตัดเขาและผูชวยอีก 4 คน

ขั้นตอนการตัดเขา

1. เวลาที่ตัดควรเปนตอนเชาตรู เพราะจะอากาศไมรอน แสงนอย ลดความตื่นกลัวของกวาง เลือดไมออก
มาก
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2. จับกวางมัดโดยการใชบวงบาศคลองที่ขาหลังมัดใหกวางนอนลง มัดขาหนาทั้ง 2 ขางดึงไว คอกจับควร
เปนคอกขนาดเล็ก เพื่อลดทางวิ่งของกวางและสะดวกในการจับ  จับหัวกวางใสในเหล็กลอกหัวกวาง ใชเชือกที่มีอยู
มัดติดกับเหล็กลอก ใชเทาเหยียบเหล็กล็อกคนละขาง อีก 2 คน อยูที่ปลายเหล็กลอกคนละขาง อีก 2 คน ดึงเชือกขา
หนาและขาหลังไว ใชเชือกเล็กมัดหามเลือดที่โคนขาไวกอนตัด  ถามีคอกจัดการกวาง (Deer yard)และซองบีบ จะ
ลดความตื่นกลัวของกวางไดมาก กวางไมบอบช้ํามาก

3. ใชเลื่อยที่คมตัดเขาออน หางจากโคนเขาประมาณ 2 - 3 นิ้ว ตัดใหขาดออกมาและถาตองการเลือดจากเขา
ก็ใหใชถุงพลาสติกใสเหลามารองเอาตอนนี้เลย

4. เมื่อตัดเขาออกมาแลว ใหยกเขาใหรอยตัดขึ้นดานบน เพื่อปองกันไมใหเลือดไหลออกมาจากชองทางเดิน
ของเสนเลือด และเพื่อรักษาคุณภาพของเขากวางออนใหมีคุณภาพสูงสุด

5. ใชยาหามเลือดไปที่รอยแผลที่โคนเขา เกษตรกรบางรายใชผงชูรส และเอาสําลีโปะทับไปอีกชั้น จากนั้น
ใชผาขาวที่เตรียมไวหอแลวใชเชือกขนาด 0.5 มิลลิลิตรมัดติดโคนเขาเพื่อหามเลือดไว การมัดใชเทคนิคเพื่อใหดึง
ออกงาย ๆ และเมื่อแผลหายแลว หรือเลือดหยุดไหล จะไดคลายเชือกออกจากการมัดไดสะดวก  ตัดเขาอีกขางหนึ่ง
โดยใชขั้นตอนเดียวกัน

6. ถาแผลแหงแลว หรือเลือดหยุดไหล ใหดึงเชือกที่มัดหามเลือดออก แกมัดกวางแลวปลอยออกไป

7. นําเขากวางออนไปแชแข็ง เพื่อเตรียมสงหรือดําเนินการอบดายความรอนใหแหง เก็บไวจําหนายตอไป

ขอควรระวัง คือ ตองแนใจวาหามเลือดที่เขากวางและเลือดหยุดแลว จึงปลอยกวาง และไมควรใชยาสลบในการจับ
บังคับกวาง เพราะยาสลบจะผานกระแสโลหิต เขาสูเขากวาง  อาจมีผลตอผูบริโภคได

เอกสารอางอิง

** สุรินทร มัจฉาชีพ ชีวิตในสวนสัตว สํานักพิมพแพรพิทยา กรุงเทพฯ 2538

** ชัยณรงค คันธพนิจ รูรอบเรื่องเลี้ยงกวาง สํานักพิมพมติชน กรุงเทพฯ 2541

** www.dld.go.th

** www.thaifeed.net

** www.vet.ku.ac.th
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                                                                                                      น.สพ.สืบชาติ  สัจจวาทิต
นายบรรเทา  คําสี

นางสาววิลาวรรณ บุตรกูล
นางสาวศุภลักษณ พันธยิ้ม                                          

นางสาวกัญญา ทาสีธง

สารกลุมเบตาอะโกนิสต หรือสารเรงเนื้อแดง เปนสารที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใชในการผลิตยาขยายหลอดลม 
รักษาโรคหอบหืดในคน เชน ซัลบูทามอล (Salbutamol), เคลนบูเทอรอล (Clenbuteral) และแรคโตพามีน
(Ractopamine) เปนตน ผูเลี้ยงสุกรไดนํามาใชในทางที่ผิด โดยการผสมในอาหารสัตวและน้ําดื่มสําหรับเลี้ยงสุกร 
เพื่อลดไขมันและเพิ่มปริมาณเนื้อแดงในซากสุกรทําใหไดราคาสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดการตกคางในเนื้อสุกรเปนอันตราย
ตอผูบริโภค

สารกลุมนี้จะไปมีผลตอการทํางานของระบบประสาทที่ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ กลามเนื้อ
เรียบของหลอดเลือด หลอดลม กระเพาะปสสาวะ มีผลทําใหหัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตสูง น้ําตาลในเลือดต่ํา 
ประสาทหลอน และมีผลทําใหกลามเนื้อเรียบคลายตัว ปสสาวะไมออก ชะลอการคลอดลูก

ในสุกรจะทําใหสุกรมีอาการเครียดมากขึ้นกวาปกติ อาจทําใหช็อกตายในขณะจับขาย ในคนโดยเฉพาะ
ผูปวยที่เปนโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตอมไทรอยด หอบหืด ฯลฯ คนปกติจะมีการสะสม และจะโนมนําทําให
เกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีผลตอการระงับการสั่งซื้อเนื้อสัตวจากตางประเทศ ถาตรวจพบวาใชสารกลุมนี้ใน
เนื้อสัตวดวย

สําหรับประเทศไทย กรมปศุสัตวไดออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ หามใชสารกลุมนี้ในอาหาร
สัตวโดยเด็ดขาด ผูฝาฝนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยทั้ง 7 แหง เปน
ผูรับผิดชอบโครงการนี้ โดยประสานงานกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเก็บตัวอยางสงตรวจตาม
ศูนยฯ ตางๆ 

ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินการโครงการนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย 
ภาคเหนือตอนลาง  ในฐานะสวนหนึ่งของหองปฏิบัติการที่รับผิดชอบกิจกรรมนี้  ไดกําหนดเปาหมายการเก็บ
ตัวอยางปสสาวะสุกรจากฟารมและโรงฆาสัตว ในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัดเพื่อใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ดําเนินการ โดยใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดทําการเก็บตัวอยางปสสาวะทั้งจากโรงฆาสัตวและจากฟารมสุกร สง
ตรวจวิเคราะหหาสารในกลุมเบตา-อะโกนิสต ( Beta-agonist ) ซึ่งเปนสารเรงเนื้อแดงในสุกร โดยวิธีการตรวจทาง 
ELISA ( Enzyme Linked Immuno Sornent assay )

 เนื่องจากทางศูนยฯไดทําการตรวจวิเคราะหและสรุปผลปญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลาดําเนินการที่ผานมา 
จึงขอใหทางสํานักงานปศุสัตวในพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี รับทราบปญหาที่เกิดขึ้นและดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในแตละ
จังหวัดตอไป

การแกไขปญหาสารเรงเนื้อแดงในสุกร
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ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายประจําป 2551
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง สามารถปฏิบัติงานตรวจตัวอยางตามโครงการฯได

จํานวนทั้งสิ้น 7,220 ตัวอยาง (334.26%) จากเปาหมายจํานวนทั้งสิ้น 2,160 ตัวอยาง โดยจําแนกเปนตัวอยางจาก
ฟารม 6,916 ตัวอยาง และโรงฆาสัตว 304 ตัวอยาง ดังแสดงตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนตัวอยางที่สงตรวจในกิจกรรมแกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร

จํานวนตัวอยาง

สง
จังหวัด

ฟารม โรงฆา
รวม

กําแพงเพชร 768 0 768
ตาก 470 179 649

นครสวรรค 339 0 339
พิจิตร 1,276 90 1,366

พิษณุโลก 780 0 780
เพชรบูรณ 1,770 35 1,805

สุโขทัย 696 0 696
อุตรดิตถ 637 0 637
อุทัยธานี 180 0 180

รวม 6,916 304 7,220

ผลการตรวจหาสารกลุมเบตาอะโกนิสตจากตัวอยางปสสาวะสุกร
จากการตรวจวิเคราะหตัวอยางปสสาวะสุกรจํานวน 7,220 ตัวอยาง พบผลบวกจํานวน 563 ตัวอยาง 

(7.80%) จําแนกเปนตัวอยางจากฟารมจํานวน 6,916 ตัวอยาง พบผลบวกจํานวน 507 ตัวอยาง (7.33%) และเปน
ตัวอยางจากโรงฆาสัตว จํานวน  304  ตัวอยาง พบผลบวกจํานวน 56  ตัวอยาง (18.42%) ดังแสดงตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจหาสารกลุมเบตาอะโกนิสตจากตัวอยางปสสาวะสุกร

ปสสาวะ

ฟารม โรงฆาสัตว
รวม

จังหวัด

จํานวน ผลบวก % จํานวน ผลบวก % จํานวน ผลบวก %

กําแพงเพชร 768 50 6.51 0 0 0.00 768 50 6.51

ตาก 470 32 6.81 179 22 12.29 649 54 8.32

นครสวรรค 339 28 8.26 0 0 0.00 339 28 8.26

พิจิตร 1,276 171 13.40 90 29 32.22 1,366 200 14.64

พิษณุโลก 780 22 2.82 0 0 0.00 780 22 2.82

เพชรบูรณ 1,770 98 5.54 35 5 14.29 1,805 103 5.71

สุโขทัย 696 22 3.16 0 0 0.00 696 22 3.16

อุตรดิตถ 637 80 12.56 0 0 0.00 637 80 12.56

อุทัยธานี 180 4 2.22 0 0 0.00 180 4 2.22
รวม 6,916 507 7.33 304 56 18.42 7,220 563 7.80

ผลการตรวจหาสารกลุมเบตาอะโกนิสตจากตัวอยางปสสาวะสุกรจําแนกตามกิจกรรม
จากการตรวจวิเคราะหตัวอยางปสสาวะสุกรจํานวน 7,220 ตัวอยาง  พบผลบวกจํานวน  563  ตัวอยาง 

(7.80%) เมื่อจําแนกเปนตัวอยางจากกิจกรรมปกติจํานวน 5,212 ตัวอยาง พบผลบวกจํานวน 501 ตัวอยาง (9.61%) 
และเปนตัวอยางจากกิจกรรมเคลื่อนยาย จํานวน 2,008 ตัวอยาง 
 พบผลบวกจํานวน 62 ตัวอยาง (3.09%) ดังแสดงตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจหาสารกลุมเบตาอะโกนิสตจากตัวอยางปสสาวะสุกรจําแนกตามกิจกรรม

ปกติ เคลื่อนยาย รวม
จังหวัด

จํานวน ผลบวก % จํานวน ผลบวก % จํานวน ผลบวก %

กําแพงเพชร 579 50 8.64 189 0 0.00 768 50 6.51

ตาก 586 51 8.70 63 3 4.76 649 54 8.32

นครสวรรค 330 28 8.48 9 0 0.00 339 28 8.26

พิจิตร 1,292 198 15.33 74 2 2.70 1,366 200 14.64

พิษณุโลก 700 22 3.14 80 0 0.00 780 22 2.82

เพชรบูรณ 655 59 9.01 1,150 44 3.83 1,805 103 5.71

สุโขทัย 391 18 4.60 305 4 1.31 696 22 3.16

อุตรดิตถ 584 75 12.84 53 5 9.43 637 80 12.56

อุทัยธานี 95 0 0.00 85 4 4.71 180 4 2.22
รวม 5,212 501 9.61 2,008 62 3.09 7,220 563 7.80

สรุปผลการตรวจสารเรงเนื้อแดงในสุกร
ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง สามารถปฏิบัติงานตรวจตัวอยางตามโครงการฯได

จํานวนทั้งสิ้น 7,220 ตัวอยาง (334.26%) จากเปาหมายจํานวนทั้งสิ้น 2,160 ตัวอยาง ซึ่งผลการปฏิบัติงานสูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไวในภาพรวม พบผลบวกจํานวน  563  ตัวอยาง (7.80%)  เมื่อจําแนกเปนตัวอยางจากกิจกรรม
ปกติจํานวน 5,212 ตัวอยาง พบผลบวกจํานวน 501 ตัวอยาง (9.61%) และเปนตัวอยางจากกิจกรรมเคลื่อนยาย 
จํานวน 2,008 ตัวอยาง  พบผลบวกจํานวน 62 ตัวอยาง (3.09%)
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$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

รายงานการชันสูตรโรคสัตว 
กรกฎาคม - กันยายน 2551

จํานวนตัวอยางที่สงตรวจ
ชนิดสัตว

ซาก, มีชีวิต เลือด, ซีรั่ม อุจจาระ เชื้อปายสําลี
โรคที่ตรวจพบ

จํานวน
ตัวอยางที่

พบ
Mastitis 3

โค 1 3,794 17 -
Brucellosis 2

กระบือ 17 42 1 - - -
สุกร 9 183 - 787 Classical swine fever 5
แกะ - 82 - - Brucellosis 1
แพะ 2 3,221 4 - Brucellosis 59

ไก 226 1,079 - 19,851 - -
เปด 50 39 - 25,950 Duck plague 4

นกธรรมชาติ 92 - - 106 - -
สัตวเลี้ยง 2 127 - - - -

อื่นๆ 14 6 9 203 - -

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 60/2542

ไปรษณียวังทอง

เหตุขัดของที่นําจายผูรับไมได
 จาหนาไมชัดเจน
 ไมมีเลขที่บานตามจาหนา
 ไมยอมรับ
 ไมมีผูรับตามจาหนา
 ไมมารับภายในกําหนด
 ตาย
 เลิกกิจการ
 ลาออก
 ยาย ไมทราบที่อยูใหม
 เลขทับมีไมถึง
 บานรื้อถอน
 เลขขาดหายไป
 อื่นๆ …………………….

ลงชื่อ……………………….

ที่ปรึกษา  :  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
เจาของ :  ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือตอนลาง
บรรณาธิการ :  น.สพ.ชัยยงค  สากํา นางสาววิลาวรรณ  บุตรกูล
กองบรรณาธิการ : น.สพ.กิติภัทท  สุจิต สพ.ญ.ธรรมรัฐ  หรพรอม นางนงลักษณ  แสงแกว

น.สพ.เสกสิทธิ์  สิงหแจม นายบรรเทา  คําสี นางสาวโยธกานต สิงหวงศ
น.สพ.สุรพงษ  ชื่นจิต นายสุภัทศิริ  อภินันทน นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ
น.สพ.สืบชาติ สัจจาวาทิต นายประสิทธิ์  สวัสดิ์วานิชวิชัย

กําหนดออก  :  ทุก 3 เดือน


