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การท าให้สลบและการเชือดเอาเลือดออก 

กฎข้อที่1:  

เม่ือสตัว์เข้าสูซ่องบงัคบัควบคมุในการท าสลบ พนกังานท่ี
ท าหน้าท่ีท าสลบต้องพร้อมปฏิบตัิการท าให้สลบในทนัที 

กฎข้อที่2:  

สตัว์ไมส่ามารถถกูท าให้สลบได้จนกว่าพนกังานเชือดเอา
เลือดออกพร้อมปฏิบตัิการเอาเลือดออกในทนัที 

 



การท าให้สลบ (Stunning) 

• กระบวนการใด ๆ ท่ีเกิดโดยเจตนา เป็นสาเหตใุห้เกิดการ
สญูเสียความรู้สกึตวัและความรู้สกึสมัผสัโดยไมเ่จ็บปวด  



วัตถุประสงค์ของการท าให้สลบเชิงกล 

• เพ่ือท าให้สตัว์หมดสติ / สตัว์จะไมรู้่สกึถึงความเจ็บปวด
ใดๆ (ไมรู้่สกึสมัผสั -insensible) 

• สามารถปฏิบตัิขัน้ตอนการท าให้สตัว์ตายได้อย่าง
รวดเร็วและปลอดภยัในขณะท่ีสตัว์ยงัอยูใ่นสภาวะหมด
สติ  

สภาวะหมดสต ิหมายถึงการท่ีสตัว์ไมส่ามารถรับรู้
ตอ่สิ่งกระตุ้นสว่นปลายตา่งๆ รวมถงึความเจ็บปวด 



การท าให้สลบ 



สาเหตุที่การท าให้สลบเชิงกลได้ผล 

• การศกึษาผลการกระทบกระเทือนของศีรษะจาก
อุบัตเิหตุบนท้องถนนพบว่าการเกิดการกระแทกที่
ศีรษะอย่างฉับพลันท าให้เกิดสภาวะหมดสตจิาก : 
1. ท าให้เส้นประสาทสมองแบบยาวไม่สามารถท่ีจะสง่สญัญาณ

กระแสประสาทได้ในทนัที ซึง่ 

2. รบกวนการสง่สญัญาณกระแสประสาทของกลุม่ปมประสาท
ระหวา่งสว่นตา่งๆของสมอง 

ท่ีมา: Finnie J.W.  & Blumbergs P.C.  2002.  Animal models: traumatic brain 

injury.  Vet Pathol, 39, 679-689. 



การท าให้สลบเชิงกล (Mechanical Stunning) 

• การสง่ผ่านพลงังานไปยงัสมองในการท าให้เกิดผล
ในทนัที (ชัว่คราวหรือถาวร) เกิดการสญูเสียการท างาน
ของสมองและดงันัน้จะเกิดการสญูเสียความรู้สกึสมัผสั  
- การสง่ผา่นพลงังานภายในสมองจากการเพิ่มจ านวนของคล่ืน 

compression-rarefaction ในน า้ในสมองสว่นหน้า 

• สมองได้รับความเสียหาย หรือผิดรูป มีเลือดออกและ
สญูเสียการท างานได้ 

 



การท าให้สลบ 



การท าให้สลบเชิงกล (Mechanical Stunning) 

• ท่ีมาของพลงังานในการท าให้สลบเชิงกล:  
- ดินปืน หรือวตัถรุะเบิดได้อ่ืนๆ 

- ปืนอดัลม  

- ปืนอดัลมไฮโดรลกิ  

 

 

 



ปัจจัยส าคัญสองประการของการท าให้สลบเชิงกล 

• พลังงานหรือก าลังที่เพียงพอ 

–พลงังาน = พลงังานพลศาสตร์ที่กระแทกสมอง 

 

• ต าแหน่งที่ถูกต้อง 
–ต าแหน่งที่เกิดผลสงูที่สดุท่ีคาดหวงัได้  

  



ปืนยิงสลบแบบแรงอัด 

แบบไม่เจาะผ่าน 

แบบเจาะผ่าน 

ใหแ้รงอดักระสุน ใหแ้รงอดัอากาศ 



ปืนยิงสลบแบบให้แรงอัดกระสุน (1) 



ปืนยิงสลบแบบให้แรงอัดกระสุน (2) 

หวักระสุน (A); หวัฉีดหยดุ (B); ปลอกกนักระแทก (C); Fหวัฉีดปีก (D); ปีก (E); ลูกสูบ (F); หอ้งจุดระเบิด (G); ทา้ยล า
กลอ้ง (H); กระสุน (I); แท่นยงิ (J); คอ้นเร่ง (K); Undercut (L); ไกปืน (M); กระบอกปืน (N) 



แรงกระแทกท าให้สลบ
160 – 190 psi 

ปืนยิงสลบแบบแรงอัดอากาศ 



พลังงานพลศาสตร์ที่เพียงพอ 

EC = ½ MV²  

EC = พลังงานพลศาสตร์ (จลูส์) 

M = มวล (กรัม) 

V = ความเร็ว (เมตร/วินาท)ี 

120 KJ 

แท่งเหล็กเจาะแบบ 

1 

แท่งเหล็กเจาะแบบ 

2 

แท่งเหล็กเจาะแบบ 

3 

ความเร็วแท่งเหล็ก
เจาะ 

60ม/วนิาท ี 30ม/วนิาท ี 60 ม/วนิาท ี

มวลของแท่งเหล็ก
เจาะ 

150 กรมั 150 กรมั 75 กรมั 

KE= ½ m V²  270 กโิลจลูส์ 67.5 กโิลจลูส์ 135 กโิลจลูส์ 

ผล มปีระสิทธภิาพ ไม่มีประสิทธิภาพ มปีระสิทธภิาพ 



ต าแหน่งของปืนยงิสลบแบบกระแทก 



ต าแหน่งของปืนยงิสลบแบบเจาะผ่าน 



มุมที่ถูกต้อง  



ต าแหน่งการท าให้สลบที่ถูกต้อง 
โดยการใช้แท่งเหล็กเจาะผ่าน 



ลักษณะของการท าให้สลบที่ถูกต้อง 

• วางปืนในต าแหน่งท่ีถกูต้อง 
• มมุท่ีถกูต้อง 
• การเลง็ท่ีเหมาะสมติดตามด้วยการยิง 



ลักษณะของสัตว์ที่ได้รับการท าให้สลบที่เหมาะสม 

• สตัว์ล้มลงในทนัที 
• หยุดการหายใจ!!! 
• ไมพ่บความรู้สกึสมัผสัในสว่นปลายของร่างกาย : จมกู ห ู
• ตามองตรงไปข้างหน้า ไมมี่การตอบสนองของกระจกตา  
• ตวัสัน่ ขาหน้าเหยียดเกร็งแข็ง ขาหลงัหดเกร็ง 
• หลงัจากนัน้กล้ามเนือ้สตัว์จะผอ่นคลายลง – ไมพ่บการ
เกร็งของขากรรไกรหรือการห้อยของลิน้ 



การตรวจสอบสภาวะหมดสต ิ

Check for breathing 

การตรวจสอบการ
ตอบสนองของกระจกตา 

การตรวจสอบการหายใจ 

ถ้าสงสัย ท าการท าให้สลบซ า้ทนัที 



ลักษณะของสัตว์ที่ได้รับการท าให้สลบที่ไม่ถูกต้อง  

• สตัว์ไมล้่มลง  

• หายใจไม่เป็นจังหวะ !! 

• ตากลอกไปด้านนอก  

• Nystagmus: ตากระตกุ 

• ยืนเตะหรือแสดงพฤติกรรมพยายามหนี 

 



การท าสลบซ า้ 

การท าให้สลบล้มเหลว 

พลาดเป้าหมาย 

• กระท าโดยทนัท ี

• ห้ามท าการยงิซ า้ที่
ต าแหน่งเดมิของ
กะโหลก! 



วีดีทศัน์: การท าสลบซ า้ 



การดแูลรักษาปืนยงิสลบ 
• การท าความสะอาดประจ าวนั 

- การท าความสะอาดปืน 

- การท าความสะอาดห้องจดุระเบิด (การสะสมของผง
คาร์บอน) 

• การดแูลเป็นประจ า 
- เปลี่ยนปลอกกนักระแทก, หวัฉีดล้าง เป็นต้น ก่อนที่
ประสิทธิภาพการท างานจะลดลง 



วีดทีศัน์สรุป: หลักการท าให้สลบโดยปืนยงิสลบ 



การเชือดเอาเลือดออกและการแทงคอ 

• ขัน้ตอนของการตดัออกซิเจนและสารอาหารท่ีไปเลีย้งสมอง โดย
การท าลายเส้นเลือดขนาดใหญ่ทกุเส้นที่ไปเลีย้งสมอง ท าให้
เกิดการเสียชีวิต 

 



ระบบการส่งเลือดไปยังสมองของโคกระบือ 

เส้นเลอืดแดงใหญ่
เวอร์ทบีรอล 

เส้นเลอืดแดง
ใหญ่แคโรติด 

Chest 

stick 



ลักษณะของการเอาเลือดออกที่ดี 

• รวดเร็ว   

• เลือดออกปริมาณมากและสมบรูณ์ 

• เลือดออกโดยสมบรูณ์ก่อนท่ีสตัว์จะกลบัมา
ฟืน้มีสติ 

 



การปฏบิัตกิารเอาเลือดออกที่ดี (1) 

1. ผู้ปฏิบตัิงานยืนอยูข้่างใดข้างหนึง่ของตวัสตัว์และตรวจสอบ
การหมดความรู้สกึก่อนท าการเอาเลือดออก  

2. ใช้มีดสองด้าม: 

ด้ามท่ีหนึง่  

– ใช้เปิดชัน้ผิวหนงัที่บริเวณฐานคอ 

ด้ามท่ีสอง  

– ใช้ตดักลุม่เส้นเลือด common brachio-cephalic trunk ซึง่
เป็นกลุม่เส้นเลือดแดงใหญ่ออกจากช่องอก   



การปฏบิัตกิารเอาเลือดออกที่ดี (2) 

3. การตดัต าแหน่งที่ดีจะก่อให้เกิดการไหลออกของเลือดเป็น
จ านวนมากและพุง่เป็นจงัหวะเดียวกนักบัการเต้นของหวัใจ 

4. ถ้าพบวา่เลือดไมไ่หลอยา่งรวดเร็ว เส้นเลือดต้องถกูตดัซ า้ใน
ขณะที่สตัว์ยงัคงไมมี่ความรู้สกึ 

5. ระยะการท าให้สลบถงึการแทงคอ:  

a. ปืนยิงสลบแบบไม่เจาะผ่าน: <20 วินาที  

b. ปืนยิงสลบแบบเจาะผ่าน: <60 วินาที 



วีดีทศัน์: การเอาเลือดออก 



การเชือดคอ 
• ตดั carotid arteries ทัง้สอง ระดบักระดกูคอท่ี 1(C1) 

• ตดัคอตามขวางในการเชือดเพียงครัง้เดียว 

• มีด : คม ใบมีดมีขนาดสองเท่าของความกว้างคอโค 

• ถ้าเลือดไหลออกไมด่ี ควรท าการเชือดซ า้ทนัที 



วีดีทศัน์: การเชือดคอเอาเลือดออก 



ระยะเวลาการเอาเลือดออก 

 

 

ความดนัในลูกโคภายหลงัจากการแทงคอและแทงอก 
 

แทงคอ เสน้เลือดแดงทัว่ไป 

แทงคอ เสน้เลือดแดงโป่งนูน 

แทงอก 

เวลา (วนิาที) 

ค่ า
เฉ
ลี่ย
คว
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Chapter 7.5  

Article 7.5.7.5 

--0-- 

After incision of the blood 

vessels, no scalding 

carcass treatment or 

dressing procedures 

should be performed on 

the animals for at least 30 

seconds, or in any case 

until all brain-stem 

reflexes have ceased. 



ข้อควรจ าของการเชือดเอาเลือดออก 

• ขณะท่ีเอาเลือดออก สตัว์จะต้องไมมี่ความรู้สกึ จนตาย 

• สตัว์ต้องไมแ่สดงอาการรู้สกึตวัก่อนถกูแทงคอ / อาจต้อง
ท าสลบซ า้ 

• ตดัเส้นเลือดท่ีต าแหน่งขัว้หวัใจ 

• ต้องแน่ใจว่าสตัว์ตายแล้ว จงึด าเนินการขัน้ตอนตอ่ไป 

• การท าให้สลบ การตรวจสอบการสลบ และการเชือดเอา
เลือดออก เป็นขัน้ตอนท่ีควรท าตอ่เน่ืองกนัให้เร็วท่ีสดุ 

 




