


Primate Diversity

•High number of 
species
(more than 250 , up 
to 400-500)

•Great variation in 
body size
( less than 50 g to 
more than 170 kg)



General Primate Characteristics

• Arboreal adaptation
• Opposable thumbs
• Good hand-eye coordination
• Tactile pads and nails on fingers and toes
• Well-developed sense of sight
• Binocular color vision
• Low reproductive rate
• Long infant dependency periods
• Large and complex brain
• Dependence on learned behavior
• Complex social organizations



Primate characteristics
• Hands and feet
- grasping
- tactile pad
- nails instead of 

claws (big toe)



•Improved vision
Eye forward, 
stereoscopic vision, 
complex retina

•Teeth
•- Heterodont, simple 
molars, specialized for
feeding/diet



Primate Taxonomy (Traditional)

Order

Primate

SuborderSuborder InfraorderInfraorder SuperfamilySuperfamily

Prosimii Lemuriformes

Loriformes

Anthropoidea

Tarsiiformes

Platyrrhini

Catarrhini

Ceboidea

Cercopithecoidea

Hominoidea
http://web.as.ua.edu/ant/bindon/ant270/lectures/primates2.pdf

ProsimianProsimian = = 
prepre--monkeymonkey

Lemuroidea

(mouse lemur, ring tail lemur)

Tarsioidea

(tarsier)

Lorioidea

(loris, galago, potto)



Primate Taxonomy (Revise)
Order

Primate

SuborderSuborder InfraorderInfraorder SuperfamilySuperfamily

Strepsirhini Lemuriformes

Loriformes

Lemuroidea

Lorioidea

Haplorhini

Tarsiiformes

Platyrrhini

Catarrhini

Tarsioidea

Ceboidea

(New world monkey)

Cercopithecoidea

(Old world monkey)

Hominoidea

(apes and human)

= Wet nose= Wet nose

= Dry nose= Dry nose

http://web.as.ua.edu/ant/bindon/ant270/lectures/primates2.pdf



Atelidae
(Howler and Spider monkey)

InfraorderInfraorder SuperfamilySuperfamily

Tarsiiformes

Platyrrhini

Catarrhini

Tarsioidea

Ceboidea

Cercopithecoidea

Hominoidea

FamilyFamily

Haplorhini

Cebidae
(Capuchin, Squirrel monkey)

Callitrichedae
(Tamarin, marmoset)

Primate Taxonomy (Revise)



Atelidae

InfraorderInfraorder SuperfamilySuperfamily

Tarsiiformes

Platyrrhini

Catarrhini

Tarsioidea

Ceboidea

Cercopithecoidea

Hominoidea

FamilyFamily

Haplorhini

Cebidae

Callitrichedae

Cercopithecidea
(Old world monkey)

Hylobatidae
(Gibbon)

Pongidae

(Great apes)

Hominidae
(Human)

Primate Taxonomy (Revise)



• Strepsirhine
- Tapetum lucidum

- Grooming claw

- Tooth comb



•Strepsirhine
(wet nose)

Nasal formNasal form

Old world monkey Old world monkey 

New world monkeyNew world monkey

Primitive snout: split nose & 
twisted nostrils

face downwards

face sideways



••bony ring/ post orbital barbony ring/ post orbital bar ••Bony socketBony socket

StrepsirhineStrepsirhine HaplorhineHaplorhine



face sidewaysface downwardsNostrils
2.1.3.32.1.2.3Dental formula

presentabsentPrehensile tail 
หางยาวที่ใชยึดเกาะ 

absentpresentIschial
callosities

absentpresentCheek pouchs
กระพุงแกม

spider monkey , squirrel 
monkey, capuchin, 
marmoset, tamarin

macaques, chimpanzeeExample

South and Central AmericaAfrica, AsiaOrigin

New world monkeyNew world monkeyOld world monkeyOld world monkey

Old world and New world monkey



Cheek pouchs

Ischial callosities

Prehensile tail





1. primate characteristic

• A. grasping hand, nails, eye forward
• B. stereoscopic vision, all claws, heterodont



2. Stripsirhine

Twist nostril & split 
nose 

Grooming claw 

A. Lemur

B. Rhesus monkey

post orbital bar



3.1

3.2

3.Origin of monkey

A. Old world monkey B. New world monkey



4. Who is New world monkey

A.

B.

C.



Primate of Thailand
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Catarhini

Cercopithecoidea

(Old world 
monkey)

Hominoidea

(apes and human)

SuborderSuborder InfraorderInfraorder SuperfamilySuperfamily FamilyFamily

Lemuriformes

(lemurs)

Loriformes

(loris & galagos)
Lorioidea Lorioidea

Tarsiiformes

(tarsiers)

Platyrhini

(New world monkeys)

Cercopithecidea

(cheek pouch 
monkey)

Colobinae

(leaf monkey)

Hylobatidae

(gibbon&siamang)

Hominidae

(great apes& human)



Macaques
• ลิงแสม Long- tailed macaque (Macaca

fascicularis)

• ลิงวอก Rhesus macaque (M.mulatta)

• ลิงกัง Pig- tailed macaque (M. nemestrina)

• ลิงเสน Stump- tailed macaque (M.arctoides)

• ลิงอายเงี้ยะ, ลิงวอกภูเขา Assamese macaque (M. 
assamensis)



Rhesus monkeyRhesus monkey ((  ลิงวอกลิงวอก  ))

• ขนสองขางแกมมวนวนเปน

กนหอย

•  ความยาวหางประมาณ
ครึ่งหนึ่งของลาํตัว

• น้ําหนกัประมาณ 3-6 kg 



Crab eating macaque Crab eating macaque ((  ลิงแสมลิงแสม  ))

• ขนบริเวณกระหมอมมลีักษณะตั้ง

แหลมชีข้ึ้นเปนสันกลางหัว

• หางยาวเทาความยาวลําตวัหรือ

มากกวา 

•  น้ําหนกัประมาณ 3.5-6.5 kg 



Pig tailed macaquePig tailed macaque ((  ลิงกังลิงกัง  ))

• ขนบรเิวณกระหมอมสัน้

คลายผมทรงลานบนิ 
• หางเลก็สั้น

• น้ําหนกั 8.5-9 kg



Stump tailed macaque  Stump tailed macaque  ((  ลิงเสนลิงเสน  ))

• ขนสีน้าํตาลแดง 
• ขนบรเิวณกระหมอมคลายการ

หวีแสกกลาง 
• หนาทองมีขนนอย 
• หนาและแผนรองนั่งสีแดง 
• หางสัน้มาก

• น้ําหนกัประมาณ 8-12 kg  



Assamese macaque Assamese macaque ((ลิงไอลิงไอเงี้ยะเงี้ยะ,,  ลิงวอกภูเขาลิงวอกภูเขา))

• เปนลงิรูปรางอวนสั้น ขนปุย 
• มีเคราสีออกขาว ขนตามตัวมสีี

น้ําตาลเทา 
• บริเวณหนาอก ทองแขนและขา

ดานในมีสีออกขาว



Leaf monkeys

• คางแวนถิ่นใต Dusky leaf monkey (Trachypithecus
obscurus)

• คางแวนถิ่นเหนอื Phayre’s leaf monkey (T. 
phayrei)

• คางหงอก Silvery leaf monkey (T. cristatus)

• คางดํา Banded leaf monkey (Presbytis femoralis)



Dusky leaf monkeyDusky leaf monkey ((  คางแวนถิ่นใตคางแวนถิ่นใต  ))
• สวนใหญสีเทาเขม

• บริเวณขา กระหมอม และหางสีจาง 

• รอบตาและริมฝปากเปนวงสีขาว

• น้ําหนักประมาณ 6-9 kg 

PhayrePhayre’’ss leaf monkeyleaf monkey
((  คางแวนถิ่นเหนือคางแวนถิ่นเหนือ  ))

• ขนสวนใหญสเีทา 

• วงสีขาวจางรอบตา

• ริมฝปากมีปนสีขาว 

• ขนบรเิวณกระหมอมยาว

และชี้



Silver leaf monkeySilver leaf monkey ((  คางหงอกคางหงอก  ))

• ขนสีเทาถึงเทาเขม ปลายขนมีสี

ขาว ดูคลายสีเทาเหลือบเงิน 

• ขนดานขางใบหนายาวและพุง

ออกดานขาง 

• น้ําหนักประมาณ 6-9 kg 



Banded leaf monkeyBanded leaf monkey ((  คางดําคางดํา  ))

• ขนสีดําหรือน้ําตาลเขม  

• ริมฝปากบนและลางมีปนสีขาว 

• รอบตามีวงสีขาวแตไมชัด

เหมือนคางแวน 

• ขนดานในขามีสีขาว 



Gibbons

• ชะนธีรรมดา, ชะนมีือขาว White-handed gibbon
(Hylobates lar)

• ชะนีมงกุฎ Pileated gibbon (H. pileatus)

• ชะนีมอืดํา Agile gibbon (H. agilis)

• ชะนีเซียมัง Siamang (Symphalangus syndactylus)



White handed gibbonWhite handed gibbon
((  ชะนีธรรมดาหรือชะนีมือขาวชะนีธรรมดาหรือชะนีมือขาว  ))

• สีขาวถึงน้ําตาลเทา และสีเขมตั้งแตสี

น้ําตาลถึงดาํ 

• ขนบริเวณมอื เทาและรอบหนาสีขาว 

• ทั้งเพศผูและเพศเมียมีขนไดทั้งสองแบบ 

• น้ําหนกัประมาณ 4.9-7 kg 



PileatedPileated gibbongibbon ((  ชะนีมงกุฎชะนีมงกุฎ  ))

• ตัวผูมสีีดําทั้งตัวและมีขนสีขาว

เปนวงรอบตาดานบนและ

ดานขาง 

• ตัวเมยีสีเทา-น้ําตาลและมีสดีํา

บริเวณหนาอก ทองและ

กระหมอม 

• ขนดานบนหัวแบนราบ



Agile gibbon Agile gibbon ((ชะนีมือดําชะนีมือดํา))

• สีขนตั้งแตสีน้ําตาลออนถึงดาํ 

• ขนบริเวณมอื เทา สีดํา

• ตัวผู ขนที่แกมและคิ้วมีสีขาว
• ตัวเมยี มีคิ้วขาว



ชะนีชะนี  SiamangSiamang

• Largest gibbon
• มีขนสีดําทั้งลาํตัว

• มีถุงลมขนาดใหญอยูที่คอ

หอย (throat sac)



White cheek gibbon ( ชะนีแกมขาว )

• ตัวผูมีขนสีดําและแกมสีขาว 

• ตัวเมียขนสีน้าํตาล ขนกลาง

กระหมอมสดีํา 



Slow Slow lorisloris ((  นางอายหรือนางอายหรือ  ลิงลมลิงลม  ))

• ขนตามลาํตวัสีเทาออนถงึน้าํตาลแดง 

• มีขนสนี้ําตาลเขมเปนเสนตรงจากหวั

ถงึสนัหลัง 

•  ตากลมโต ห ูแขน ขาคอนขางสั้น

• น้ําหนกัประมาณ 1-2 kg 





5. Monkey Or gibbon Or leaf-eating monkey 

A. monkey 

B. gibbon 

C. Leaf- eating monkey

5.1 5.35.2



6.1

6.2

6.3

6. Thai monkey

A. Pig tail macaque 

B. Long tail macaque 

C. Stump tail macaque



7. Thai gibbon

Who is male ?

A. black

B. brown

C. Can not tell



พฤติกรรมพฤติกรรม  สัตวตระกูลลิงสัตวตระกูลลิง  
• อยูกันเปนกลุมใหญถึงใหญมาก

• มีการแบงลําดับชั้นการปกครอง โดยมีตวัผูเปนจาฝูง 
• ลูกที่เกิดใหมประมาณ 80 % จะเปนของหัวหนาฝูง อีก 

20 % เปนของตัวผูอืน่ๆภายในฝูง
• ลูกของตัวเมียที่มีลําดบัสูงสุด จะมีลําดับสูงกวาลูกของตัว
เมียลําดับลาง



• ลําดับสูงสุดจะไดรับผลประโยชนมากเนือ่งจากหาอาหารงาย 
ประสบความสําเร็จในการสืบพันธุสูง

• การตอสูกันระหวางตัวผู : การแยงผสมพันธุกบัตัวเมีย
หรือการแยงชิงตําแหนงหัวหนาฝูง 
•การผสมพันธุแบบ Polygamous



• เปนพฤติกรรมในการทําความสะอาดใหแกตวัสัตวเอง 
• ลําดับสูงจะไดรับการ groom จากอนัดับลาง 
• ชวงที่ตัวเมียเปนสัด ตัวผูจะ groom ใหตวัเมียกอน-การผสม

พันธุซึ่งถือเปนการเกี้ยวพาราสี ( courtship )

GroomingGrooming



• เปนการแสดงการยิงฟนของลิงที่มีลําดับชั้น

ต่าํกวา

• บงบอกถึง ความออนนอมของตัวมันเองและ
การยอมใหแกลิงที่มีตําแหนงสูงกวา 

• ใชเปนตัวบงชี้ถึงลําดับชั้นทางสังคม

BaredBared--teeth displayteeth display



พฤตกิรรมพฤตกิรรม  สตัวตระกูลชะนีสตัวตระกูลชะนี  
• พอ แม ลูก 

• แสดงอาณาเขตดวยเสียงรอง 

• มักอาศัยอยูบนตนไมที่มีความสูง

มากกวา 25 เมตร 
• อาหารที่กินไดแก ผลไม ลูกไม ยอด

ออน ใบออน แมลง ไขนก ลูกนก 
แมลง และ สัตวเลื้อยคลานเล็กๆ 





8. Which one is gibbon ?

• A. Territory, Family
• B. Hierarchy, Polygamous



HusbandryHusbandry

• Housing, caging
• Arboreal / terrestrial
• Diurnal / nocturnal
• ขนาดกรงหรือพื้นที่ จะขึ้นอยูกับน้ําหนักหรือขนาดของตัวสัตว 
• http://www.iacuc.arizona.edu/training/prim

ate/behave.html#house







• มักเลี้ยงสัตวกลุมนี้ใหอยูรวมกนัเพื่อใหสตัวไดแสดง

พฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคม 
• ควรม ีenrichment ตางๆ เพื่อไมใหสัตวเครยีด 
เชน ตนไม  กิ่งไม ขอนไม ชิงชา การเปลี่ยนรูปแบบ
หรือวิธีการใหอาหาร เปนตน 

• http://www.iacuc.arizona.edu/training/p
rimate/enrich.html





• ใหสตัวแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติใหมากที่สุด  เชน 
ในสัตวทีห่ากินกลางคืน อาจตองมีกลองหรอืที่กําบังแสง
เพื่อใหสัตวไดหลบในเวลากลางวันหรอืจัดแสงใหเหมือน

กลางคืน (ในกรณีที่จัดแสดงตอนกลางวัน)

• การปลูกตนไมในกรงหรอืที่เลี้ยงจึงตองเลือกชนิดทีจ่ะไม

เปนพิษตอสัตวดวย 



Dietary Requirements
• Commercial monkey diets 

provide the vitamin C and D 
requirements for primates. 

• Primate diets generally contain 
15 to 25% protein, 3 to 5% fat, 
50-60% carbohydrates, and 
75% ash. 

• They eat about 4% of their 
body weight in food daily



• Primates should be fed 2 to 3 times 
per day to cut down on waste, 
decrease boredom, and decrease the 
incidence of bloat. 

•• ““Variety is the spice of lifeVariety is the spice of life..””
• Fruits, vegetables, nuts, bread, and

yogurt should be added to the menu.

http://www.iacuc.arizona.edu/training/primate/behave.html#
house



• The arms, legs, teeth and the prehensile tail
of some species, must be controlled

• a gentle but firm manner must be employed

• New World primates can generally be 
physically restrained with the use of gloves

• Old World primates are aggressive and
unpredictable

Restraint Restraint 



• ปฏิบัตกิารเล็กนอยที่ไมเจ็บปวด สวิงตาขายและถุงมือ

• อุปกรณ / สิ่งที่ควรมีหรือเตรียม
– Gloves, squeeze cage, net, transfer box

Physical RestraintPhysical Restraint





• ยาที่นิยมใช  
• Ketamine 5-30 mg/kg, IM. 
• Zoletil 2-6 mg/kg, IV. IM.

Chemical restraintChemical restraint



KetamineKetamine HClHCl

• ระงับความรูสึกเจ็บปวด
• หยุดการเคลื่อนไหวของระยางค
• ไมตอบสนองตอการกระตุนรางกาย
• ตาคาง แลบลิ้น ( ระวัง cornea แหง ตองใช 

eye ointment ปายตาและเอาผาปดตา หามทํา
ในที่แจง )



• ขอบงใช
• หยุดการเคลื่อนไหวและเปนยาสลบได 
• ใหผลดีกับ Felids และ Primates
• ไมแนะนําใน ungulates
• - Side effect
• กลามเนื้อไมคลายตัว
• น้ําลายไหลมาก
• ประสาทหลอนขณะฟน
• ถาใชเกนิขนาดทําใหชัก
• หามใชกรณีความดันโลหิตสูง
• No antidote



ZoletilZoletil®®, , TelazolTelazol®®
• Teletamine + Zolazepam

• • Teletamine
• คลาย Ketamine แตรุนแรงกวา
• ใชไดทุก route
• ระงับปวด

• • Zolazepam
• รุนแรงกวา Diazepam 2-3 เทา
• ทําใหกลามเนื้อคลายตัวเร็ว

• ทําให การสลบเพิ่มขึ้น 
• ระงับปวดเพิ่มขึ้น 
• ลดการเกร็งของกลามเนื้อ 
• ฟนตัวสงบและปราศจากการชัก



Hand syringe

วิธีการใหยา (Delivery methods)

•Pole syringe

• Blow darts • PO 



ตําแหนงฉดียา

IM triceps, quadriceps muscle

SC loose skin over the back of the neck

IV cephalic, saphenous vein

ID eye lid

PO place within a piece of fruit, crushed & mixed with food



ตําแหนงเจาะเลือด

• Femoral triangle,

• Cephalic, Saphenous vein
(medium to large sized primates )





9. Chemical restraint in primates

A.
B.

C.
Which one is not use 

in primate ?



10. Subcutaneous injection

A.

B.





Tuberculosis (1)

•• Agent:Agent: acid fast, aerobic, Mycobacterium sp.
•• Reservoir and incidence:Reservoir and incidence:
•• 1. 1. M. M. bovisbovis (cattle, dogs, swine, non human 

primates)    
•• 2. 2. M. M. aviumavium (birds, swine, sheep, non human 

primates)     
•• 3. 3. M. tuberculosisM. tuberculosis (man, non human primates, 

cattle, dogs, swine, psittacines). 



• Most infections in non human primates 
are caused by M. tuberculosis variety 
hominis. 

• Old World species more susceptible
than New World species and great apes. 

Tuberculosis (2)



• Transmission : aerosol route (primary). 

• Clinical signs: Lethargy, weight loss, 
labored breathing, coughing, and chronic
diarrhea

• PM: yellowish white to gray nodules 
filled with caseous material at pleura, 
intestines, lymph nodes, liver, kidney, 
spleen, and peritoneum

Tuberculosis (3)



• Diagnosis: 
• 1.  Intradermal TB test - Mammalian 

Tuberculin          
• 2.  Radiography          
• 3.  Acid fast stained sputum smear
• Confirmation by culture, histopathology, 

or animal inoculation. 

Tuberculosis (4)



ทํา TB test 0.1 ml, ID  ที่  upper eyelid 
–  อานผลที่ 24, 48, 72 h 
– Positive คัดทิ้ง, negative ตรวจซ้ํา

Tuberculosis (5)



Grade 1 , 2   Negative



Grade 3 
Questionable

Grade 4 
Positive



– Clinical signs:  ทองเสีย ถายอุจจาระ เปนมูกเลือด,

– ตายประมาณ 2 วันหลังแสดงอาการ 

Shigellosis

Salmonellosis
•Clinical signs: คลายกับโรค shigellosis แตไมรุนแรง
เทา 
•ทองเสียอยางออนเปนมูก , อาเจียน
•ชวงเวลาที่ปวยประมาณ 1 สัปดาห 

•Transmission: fecal-oral route



• Diplococcus pneumonia, Hemophilus influenza , 
Klebseilla pneumoniae, Bordetella bronchiseptica , 
Pasteurella multocida , Streptococcus 
sp.,Staphylococcus sp.

• Predisposing cause : Stress involved with sudden 
change

• อาการ inactivity, inappetite, nasal discharge
• น้ํามูกขน อาปากหายใจ  เมื่อโรครุนแรงมากจะหายใจลําบากและตายในที่สุด

CephalothinCephalothin 200 mg/kg , bid , 1 wk200 mg/kg , bid , 1 wk.

Pneumonia



Hepatitis

• Hepatitis A : infectious hepatitis (fecal-oral 
route)

• Hepatitis B : Serum hepatitis (aerosal, blood, 
body fluid, sexual contact )

•• ""silent diseasesilent disease"" but “ self limitingself limiting””
• asymptomatic, lose appetite, feel tired, 

jaundiced 
• cirrhosis can be occurred (chronic infection)



• Susceptible as human being
• Symptoms as in man….hydrophobia and 

paralysis
• Furious form is not usually seen
• Modified live virus vaccines (for dog, 

cat)  can cause rabies in NHP
• Only killed vaccines or vaccine for 

human must be used.

Rabies



• All macaques

• 80% mortality rate in humans exposed 
to Herpes B

•
• Clinical signs: vesicle ที่ลิ้น เยื่อบุกระพุงปาก และรมิ

ฝปาก 
• lesions usually heal in 7-14 days
• อาการทาง systemic ไมคอยมี มกัพบแคไขสูงเล็กนอย น้ํามูก

ไหล  conjuctivitis

 

Herpes B



• Clinical signs in man: erythema,

induration, local vesiculations,

lymphadenitis, and death due to
encephalitis.

• Transmission: contact with body fluid
• Viral isolation: necrotic skin lesions,

saliva, brain, etc

Herpes B



• Strongyloidiasis  ทองรวงอยางแรงและมมีูก
ปนเลอืด อาจมีประวัตทิองรวงเรือ้รัง

• Amaebiasis, Entamaeba
histolytica เบื่ออาหาร  มีไข น้ําหนักลด 
อุจจาระเหลวเปนสีแดงมมีูกเลือดปน 

Parasites and Protozoa



การรักษา

• E. histolytica ใช Metronidazole 35-50 mg/kg/d 
(divided Bid) 10 d.

• Strongyloid
– ใช  Thiabendazole 25-35  mg / kg 4 d. , 

Mebendazole 15 mg / kg 3 d. 

• Ancylostomaใช Mebendazole 5 mg/ kg 10 d.
Fenbendazole 25 mg/kg, 2x in 7 d.



– Dermatomycosis
– ขนรวง มักพบบริเวณ รักแร เอว ทอง ใบหนาและหัว 
ตรงกลางของวิการเปนเนื้อเรียบสวนตรงขอบจะแดง

– Trichophyton sp. , 
– Microsporum sp.
– Epidermophyton sp.
– การรักษา   Griseofulvin 8-20 mg / kg  

PO 2 wk.

Fungi



Sarcoptic mange
• ขนรวงและมีรังแคเต็มตัว

• การรักษา 
• Benzyl benzoate 
• Ivermectin 200 ug/ kg
• Antihistamine
• Antibiotic + steroid 
• Hygiene



• common in Langur and gibbon
• Predisposing causes :
• Large amounts of rawvegetables or fruits
• Excessive food & water intake
• foreign bodies
• prolong antibiotic
• Full feeding after a period of restricted 

feeding (greedy animal)

Acute gastric dilatation 
((BloatBloat))



BloatBloat (2)(2)

• Rapid expansion of the stomach  
apparently causes cardia to become 
constricted or folded against diaphragm

• Animal is unable to relieve the pressure
by emesis

• Death : combination of shock & 
respiratory difficulty



Treatment (emergency)
• Relieve pressure :
• stomach tube
• Trocar-cannula
• Carminative
• Supportive tx. : IV fluids 
• Analgesics administered

Prevention
• Multiple feedings of small quantities of food
• Avoiding changes in routine !



Trauma

• Bite wounds
• Tx :
• Extensively clean and suture using a 

subcuticular pattern to bury the suture.
• Bandages are difficult !
• Often self-mutilation !

Clinical laboratory animal medicine, 1998





11. Zoonoses in primates

A. Rabies, TB, Hepatitis, Bloat

B. Herpes B, Salmonellosis, Dermatomycosis



The end



• Huddling Behavior
• ลิงตัวเมียจะเปนผูดูแลและปกปองลูกของตนเองโดยจะไมปลอย

ใหลูกลิงหางจากตัวเลย เพื่อปองกันความหนาวเย็นหรือเปยก
โดยเฉพาะสัปดาหแรก ที่เพิ่งคลอดลูกออกมา 

• เมื่อถึง 4 เดอืนการดูแลอยางใกลชิดจะเริ่มลดลงและแมลิงเริ่มมี
วงรอบการตกไขใหม

•  เมือ่ลูกลิงมีอายุ 10-11 เดือน แมลิงก็จะเริ่มหางจากลกูลิง
• ตัวเมียอื่นๆในฝูงจะใหความสนใจในลูกลิงที่เกิดใหมโดยอาจจะ

มกีารทําความสะอาดขนใหและอาจจะใหการดูแลแทนแมลิงที่

ตายไปเรียกวา Aunting



Preventive Medicine for non human primates 

Rabisin® (Merial) ในชะนีและลิงไมพบ

ปญหาการแพวัคซีน

1 ml, SC , กระตุนทุกป Rabies

ทําวัคซีนเฉพาะกลุม Great apes เทานั้นใชวัคซีนชนิดหยอดปากที่อายุ 2,4,18 เดือน และ 

4-6 ป 
Polio

สําหรบัลิงทุกชนิดหามใช

Modified-live vaccine

ในลิงที่ตั้งทอง

-กลุม Macaques ใหเมื่ออายุ 6 เดือน กระตุนซ้ํา

ในอีก 5-7 เดือนถัดไป

-Great apes และอื่นๆใหเมื่ออายุ 15 เดือนและ

กระตุนอีกครั้งที่อายุ 10-12 ป

MMR : Mumps 
Measles Rubella

วัคซีนควรฉีด IM เนื่องจากมี adjuvant อาจ

ทําใหเกิดฝได

- Tetanus toxoid 0.5 ml, IM  ที่อายุ 5-7 และ 13-

15 เดือน, กระตุนทุก 5 ป

- วัคซีน DTP (Dipteria Tetanus Pertussis) ที่อายุ 

2,4,6,18,24,36 เดือน

Tetanus

กลุม Macaques เชน ลิงกัง ลิงวอก ลิงแสม 

ลิงเสน ควรตรวจทกุตัว

ตรวจ serumHerpes B

ผลบวก เปลอืกตาบวมแดงนานกวา 48 

ชั่วโมง, ผลลบ ทดสอบซ้ําภายใน 1 เดือน, 

ทดสอบซ้ําทุก 3 เดือน

Tuberculin testing 0.1 ml , ID

ตรวจผลที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง
Tuberculosis

ควรตรวจเลือด คาชีวเคมีในเลือด

ตรวจสุขภาพชองปาก-ฟน และทั่วไปรวม

ดวย

ประจําทุกปตรวจสุขภาพทั่วไป

ตรวจอุจจาระหาไขพยาธิ

หมายเหตุวิธีการการตรวจโรค / ชนิดวัคซีน

ดดัแปลงจาก www.epofclinic.com


