บทที่ 7
การจัดการสุกร
สุกรในแตละระยะตองการการปฏิบัติดูแลแตกตางกัน การจัดการสุกรแตละชนิด
จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูเลี้ยงสัตวควรที่จะทําการศึกษาใหเขาใจ เพื่อใหสามารถปฏิบัติกับสุกร
ไดอยางถูกตอง จึงจะไดสุกรที่ดีตามตองการ การจัดการสุกรแบงออกเปน 5 ระยะคือ การ
จัดการสุกรพันธุ การจัดการลูกสุกรแรกเกิดถึงหยานม การจัดการสุกรออน การจัดการ
สุกรขุน และการจัดการสุกรพอพันธุ

7.1 การจัดการสุกรแมพันธุ
การจัดการสุกรแมพันธุเพื่อใหไดผลดี ควรที่จะปฏิบัติดูแลแมสุกรและลูกสุกรที่
เกิดขึ้นอยางถูกตอง จึงจะทําใหอัตราการสูญเสียลูกสุกรลดนอยลง ชวงที่สําคัญในการ
จัดการสุกรแมพันธุ คือ ในชวงกอนการตั้งทองจนกระทั่งเลี้ยงลูก การปฏิบัติการเลี้ยงสุกร
แมพันธุ มีดังนี้ การจัดการสุกรสาวทดแทน การจัดการระยะกอนผสมพันธุ การจัดการ
ระยะผสมพันธุ การจัดการระยะอุมทอง การจัดการระยะคลอด การจัดการระยะเลี้ยงลูก
การจัดการระยะหลังหยานม

การจัดการสุกรสาวทดแทน
ฟารมสุกรพันธุนั้นในแตละปสุกรแมพันธุ (sow) ถูกคัดทิ้ง 15-20 เปอรเซ็นต
บางฟารมอาจถึง 35 เปอรเซ็นต จึงตองทําการคัดเลือกสุกรสาว (gill) มาทดแทนสุกรแม
พันธุที่ถูกคัดทิ้งไป ดังนั้นการจัดการเกี่ยวกับสุกรสาวทดแทน (gill replacement) เปน
เรื่องที่สําคัญมาก เนื่องจากลักษณะของลูกสุกรครึ่งหนึ่งไดรับการถายทอดจากแมสุกร
การคัดเลือกสุกรสาวทดแทนที่ดีมาเลี้ยงนั้น อาจคัดมาจากฟารมของตนเองหรือซื้อจาก
ฟารมที่เชื่อถือไดกอนนํามาผสมพันธุอยางนอย 60 วัน

ก. การคัดเลือกสุกรสาว ควรพิจารณา
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1. อัตราการเจริญเติบโต (growth rate) สูง เมื่ออายุ 154 วัน (5 เดือนหรือ
นอยกวา) มีน้ําหนัก 90 กิโลกรัม
2. อัตราการเปลี่ยนอาหาร (feed conversion rate) ดี ไมเกิน 3:1 (ชวง
น้ําหนัก 30-90 กิโลกรัม)
3. ขนาดครอก (litter size) จากแมที่คลอดลูกมีชีวิตไมนอยกวา 10 ตัว และ
เหลือ หยานม 8 ตัวขึ้นไป
4. ความหนาไขมันสันหลัง (back fat thickness) ไมเกิน 1 นิ้ว เมื่อน้ําหนัก
90 กิโลกรัม
5. พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน (loin eye area) อยางนอย 4.5 ตารางนิ้ว เมื่อ
น้ําหนัก 90 กิโลกรัม
6. เตานมสมบูรณ (mammary development) มีเตานมที่ใชงานไดไมนอย
กวา 12 เตา เตานมเรียงเปนระเบียบ มีระยะหางสม่ําเสมอไมชิดหรือหางเกินไป มีเตานม
3 คูอยูหนาสะดือ หัวนมนูนเดนชัด
7. รูปรางลักษณะ (conformation) สมบูรณ แข็งแรง ลําตัวยาวลึก หัวไมเล็ก
หรือใหญจนเกินไป คางเล็กไมอูมโต สะโพกและบั้นทายใหญมีเนื้อเต็ม ผิวหนังเรียบ
ขอเทาและขาแข็งแรง
8. ไมมีลักษณะพิการทางพันธุกรรม (absence of hereditary defects) เชน
เพดานโหว (cleft palate or ruptures) ไมมีทวาร (atresia ani) ทวารโผล (rectal
prolapse) กระเทย (hermaphrodite) อวัยวะเพศเมียเล็กเกินไป (infantile vulva)
ไสเลื่อน
9. มีพันธุประวัติมาจากครอกที่ใหลูก 10-12 ตัว
10. สุขภาพ (health) ดูจากการปองกันโรคของฟารมนั้น ๆ (ถาซื้อมา)
11. คุณภาพซาก (carcass) ไดมาตรฐาน
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ทวารโผล

ไสเลื่อนที่สะดือ

ภาพที่ 7.1 ลักษณะพิการทางพันธุกรรม

ข. การปฏิบัติตอสุกรสาว
สุกรสาวที่ไดรับการคัดเลือกไวทําพันธุ ควรไดรับการปฏิบัติดังนี้
1. เริ่มแยกเลี้ยงจากสุกรตัวผู เมื่อน้ําหนักประมาณ 50 กิโลกรัม เพื่อปองกัน
การถูกผสมพันธุ
2. ควรเลี้ยงสุกรสาวไวรวมกันคอกละไมเกิน 6 ตัว ไมควรขังเดี่ยว เพื่อลด
ปญหาการไมยอมรับการผสม
3. อยาใหสุกรอวนเกินไป สุกรอวนจะทําใหผสมไมติดหรือคลอดลูกยาก
4. กระตุนใหเริ่มเปนสัดโดยการปลอยใหอยูใกลชิดกับสุกรตัวผู
5. กอนทําการผสมควรไดรับการตรวจโรคแทงติดตอ ถายพยาธิ และฉีด
วัคซีนปองกันโรค
6. สุกรสาวเริ่มเปนสัดเมื่ออายุ 6-7 เดือน น้ําหนัก 70-75 กิโลกรัม แตควร
ทําการผสมครั้งแรกเมื่ออายุ 8-9 เดือน น้ําหนัก 130 กิโลกรัมขึ้นไป หรือเปนสัดครั้งที่ 2
หรือ 3 เพื่อรอใหอวัยวะสืบพันธุสมบูรณเต็มที่ ทําใหไดจํานวนลูกมากขึ้น ดังตารางที่ 7.1
เนื่องจากจํานวนลูกตอครอกของสุกรสาวมีความสัมพันธกับจํานวนลูกตอครอกเมื่อเปน
สุกรนาง (ภาพที่ 7.2) สุกรสาวที่ใหลูกทองแรกมากจะใหลูกมีชีวิตมากเมื่อเปนสุกรนาง
เมื่อเทียบกับสุกรสาวที่ใหลูกทองแรกนอยจะใหลูกมีชีวิตนอยเมื่อเปนสุกรนาง นอกจากนี้
สุกรสาวที่ใหลูกทองแรกมากจะมีจํานวนลูกมีชีวิตตลอดอายุใชงานมากกวาสุกรสาวที่ให
ลูกทองแรกนอย (ภาพที่ 7.3)
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ตารางที่ 7.1 อายุผสมกับจํานวนลูกมีชีวิตเฉลี่ยตอครอกและน้ําหนักผสมสุกรสาวกับ
จํานวนลูกแรกคลอดใน 5 ทองแรกในสุกรสาวทดแทน
อายุผสม
(เดือน)
7.5-8
8-9
9-10
> 10

ลูกมีชีวิตเฉลี่ย
(ตัว/ครอก)
9.8
10.0
9.2
9.8

น้ําหนักผสม ลูกแรกคลอด ใน 5 ทองแรก
(ตัว) (เฉลี่ยตัว/ครอก)
(กิโลกรัม)
115
55.6 (11.12)
125
61.4 (12.28)
135
62.3 (12.46)
145
64.6 (12.92)
155
60.6 (12.12)
165
59.3 (11.86)

จํานวนลูกมีชีวิตตอครอก (ตัว)

ที่มา : ดัดแปลงจากประวัติ (2547)
14
13
กลุมที่ 1

12

กลุมที่ 2

11

กลุมที่ 3

10

กลุมที่ 4
กลุมที่ 5

9
8
1

2

3

4

5

6

7

ครอกที่

ภาพที่ 7.2 ความสัมพันธของจํานวนลูกมีชีวิตตอครอกในสุกรสาวทองแรกกับจํานวน
ลูกมีชีวิตเฉลี่ยตอครอกในสุกรนาง
ที่มา : ดัดแปลงจากประวัติ (2547)
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ลูกมีชีวิตทั้งหมดตลอดอายุใชงาน (ตัว)

100
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70
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14

>14

ลูกมีชีวิตทองแรก (ตัว/ครอก)

ภาพที่ 7.3 ความสัมพันธของจํานวนลูกมีชีวิตตอครอกในสุกรสาวทองแรกกับจํานวน
ลูกมีชีวิตทั้งหมดตลอดอายุใชงาน
ที่มา : ดัดแปลงจากประวัติ (2547)

การจัดการระยะกอนผสมพันธุ
แมสุกรที่จะใชผสมพันธุควรมีการเตรียมกอนผสมพันธุดังนี้
1. กําจัดพยาธิภายนอกและภายในใหเรียบรอย ทุก 6 เดือน
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคติดตอที่สําคัญ ๆ เชน
2.1 วัคซีนอหิวาตสุกร เมื่ออายุ 6 เดือนสําหรับแมสุกรสาว และฉีด 1 วัน
กอนหยานมสําหรับแมสุกรนาง
2.2 วัคซีนปากเทาเปอย ทุก 4-6 เดือนสําหรับแมสุกรสาว และ 4 สัปดาห
กอนคลอดสําหรับแมสุกรนาง
2.3 ถายพยาธิ ทุก 6 เดือนสําหรับสุกรสาว และ 1-2 สัปดาหกอนคลอด
สําหรับแมสุกรนาง
2.4 วัคซีนพารโวไวรัสเชื้อตาย แมสุกรสาวและแมสุกรนาง 2-4 สัปดาหกอน
ผสมพันธุ
2.5 วัคซีนโรคพิษสุนัขบาเทียม สําหรับแมสุกรสาวเมื่ออายุ 7 เดือนกอน
ผสมพันธุ และ 4 สัปดาหกอนคลอดดวยเชื้อตาย
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3. ตรวจเลือดเฉพาะโรคบลูเซลโรซีส กอนผสมพันธุ 3 สัปดาห
4. แมสุกรสาวควรมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป มีน้ําหนัก 130 กิโลกรัมขึ้นไป และเปน
สัดครั้งที่ 2 หรือ 3 จึงจะผสมพันธุ
5. กอนที่จะทําการผสมพันธุสุกรสาวหรือแมสุกรนางหลังหยานม 10-15 วัน
ควรใหสุกรไดรับอาหารที่มีระดับพลังงานสูงขึ้น เรียกวา การปรน (flashing) เพื่อเปน
การกระตุนใหไขตกมากขึ้นและมีโอกาสผสมติดสูงขึ้น ทําใหไดลูกมากตัวเมื่อคลอด การ
ปรนสามารถทําไดโดยการเพิ่มอาหารใหสุกรมากกวาปกติ โดยปกติจะให 1.8-2 กิโลกรัม
ตอวัน เพิ่มเปน 2.0-2.3 กิโลกรัมสําหรับแมสุกรสาว และ 3-4 กิโลกรัมสําหรับแมสุกรนาง
และควรเสริมวิตามินและแรธาตุที่เกี่ยวของกับระบบการสืบพันธุ ทั้งนี้ใหสังเกตสภาพของ
แมดวยวาอวนเกินไปหรือไม

การจัดการระยะผสมพันธุ
การจัดการสุกรพันธุนั้นชวงของการผสมพันธุเปนชวงที่สําคัญที่สุดที่จะทําให
ผลผลิตของฟารมมีออกมาอยางสม่ําเสมอ สิ่งที่สําคัญในชวงการผสมพันธุสุกรคือ

ก. การตรวจอาการเปนสัด
ทําการสังเกตอาการเปนสัดของสุกรทุกวันตอนเชาและตอนเย็น และทําการ
ผสมพันธุ สุกรนางสวนมากแสดงอาการเปนสัดหลังหยานมประมาณ 7 วัน บางตัวที่
สมบูรณมากจะเปนสัดหลังหยานม 3-4 วัน ดังนั้นการตรวจการเปนสัดควรเริ่มตรวจเมื่อ
หยานมแลว 3 วัน สวนสุกรสาวควรผสมเมื่อน้ําหนักไมต่ํากวา 130 กิโลกรัมหรือเปนสัด
ครั้งที่ 2 หรือ 3 หากสุกรไมแสดงอาการเปนสัดหรือเปนสัดชาเกิน 10 วันหลังหยานม
ควรทําการกระตุนการเปนสัด
การกระตุนการเปนสัดทําไดดังนี้
1. การใชสุกรเพศผู โดยไลสุกรเพศผูใหไปปวนเปยนอยูบริเวณคอกสุกร
เพศเมีย เพื่อใหสุกรตัวเมียไดกลิ่น ไดยินเสียง และสัมผัสกับสุกรตัวผู เปนการชวยกระตุน
ใหเปนสัดเร็วขึ้น
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2. การเคลื่อนยาย โดยการนําสุกรตัวเมียมารวมกลุมกันหรือยายสุกรตัวเมีย
สลับคอกกันเพื่อใหเกิดความเครียด เปนการกระตุนการเปนสัด และหลังจากผสมพันธุ
แลวควรแยกออกทันที เพราะจะทําใหอัตราการผสมติดต่ํา

¿ อวัยวะเพศจะบวม

¿ สุกรเพศผูกระตุนและตรวจสัด
½ ตรวจสัดโดยกดหลัง

½ ตรวจสัดโดยเหยียบหลัง

ภาพที่ 7.4 การตรวจการเปนสัดของสุกร

ข. ระยะผสมพันธุที่เหมาะสม
การเลือกจังหวะการผสมพันธุก็เปนปจจัยที่มีผลตอทั้งอัตราที่แมสุกรจะผสม
ติดและจํานวนลูกที่แมสุกรจะให ดังนั้นผูเลี้ยงจึงควรใหความสําคัญและทําความเขาใจถึง
วงรอบการเปนสัดของสุกรใหดี เพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการผสมพันธุ วงรอบการเปน
สัดของสุกรแตละรอบจะใชเวลาโดยเฉลี่ย 21 วัน (18-23 วัน)
โดยปกติไขของแมสุกรจะตกในระหวาง 30-60 ชั่วโมงหลังจากเปนสัด
(หลังจากยอมรับการผสม) แตจะตกมากในชวงระหวาง 35-40 ชั่วโมง (36 ชั่วโมง)
หลังจากเปนสัด สวนน้ําเชื้อสุกรพอพันธุจะมีอายุประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากทําการผสม
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ระยะการเปนสัด 3 วัน
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ภาพที่ 7.5 ระยะแมสุกรแสดงอาการเปนสัด 3 วัน
ถาทําการผสมเร็วเกินไป คือ เริ่มทันทีเมื่อพบวาสุกรยอมรับการผสมและผสม
ซ้ําอีกครั้งหลังครั้งแรก 24 ชั่วโมง พบวา การผสมครั้งที่ 1 ไมอยูในระยะไขตกและการ
ผสมครั้งที่ 2 ไมสามารถครอบคลุมระยะไขตกไดหมด ภาพที่ 7.6
อายุเชื้ออสุจิ 24 ชั่วโมง
ระยะการเปนสัด 3 วัน
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ภาพที่ 7.6 จังหวะการผสมพันธุเร็วเกินไปในสุกร
แตถาทําการผสมชาเกินไป คือ หลังจากเมื่อพบวาสุกรยอมรับการผสมไปแลว
24 ชั่วโมงและผสมซ้ําอีกครั้งหลังครั้งแรก 24 ชั่วโมง พบวาการผสมครั้งที่ 2 ไมสามารถ
ครอบคลุมชวงที่ไขตกไดหมด โดยเฉพาะการผสมครั้งที่ 2 จะเลยชวงที่ไขตกไปแลว ภาพ
ที่ 7.7
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อายุเชื้ออสุจิ 24 ชั่วโมง
ระยะการเปนสัด 3 วัน
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ภาพที่ 7.7 จังหวะการผสมพันธุชาเกินไปในสุกร
ในเชิงปฏิบัติจังหวะที่เหมาะสมสําหรับการผสมพันธุ คือ ถาพบวาแมสุกรเปน
สัด (ยอมใหพอพันธุผสมพันธุหรือกดหลังแลวยืนนิ่ง) ในตอนเชา ใหทําการผสมตอนเย็น
ของวันนั้น และทําการผสมอีกครั้งในตอนเย็นของวันรุงขึ้น ถาพบวาแมสุกรพันธุเปนสัด
ตอนเย็น ใหทําการผสมแมสุกรตอนเชาวันรุงขึ้น และทําการผสมซ้ําอีกครั้งในตอนเชา
วันรุงขึ้นอีกวัน การผสมทั้ง 2 ครั้งสามารถครอบคลุมชวงที่ไขตกไดทั้งหมด ทําใหไดอัตรา
การผสมติดสูงและไดลูกจํานวนมาก ภาพที่ 7.8 แตถาครั้งแรกผสมไมติด การผสมครั้ง
ตอไปควรทําการผสม 3 ครั้ง (เชา เย็น เชา หรือ เย็น เชา เย็น) โดยใชพอพันธุ 2-3 ตัว
และควรทําการผสมพันธุหลังจากแมสุกรและพอสุกรไดกินอาหารเรียบรอยแลว อยางนอย
ประมาณ ½ ชั่วโมง
อายุเชื้ออสุจิ 24 ชั่วโมง
ระยะการเปนสัด 3 วัน
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ภาพที่ 7.8 จังหวะเหมาะสมในการผสมพันธุสุกร
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ค. การผสมพันธุ
ควรผสมในชวงที่อากาศไมรอนจัด ชวงที่เหมาะสมคือ ชวงเชาและชวงเย็น
เปนการปองกันไมใหแมสุกรและพอสุกรเหนื่อย หอบ ซึ่งเปนผลจากความรอน
วิธีการผสมพันธุ
วิธีการผสมพันธุ มี 2 วิธีใหญ ๆ คือ
1. การผสมตามธรรมชาติ โดยใชสุกรพอพันธุขึ้นทับกับสุกรแมพันธุโดยตรง
ควรมีคนชวยผสมพันธุอยางใกลชิด
2. การผสมเทียม โดยการรีดเอาน้ําเชื้อสุกรพอพันธุมาเจือจาง โดยกรรมวิธี
พิเศษ แลวนําไปผสมกับสุกรแมพันธุ ซึ่งปจจุบันกําลังเปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้นและสามารถ
พัฒนาใหเทาเทียมกับวิธีธรรมชาติแลวในบางฟารม

¿ วิธีธรรมชาติ

วิธีผสมเทียม ¾

ภาพที่ 7.9 การผสมพันธุสุกรโดย
การผสมพันธุสุกรโดยวิธีธรรมชาติ
การผสมพันธุสุกรโดยวิธีธรรมชาติ ผูเลี้ยงควรปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสัดสุกรแมพันธุที่หยานมหรือสุกรสาว เตรียมพรอมที่จะนําเขาใน
คอกพอพันธุ
2. ดูขนาดสุกรพอพันธุใหเหมาะสมกับแมพันธุที่จะใชผสมพันธุ
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3. การใชงานของพอพันธุในบางครั้งควรเวนระยะเวลาที่เหมาะสม อยาง
นอยการผสมแตละครั้งควรหางกันอยางนอย 2 วัน
4. การทําความสะอาดแมพันธุ ควรเช็ดอวัยวะเพศดวยน้ํายาฆาเชื้อเดทตอล
และเช็ดตรงบั้นทายดวย ความเขมขน 125 มิลลิลิตรตอน้ํา 5 ลิตร การเช็ดควรเช็ดครั้ง
สุดทายดวยฟองน้ําที่แหงหมาด ๆ
5. นําสุกรแมพันธุที่เปนสัดเขาในคอกพอพันธุที่เตรียมไว หากสุกรพอพันธุมี
น้ําปสสาวะขังอยูในกระเปาะใหบีบทิ้งกอนขึ้นทับแมพันธุ และตองทําความสะอาดบริเวณ
อวัยวะเพศ พื้นทอง และบริเวณสวนบั้นทายพอสุกร หลังจากแมพันธุเขาคอกพอพันธุ
เรียบรอยแลว ควรจัดแมพันธุใหยืนในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อรอรับพอพันธุที่จะขึ้นทับ
เมื่อพอพันธุขึ้นทับแมพันธุควรประคองพอพันธุใหขึ้นจากดานทาย พอสุกรจะยื่นอวัยวะ
เพศออกมา ใหใชมือที่สะอาดประคองอวัยวะเพศผูใหเขาในชองคลอดของอวัยวะเพศเมีย
อยางรวดเร็วและแมนยํา ดังนั้นผูผสมตองลางมือและลางน้ํายาฆาเชื้อใหสะอาดเชนกัน
6. ในการผสมพันธุควรใชคนประคองอยางนอย 2 คน อยูดานหนาและดาน
หลัง จนกระทั่งสุกรพอพันธุหลั่งน้ําเชื้อเรียบรอย นําสุกรแมพันธุออกจากคอกเขาซองยืน
7. ในบางยูนิตหากคอกลื่นเนื่องจากน้ําปสสาวะของพอพันธุ ควรใชกระสอบ
ที่สะอาดรองพื้นใหพอพันธุและแมพันธุยืนขณะผสมพันธุ
เมื่อสุกรไดรับการผสมแลวควรนําไปอยูในซองแมสุกรอุมทอง
จากนั้นอีก
21 วัน ควรดูวาสุกรมีอาการเปนสัดอีกหรือไม ถาสุกรกลับเปนสัดอีก แสดงวาผสมไมติด
ตองทําการผสมพันธุใหม แตถาสุกรตัวนั้นไมแสดงอาการกลับสัดขึ้นอีก แสดงวาผสมติดก็
ทําการกําหนดวันคลอดโดยนับไป 114 วันหลังจากวันผสมครั้งสุดทายหรืออาจใชตาราง
กําหนดวันคลอดได ซึ่งสุกรจะตั้งทองประมาณ 114 วันหรือ 3 เดือน 3 สัปดาห 3 วันอาจ
บวกลบได 3 วัน

ง. อัตราสวนของพอแมพันธุที่ถูกตอง
จํานวนพอแมพันธุสุกรนั้น โดยปกติใช 1 ตอ 15-20 และจํานวนครั้งการใชพอ
พันธุสุกรในการผสม ในแตละสัปดาหสามารถที่จะแบงตามอายุไดดังตารางที่ 7.2
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ตารางที่ 7.2 จํานวนครั้งที่เหมาะสมในการใชพอพันธุสุกรในแตละชวงอายุ
อายุพอพันธุ
8-11 เดือน
11-12 เดือน
12 เดือนขึ้นไป

จํานวนครั้งที่ใชตอสัปดาห
2
3
5

การจัดการระยะอุมทอง
เมื่อมีการจัดการผสมพันธุสุกรอยางถูกตองแลว การจะไดลูกที่มีคุณภาพดีและ
จํานวนมากจะตองมีการจัดการกับสุกรในระยะอุมทองอยางถูกตอง โดยปฏิบัติดังนี้
1. หลังจากผสมพันธุและมีการเช็คการกลับสัดแลว นําแมสุกรเขาคอกอุมทอง
ซึ่งเปนคอกขังเดี่ยว
2. การใหอาหาร อยาใหอาหารมากหรือนอยเกินไป ควรดูจากสภาพของสุกร
- ระยะอุมทอง 1-84 วัน ระยะนี้การเจริญเติบโตของตัวออนเปนไปอยางชาๆ
จึงควรจํากัดอาหารแมสุกรโดยใหโปรตีน 12 เปอรเซ็นต วันละ 1.8-2 กิโลกรัม ขึ้นอยูกับ
สภาพของแมสุกร เพื่อปองกันไมใหสุกรอวนเกินไป ซึ่งจะมีผลทําใหตัวออนในครรภตาย
มากขึ้น ทําใหคลอดยาก แมสุกรเปนโรคเตานมอักเสบ (mastitis) ไดงาย ใหนมนอย และ
ทับลูกตายเสมอ
- ระยะอุมทอง 84 วัน กอนคลอดควรเพิ่มอาหารใหมากขึ้น เปนวันละ 2.5-3
กิโลกรัม เพราะลูกสุกรระยะนี้จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และเตรียมตัวแมสุกรสําหรับ
การใหนมและเลี้ยงลูกตอไป
3. ระวังอยาใหแมสุกรทองผูก ควรใหหญาสด ผัก เถามันเทศ หรือรําละเอียด
ผสมน้ําใหกิน
4. จัดสภาพใหแมสุกรอยูอยางสบาย พื้นคอกไมแฉะ อากาศถายเทสะดวก มีน้ํา
และอาหารพรอม
5. คัดแมพันธุที่ผสมไมติด 2 ครั้ง ติดตอกันทิ้งไป
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การจัดการระยะคลอด
การจัดการระยะคลอด ควรปฏิบัติดังนี้
1. เตรียมอุปกรณในการคลอดใหพรอม เชน ผาสะอาดเช็ดตัวลูก ดายเบอร 8
สําหรับผูกสายสะดือ ทิงเจอรไอโอดีนสําหรับใสแผล กรรไกรตัดสายสะดือ กรรไกรตัด
เขี้ยว กรรไกรตัดเบอรหู มีด เข็มเบอร 18-20 ขนาด 1 นิ้ว กระบอกฉีดยา ภาชนะใสน้ํายา
ฆาเชื้อและน้ํายาฆาเชื้อ ฮอรโมนออกซี่โตซิน ยาปฏิชีวนะ
2. ชวงกอนคลอด 2 สัปดาห ควรถายพยาธิภายในและพนยากําจัดพยาธิ
ภายนอกกอนคลอด 1 สัปดาห ควรทําความสะอาดและฆาเชื้อคอกคลอด และอาบน้ําทํา
ความสะอาดตัวแมสุกร โดยเฉพาะสวนอวัยวะเพศ พื้นทอง เตานม ขาและเทา ซึ่งเปน
สวนที่ลูกสุกรจะเขามาสัมผัสมากที่สุด
3. กอนคลอดประมาณ 1 สัปดาห เคลื่อนยายแมสุกรไปยังคอกคลอด เพื่อให
แมสุกรมีเวลาในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของคอกคลอด แตตองระวังอยาใหสุกร
เครียด
4. อาหารที่ใหควรผสมอาหารหยาบหรืออาหารที่มีกากมากเปนพิเศษ เชน ผัก
หญา รําหยาบ มันเสน เปนตน เพื่อใหสุกรไมทองผูกและไมเปนอุปสรรคในการคลอด
5. เฝาสังเกตอาการของแมสุกร เมื่อใกลกําหนดคลอดควรจะหมั่นดูแลแมสุกร
เปนพิเศษ สุกรใกลคลอดจะแสดงอาการกระวนกระวาย ลุกนั่งบอย อวัยวะเพศบวมแดง
เตานมและหัวนมขยายใหญขึ้น เมื่อบีบหัวนมจะมีน้ํานมไหลออกจากทุกเตาที่บีบ (ภาพที่
7.10) แสดงวาสุกรตัวนั้นจะคลอดภายใน 24 ชั่วโมง กอนคลอด 30 นาทีจะมีน้ําเมือกไหล
ออกมาทางชองคลอด สุกรจะแสดงอาการเบงเปนระยะ ในระยะเวลาไมนานการคลอดก็จะ
เริ่มขึ้น
6. การคลอด
- การคลอดสุกรไมจําเปนตองเอาหัวออกกอนเสมอไป ลูกสุกรอาจเอาขาออก
กอนก็ได ซึ่งถือวาไมใชอาการผิดปกติ (ภาพที่ 7.11)
- การคลอดตามปกติจะกินเวลาตั้งแต 30 นาทีจนถึง 5 ชั่วโมง และระยะเวลา
ระหวางคลอดลูกแตละตัวเฉลี่ย 15 นาทีไมควรเกิน 30 นาที ถาแมสุกรใชชวงเวลาคลอด
นานเกินไป อัตราการตายของลูกสุกรก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย (ตารางที่ 7.3)
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ตารางที่ 7.3 แสดงความสัมพันธของระยะเวลาและปริมาณลูกสุกรที่ตายระหวางคลอด
ระยะเวลาคลอด
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
2-3 ชั่วโมง
3-4 ชั่วโมง
มากกวา 6 ชั่วโมง

เปอรเซ็นตลูกสุกรตายระหวางคลอด
3.5
4
5.5
10
30

- ในกรณีที่แมสุกรคลอดยาก หากเห็นวาแมสุกรเบงคลอดเปนเวลานาน แต
ไมคลอดหรือไมมีแรงเบงหรือคลอดลูกแตละตัวหางกันมากกวา 30 นาที ควรฉีดฮอรโมน
ออกซี่โตซินเขากลามเนื้อบริเวณคอ เพื่อชวยเรงคลอดโดยฮอรโมนนี้จะมีผลทําใหกระดูก
เชิงกรานขยายตัวและเพิ่มแรงเบงใหมีมากขึ้น สุกรจะมีลมเบงภายใน 25 นาทีหลังฉีด
หากแมสุกรยังไมมีทีทาวาจะคลอดอีกถึงแมวาจะฉีดฮอรโมนไปแลว หรือแมสุกรเบงจน
อุจจาระปสสาวะไหล อาจเนื่องจากลูกสุกรตัวโตเกินไปหรือลําตัวขวางอยู ควรทําการชวย
โดยการลวงทางชองคลอด (ภาพที่ 7.12) แลวดึงลูกสุกรออกมา หรือจัดทาใหลูกสุกร
กอนการลวงตองตัดเล็บ ลางมือใหสะอาดและลางดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคดวย จากนั้นสอด
มือเขาทางชองคลอดและสอดมือเขาไปตามปกมดลูกทีละขาง เมื่อพบตัวลูกสุกรแลวควร
จับขาใหแนนแลวคอย ๆ ดึงออกมาพรอมกับสายสะดือ หลังลวงเสร็จควรฉีดยาปฏิชีวนะ
และเหน็บยา เพื่อปองกันการอักเสบและการติดเชื้อ
- เมื่อแมสุกรคลอดลูกหมดแลว ใชน้ําทําความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและ
พื้นคอกใหสะอาด แลวเช็ดทําความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อ ตอจากนั้นภายใน 24 ชั่วโมง
จะมีรกไหลออกมา (ภาพที่ 7.13) จากนั้นฉีดยาปฏิชีวนะเพื่อปองกันมดลูกและเตานม
อักเสบดวย
- ระวังแมสุกรมีไขหลังคลอด ควรมีการวัดไขแมสุกรหลังคลอดทุก 12 ชั่วโมง
โดยเฉพาะแมที่มีการลวงชวยคลอดและแมที่มีปญหาเตานมอักเสบ ทําการรักษาจนหาย
ปวย อาจมีการเสริมสารน้ํา เชน น้ําเกลือ กรณีแมมีอาการปวย อุณหภูมิปกติของแมสุกร
ในคอกคลอด ดังนี้
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คลอดลูกตัวแรก 39.4 องศาเซลเซียส (102.9 องศาฟาเรนไฮต)
หลังคลอด 12 ชั่วโมง 39.7 องศาเซลเซียส (103.5 องศาฟาเรนไฮต)
หลังคลอด 24 ชั่วโมง 40.0 องศาเซลเซียส (104.0 องศาฟาเรนไฮต)
แมเลี้ยงลูก 39.3 องศาเซลเซียส (102.7 องศาฟาเรนไฮต)

¿ อวัยวะเพศและเตานมแมสุกร
กอนคลอดจะขยายใหญ
½ เมื่อบีบหัวนมจะมีน้ํานมไหลออกมา

ภาพที่ 7.10 ลักษณะแมสุกรกอนคลอด
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¿ ลูกสุกรคลอดเอาขาออก

¿ ลูกสุกรคลอดเอาหัวออก

ภาพที่ 7.11 ลักษณะการคลอดของแมสุกร

ภาพที่ 7.12 การลวงคลอด

ภาพที่ 7.13 รกไหลออกมาหลังคลอดเสร็จ

การจัดการระยะเลี้ยงลูก
หลังจากแมสุกรคลอดลูกหมดแลวควรใหแมสุกรพักแลวจึงปฏิบัติตอแมสุกรดังนี้

ก. การใหอาหาร
- หลังคลอด 1 วัน ใหอาหาร 1 กิโลกรัม/วัน แมสุกรบางตัวจะไมกินอาหาร
ในวันแรกหลังคลอดจึงควรใหแตนอย
- หลังคลอด 2-5 วัน ใหอาหาร 1.5-2 กิโลกรัม/วัน
- หลังคลอด 6-7 วัน ใหอาหาร 2-2.5 กิโลกรัม/วัน
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- หลังคลอด 7 วันเปนตนไปใหอาหารเพิ่มอีก 0.25 กิโลกรัมตอลูกสุกร 1 ตัว
เชน แมสุกรเลี้ยงลูก 10 ตัว ควรไดรับอาหารวันละ 2 + (0.25x10) = 4.5 กิโลกรัม และ
อาหารควรมีโปรตีน 14 % โดยใหวันละ 2 ครั้ง เชาเย็นและมีน้ําใหกินตลอดเวลา
เหตุที่ตองคอย ๆ เพิ่มอาหารขึ้น เพราะลูกสุกรแรกเกิดยังกินนมไมเกง ถา
แมสุกรผลิตน้ํานมมากเกินไป นมจะคางเตาเกิดการบูดเนา ทําใหลูกสุกรทองเสีย และถามี
น้ํานมคางเตามากเกินไป จะทําใหเตานมอักเสบได

ข. สังเกตอาการแมสุกร
แมสุกรบางตัวหลังคลอดอาจแสดงอาการมดลูกอักเสบ โดยสังเกตไดจากมี
หนองไหลออกจากชองคลอด อุณหภูมิรางกายสูง จึงควรทําการรักษาโดยการใหยา
ปฏิชีวนะ

การจัดการระยะหลังหยานม
ก. การจัดการสุกรกอนหยานมและหลังหยานม
การจัดการสุกรกอนหยานมและหลังหยานม ควรปฏิบัติดังนี้
1. กอนหยานม 3-4 วัน ควรลดอาหารแมสุกรลงเหลือ 1.8 กิโลกรัมตอวัน
เพื่อไมใหน้ํานมคางเตามากเกินไป ซึ่งจะกอใหเกิดเตานมอักเสบและยังปองกันไมใหลูก
สุกรเกิดอาการทองเสีย เนื่องจากกินนมคางเตาดวย
2. วันหยานมควรงดใหอาหารและน้ําแมสุกร ในตอนเย็นทําการยายแมสุกร
ออกจากคอกคลอดไปคอกทองวางหรือในคอกขังรวม (กรณีหยาหลายแม) ทําใหแมสุกร
ไดรับความเครียดเพิ่มขึ้นจากการตอสูกันเพื่อกระตุนใหเปนสัดเร็วขึ้น สวนลูกสุกรปลอย
ไวในคอกเดิมประมาณ 7 วัน
3. วันรุงขึ้นหลังหยานมใหอาหารแมสุกรเต็มที่ 2.5-3 กิโลกรัม จนกวาจะ
เปนสัด เพื่อกระตุนใหเกิดการตกไขเพิ่มขึ้น
4. หมั่นตรวจสอบการเปนสัด แมสุกรกลับมาเปนสัดหลังหยานม 3-7 วัน
ใหทําการผสมไดทันที แมสุกรตัวใดไมเปนสัดภายใน 10 วัน ใหกระตุนการเปนสัดหรือฉีด
ฮอรโมนกระตุนการเปนสัดเขาใตผิวหนังบริเวณโคนหู ซึ่งจะทําใหแมสุกรแสดงอาการเปน
สัด
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ภายใน 4-5 วัน แตถาแมสุกรผอมมากควรรอไวผสมเมื่อเปนสัดครั้งที่ 2 จะไดลูกดกกวา
5. หลังผสมพันธุแลวลดปริมาณอาหารลง
6. คัดแมสุกรที่ใหลูกไมดกหรือเลี้ยงลูกไมดีทิ้ง
แมสุกรหยานมควรเปนสัดภายใน 3-5 วัน แมสุกรหยานม 90-95 เปอรเซ็นต
ควรผสมไดภายใน 7 วัน แตหากมีแมสุกรเปนสัดมากกวา 8 วันและฝูงแมพันธุที่ผสมได
ภายใน 7 วันหลังหยานมมีคาต่ํากวา 90 เปอรเซ็นต ตองรีบหาสาเหตุและแกไข
ระยะเวลาจากหยานมถึงเปนสัดของแมสุกรมีผลตอระบบหมุนเวียนการใชโรงเรือน คอก
คลอด และกรงตับ
ตัวอยางเชน บางสัปดาหหากผสมแมสุกรไดไมตามเปาหมาย เนื่องจากแม
สุกรหยานมแลวเปนสัดชาหรือไมเปนสัด จะทําใหคอกคลอดวางมากแตกรงตับไมพอใส
แมทองวางและมีผลตออัตราการเขาคลอดและจํานวนลูกตอครอกดวย ระยะเวลาการเปน
สัดหลังหยานมของแมสุกรมีความสัมพันธกับความสมบูรณพันธุของแมสุกร แมสุกรที่มี
ความสมบูรณพันธุสูงจะเปนสัดภายใน 3-5 วัน แมสุกรที่มีความสมบูรณพันธุต่ําจะเปนสัด
ใชเวลามากกวา 6 วัน

ข. สาเหตุที่ทําใหแมสุกรเปนสัดชาหลังหยานม
การที่แมสุกรหลังหยานมเปนสัดชา (มากกวา 7 วัน) มีผลทําใหอัตราการเขา
คลอดต่ํา จํานวนลูกตอครอกลดลง และทําใหไมไดผสมตามเปาหมายที่วางไว แมสุกรเปน
สัดชาหลังหยานมมีสาเหตุจาก
1. แมสุกรทองแรกมีระยะเวลาเปนสัดหลังหยานม 6-12 วัน ขึ้นกับความสมบูรณพันธุ
ของแมสุกร แมสุกรที่ใหลูกครอกแรกจะสูญเสียน้ําหนักตัวในชวงเลี้ยงลูกมาก ในขณะที่
กินอาหารไดนอย ทําใหไดสารอาหารไมเพียงพอกับความตองการเพื่อรักษาเมแทบอลิซึม
ของรางกาย การผลิตน้ํานม และการเจริญเติบโตระหวางการเลี้ยงลูกทองแรก จึงตองนํา
ไขมันที่สะสมไวในรางกายมาใช ทําใหสูญเสียน้ําหนักเมื่อหยานมสูงและทําใหสุกรสาวที่
ใหลกู ทองแรกไมคอยเปนสัดหลังหยานม
ดังนั้นสุกรสาวที่จะผสมพันธุครั้งแรกควรมี
น้ําหนักไมต่ํากวา 140 กิโลกรัมและมีไขมันสันหลัง 20-22 มิลลิเมตร ทําใหสูญเสีย
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2. แมสุกรในระยะการเลี้ยงลูกไดรับอาหารไมเพียงพอ อาจเกิดจากอุณหภูมิ
ในโรงเรือนสูง วิธีการใหอาหาร ความนากินของอาหาร สุขภาพของแมสุกร เปนตน มีผล
ตอระยะเวลาเปนสัดหลังหยานม แมสุกรไดรับปริมาณอาหารนอยหรือพลังงานต่ําหรือ
โปรตีนหรือไลซีนไมเพียงพอในชวงเลี้ยงลูก
มีผลทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานม
ยาวนานออกไป
3. สภาพรางกายไมสมบูรณหลังหยานม เมื่อหยานมหากสุกรมีความหนา
ไขมันสันหลังต่ํา (14-16 มิลลิเมตร) จะทําใหเปนสัดชาหลังหยานม มักเกิดกับแมสุกรที่มี
สภาพรางกายผอมในชวงคลอด แมเลี้ยงลูกมาก และแมที่เลี้ยงลูกนานมากกวา 21 วัน
และแมสุกรสาวทองแรกเวลาหยานมมีสภาพรางกายผอม ดังนั้นผูเลี้ยงควรใหอาหารแม
สุกรสาวทองแรกในระยะเลี้ยงลูกใหมากขึ้นดีกวาจะมาเพิ่มอาหารใหภายหลังหยานมแลว
หากไมสามารถปรับใหอาหารสุกรสาวทองแรกในระยะเลี้ยงลูกไดมาก ควรปรับใหอาหาร
ในปริมาณสูง 3.5-4 กิโลกรัมตอวันในชวงหลังหยานมจนถึงผสมพันธุ ก็จะชวยใหเปนสัด
เร็วขึ้นและอัตราผสมติดดีขึ้น
แตการปฏิบัติเชนนี้ไมมีผลกับแมสุกรนางที่ใหลูกหลาย
ครอกแลว เพราะแมสุกรเหลานั้นจะสมบูรณพันธุเต็มที่แลว (ตารางที่ 7.4)
ตารางที่ 7.4 ปริมาณอาหารที่กินในชวงหลังหยานมจนถึงผสมพันธุตอระยะเวลาเปนสัด
หลังหยานมของสุกรสาวและแมสุกร
ระยะเวลาหลังหยานมถึงเปนสัด (วัน)
สุกรสาว
แมสุกร
ที่มา : ศรีสุวรรณ (2547)

ปริมาณอาหารที่กิน (กก./วัน)
1.8
2.7
3.6
21.6
12.0
9.3
4.9
4.7
5.0

เมื่อพบวาแมสุกรหยานมมีสภาพรางกายที่ผอม ควรใหอาหารปริมาณสูงขึ้น
ซึ่งจะทําใหสภาพรางกายดีขึ้น อัตราการอุมทอง อัตราการตกไข และการมีชีวิตรอดของ
ตัวออนดีขึ้น แตไมมีผลตอจํานวนวันเปนสัดหลังหยานม สวนแมสุกรที่มีสภาพรางกายดี
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ตารางที่ 7.5 ผลของการใหอาหารแมสุกรที่มีสภาพรางกายดีและผอมเมื่อหยานมตอ
คุณลักษณะการสืบพันธุของแมสุกร
ลักษณะ
ปริมาณอาหารที่ใหหลังหยานม (กก.)
ระยะหยานมถึงเปนสัด (วัน)
อัตราการอุมทอง (%)
อัตราการตกไข (ฟอง)
การมีชีวิตรอดของตัวออน
ที่มา : ศรีสุวรรณ (2547)

สภาพรางกายดี
4.7
3.0
6.0
5.9
86.9
82.0
16.6
16.2
77.7
85.0

สภาพรางกายผอม
5.2
3.0
7.1
7.5
69.0
62.0
17.7
16.7
70.4
64.0

4. ระยะเวลาในการเลี้ยงลูก แมสุกรที่มีระยะเวลาในการเลี้ยงลูกสั้นหรือแม
สุกรทองแรกจะมีผลทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานมชา แมสุกรหยานมเร็ว 14 วันมี
ระยะเวลาเปนสัดชากวาแมสุกรที่หยานม 19-21 วัน (ภาพที่ 7.14)
ระยะเวลาหยานมถึงเปนสัด (วัน)

8
7
6
5
4
9 ถึง 10

11 ถึง 13 14 ถึง 16 17 ถึง 19 20 ถึง 22 23 ถึง 25 26 ถึง 28

ระยะเวลาในการเลี้ยงลูก (วัน)

ภาพที่ 7.14 ผลของระยะเวลาในการเลี้ยงลูกตอการเปนสัดหลังหยานมของแมสุกร
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ค. การทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานมสั้นลง
การทําใหระยะเวลาเปนสัดหลังหยานมสั้นลง ควรทําดังนี้
1. การทําใหแมสุกรมีสภาพรางกายอยูในสภาพดี การจัดการอาหารแมสุกร
เปนเรื่องสําคัญเพื่อทําใหแมสุกรมีการสูญเสียน้ําหนักตัวและ/หรือความหนาไขมันสันหลัง
นอยที่สุดในขณะเลี้ยงลูก แมหยานมควรมีความหนาไขมันสันหลังมากกวา 18 มิลลิเมตร
สุกรสาวทดแทนเมื่อนํามาผสมพันธุควรมีน้ําหนัก 130 กิโลกรัมขึ้นไป และในระยะเลี้ยง
ลูกใหมีการสูญเสียน้ําหนักตัวนอยที่สุดและเลี้ยงลูกไมเกิน 10 ตัว ควรใหกินอาหารไม
นอยกวา 4.5 กิโลกรัมตอวัน สวนแมสุกรนางในระยะเลี้ยงลูกพยายามใหแมสุกรกิน
อาหารใหไดมากที่สุดไมนอยกวา 5.6 กิโลกรัมตอวัน ถาผูเลี้ยงสามารถควบคุมปริมาณ
อาหารที่แมสุกรกินไดอยางเหมาะสมกับสภาพรางกายแมสุกร ทําใหการสูญเสียน้ําหนัก
และ/หรือความหนาไขมันสันหลังในระยะเลี้ยงลูกเหมาะสม ก็จะทําใหระยะเวลาเปนสัด
หลังหยานมสั้นลง ดังตารางที่ 7.6
ตารางที่ 7.6 การสูญเสียน้ําหนักและความหนาไขมันสันหลังที่เหมาะสมของแมสุกร
ในคอกคลอด
ลําดับทอง

น้ําหนักแมสุกร (กิโลกรัม/ตัว)
ผสม
หลังคลอด หยานม
1
140
190
175
2
175
215
200
3
200
230
220
4
220
245
235
5
235
255
245
ที่มา : Close (2003) อางโดยประวัติ (2548)

ความหนาไขมันสันหลัง (มิลลิเมตร)
ผสม
หลังคลอด หยานม
18
22
20
20
23
21
21
24
22
22
24
22
22
24
22

2. การรักษาอุณหภูมิและความชื้นใหเหมาะสม เชน การทําฝาใตหลังคา
เพื่อลดการแผรังสีความรอนจากหลังคาสูตัวแมสุกร ใชระบบน้ําหยด (dripping) ระบบพน
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3. การแบงหยานม โดยเฉพาะในแมสุกรสาวที่มีลูกมากกวา 10 ตัว หรือแม
สุกรที่มีสภาพรางกายผอม (คะแนนหุนต่ํากวา 3) เพื่อลดการสูญเสียน้ําหนักเมื่อหยานม
แตอาจทําใหเกิดปญหาการเปนสัดในระยะเลี้ยงลูกและเมื่อหยานมแลวจะเปนสัดชา
4. การขังรวมหลังหยานมชวยทําใหแมสุกรเปนสัดเร็วขึ้น และทําใหสังเกต
การเปนสัดไดงาย การขังรวมจะทําใหแมสุกรเกิดความเครียดเนื่องจากการแยงอาหาร
การกัดกันจะกระตุนใหเปนสัดเร็วขึ้น เมื่อสังเกตเห็นแมสุกรตัวไหนเริ่มเปนสัดก็ควรจะ
แยกออกมาขังในกรงตับเพื่อรอการผสม เพื่อไมใหเกิดปญหาขาเจ็บเมื่อสุกรเปนสัดจะไล
ปนตัวอื่น
5. การใชพอสุกรกระตุนหลังหยานม การใชพอสุกรกระตุนโดยใหพอสุกร
อยูกับแมสุกรอยางนอยครั้งละไมต่ํากวา 15-30 นาที อาจนําพอสุกรมาขังไวดานหนากรง
ตับแมสุกรหยานม หรือไลแมสุกรหยานมเปนกลุมมาขังไวดานหนาคอกพอสุกรก็ได อยา
ขังพอสุกรไวติดแมสุกรหยานมตลอดเวลาเพราะการกระตุนจะไดผลลดลง
6. การใชฮอรโมนกระตุนการเปนสัด ใชในฟารมที่มีปญหาเรื่องการไมเปน
สัดหลังหยานมหรือทําการผสมไมไดตามเปาหมาย ฮอรโมนที่ใชคือ โกนาโดโทรปน
(gonadotropin) ซึ่งประกอบดวย ฮอรโมน PMSG และ HCG โดยฉีดใหแมสุกรในวันที่
หยานมจะทําใหแมสุกรเปนสัดและผสมพันธุไดสูง

ง. สาเหตุที่ทําใหแมสุกรไมเปนสัดหลังหยานม
แมสุกรไมเปนสัดหลังหยานม มีสาเหตุจาก
1. การเปนสัดเงียบ แมสุกรไมแสดงอาการเปนสัดใหเห็นแตมีการตกไข
สาเหตุอาจเนื่องจากการผิดปกติของฮอรโมน แกไขโดยใหพอสุกรตรวจสัด
2. มีถุงน้ําในรังไข แมสุกร 5-10 เปอรเซ็นตเปนถุงน้ําในรังไข ทําใหแมสุกร
ไมแสดงหรือแสดงอาการเปนสัดก็ได การเกิดถุงน้ําในรังไขอาจเกิดจาก
2.1 ฮอรโมนผิดปกติ ทําใหสุกรแสดงอาการสัดนานกวาปกติ มีวงรอบ
การเปนสัดผิดปกติไมแนนอน มีนิสัยเหมือนพอพันธุ เมื่อขังรวมจะปนตัวอื่น
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2.2 การหยานมแมสุกรเร็วเกินไป หยานมเร็วกวา 18-19 วันหรือคลอด
แลวไมไดเลี้ยงลูก
2.3 อาหารมีเชื้อราผลิตสารพิษไมโครทอกซินหรือซีราลีโนน เมื่อสุกร
ไดรับจะทําใหเกิดความไมสมดุลของฮอรโมนเอสโตรเจน เพราะสารพิษไมโครทอกซิน
ออกฤทธิ์คลายเอสโตรเจน ซึ่งจะทําใหสุกรเปนสัด แตไมมีไขตก
2.4 ความเครียดจากความรอน การเคลื่อนยายหรือรวมกลุมในชวง
อุณหภูมิสูงจะเหนี่ยวนําใหเกิดถุงน้ําในรังไข
3. แมสุกรเปนสัดในระยะเลี้ยงลูก มักเกิดในแมสุกรที่มีลูกนอยหรือเลี้ยงลูก
นอย และเลี้ยงลูกนานกวา 3 สัปดาห แกโดยใหแมสุกรเลี้ยงลูกไมต่ํากวา 7 ตัวไปจนถึง
หยานม และหากมีการแยกหยานมลูกจะตองหมั่นสังเกตอาการสัดในระยะเลี้ยงลูก

จ. การคัดทิ้งแมสุกรพันธุ
การคัดทิ้งแมสุกร ควรทําในวันที่หยานม ลักษณะแมสุกรที่ควรคัดทิ้งมีดังนี้
1. ขาไมแข็งแรง
2. คลอดลูกยาก มีปญหาในการคลอด
3. กัดลูกหรือทับลูก (สังเกตแสดงอาการ 2 ครอก)
4. เปนไขหลังคลอด (สังเกตแสดงอาการ 2 ครอกติดกัน)
5. จํานวนลูก ต่ํากวา 7 ตัวตอครอก
6. ใหลูกที่มีลักษณะผิดปกติหรือพิการทางกรรมพันธุ เชน ไมมีรูทวาร ไสเลื่อน
อัณฑะทองแดง เปนตน
7. มีหนองไหลออกมาจากชองคลอด รักษาไมหาย
8. ผสมไมติด 3 ครั้ง ในชวงทองวาง
9. อายุมาก คือ ใหลูกมาแลว 5-6 ครอก (อายุประมาณ 3 ป)
10. เปนโรคตาง ๆ เชน โรคแทงติดตอ โรคเตานมอักเสบ เปนตน

7.2 การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานม (ระยะดูดนม)
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การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานมมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจาก
สงผลตอไปในระยะหยานมและระยะขุน จึงควรใหความสําคัญถึงการจัดการและสุขภาพ
ของลูกสุกร

ก. การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานม ควรปฏิบัติดังนี้
การจัดการลูกสุกรระยะแรกคลอดถึงหยานม ควรปฏิบัติดังนี้ (ภาพที่ 7.16)
1. ทําความสะอาดลูกสุกร เมื่อลูกสุกรคลอดออกมา จะมีเมือกเหนียวหรือ
เลือดเลอะเทอะอยูตามลําตัวและมีสายสะดือติดอยู จึงควรทําความสะอาดโดยใชมือรูด
หรือใชลูกยางดูดเมือกบริเวณจมูกและเมือกในปากลูกสุกรออกใหหมดกอน แลวจึงใชผา
สะอาดเช็ดถูตามลําตัวลูกสุกรอยางแรงเพื่อกระตุนใหลูกสุกรหายใจไดดีขึ้น และทําใหลูก
สุกรไมหนาวสั่นจากเมือก หากไมมีผาก็ใชฟางขาวแทนได
2. ตัดสายสะดือ สายสะดือยาวถูกลากไปตามพื้นทําใหเกิดอาการอักเสบได
หรือถามีการรั้งสายสะดือตรงชองทองเนื่องจากการเหยียบก็อาจทําใหเปนไสเลื่อนได จึง
ควรทําการตัดสายสะดือลูกสุกร โดยนําดายเบอร 8 ที่แชในน้ํายาฆาเชื้อมัดตรงสายสะดือ
ใหแนนต่ํากวาพื้นทองประมาณ 1 นิ้ว ตัดสายสะดือใตรอยมัดดวยมีดหรือกรรไกรหางจาก
รอยมัด ½ นิ้ว ทาทิงเจอรไอโอดีนตรงรอยแผลใหทั่ว
3. ตัดเขี้ยว ลูกสุกรแรกเกิดจะมีเขี้ยวที่แหลมคม 4 คู จึงควรตัดเขี้ยวใหกับ
ลูกสุกร เพื่อปองกันไมใหกัดหัวนมแม ทําใหเกิดอาการอักเสบและปองกันการกัดกันดวย
การตัดเขี้ยวใชคนเพียงคนเดียวโดยใชมือซายจับตรงบริเวณหัวใชนิ้วชี้สอดเขาไปในปาก
นิ้วหัวแมมือจับบริเวณทายทอย และใชนิ้วกลางประคองใตคางไว ใชคีมตัดเขี้ยวใหชิด
เหงือกจนหมดคมทั้งดานบนและดานลาง ใชนิ้วลูบเหงือกดูวายังคมอยูหรือไม ถาคมอยูให
ตัดจนหมดคม
4. การทําเครื่องหมาย เพื่อสะดวกในการบันทึกพันธุประวัติ โดยทําการตัด
เบอรหูหรือสักเบอรหู แลวทาดวยทิงเจอรไอโอดีน
5. ตัดหาง ประมาณ 1/3 ของความยาวหาง เพื่อปองกันการกัดหางกัน
6. ปลอยใหลูกสุกรกินนมแมภายใน 5 ชั่วโมงหลังคลอด น้ํานมแมในระยะ
2-3 วันแรกจะมีลักษณะขนเหลือง เรียกวา นมน้ําเหลือง (colostrum) เพื่อเพิ่ม
ภูมิคุมกันโรคใหแกลูกสุกร
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7. ใหความอบอุนแกลูกสุกรและอยาใหลมโกรก สุกรระยะแรกตองใหความ
อบอุนโดยใชฟางขาวหรือกระสอบวางไวตรงมุมใดมุมหนึ่งของคอกและใหไฟกกใช
หลอดไฟขนาด 100-200 วัตต แขวนใหสูงจากพื้น 1-1½ ฟุต
8. ใหธาตุเหล็กแกลูกสุกรเมื่ออายุ 2-3 วัน ปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมอยูใน
ตับและที่ไดจากน้ํานมแมมีไมเพียงพอตอการนําไปสรางเม็ดเลือดในรางกาย จึงทําใหลูก
สุกรเปนโรคโลหิตจางและซีดผอมกวาปกติ ดังนั้นจึงควรใหธาตุเหล็กแกลูกสุกรโดยการ
ฉีด 2 มิลลิลิตร หรือใหกิน 100 มิลลิกรัมตอตัว ในวันที่ 3 หลังคลอด และใหซ้ําอีกครั้งใน
สัปดาหถัดไป ถาเห็นวาลูกสุกรแสดงอาการเหงือกหรือผิวหนังซีด การฉีดควรฉีดเขา
บริเวณกลามเนื้อหรือกลามเนื้อโคนขาหลัง
9. ใหลูกสุกรมีน้ําสะอาดกินไดตลอดเวลา ถึงแมวาไดน้ําจากน้ํานมแมแลว
แตยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกสุกร
10. ควรทําใหพื้นคอกแหงและสะอาดอยูเสมอ เพื่อไมใหลูกสุกรทองเสีย
11. แมสุกรมีปญหาเรื่องน้ํานม ควรหาสาเหตุหรือแกไข หรือจัดเตรียม
น้ํานมจากแหลงอื่น โดยการยายลูกสุกรไปฝากแมสุกรตัวอื่นที่คลอดใกลเคียงกันไมเกิน
3-4 วันและมีลูกนอย
12. หัดใหลูกสุกรกินอาหารเสริมนม เรียกวา อาหารเลียราง (creep feed)
มีโปรตีน 18-20 เปอรเซ็นต ตั้งแตอายุ 1 สัปดาหถึงหยานม เพื่อที่จะหยานมลูกสุกรไดเร็ว
ขึ้น ลูกสุกรโตเร็ว ไดน้ําหนักหยานมสูง ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตลูกสุกรไดแมละหลาย
ครอก
13. ควรตอนลูกสุกรเพศผูเพื่อขุนสงตลาดเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห เพื่อใหแผล
หายเร็ว เครียดนอยและเสียเลือดนอย
14. สังเกตดูอาการของโรคที่อาจเกิดกับลูกสุกรโดยเฉพาะโรคทองรวง ซึ่ง
โรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุ เชน เชื้อโรค อาหาร อากาศเปลี่ยนแปลง และสภาพรางกาย
ของสุกร การแกไขตามสาเหตุ หากเกิดจากสภาพแวดลอม เชน ลมโกรก คอกชื้นแฉะ แก
โดยไมใหลมโกรก ทําใหคอกแหงและสะอาด เพิ่มความอบอุนใหแกลูกสุกร แตถาเกิดจาก
เชื้อโรคก็รักษาโดยการใหยาปฏิชีวนะโดยการกรอกปากหรือฉีดยา
15. ทําการจดบันทึกขอมูล เชน จํานวนลูก น้ําหนักแรกคลอด เปนตน
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16. ควรหยานมลูกสุกรเมื่ออายุได 21-28 วัน หรือน้ําหนัก 5-7 กิโลกรัม
โดยยายแมสุกรออกไปกอน และปลอยใหลูกสุกรอยูในคอกตอไปอีก 1 สัปดาห จึงคอย
ยายไปคอกอนุบาล เพื่อไมใหลูกสุกรมีความเครียดมาก

เช็ดเมือกตามลําตัว

ตัดสายสะดือ

ตัดหาง

ตัดเขี้ยว

ตัดเบอรหู

ใหลูกสุกรกินนมและใหความบอุน

ฉีดธาตุเหล็กเมื่ออายุ 3 วัน

ตอนลูกสุกรเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห

ดูดน้ําคล่ําและเมือกในปาก

ภาพที่ 7.15 การจัดการลูกสุกรแรกเกิด
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ข. สาเหตุการสูญเสียลูกสุกรระยะดูดนม
การสูญเสียลูกสุกรระยะดูดนมมี 2 สาเหตุคือ
1. การตายที่เกิดเปนประจํา มีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ ซึ่งสวนใหญเกิด
จากโครงสรางของคอกคลอดไมเหมาะสมจนเปนอันตราย พื้นคอกแฉะ อับทึบ ฝนสาด
รอนอบอาวหรือหนาวเย็นเกินไป ลมโกรกแรง อดอาหาร แมสุกรไมมีน้ํานม แมแกเกินไป
สุกรสาวครอกแรก แยงกินนมไมทันตัวอื่น แมสุกรทํารายลูก ถูกแมทับตาย ลูกแรกคลอด
น้ําหนักนอย ออนแอ ยืนทรงตัวไมได เดินไมได โทรม เพลีย พิการ หรือผิดปกติแต
กําเนิด เชน splay leg รวมถึงการตายจากการติดเชื้อโรคทางระบบตาง ๆ ของรางกาย
เชน ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจที่ไมรายแรง และไมแพรระบาด
2. การตายที่มีการขยายวงของการสูญเสียมากกวาปกติ มีการระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไดแก แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว เปนตน และความสูญเสียจากความ
พิการโดยกําเนิดถึงขั้นตองทําลายซึ่งถายทอดทางพันธุกรรมระดับสูง เชน หัวบวมน้ํา
(hydrocephalus) ปลายเทาคุดงอ เปนตน การสูญเสียจากสาเหตุนี้มีมากกวา 7-10
เปอรเซ็นต

7.3 การจัดการสุกรออน (หยานม-15 กิโลกรัม)
ก. การปฏิบัติตอสุกรออน
การจัดการสุกรออน ควรปฏิบัติดังนี้
1. หลังหยานมแลว 1 สัปดาห ยายลูกสุกรไปอยูในคอกอนุบาล ถาลูกสุกร
ตางคอกกันมารวมกันจะกัดกันทําใหชะงักการเจริญเติบโตหรือตายได จึงตองระมัดระวัง
2. จัดขนาดเปนคอกยอย ๆ และจัดใหมีรางอาหารเพียงพอสําหรับลูกสุกร
ที่เขาไปกินพรอม ๆ กัน ไมควรขังลูกสุกรจํานวนมาก จะทําใหเกิดการตอสูกันและแยง
อาหารกัน ตัวที่ออนแอจะเสียหายและเจริญเติบโตไมสม่ําเสมอ
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3. การใหอาหาร ใหอาหารลูกสุกรออนซึ่งเปนอาหารที่ยอยงาย มีโปรตีน
18-20 เปอรเซ็นต โดยใหทีละนอย ๆ แตบอย ๆ ครั้ง หมั่น ตรวจดูการกินอาหารของลูก
สุกร ถาตัวไหนกินอาหารชากวาตัวอื่นในฝูง ใหทําการคัดแยกไปขังรวมกัน เพื่อจะไดลูก
สุกรที่มีการเจริญเติบโตสม่ําเสมอ ถาตัวไหนไมกินอาหารใหแยกขังและทําการรักษา
4. ระวังอยาใหลมโกรกมากเกินไปและรักษาพื้นคอกใหแหงเสมอ เพราะจะ
ทําใหลูกสุกรออนแอ เกิดโรคขี้ไหล ปอดบวม และทําใหเจริญเติบโตชา
5. พยายามหัดใหลูกสุกรถายเปนที่ โดยกวาดขี้สุกรกองรวมกันไวบริเวณที่
จะใหลูกสุกรถาย เพราะสุกรมีนิสัยชอบถายในบริเวณที่ชื้นและสกปรก
6. รักษาสภาพแวดลอมใหลูกสุกรเกิดความเครียดนอยที่สุด อาจแขวนโซ
หรือยางนอกรถยนตใหลูกสุกรเลน
7. ตรวจดูสุขภาพลูกสุกร ถาลูกสุกรแสดงอาการผิวหนัง เหงือกและเยื่อตาซีด
ใหฉีดธาตุเหล็กตัวละ 2 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ถาตัวไหนแสดงอาการขี้ไหล ปอดบวมหรือไอ
ใหรีบแยกออกขังเดี่ยวเพื่อทําการรักษา
8. ทําการถายพยาธิและใหวัคซีนตามโปรแกรม
9. ถาลูกสุกรตัวผูที่จะขุนสงตลาด ถายังไมถูกตอน ใหทําการตอนลูกสุกร

ข. การยายคอก
การนําสุกรตางคอกกันมารวมกัน ควรปฏิบัติดังนี้
1. ยายสุกรจากตางคอกเขาคอกใหมพรอมกัน เพื่อใหเกิดความสนใจใน
สภาพแวดลอมใหม ๆ ทําใหไมกัดกัน
2. คัดสุกรที่มีขนาดน้ําหนักใกลเคียงกันอยูดวยกัน ไมเชนนั้นสุกรตัวเล็กจะ
ถูกรังแกและถูกแยงอาหาร ทําใหโตชาและแคระแกรน
3. อยารวมสุกรที่มีจํานวนนอยเขาในฝูงที่จํานวนมาก
4. ถาสุกรเหนื่อยหอบจากการยายคอก ควรฉีดน้ํารดบนตัวสุกรเพื่อลด
ความเครียดจากความรอน
5. ใหหญาสดหรือพืชสดแกสุกร เพื่อทําใหสุกรเบนความสนใจไมกัดกัน
6. ควรยายสุกรในเวลาที่มีอากาศเย็น เชน ตอนเชาหรือตอนเย็น
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การเคลื่อนยายสุกรบอยหรือจัดขนาดบอย หรือเคลื่อนยายดวยความรุนแรง
จะทําใหสุกรทรุดโทรม เกิดความเครียด และไวตอโรค เนื่องจากตองสูญเสียพลังงานซึ่ง
มาจากไขมันที่สะสมในรางกาย (ลูกสุกรเกิดใหมมีไขมันในรางกายประมาณ 2 เปอรเซ็นต
มาจากไขมันและสารอาหารในน้ํานมแม ลูกสุกรหยานมมีไขมัน 10-15 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนัก) ไขมันสวนนี้ถูกใชในวันหยานม การเคลื่อนยาย การโดนลมโกรก การกินอาหาร
ไดนอย และการตองปรับตัวกับเพื่อนใหมและตําแหนงของรางอาหารและจุบน้ําหลายครั้ง
จึงควรลดการเคลื่อนยายสุกรใหนอยที่สุด

ค. ความสําคัญของน้ําหนักหยานม
น้ําหนักหยานมที่ดีเปนเครื่องบงชี้ถึงประสิทธิภาพในเลาคลอด น้ําหนักหยานม
มีความสัมพันธกับการกินอาหารของแมขณะเลี้ยงลูกและการจัดการลูกสุกรกอนหยานม
ลูกสุกรขนาดใหญ (น้ําหนักหยานมมาก) จะเลี้ยงงายกวาลูกสุกรขนาดเล็กหรือหางหมู
(น้ําหนักหยานมนอยกวา 5 กิโลกรัม) เนื่องจากสามารถปรับตัวตอสภาพแวดลอมใหม
การกินอาหารและกินน้ําไดดีกวา และมีระยะขุนขายสั้นกวาเกือบสัปดาหหรือมากกวา
ดังตารางที่ 7.7 และตารางที่ 7.8
ลูกสุกรกอนหยานมหากมีปญหาขี้ไหลในเลาอนุบาล พอมาเปนสุกรขุนมักไม
คอยโตหรือมีปญหาโรคแทรกซอนตามมา สุกรที่น้ําหนักหยานมนอยจะมีประสิทธิภาพ
การยอยอาหารของเอนไซมจากตับออน ไดแก อะมิเลส ทริปซิน ไลเปส และโคไลเปส
นอยกวาสุกรที่น้ําหนักหยานมมาก
ตารางที่ 7.7 น้ําหนักหยานมตออัตราการเจริญเติบโตชวงสัปดาหแรกหลังหยานมและ
ประสิทธิภาพการเลี้ยงในระยะขุนของสุกร
อัตราการเจริญเติบโต น้ําหนักหลังหยานมที่อายุ (วัน) จํานวนวันที่เลี้ยง-113.5 กิโลกรัม
(กรัม)
28
50
150
(วัน)
นอยกวา 0
14.7
30.1
105.5
183.3
0-150
16.0
31.0
108.4
179.2
150-230
17.0
32.5
111.4
175.2
มากกวา 230
18.2
34.8
113.5
173.0
ที่มา : วินัย (2547)
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ตารางที่ 7.8 น้ําหนักหยานมตออัตราการเจริญเติบโตของสุกร
ลักษณะ
น้ําหนักหยานม (กิโลกรัม)
อัตราการเจริญเติบโตในชวงอนุบาล (กิโลกรัม/วัน)
น้ําหนักตัวที่ 50 วัน (กิโลกรัม)
อัตราการเจริญเติบโตในชวงสุกรขุน (กิโลกรัม)
ที่มา : วินัย (2547)

เล็ก
5
0.280
12.2
0.721

ขนาด
กลาง
7
0.338
15.45
0.739

ใหญ
9
0.390
18.75
0.757

ง. ชวงวิกฤติของลูกสุกรหลังหยานม
หลังจากจัดลูกสุกรลงในคอกอนุบาลเสร็จ ในชวง 36 ชั่วโมงแรกหลังเขาคอก
อนุบาลถือเปนชวงวิกฤติ เพราะเปนชวงเวลาที่ลูกสุกรเริ่มตนปรับตัวกับที่อยูใหม หาที่ให
อาหารใหม หาจุบน้ําใหม และหาที่นอนใหม ถาการจัดการพื้นฐานถูกตองลูกสุกรเกือบ
ทั้งหมดจะปรับตัวไดภายใน 36 ชั่วโมง สวนอีก 2-4 เปอรเซ็นตลูกสุกรตองไดรับการสอน
ใหกินอาหารหรือตองดูแลเปนพิเศษ แตถามีลูกสุกรมากกวา 4 เปอรเซ็นต แสดงวาตองมี
การจัดการอยางใดอยางหนึ่งผิดพลาดหรือมีปญหาเรื่องโรคมาเกี่ยวของ
ชวงนี้ผูเลี้ยงตองคอยสังเกตพฤติกรรมของลูกสุกรวาผิดปกติหรือไม โดยการ
พิจารณาสิ่งตอไปนี้
1. อารมณและความรูสึกของลูกสุกร ลูกสุกรปกติจะสนใจตอสิ่งรอบขาง
เชน คนเดินผาน หากผิดปกติจะนอนซึมและไมสนใจใคร
2. รูปทรง (body condition) สังเกตวาปกติ หรือผอม
3. ทอง (abdominal shape) สังเกตวากลม หรือแฟบ
4. ผิวหนัง (skin) สังเกตวาสดใสสีชมพู ขนสั้นนิ่ม หรือขาวซีด ขี้เรื้อน ขนแข็ง
5. ความอยากกินอาหาร (appetite) สังเกตวากินอาหารสวนใหญหรือเอาแต
นอนสุมกัน
128

AT 328

6. ขาดน้ํา (dehydration) สังเกตวาหนาตาสดใส หรือตาลึกหนังเหี่ยว จมูกแหง
7. การหายใจ (respiration) สังเกตวาปกติ หรือหายใจกระตุกถี่ ๆ ดวยชองทอง
8. ทั่วไป (general appearance) สังเกตแผลตอน ขาเจ็บ ขอบวม เปนตน
ถาหลัง 36 ชั่วโมงไปแลว พบวา ลูกสุกรมีลักษณะซึม ผอมลง ทองแฟบ
ผิวหนังเหี่ยว นอนสุมหรือชิด ๆ กัน ตาลึก ซึ่งเปนอาการบงชี้วาลูกสุกรไมไดกินน้ําหรือ
อาหารอยางเพียงพอ แตถาพบวา ลูกสุกรสดใส วิ่งเลน ทองปอง ถายอุจจาระและปสสาวะ
ตามปกติ ซึ่งเปนอาการบงชี้วาลูกสุกรกินอาหารและน้ําไดตามปกติ
การตรวจสอบขางตนเปนสิ่งสําคัญ หากพบลูกสุกรปวยควรแยกออกไวใน
คอกสุกรปวย นําน้ําอีเล็กโตรไลทหรือยาละลายน้ําใหกินอยางเพียงพอ และสอนใหลูกสุกร
กินอาหารใหเปน การกินอาหารของลูกสุกรหยานมเปนปญหาที่พบเสมอ ซึ่งปญหานี้มีผล
ตอการรอดชีวิตของลูกสุกร ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และสงผลถึงการเจริญเติบโต
ในชวงขุนดวย อาหารที่ใหแกลูกสุกรระยะแรกอาจผสมน้ําใหมีลักษณะเปนอาหารเหลว
ควรใหอาหารบอย ๆ ครั้ง ครั้งละนอย ๆ ซึ่งจะกระตุนการกินได ถาลูกสุกรไมกินใหเอา
อาหารใสกระบอกฉีดยาแลวกรอกใสปากลูกสุกร เมื่อลูกสุกรเริ่มรูรสอาหารจะเริ่มปรับตัว
กินเอง เมื่อลูกสุกรกินเปนแลวควรเปลี่ยนเปนอาหารแหงหรือเปยก ระวังอาหารบูดเนา
โดยเฉพาะอาหารที่มีนมและปลาปนสูง ๆ และอีเล็คโตรไลทที่มีกลูโคสอยู ลูกสุกรจะกิน
น้ํามากกวาอาหาร ซึ่งจะทําใหไดรับอาหารจริง ๆ นอยลง ลูกสุกรปวยหรือมีปญหาเมื่อ
แยกออกจากฝูงแลวหามนํากลับคอกเดิม

7.4 การจัดการสุกรขุน
การเลี้ยงสุกรขุนถาผูเลี้ยงไดสุกรขุนที่ดีมาเลี้ยงยอมจะทําใหประสบความสําเร็จ
เพราะ สุกรขุนที่ดีจะกินอาหารนอย เจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง มีคุณภาพซากดี คือ มี
เปอรเซ็นตของเนื้อแดงมาก หนังบาง มันนอย กระดูกเล็ก ทําใหตนทุนต่ํา
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ก. การซื้อสุกรขุนจากฟารมอื่นมาเลี้ยง
การซื้อสุกรขุนจากฟารมอื่นมาเลี้ยง ควรปฏิบัติดังนี้

1. เลือกซื้อลูกสุกรจากฟารมที่ไดมาตรฐานทั้งในดานสายพันธุ การจัดการ
และการปองกันโรค โดยปกติลูกสุกรขุนขายที่น้ําหนัก 12 กิโลกรัมขึ้นไป
2. การขนยายลูกสุกร ควรขนยายในชวงที่มีอากาศเย็น เชน ตอนเชาหรือ
ตอนเย็น จะชวยใหลูกสุกรไมเครียดขณะเดินทาง
3. คอก รางน้ําและรางอาหาร ตองจัดเตรียมใหสะอาดและพนยาฆาเชื้อกอน
นําสุกรขุนมาเลี้ยง
4. เมื่อลูกสุกรมาถึงใหลูกสุกรพักผอนในคอกสักระยะ แลวใหยาปฏิชีวนะ
ผสมวิตามินใหกิน เพื่อลดความเครียดจากการเดินทาง
5. อยารวมสุกรที่ซื้อมาใหมกับสุกรเดิมในฟารม ควรแยกเลี้ยงไวในคอกพัก
หางจากฝูงเดิมจนกวาแนใจวาสุกรที่ซื้อมาใหมไมเปนโรค อยางนอย 3 สัปดาห
6. ใหอาหารแกลูกสุกรหลังจากมาถึง 3 ชั่วโมง เริ่มใหอาหารทีละนอย และ
วันรุงขึ้นจึงใหกินตามปกติ
7. ทําการถายพยาธิ ฉีดวัคซีน และพนยาฆาเห็บไร

ข. การจัดการสุกรเล็ก รุน ขุนถึงสงตลาด
1. ยายสุกรจากคอกอนุบาลไปยังโรงเรือนสุกรขุน แบงคอกภายในโรงเรือน
ออกเปนคอกยอย ๆ บรรจุสุกรขุนในจํานวนที่พอเหมาะไมควรเกิน 20 ตัว ไมควรบรรจุ
มากเกินไปจะทําใหสุกรเครียด เกิดการแยงอาหารกันและกัดกัน ทําใหการเจริญเติบโตใน
ฝูงไมสม่ําเสมอ บางตัวแคระแกรนไปเลย
2. ทําการเปลี่ยนอาหารตามขนาดน้ําหนักสุกรแตละชวง การเปลี่ยนอาหาร
ควรคอย ๆ เปลี่ยน โดยลดอาหารเกาและผสมอาหารใหมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยน
อาหารทันทีอาจทําใหสุกรกินอาหารนอยลงและอาจทําใหสุกรขี้ไหลได
- สุกรน้ําหนัก 15-30 กิโลกรัม ใหอาหารสุกรเล็กมีโปรตีน 18 เปอรเซ็นต
ใหกินอยางเต็มที่
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- สุกรน้ําหนัก 30-60 กิโลกรัม ใหอาหารสุกรรุนมีโปรตีน 16 เปอรเซ็นต
ใหกินอยางเต็มที่
- สุกรน้ําหนัก 60 กิโลกรัม-สงตลาด ใหอาหารสุกรขุนมีโปรตีน 14 เปอรเซ็นต ใหกินอยางเต็มที่

3. ตรวจดูการเจริญเติบโตของสุกรแตละชวง สุกรในคอกเดียวกันควรมีการ
เจริญเติบโตสม่ําเสมอ น้ําหนักสุกรไมตางกันเกิน 20 เปอรเซ็นต เชน ตัวที่เล็กที่สุด
น้ําหนักประมาณ 16 กิโลกรัม ตัวที่ใหญที่สุดน้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ถาน้ําหนัก
ตางกันควรจัดคอกใหม เพื่อที่จะใหไดสุกรที่มีการเจริญเติบโตสม่ําเสมอสงตลาดไดพรอม
กันทั้งคอก
4. ทําความสะอาดที่กินอาหารและที่กินน้ําทุกวัน อยาใหมีเศษอาหารหรือ
มูลตกคางทําใหเกิดการบูดเนาและเชื้อราได
5. พื้นคอกควรแหงและสะอาด โดยใชวิธีกวาดและตักขี้สุกรออก อยาใชน้ํา
ลางโดยไมจําเปน ถาสกปรกมากจึงลางคอก
6. ตรวจดูบาดแผลที่ตอน ถาแผลยังไมหายหรืออักเสบใหรีบรักษาและ
ปองกันไมใหแมลงวันมาไข ถาตัวไหนที่โตชาหรือแคระแกรนใหแยกออกไปขังรวมคอก
เดียวกัน
7. พยายามหัดใหสุกรถายเปนที่ เมื่อทําการยายคอกใหม
8. ตรวจดูสุขภาพ สุกรตัวไหนที่มีอาการผิดปกติ ไมกินอาหาร ขี้ไหล ปอด
บวม หรือเปนฝหนอง ใหรีบทําการรักษา
9. การปองกันโรค ควรทําตามโปรแกรมการทําวัคซีนและถายพยาธิ และ
ทําซ้ําเมื่อมีการระบาดของโรค
10. การรักษาสภาพแวดลอมใหสุกรอยูอยางสบาย การระบายอากาศดีและ
เย็นสบาย
11. อยาใหสุกรทองผูก ถาทองผูกใหแกไขโดยใหหญาสดหรือรําหยาบผสม
น้ําใหสุกรกิน
12. เมื่อยายสุกรออกจากคอกแตละครั้งใหทําความสะอาดคอก ขัดถูพื้นและ
ฝาผนังใหสะอาด แลวจึงฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อ ถามีขี้สุกรเกาะติดอยูจะทําใหยาฆาเชื้อไม
สามารถผานเขาทําลายเชื้อโรคได
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13. ทําการบันทึกอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใชอาหาร คุณภาพ
ซากของสุกรดวย
เมื่อสุกรมีน้ําหนักประมาณ 90-110 กิโลกรัมสามารถขายได กอนจะขายควร
อดอาหารประมาณ 6 ชั่วโมง ตอนสุกรมายังคอกพักขาย ทําการชั่งน้ําหนักสุกรหนาฟารม
เพื่อปองกันไมใหรถและคนจับสุกรเขาไปในฟารม เพราะอาจเปนพาหะนําเชื้อโรคเขามา
ในฟารมได

7.5 การจัดการสุกรพอพันธุ
ในฟารมพอแมพันธุ การจัดการเกี่ยวกับการเลี้ยงและการใชพอสุกรเปนเรื่อง
สําคัญมาก เพื่อที่จะไดผลผลิตและกําไรจากการลงทุนในการเลี้ยงสูง พอพันธุสุกรเปน
สวนสําคัญในเรื่องของกรรมพันธุที่มีอยูในลูกสุกรในลักษณะที่เกี่ยวกับการเลี้ยง

ก. การคัดเลือกสุกรพอพันธุทดแทน ควรพิจารณา
1. ขนาดครอก จากแมที่คลอดลูกมีชีวิตไมนอยกวา 10 ตัว และเหลือรอด
หลังหยานม 8 ตัวขึ้นไป
2. อัตราการเจริญเติบโตดี อายุ 154 วัน (5 เดือน) มีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม
3. อัตราแลกเปลี่ยนอาหารดี ไมเกิน 2.75:1 เมื่อน้ําหนัก 60-90 กิโลกรัม
4. ความหนาไขมันสันหลัง ไมเกิน 1 นิ้ว
5. พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน อยางนอย 60 ตารางนิ้ว เมื่อน้ําหนัก 90 กิโลกรัม
6. เตานมสมบูรณ มีหัวนมที่เจริญดีอยางนอย 12 เตา ระยะหางสม่ําเสมอ
และมี 3 คูอยูหนาหนังหุมลึงค
7. รูปรางลักษณะใหญโต สมบูรณ แข็งแรง ลําตัวยาวลึกและสูง
8. ไมมีลักษณะพิการทางพันธุกรรม
9. คุณภาพซากไดมาตรฐาน
10. สุขภาพรางกายแข็งแรงและดูจากการปองกันโรคของฟารม (ถาซื้อมา)

ข. การเตรียมพอพันธุกอนผสมพันธุ
พอสุกรที่จะใชผสมพันธุควรมีการเตรียมกอนผสมพันธุดังนี้
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1. ควรมีโปรแกรมการกําจัดพยาธิทั้งภายในและภายนอกกอนการผสมพันธุ
เชน ควรถายพยาธิทุก 6 เดือน
2. ฉีดวัคซีนปองกันโรคที่สําคัญ ไดแก โรคอหิวาตสุกร โรคพารโวไวรัส
โรคปากและเทาเปอย และโรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละทองที่ หรือบริเวณใกลเคียง เชน
โรคพิษสุนัขบาเทียม โรคโพรงจมูกอักเสบ เปนตน ตามโปรแกรมดังนี้
2.1 วัคซีนโรคอหิวาต ทุก 6-8 เดือน
2.2 วัคซีนโรคปากเทาเปอย ทุก 4-6 เดือน
2.3 ถายพยาธิ ทุก 6 เดือน
2.4 วัคซีนโรคพิษสุนัขบาเทียมเชื้อเปน ทุก 6 เดือน
3. ควรตรวจเลือด สําหรับสุกรที่ซื้อมาจากฟารมอื่นที่ไมแนใจวาปลอดจาก
โรคติดตอทางการสืบพันธุ เชน บรูเซลโรซีส และโรคเลบโตสไบโรซีส เพราะโรคดเหลานี้
จะทําใหแมสุกรแทงลูก คลอดลูกตาย หรือออนแอเลี้ยงไมรอด
4. ควรตรวจความสมบูรณพันธุ โดยตรวจคุณภาพน้ําเชื้อกอนการผสมพันธุ
เชน ดูสี ความเขมขนของน้ําเชื้อ ความแข็งแรงจากการเคลื่อนไหว และปริมาณน้ําเชื้อที่
หลั่งออกมาแตละครั้ง และทดสอบประสิทธิภาพของพอพันธุ เชน ตรวจสอบการกลับสัด
ของแมสุกร พอสุกรที่ดีจะใหการผสมติดมากกวา 70 เปอรเซ็นต หรือแมสุกรไมควรกลับ
สัดเกิน 30 เปอรเซ็นต นอกจากนั้นควรตรวจสุขภาพตั้งแตลูกอัณฑะและลึงควาดีหรือไม
5. การใชจํานวนพอพันธุมากนอยขึ้นอยูกับอายุ ความแข็งแรง และสุขภาพ
ของพอสุกร แตไมควรผสมเกินกวา 5-6 ครั้งตอสัปดาห เมื่ออายุพอถึง 1 ป
6. การผสมพอสุกรครั้งแรกใหถือเปนสิ่งสําคัญ ควรทําใหพอพันธุทําการ
ผสมไดสําเร็จ ถาพลาดพอพันธุบางตัวอาจผิดหวังและเหนื่อยหนายไมอยากจะผสมหรือ
ในครั้งตอไปอาจจะมีลีลาในการเลาโลมตัวเมียมากและนานจนเกินไป ดังนั้นพอพันธุหนุม
ทุกตัวควรไดรับการฝกกอนใช
7. ควรมีตัวผูหลายขนาด เพื่อผสมกับแมพันธุที่มีขนาดแตกตางกัน เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาเมื่อมีสุกรเพศเมียเปนสัดพรอมกันหลายตัว โดยใชอัตราสวนของตัวผู 1 ตัว
ตอตัวเมีย 15-20 ตัว แตถาใชวิธีผสมเทียมจะมีปญหานอยลง และสามารถใชตัวผู 1 ตัว
ตอตัวเมีย 30-40 ตัว
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ค. การปฏิบัติตอสุกรพอพันธุ
สุกรตัวผูจะเริ่มเปนหนุมเมื่ออายุราว 4-5 เดือน แตยังไมควรใชผสมพันธุ
ควรรอจนอายุ 8 เดือนขึ้นไป จึงเริ่มใชได
1. พอพันธุสุกรทดแทน ควรเริ่มแยกเลี้ยงเดี่ยว เมื่อน้ําหนัก 50-60 กิโลกรัม
เพราะถาเลี้ยงรวมกัน มักจะกัดกันทําใหบางตัวเกิดอาการกลัวที่จะเขาใกลสุกรตัวอื่น ทํา
ใหมีผลเมื่อใชผสมพันธุ
2. ควบคุมน้ําหนักไมใหอวนเกินไป ถาอวนเกินไปทําใหแมสุกรรับน้ําหนัก
มากเกินไปและยังขี้เกียจผสมพันธุ
3. ควรใหไดออกกําลังกายอยูเสมอ โดยไลใหเดินรอบคอกแมพันธุหรือมี
คอกดินใหเดินออกกําลังกาย
4. อัตราสวนพอพันธุตอแมพันธุ ควรเปน 1:15
5. การใชพอพันธุที่ไมเคยผสมพันธุ ควรใหผสมพันธุกับสุกรสาวที่เปนสัด
เต็มที่หรือแมสุกรที่เคยใหลูกสุกรเพียง 1-2 ครอก
6. ควรนําแมสุกรเขามาผสมพันธุในคอกพอพันธุ
7. ไมควรใชพอพันธุ 1 ตัวกับแมพันธุมากกวา 1 ตัว ในเวลาใกลเคียงกัน
8. พอสุกรหนุมอายุ 8-12 เดือน ควรใชไมเกิน 3 ครั้งตอสัปดาห เพราะจะ
ทําใหเชื้อออนแอ ไมแข็งแรง มีผลทําใหขนาดครอกเล็กลง
9. พอสุกรอายุเกิน 1 ป ควรใชงานโดยเฉลี่ย 5 ครั้งตอสัปดาห
10. การใชพอสุกรผสม 2 ครั้ง ควรหางกัน 8 ชั่วโมงเปนอยางนอย
11. ถาพอพันธุแสดงอาการเบื่อหนาย เหนื่อยกอนการผสมหรือเลิกลมที่จะ
ผสมควรใหพอพันธุพักอยางนอย 1 วัน
12. เวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุควรเปนชวงที่อากาศเย็นสบาย เชน
เชาหรือเย็น
13. อาหารที่ใชควรมีโปรตีน 14 เปอรเซ็นต วันละ 1.8 กิโลกรัม และใหหญา
สดกินเต็มที่
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ง. สาเหตุที่พอพันธุสุกรไมกระตือรือรนในการผสมพันธุ
พอพันธุสุกรไมกระตือรือรนในการผสมพันธุ มีสาเหตุจาก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กรรมพันธุที่มีความตองการทางเพศต่ํา (sex drive) ไมมีทางแกไข
การผสมในชวงแรกไมประสบความสําเร็จ
สภาพแวดลอมที่รอนจัดเกินไป
ชวงไลตอนไปผสมพันธุทําใหเหนื่อยหรือไดรับบาดเจ็บหรือเกิดความกลัว
การติดเชื้อ ปวย เปนโรค
ขาไมมีแรงหรืออายุมาก
อวนมากเกินไป ทําใหไมคอยกระตือรือรน
เกิดจากการใหอาหารไมตรงเวลาหรือสุกรหิวระหวางการผสมพันธุ
ไดรับบาดเจ็บจากการผสมพันธุ

จ. ขอควรระวังในการใชพอสุกรหนุมในการผสมพันธุ
ขอควรระวังในการใชพอสุกรหนุมในการผสมพันธุ
1. ควรใชพอสุกรหนุมผสมกับแมสุกรที่ใหลูกมาแลว และแมสุกรนั้นตองเปน
สัดเต็มที่ พอสุกรและแมสุกรตองมีขนาดไลเลี่ยกัน
2. สถานที่ใชผสมตองไมลื่น
3. อยาปลอยใหพอสุกรหนุมขึ้นขี่ตัวเมียทางหัวในขั้นแรก เพราะจะเสียนิสัย
4. สุกรหนุมเมื่อผสมตองปลอยใหผสมกับตัวเมียจนมันพอใจ ขณะที่กําลัง
ผสมอยาใหสุกรตัวอื่นมารบกวน เพราะถาผสมไมสําเร็จจะทําใหตอไปพอสุกรตัวนั้นมี
นิสัยในการผสมไมดี
5. ขณะที่พอสุกรหนุมขึ้นผสม บางตัวจะสอดอวัยวะเพศเขาไปในอวัยวะเพศ
ตัวเมียไมไดหรือผิดที่ คนผสมตองใชมือชวยโดยชวยจับอวัยวะเพศตัวผูสอดเขาไปใน
อวัยวะเพศตัวเมีย
6. พอสุกรหนุมบางตัว เมื่อผสมเสร็จหรือขณะที่กําลังผสมแสดงอาการหอบ
หรือเหนื่อย ตองรีบฉีดยาแอดรีนาลีน (adrenaline) เขากลาม 3-4 มิลลิลิตร ปองกัน
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ถามีใหรีบปรึกษาสัตวแพทย
7. อยาหยุดใชพอพันธุผสมนานเกิน 1 เดือน
8. สุกรพอพันธุที่ฉีดวัคซีน หรือปวย หรือไมกินอาหาร ควรงดผสมพันธุ
ชั่วคราวจนกวาจะเปนปกติแลวอยานอย 2 สัปดาห
9. พอพันธุที่ใชงานหนักตองเพิ่มอาหารใหเปนพิเศษอีก 1 กิโลกรัม
ตารางที่ 7.9 กําหนดวันคลอดของสุกร
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
ผสม
คลอด
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มค
เมย
กพ
พค
มีค
มิย
เมย
กค
พค
สค
มิย
กย
กค
ตค
สค
พย
กย
ธค
ตค
มค
พย
กพ

2
24
2
25
2
22
2
23
2
22
2
22
2
22
2
22
2
23
2
22
2
22

4
26
4
27
4
24
4
25
4
24
4
24
4
24
4
24
4
25
4
24
4
24

6
28
6
29
6
26
6
27
6
26
6
26
6
26
6
26
6
27
6
26
6
26

8
30
8
31
8
28
8
29
8
28
8
28
8
28
8
28
8
29
8
28
8
28

10
2
10
2
10
30
10
31
10
30
10
30
10
30
10
30
10
31
10
30
10
2

12
4
12
4
12
2
12
2
12
1
12
2
12
1
12
2
12
2
12
1
12
4

14
6
14
6
14
4
14
4
14
3
14
4
14
3
14
4
14
4
14
3
14
6

16
8
16
8
16
6
16
6
16
5
16
6
16
5
16
6
16
6
16
5
16
8

18
10
18
10
18
8
18
8
18
7
18
8
18
7
18
8
18
8
18
7
18
10

20
12
20
12
20
10
20
10
20
9
20
10
20
9
20
10
20
10
20
9
20
12

22
14
22
14
22
12
22
12
22
11
22
12
22
11
22
12
22
12
22
11
22
14

24
16
24
16
24
14
24
14
24
13
24
14
24
13
24
14
24
14
24
13
24
16

26
18
26
18
26
16
26
16
26
15
26
16
26
15
26
16
26
16
26
15
26
18

28
20
28
20
28
18
28
18
28
17
28
18
28
17
28
18
28
18
28
17
28
20

30
22

30
20
30
20
30
19
30
20
30
19
30
20
30
20
30
19
30
22

มค
พค
กพ
มิย
มีค
กค
เมย
สค
พค
กย
มิย
ตค
กค
พย
สค
ธค
กย
มค
ตค
กพ
พย
มีค
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ผสม
คลอด

ธค
มีค

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

ธค
เมย

ตารางที่ 7.10 โปแกรมการจัดการสุกรขุน
การจัดการ
ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกร
ฉีดวัคซีนปองปากและเทาเปอย
ถายพยาธิ ครั้งที่ 1
ถายพยาธิ ครั้งที่ 2

ระยะเวลาที่ทํา
6-8 สัปดาห
น้ําหนัก 20 กิโลกรัมขึ้นไป
น้ําหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป
น้ําหนัก 50 กิโลกรัมขึ้นไป

ตารางที่ 7.11 โปรแกรมการจัดการสุกรพันธุ
อายุสุกร
1 วัน

การจัดการ
ตัดสายสะดือ
ตัดเขี้ยว
ตัดหาง
ทําเบอรหู

หมายเหตุ
หางจากพื้นทอง 1 นิ้ว
ตัดใหชิดเหงือก
ตัดประมาณ 1/3 ของหาง
ตามชนิดของสายพันธุ

3 วัน
7 วัน
10 วัน
3-4 สัปดาห
5 สัปดาห
6 สัปดาห
8 สัปดาห
10 สัปดาห
10 สัปดาห
4 เดือน
6 ½ เดือน
6 เดือน 3 สัปดาห
7 เดือน 3 สัปดาห
สุกรพอพันธุ

ฉีดธาตุเหล็ก
เริ่มกินอาหารสุกรนม
ฉีดธาตุเหล็กซ้ํา
หยานม
นําเขาคอกสุกรอนุบาล
ฉีดวัคซีนอหิวาตสุกร
ฉีดวัคซีนปากและเทาเปอย
นําเขาคอกทดสอบพันธุ
ถายพยาธิ
ถายพยาธิ
ถายพยาธิ
ฉีดวัคซีนปองกันปากและเทาเปอย
ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกร
ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกรทุก 6-8 เดือน
ฉีดวัคซีนปองกันปากและเทาเปอยทุก 4-6 เดือน

ฉีด 1 มิลลิลิตร
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ฉีด 1 มิลลิลิตร
นําแมสุกรออกจากคอกคลอด

เฉพาะสุกรพันธุทดแทน
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ถายพยาธิภายในทุก 6 เดือน (ปละ 2 ครั้ง)
กําจัดพยาธิภายนอก เชน ขี้เรื้อน ทุกเดือน
ตรวจเลือดโรคบรูเซลโรซีสและโรคแลบโตสไปโรซีส สําหรับสุกรที่ซื้อมาจากฟารมอื่น

ตารางที่ 7.11 (ตอ)
อายุสุกร
สุกรแมพันธุ

การจัดการ
ฉีดวัคซีนปองกันอหิวาตสุกร 1 วัน กอนหยานม
(โดยเวนชวง 1 ครอก)
ฉีดวัคซีนปองกันปากและเทาเปอยทุก 4-6 เดือน
หรือกอนหยานม 1 สัปดาห
ถายพยาธิภายใน 2 สัปดาห กอนคลอดทุกครั้ง
กําจัดพยาธิภายนอก เชน ขี้เรื้อน ทุกเดือน
* ฉีดวัคซีนปองกันพารโวไวรัส 2-4 สัปดาห
กอนผสมพันธุ
* ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาเทียม สําหรับสุกรสาว
อายุ 7 เดือน กอนผสมพันธุและ 4 สัปดาห
กอนคลอด
ตรวจเลือดเฉพาะโรคบรูเซลโรซีส กอนผสมพันธุ
3 สัปดาห
หมายเหตุ * ถาฟารมปลอดโรคเหลานี้ไมจําเปนตองฉีดวัคซีนปองกัน

หมายเหตุ

7.6 ปญหาและการแกไขในการผลิตสุกร
ก. ปญหาและการแกไขในการผสมพันธุ
ปญหาที่พบเปนประจํา
1. สุกรสาวไมเปนสัด

2. สุกรหยานมไมเปนสัด
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การปองกันและแกไข
1. สลับคอกที่เคยอยูหรือจับใหอยูคอกรวม
หลาย ๆ ตัว
2. ใชตัวผูเขาไปคลุกคลีในคอกรวมเพื่อกระตุน
3. ฉีดวิตามิน
4. อายุเมื่อเกิน 36 สัปดาห ไมเปนสัดหลังจาก
แกปญหาทุกวิธีแลวไมไดผลควรคัดขาย
1. ปองกันในขณะเลี้ยงลูกไมใหแมสุกรผอม
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เกินไป ควรใหอาหารอยางนอย ๆ แต
บอยครั้ง รวมแลวประมาณ 5-7 กิโลกรัม/วัน

ปญหาที่พบเปนประจํา

3. หนองไหลกอนและหลังการผสมพันธุ

4. สุกรขาเจ็บขาออน

5. แมสุกรไมยอมใหตัวผูขึ้นผสมเมื่อเปนสัด

6. สุกรพอพันธุไมยอมขึ้นทับตัวเมีย

7. สุกรไมกินอาหารแสดงอาการปวย
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การปองกันและแกไข
2. แกไขในวิธีเดียวกับสุกรสาว
3. ไมควรใชฮอรโมนฉีดในแมสุกรที่หยานม
มาแลว 10 วัน ที่ยังไมเปนสัด เพื่อเรงการ
เปนสัด ควรจะฉีดวิตามินเอ ดี อี ดีกวา
1. ความสะอาดของคอกรวมทั้งเครื่องมือและ
อุปกรณในการผสมเทียมและตัวสุกร
2. ปองกันการหนองไหลในตัวสุกรที่คลอด
โดยการลางชองคลอดหลังคลอด
3. ลางชองคลอดและฉีดยาปฏิชีวนะแกแมสุกร
1. แยกสุกรขาเจ็บไวรักษาในซองเดี่ยว
2. ฉีดยาปฏิชีวนะรักษาการบาดเจ็บ
3. ทายารักษาแผลภายนอกกอนการผสม
4. ใชวิธีผสมเทียมชวยในการผสม
1. ดูความแมนยําในการตรวจสัด อาจผสม
เร็วเกินไปหรือชาเกินเวลาที่ยอมรับ
2. เปลี่ยนพอที่นําเขาไปผสมแมสุกรอาจยอม
3. หากมั่นใจวาเปนสัดในระยะยอมรับการผสม
ใหใชวิธีผสมเทียมชวย
1. ดูความถี่ของการใชงาน หากถี่มากจะทําให
ความกําหนัดต่ํา
2. อายุของพอพันธุออนหรือแกเกินไป
3. สุขภาพของพอพันธุในชวงนั้นผิดปกติ ตอง
รักษา
4. ทบทวนการฝกการขึ้นตัวเมียของพอพันธุ
5. หาสาเหตุอื่น ๆ
1. หาสาเหตุเพื่อรักษา
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ข. ปญหาที่พบในเลาคลอดและการแกไข
ปญหาที่พบเปนประจํา
1. แมสุกรหอบกอนคลอด

2. แมสุกรมีไขกอนคลอด
3. แมสุกรไมกินอาหาร

4. แมสุกรคลอดลูกไมออก

5. มีลูกแตคลอดไมหมด
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การปองกันและแกไข
1. ปองกันขณะเคลื่อนยายจากซองอุมทองมาเขาซองคลอดให
นุมนวล ไมใหเครียดระหวาง เคลื่อนยาย
2. ยายแมสุกรในขณะที่มีอากาศเย็นสบาย หรือหลังจากลางทํา
ความสะอาดดีแลว
3. เมื่อพบวาแมสุกรหอบใหแกไขโดยการใชน้ําพนบนตัวแมสุกร
1. เมื่อพบวาแมสุกรมีไขใหฉีดยาลดไขและยาปฏิชีวนะในอัตรา
ที่กําหนด
1. การไมกินอาหารอาจเกิดจากอากาศรอน ควรลดอุณหภูมิภาย
ในโรงเรือนโดยพนน้ํา หลีกเลี่ยงการใหอาหารในขณะที่
อากาศรอนหรือใหนอยแตบอย ๆ ครั้ง
2. ไมกินอาหารเนื่องจากปวย ตองรักษาตามอาการ
3. ไมกินอาหารหลังคลอดเนื่องจากความออนเพลีย แกโดยชวย
ใหลุกขึ้นยืนทุกครั้งที่มีการใหอาหาร
4. แมสุกรขาเจ็บหรือลุกไมได แกไขโดยการปอนอาหารใหกิน
5. ในรางอาหารอาจมีอาหารเสีย ทําใหความนากินลดลง ฉะนั้น
ควรเปลี่ยนอาหารหรือลางรางอาหารและควรเอาใจใสกับแม
สุกรตัวนี้มากขึ้น
6. แมสุกรขาดน้ําจะไมกินอาหาร ตองตรวจดูที่ใหน้ําวาน้ําไหล
หรือไมหรือในอางน้ําสกปรกมากจนมีกลิ่นเหม็น
1. แมมีลมเบง แตคลอดไมออก สันนิษฐานวาลูกตัวโตเกินไป
ชองเชิงกรานแคบ ลูกคลอดผิดทา แกไขโดยการลวงคลอด
หามฉีดฮอรโมน
1. เมื่อระยะเวลาในการคลอดนาน แตรกยังไมออกหรือออก
นอยผิดปกติ หรือผิดปกติหรือแมยังแสดงอาการเบงอยู ให
สงสัยวาการคลอดยังไมสิ้นสุด ใหลวงเพื่อชวยคลอด เมื่อ
ลวงไมพบใหฉีดฮอรโมนตามความเหมาะสม แลวให
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6. ลูกที่คลอดออกมาออนแอ

ปญหาที่พบเปนประจํา

7. แมเปนเตานมอักเสบ

8. ลูกสุกรทองเสีย

พิจารณาเปนรายตัววาควรทําอยางไร
1. ลูกคลอดมีชีวิต แตไมเคลื่อนไหว ใหชวยผายปอด
2. ลูกตัวเล็กออนแอ ชวยโดยจับปอนนม
การปองกันและแกไข
3. ลูกที่ขาถาง ชวยโดยใชผาผูกขาโยงเขาดวยกัน
4. ลูกที่มีขนาดตางกันมาก ตองจัดการเรื่องฝาก
1. ปองกันโดยการใชยาปฏิชีวนะกอนคลอด และลางทําความ
สะอาดคอกคลอดและชองคลอด
2. เช็ดทําความสะอาดเตานมขณะคลอดและหลังคลอด 3 วัน
3. รักษาโดยการใหยาปฏิชีวนะและยาลดไข ลางมดลูก ฉีด
ฮอรโมนออกซี่โตซินเปนระยะ ๆ เพื่อใหมีน้ํานมเลี้ยงลุก
4. ในกรณีรักษาแมสุกรที่เปน MMA ไมหายหรือน้ํานมแหง
ใหยายฝากลูกสุกรทั้งหมดไปใหแมอื่นเลี้ยง
5. เพิ่มความอบอุนแกลูกสุกรใหเพียงพอ
6. คอกคลอดจะตองสะอาด เพื่อลดจํานวนเชื้อที่มีอยูในคอก
1. แมสุกรที่มีปญหาเตานมอักเสบ ซึ่งเปนสาเหตุใหญที่ทําให
ลูกสุกรทองเสีย รักษาที่ตัวแมสุกร
2. กรอกยารักษาลูกสุกร วันละ 2-3 ครั้ง
3. ถาพื้นคอกสกปรกมากใหนําลูกสุกรออกจากคอก แลวทํา
การฆาเชื้อใหม

ค. ปญหาที่พบในเลาอนุบาลและการแกไข
ปญหาที่พบเปนประจํา
การปองกันและแกไข
1. ลูกสุกรเครียดจากการขนยาย 1. ขนยายขณะที่อากาศเย็นหรือในตอนเย็น
2. ไลตอนดวยความระมัดระวังไมใหตื่นเตนตกใจ
3. จํานวนขนยายพอเหมาะไมแนนเกินไป
4. ควรลดอาหารกอนยาย 1 มื้อ
5. ขณะจับสุกร คัดขนาด ตรวจเบอร หรืออื่น ๆ ทําดวย
ความระมัดระวังนุมนวล อยาใหลูกสุกรตกใจมากเกินไป
2. ลูกสุกรปวยหลังขนยาย
1. ปดผามานกันลมโกรกชั่วระยะหนึ่ง
2. ลดความเครียดขณะขนยาย
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3. ใหยาผสมในอาหารปองกันการปวย
4. จัดกลุมสุกรที่ปวยอยูรวมกันเพื่อสะดวกแกการรักษาดูแล
5. ใหน้ําเกลือผสมยาปองกันทองเสีย
ปญหาที่พบเปนประจํา
3. ลูกสุกรแคระแกรน

การปองกันและแกไข
1. ตองใหอาหารและน้ําอยางเพียงพอ
2. เมื่ออายุครบกําหนดในการยายไปเลาอื่น ลูกสุกรที่
น้ําหนักไมไดขนาดใหนํามารวมกัน แลวใหอาหารพิเศษ
เพื่อเรงการเจริญเติบโต

ที่มา : สุชีพ (2537)

7.7 ระบบการบันทึกการผลิตสุกร
ก. ระบบการบันทึกรายงานการผสมพันธุ
1. บันทึกการใชงานของพอพันธุแตละตัวทุกครั้งที่ใชงาน เพื่อใชพิจารณา
ตัดสินใจคัดทิ้งในอนาคต ไดแก วันเวลาที่ผสม ความถี่ที่ใชงาน คะแนนการผสมแตละครั้ง
เปอรเซ็นตการผสมติดของพอแตละตัว
2. บันทึกบัตรแมพันธุ ไดแก วันเวลาผสมและคลอด เบอรพอของลูกที่เกิด
ประสิทธิภาพการเปนแมพันธุของแตละตัว
3. บันทึกการผสมพันธุลงในสมุดบันทึกประจําเลา เพื่อสะดวกในการยาย
เขาหองคลอดและใชทํารายงานประจําสัปดาห ไดแก ตรวจการกลับสัดเมื่อหลังจากผสม
21 วันและ 42 วัน กําหนดวันทําวัคซีน ตรวจการอุมทองที่ 84 วัน หาเปอรเซ็นตการผสม
ติดของแตละสัปดาห
4. รายงานการผสมพันธุประจําวัน เพื่อแจงใหฝายสถิติรวบรวมขอมูล
5. รายงานการตายและคัดทิ้งประจําวัน และรายงานการนําสุกรเขาทดแทน
เพื่อแจงใหฝายสถิติรวบรวมขอมูล เปนแนวทางในการวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้น
6. บันทึกน้ําหนักลูกสุกรวันที่เขาและออกจากคอกคลอด คอกอนุบาล และ
คอกสุกรรุน-ขุน เพื่อแจงใหฝายสถิติรวบรวมขอมูล หาปริมาณการกินอาหารตอ 1 วัน หา
อาหารตอน้ําหนักเพิ่ม หาอัตราการตาย หาเปอรเซ็นตสุกรสงขาย จํานวนชุดของการ
เลี้ยงขุนตอป
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7. รายงานการใชอาหารประจําวัน เพื่อใชในการคํานวณการจายอาหารให
แตละโรงเรือน หาคาเฉลี่ยของอาหารที่ใชในแตละสัปดาห หาตนทุนในการผลิตลูกสุกร

ข. ระบบรายงานในเลาคลอด
1. ใบแจงคลอด (เฉพาะแม) โดยแจงรายละเอียดตาง ๆ ในการผสม ในการ
คลอด ในการสักเบอร
2. รายงานการคลอดประจําวัน นําขอมูลจากใบแจงคลอด สรุปรวมแตละวัน
3. รายงานการคลอดประจําสัปดาห รวมขอมูลจากใบแจงคลอดประจําวัน
เพื่อหาเปอรเซ็นตเขาคลอด เปอรเซ็นตตายแรกคลอด เปอรเซ็นตมัมมี่ จํานวนลูกแรก
คลอด น้ําหนักแรกคลอด
4. รายงานการหยานมประจําสัปดาห รวมขอมูลใบแจงคลอดหลังจากสัก
เบอรหูหรือตัดเบอรหู หาเปอรเซ็นตการตายกอนหยานม น้ําหนักเฉลี่ยที่ 28 วัน จํานวน
ลูกหยานมเฉลี่ยตอแม
5. รายงานการตายของลูกสุกร สาเหตุการตายของลูกสุกร จํานวนลูกสุกรที่
ตายในแตละวันและแตละสัปดาห
6. รายงานการตายจากการคัดทิ้งสุกรพันธุ สาเหตุการตายและคัดทิ้ง เพื่อใช
ในการตัดสตอก
7. รายงานการยายสุกร ทําใหทราบถึงการเคลื่อนไหวของสุกรแตละยูนิต
8. รายงานการใชอาหาร
9. การบันทึกขอมูลประวัติลงในบัตรแมพันธุและในบัตรประจําตัวลูกสุกร

ค. ระบบรายงานในเลาอนุบาล
รายงานการยายสุกร การชั่งน้ําหนัก การใชอาหาร การทดสอบตาง ๆ การ
ตายและคัดทิ้งเจ็บปวยดวยโรคอะไร
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