บทที่ 4
การคลอด และการจัดการ
ลูกหลังคลอด
การคลอด (Farrowing หรือ Parturition) เปนชวงหนึ่งที่มีความสําคัญมากในขบวนการผลิต
ลูกสุกร ซึง่ จะเกีย่ วของกับความปลอดภัยของทั้งแมและลูก มีปญหาหลายอยางที่เกิดขึ้นและเปนผลทํา
ใหเกิดการตายขึน้ กับลูกสุกรและแม หรืออยางนอยที่สุดก็ทําใหประสิทธิภาพของแมและลูกสุกรลด
ลง ดังนัน้ จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเลี้ยงจะตองรูและเขาใจถึงการคลอดที่เปนปกติดี หากเกิดปญหาการ
คลอดทีผ่ ดิ ปกติอาจจะคลอดยากหรือคลอดชา จะตองสามารถวินิจฉัยและแกไขปญหาไดอยางรีบดวน

ระยะตั้งทองของสุกร (Gestation period)
ระยะตั้งทองของแมสุกรนับจากวันที่ไดรับการผสมครั้งแรกจนถึงวันคลอดปกติจะเฉลี่ย 114
วัน หรือ 3 เดือน 3 อาทิตย และ 3 วัน ซึ่งจะมีความแตกตางกันตั้งแต 109-122 วัน ขึ้นอยูกับ
พันธุกรรมและการจัดการ ปจจัยที่มีผลตอความแปรปรวนของระยะอุมทองนั้นยังไมมีการสรุปแนชัด
แตมขี อ นาสังเกตคือ เหมือนกับวามีความสัมพันธระหวางจํานวนลูกตอครอกแรกคลอดกับระยะอุม
ทองคอนขางสูง ดังรูปภาพที่ 4.1
12
จํานวนลูกตอ
ครอกเมื่อคลอด

11
10
9

112

113

114

115

116

117

118

ระยะเวลาอุมทอง (วัน)

ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธระหวางขนาดครอกกับระยะเวลาอุมทอง
ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาขนาดครอกที่เล็กมีแนวโนมที่จะมีระยะตั้งทองที่ยาวนานกวาขนาดครอก
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ใหญ ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะขนาดครอกใหญจะมีนํ้าหนักขณะอยูในมดลูกมากกวา หรืออาจเปนเพราะมี
การผลิตฮอรโมนในพวกที่มีขนาดครอกใหญมากกวา ซึ่งจะไปกระตุนใหมีการบีบตัวของมดลูกไดมาก
กวา
การทีเ่ รารูระยะเวลาอุมทองของแมสุกร ก็จะทําใหเราสามารถเตรียมการตางๆ เพื่อชวยเหลือ
การคลอด และจัดการยายแมสุกรเขาคอกคลอดกอนที่จะถึงกําหนดคลอด (ซึ่งจะยึดเอาเฉลี่ย 114
วัน) ประมาณ 1 สัปดาห ควรจะมีการเตรียมการดังนี้
1. เตรียมคอกคลอด (Farrowing pen) ทําการกวาดลางดวยนํ้าใหสะอาดแลวลางดวยนํ้ายา
ฆาเชื้อโรคทิ้งไวใหแหง
2. เตรียมแมสกุ รกอนยาย โดยการอาบนํ้าใหสะอาดควรจะสนใจเปนพิเศษกับบริเวณพื้น
ทอง เตานม ขา เทา และอวัยวะเพศ ซึ่งบริเวณเหลานี้ลูกสุกรจะเขามาสัมผัสมากที่สุด แมสุกรควร
จะไดรบั การฆาเชือ้ ดวยนํายาฆ
้
าเชื้อหลังจากอาบนํ้า นอกจากนี้จะตองใชยาฆาแมลงชนิดเจือจางฆา
พยาธิภายนอก
3. ทําการลดอาหารแมสุกรลงเรื่อย ๆ จนเหลือประมาณวันละ 1 กิโลกรัม และงดใหในวัน
คลอดควรระวังไมใหแมสุกรเกิดทองผูก จัดหาหญาสดใหกินทุกวัน บางครั้งอาจจะตองใหยาระบาย
เชน ดีเกลือ
4. กอนจะถึงกําหนดคลอดประมาณ 3 สัปดาห ควรถายพยาธิตาง ๆ กอนเขาคอกคลอด
หากแมสุกรมีพยาธิเมื่อคลอดลูกแลวลูกสามารถติดพยาธิไดอยางรวดเร็วโดยการกินไขพยาธิที่อยู
ตามพื้นคอก

ขั้นตอนการคลอด
ขัน้ ตอนในการคลอดลูกของแมสุกรสามารถแบงออกเปน 3 ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ระยะเตรียมการคลอด (The preparatoy stage) จะมีการขยายของปากมดลูก
ขัน้ ตอนที่ 2 ระยะที่แมสุกรเบงลูกออกมาตั้งแตตัวแรกจนถึงตัวสุดทาย
ขัน้ ตอนที่ 3 ระยะที่แมสุกรขับรกออกหลังจากคลอดลูกหมดแลว
ขัน้ ตอนที่ 1
ปากมดลูกจะมีการขยายตัวเปดออก เพื่อเตรียมพรอมใหลูกสุกรผานออกมาได และกลาม
เนือ้ ผนังมดลูกเริ่มมีการบีบตัว เปนจังหวะลูกออนจะเคลื่อนออกมาทางกระดูกเชิงกราน การหดตัว
ของกลามเนื้อจะปรากฏขึ้นทุก ๆ 15 นาที และจะใชเวลาอยูครั้งละ 5-10 วินาที และจะบีบตัวถี่มาก
ขึน้ เมือ่ การคลอดลูกเริ่มขึ้น ในขั้นตอนแรกนี้จะสังเกตุเห็นอาการภายนอก คือแมสุกรจะแสดงอาการ
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ปวดทอง และกระวนกระวายอยูไมเปนสุข
ขัน้ ตอนที่ 2
ทันทีที่ลูกสุกรตัวแรกผานปากมดลูกเขามาในชองเชิงกราน แมสุกรจะเริ่มเบงลูกออกมา จะ
เห็นจากการหดตัวของชองทอง ระยะเวลาที่แมเบงจนลูกตวแรกหลุดออกมาจะประมาณ 1-3 ชั่วโมง
โดยมีชวงแตกตางกัน ตั้งแต 15 นาทีจนเกือบ 10 ชั่วโมง
ขัน้ ตอนที่ 3
หลังจากทีล่ กู คลอดออกมาหมดแลวก็จะมีการขับรกตามออกมา

ลักษณะอาการของแมสุกรใกลคลอด
(Signs of Imminent Farrowing)
นับวาเปนสิ่งสําคัญมากที่เราสามารถทํานายไดวาในขั้นตอนที่ 2 ของการคลอดนั้นแมสุกรจะ
เริม่ เบงลูกตัวแรกออกมาในเวลาใด ดังนั้นในระยะนี้ควรที่จะตรวจหาอาการของการคลอดใหบอย
อยางนอยวันละ 2 ครั้ง โดยสังเกตจากอาการตอไปนี้
1. กลามเนื้อทองมีการหดตัว จะปรากฏอยูประมาณ 1-3 ชั่วโมงกอนมีการคลอดลูกตัว
แรก แตจะมีความแตกตางอยูตั้งแต 15 นาทีจนถึง 10 ชั่วโมง จึงเปนการยากที่จะทํานายการคลอด
ลูกตัวแรกไดแมนยํา
2. มีการเตรียมทํารังคลอด เมือ่ ใกลคลอดมากขึ้นในแมสุกรปา มักจะแสดงออกถึงการ
เตรียมรังไวเพือ่ คลอดลูกโดยการรวบรวมหญาแหงมาไวในที่ ๆ เห็นวาปลอดภัย แตในแมสุกรที่ถูกขัง
คอกจะแสดงการตะกุยพื้นคอก อาการนี้จะเริ่มตั้งแต 1 ถึง 22 ชั่วโมง กอนการคลอดลูกตัวแรก ซึ่ง
โดยเฉลี่ยจะประมาณ 5 ชั่วโมง
3. อาการกระวนกระวาย เพราะแมสุกรจะมีอาการตาง ๆ เพิ่มขึ้น เชน การเตรียมรังคลอด
หรือกัดเคราคอกหรือสิง่ ตาง ๆ ที่ดูไมคอยสบาย จะมีอาการประสาท และหงุดหงิดมีการดื่มนํ้า ถาย
ปสสาวะหรือถายอุจจาระบอยขึ้น เสียงของแมสุกรก็จะสูงขึ้นเมื่อยิ่งใกลคลอด
4. มีเลือดหรือนํ้าเลือดไหลออกมาทางชองคลอด และมีการบวมของอวัยวะเพศ
ประมาณ 40 เปอรเซ็นตของแมสุกรไมปรากฏอาการของนํ้าเลือดไหลออกมาทางชองคลอดกอน
คลอดลูกตัวแรกและ 60 เปอรเซ็นตของแมสุกรมักจะพบมีนํ้าเลือดไหลออกมาทางชองคลอด โดย
เฉลีย่ ประมาณ 100 นาที กอนการคลอดลูกตัวแรก ซึ่งคอนขางจะมีโอกาสสูงที่ลูกจะคลอดภายใน 2
ชัว่ โมง หลังจากสังเกตุเห็นคราบเลือดไหลออกมาทางชองคลอด
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5. มีนาครํ
ํ้ ่าขับออกมาทางอวัยวะเพศ ซึง่ โดยเฉลี่ยจะพบกอนการคลอดลูกตัวแรก 40 นาที
(ชวง 1 ถึง 100 นาที ) จึงแนใจไดวาลูกสุกรจะคลอดแลว
6. หางบิดงอ อาการบิดงอของหางนี้จะปรากฏโดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงกอนลูกตัวแรกจะคลอด
(ชวง 1 นาที ถึง 10 ชั่วโมง)
7. อุณหภูมิรางกายเปลี่ยน เมือ่ ใกลคลอดอัตราการหายใจ และการเตนของหวใจจะเพิ่มขึ้น
โดยเฉลีย่ อุณภูมิรางกายจะเพิ่มประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส ภายใน 10 ชั่วโมงกอนการคลอดลูกตัว
แรก อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิรางกายไมไดบงชี้ถึงเวลาการเริ่มคลอดไดแนชัด
8. ลักษณะของเตานม ยิง่ ใกลคลอดเตานมจะเปลี่ยนจากออนนุมมาเปนแข็ง หัวนมเตงเต็ม
มีสชี มพูออ นจนถึงแดงบนปลายหัวนม เมื่อมีการกระตุนโดยใชมือบีบจะมีนํ้านมไหลออกมา ปกตินํ้า
นมอาจจะมีได 12-25 ชั่วโมง กอนคลอด

พฤติกรรมของแมสุกรระหวางคลอดลูก
ดังทีก่ ลาวมาแลววาในขั้นตอนที่ 2 ของการคลอด แมสุกรจะแสดงพฤติกรรมการกระทําตางๆ
เพิม่ ขึน้ เมือ่ ใกลคลอด แมสุกรจะมีอาการกระวนกระวาย ยกเวนในแมสุกรบางตัวเทานั้นที่จะนอน
สงบนิง่ ไปตลอดการคลอด แตสวนมากแลวเมื่อคลอดลูกออกมาก็จะกระวนกระวาย อารมณหงุดหงิด
ผลุดลุกผลุดนัง่ นอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในแมสุกรสาวจะแสดงอาการเหลานี้มากกวาในแมพันธุที่เคย
ใหลกู มากอนแลว ดวยการกระวนกระวายลุก ๆ นอน ๆ ของแมสุกรเชนนี้ จะเปนสาเหตุการเกิด
อันตรายกับลูกสุกรคลอดใหมได เพราะลูกที่คลอดใหมยังไมแข็งแรงมักจะพยายามอยูใกลกับแมของ
มัน ทัง้ นีเ้ ปนเพราะมันยังไมคุนกับสภาพแวดลอมใหมจะตองการความอบอุนจากแม และตองการที่
จะดูดนมกิน ในขณะที่แมสุกรยืนขึ้นลูกสุกรมักจะเขาไปอยูใตทองแม จึงมักเกิดอันตรายขึ้นจากการ
ถูกทับโดยแมสกุ รทีน่ อนลงอยางกระทันหันหรือ ในอีกทางหนึ่งเกิดขึ้นจากลูกกําลังนอนดูดนม และ
หลับคาเตานม จะถูกแมทับหรือถูกเหยียบตายได เมื่อแมสุกรมีการพลิกกลับตัวไปนอนอีกขางหนึ่ง
อยางฉับพลัน โดยลูกไมสามารถจะหนีไดทัน
เมื่อลูกตัวสุดทายคลอดแลว ก็จะเปนการผานพนขั้นตอนที่ 2 ของการคลอด แมสุกรก็จะมี
อาการสงบเงียบลง และนอนลงใหลูกดูดนมอยางสบาย แมสุกรสวนมากจะมีอาการกระวนกระวายใน
ระยะแรกของขัน้ ตอนที่ 2 ของการคลอดมากกวาระยะทาย ๆ ทุกครั้งที่ลูกแตละตัวคลอดออกมาแม
สุกรจะลุกขึน้ ยืนหรือนั่งทาสุนัขเปนเพราะมันตองตรวจดูลูกที่คลอดออกมาใหม ๆ มักจะปรากฏวาแม
สุกรบางตัวพยายามทีจ่ ะกัดทําอันตกรายแกลูก (Savaging attempt) ของตัวเองที่เพิ่มจะคลอด อาจ
เปนเพราะสาเหตุของการคลอดนั้นยาก จากขอมูลของแมสุกรคลอดลูก 31 แมพบวา การพยายาม
ทํารายลูกดวยการกัดลูกจะลดนอยลงไปในแมที่มีอายุมาก ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนแมสุกรที่พยายามกัดลูกขณะคลอด
ลําดับครอกที่ (Parity)

จํานวนแมสุกรคลอด
จํานวนสุกรที่พยายามกัดลูก
เปอรเซนตแมสุกรที่พยายามกัดลูก

1(แมสุกรสาว)

2 ถึง 4

6 ถึง 9

9
8
89

12
3
25

10
2
20

ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

ปกติการทํารายลูกนีจ้ ะเกิดขึ้นทันทีที่ลูกตัวแรกคลอดออกมา แมสุกรมักจะแสดงการตกใจ
กลัวลูกทีเ่ กิดใหมที่เริ่มเคลื่อนไหว แมสุกรอาจจะมีการกระโดดไปรอบ ๆ คอกพยายามเขาหาลูก
แสดงการงับดวยกรามดวยความโกรธเมื่อลูกเขามาถึงตัว แตทันทีที่แมไดเห็นและไดกลิ่นลูกมันก็จะ
สงบนอนลงและเลิกการพยายามกัดลูก การกัดลูกจะเกิดเฉพาะลูกตัวแรก มีนอยครั้งที่จะพบวาแม
พยายามกัดลูกทุกตัวที่คลอดออกมา

ทาคลอดและระยะเวลาคลอด
ทาคลอดปกติของสุกรจะแตกตางจากสัตวเลี้ยงชนิดอื่น คือ ลูกสุกรจะเอาขาหลังออกกอน
(Hind legs first presentation) กับการเอาจมูกออกกอน (Nose first presentation) ไดมีการศึกษา
การคลอดของลูกสุกรจํานวน 337 ตัว จากการคลอด 31 ครอกพบวา ลูกสุกรที่คลอดโดยเอาขาหลัง
ออกมากอนมีจํานวนถึง 52 เปอรเซ็นต ที่เหลือนอกนั้นจะเอาจมูกออกมากอน การคลอดที่ผิดไป
จากสองทานีถ้ อื วาเปนการคลอดผิดปกติ (Malpresentation) ดังเชนการคลอดดวยการเอาดานขาง
ออกกอน และการคลอดดวยการเอาหางออกมากอน ในขณะที่สองขาหลังยังติดอยูขางใน
ลูกสุกรที่คลอดในทาเอาขาหลังออกกอนจะใชเวลาในการคลอดเร็วและดูดนมไดเร็วกวา
การเจริญเติบโด แข็งแรง มีอัตราการรอดชีวิตเทา ๆ กับพวกที่คลอดเอาจมูกออกกอน

มี

ระยะเวลาของขั้นตอนที่ 2 ของการคลอดจะแตกตางกันไปในแมสุกรแตละตัว จากการศึกษา
การคลอดลูกของแมสุกรจํานวน 31 แม ผลปรากฏวาดังในตารางที่ 4.2 จะพบวาในการคลอดแต
ละครัง้ ตัง้ แตเริ่มคลอดจนสิ้นสุดการคลอดใชเวลาเฉลี่ย 140 นาที เฉลี่ยชวงหางระหวางการคลอด
ลูกแตละตัว 16 นาที ในสุกรสาวจะมีชวงหางระหวางลูกแตละตัวสั้นกวาแมสุกรที่เคยใหลูกแลว ทั้งนี้
อาจเปนเพราะมีกลามเนื้อที่แข็งแรงดีกวาแมสุกรอายุมาก นั่นคือ การบีบตัวของชองทองจะทําไดดี
กวาจึงทําใหการคลอดทําไดเร็วกวา ถาชวงเวลาในการคลอดลูกแตละตัวนานเกิน 1 ชั่วโมง มักจะ
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เปนอันตรายกับลูกสุกร ยิ่งทิ้งชวงนาน โอกาสที่สายสะดือจะขาดจากรกกอนคลอดก็จะมีมากขึ้น ผล
ก็คอื ทําใหความแข็งแรงของลูกสุกรลดลง อาจตายกอนคลอด ดังนั้นถาการคลอดลูกตัวตอไปหาง
จากตัวกอนนานเกิน 1 ชั่วโมง แลวแมสุกรยังแสดงอาการวายังมีลูกเหลืออยูในทองโดยอาจจะยังคง
นอนเบงอยูควรจะตองรีบตรวจและหาทางชวยเหลือดวน
ตารางที่ 4.2 แสดงระยะเวลาในการคลอดและชวงหางระหวางการคลอดลูกแตละตัว
ลําดับคลอดที่ ( Parity )
1(แมสุกรสาว) 2 ถึง 4
จํานวนครอกที่คลอด
9
เวลาจากลูกตัวแรกถึงตัวสุดทายเฉลี่ย (นาที)
86
ชวงเวลาจากลูกตัวแรกถึงสุดทาย (นาที)
42-143
ระยะหางของลูกแตละตัว (นาที)
12
ชวงเวลาเฉลี่ยของการเกิดแตละตัวตอครอก
6-12

12
180
61-374
15
7-34

6 ถึง 9

ทั้งหมด

10
140
56-267
21
5-81

31
140
16

ที่มา: English และคณะ. 1982. The sow-improving her efficiency.

การกระตุน ใหการคลอดใชเวลาสั้นลงเพื่อลดจํานวนลูกสุกรคลอดมาแลวตาย อาจจะทําโดย
การใชยาหรือฮอรโมนฉีดใหไปกระตุนการบีบตัวของกลามเนื้อมดลูก การใชยาหรือฮอรโมนชวยการ
คลอดไมควรกระทําในกรณีตอไปนี้
1. ในกรณีที่แมสุกรยังไมคลอดลูกออกมาเลยสักตัวเดียว
2. ในกรณีที่แมสุกรเบงแตไมมีลูกคลอดออกมาไดเลย แสดงวาลูกสุกรออกมาอุดตันชอง
คลอดแลว
ในการคลอดที่มีการดูแล หรือการจัดการที่ดี โดยคอยชวยเช็ดตัวใหลูกสุกร เอาเมือกที่อุด
ปากอุดจมูกออก มีการตัดสายสะดือ ตัดเขี้ยว เปนตน จะทําใหจํานวนลูกสุกรรอดชีวิตเมื่อคลอดมาก
ขึน้ โดยปกติลูกสุกรรอดชีวิตแรกคลอดจะประมาณ 95 เปอรเซ็นต

การลวงสุกร
เมือ่ การคลอกลูกตัวถัดไปนานเกิน และพิจารณาแลวเปนสาเหตุทําใหเกิดความเครียด หรือ
แสดงแนชดั วาแมสกุ รมีปญ
 หาการคลอดยาก การลวงแมสุกรจึงควรที่จะตัดสินใจทําโดยดวน หากชา
โอกาสรอดตายของลูกและแมสุกรจะยิ่งนอยลงไปเรื่อย ๆ ขั้นตอนการลวงจะเปนดังนี้
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1. การลวงลูกสุกรควรระมัดระวังตองทําการลางอวัยเพศดวยสบู และนํ้ายาฆาเชื้อ
2. ลางมือและแขนดวยสบูและนํ้ายาฆาเชื้อ
3. หากเปนไปไดควรสวมถุงมือยาง
4. ใชเยลลี่หรือนํ้าพาราฟน ชโลมถุงมือหรือมือและแขน
5. การสอดมือเขาไปในชองคลอดของแมสุกรควรทําอยางชา ๆ ดวยการบิดมือไปมา ปกติ
แมสกุ รจะเริ่มมีการบีบรัด ของชองคลอดเพื่อตอตานมือไมควรขืนลวงสวนทางแรงเบงเขาไป ควรจะ
รอจังหวะที่แมสุกรเลิกเบงหรือมีการคลายของกลามเนื้อชองคลอดใหดันมือเขาไปในชองคลอดของ
แมสุกร
6. จัดทาลูกสุกรใหอยูในทาปกติ เมื่อสามารถจับลูกสุกรไดแนนแลวคอย ๆ ดึงออกมาชา ๆ
ตามจังหวะการบีบตัวของชองคลอด พยายามจับลูกสุกรไมใหลื่นไหลกลับเขาไประหวางการเกร็งของ
แมสุกร
7. เมือ่ ลวงลูกสุกรออกมาไดแลว ถือลูกสุกรโดยจับขาหลังหอยหัวลง ใหตบลําตัวสวนบนทาง
ดานขาง เพือ่ ชวยใหอากาศเขาไปในปอด ถาลูกสุกรมีปญหาในการหายใจใหชวยนวดกลามเนื้อ
บริเวณอก โดยการบีบกระดูกหนาอก ไมควรเปาเขาไปในปากลูกสุกรเพราะอาจทําใหเศษเยื่อหรือนํ้า
ครําในปากถู
่
กเปาเขาไปในปอด
8. คอยสังเกตแมสุกรสักพักหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีปญหาเกิดขึ้นได เมื่อแมสุกรคลอดเสร็จเรียบ
รอยแลว ทําการลางมดลูกดวยนํ้ายาลางชองคลอด และฉีดยาปฏิชีวนะ แมสุกรที่ไดรับการชวยเหลือ
ดวยการลวงนีอ้ าจมีหนองไหลออกมา 2-3 วัน ใหทําการลางดวยนํ้ายาลางชองคลอด แลวสอดใสยา
ปฏิชวี นะเขาไปภายใน และรักษาดวยการฉีดยาปฏิชีวนะ 3-5 วัน โดยไมจําเปนตองลางดวยนํ้ายา
ลางชองคลอดอีก เพราะจะทําใหเกิดการติดเชื้อได
การผาตัดเอาลูกสุกรออกเพื่อแกไขการคลอดยากรีบตัดสินใจทําตั้งแตแรก ๆ ในสภาพที่แม
สุกรยังไมออ นเพลียมาก และคาดวาลูกสวนใหญจะรอดชีวิต นั่นคือ ควรทําการผาตัดภายในเวลาไมกี่
ชัว่ โมง หลังจากที่แมสุกรเริ่มมีการเบง และพิจารณาแลววาคลอดเองไมได

สาเหตุของการคลอดยาก
การที่แมสุกรไมสามารถเบงเอาลูกออกมาไดตามปกติ หรือการคลอดยากนั้น จะเกิดขึ้นนอย
มากในแมสุกรและสุกรสาวเพียงประมาณ 0.25-1 เปอรเซ็นต สาเหตุอาจจะเปนเพราะความผิดปกติ
ของลูกดังจะไดกลาวตอไป
1. มดลูก ในบางครัง้ การคลอดไมสามารถที่จะเขาสูขั้นตอนที่ 2 ของการคลอดได นั่นคือแม
สุกรแสดงอาการเบงคลายจะคลอด แตไมเห็นลูกออกมาสักที ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก มดลูกไมมีแรงบีบ
ตัว อาจเปนเพราะขาดธาตุแคลเซี่ยม มดลูกเปนโรค หรือมดลูกขยายมากเกินเพราะมีลูกหลายตัว
และระบบฮอรโมนไมสมดุลย
บางกรณีมดลูกจะหยุดบีบตัวเนื่องจากหมดแรง (secondary inertia) ทั้งนี้เปนเพราะจํานวน
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ลูกตอครอกมากเกินไป หรือเปนเพราะการเบงขับลูกที่มีขนาดใหญ นานเกินจนหมดแรง มักเกิดกับ
แมสกุ รทีม่ อี ายุมาก ถาใชมือชวยดึงลูกออกไมสําเร็จ ควรรีบติดตามสัตวแพทยชวย
ในบางครั้งปกมดลูกขางใดขางหนึ่งมีการบิดตรงรอยตอกับปกมดลูกอีกขาง จะเปนการปดกั้น
ลูกทีอ่ ยูใ นปกมดลูกขางนั้น ไมสามารถถูกเบงขับออกมาได ในกรณีแบบนี้จะรูไดลวงหนาโดยการลวง
ตรวจทางชองคลอด จะตองใหสัตวแพทยเปนผูจัดการแกไข
2. ชองคลอด แมสกุ รบางตัวจะมีชองคลอดแคบผิดปกติ อาจเปนเพราะกระดูกเชิงกรานแคบ
หรือปากมดลูกหรือชองคลอดแคบ เนื่องมาจากกรรมพันธุหรือ เกิดจากการฉีกขาดของชองคลอดมา
กอนเมือ่ หายจะแคบลง หรือเปนเพราะมีถุงนํ้า ถุงเลือดที่ผนังชองคลอด หรือมิฉะนั้นก็เพราะ
กระเพาะปสสาวะขยายใหญเบียดชองคลอดใหแคบลง ถาการชวยเหลือดวยการลวงดึงออกไมสําเร็จ
ควรตามสัตวแพทยชวยแกไข
3. โรคเสนประสาทเกิดจากการตกใจ (Hysteria) กรณีนมี้ ักจะพบในแมสุกรสาวที่เกิดความ
ตืน่ เตนกลัว มีผลตอขบวนการคลอด แกไขโดยใหยาระงับประสาท หรือใหสัตวแพทยมาดําเนินการ
แกไข

ความผิดปกติเนื่องมาจากลูกสุกร
1. ทาคลอด ทาคลอดทีป่ กติของลูกสุกรคือการเอาจมูกหรือขาหลังออกมากอน ในกรณีที่
ลูกสุกรสองตัวออกมาพรอมกัน ลูกสุกรเอาดานขางออกมา ฝาแฝดสยาม ลูกสุกรเอาหางออกกอนแต
ขาหลังยังคงอยูข างใน และลูกสุกรสองหัวเหลานี้เปนลักษณะของทาคลอดที่ผิดปกติ ควรจะใหสัตว
แพทยดาเนิ
ํ นการชวยเหลือ ถาหากการชวยลวงดึงออกไมสําเร็จ
2. ขนาดลูกใหญเกิน ถาขนาดของลูกใหญเกินไปในขณะที่ขนาดของชองคลอดเปนขนาด
ปกติ กรณีนจี้ ะเกิดขึ้นกับสุกรสาวที่ยังโตไมเต็มที่ สามารถที่จะชวยดวยการดึงออกมาดวยความ
ระมัดระวังแตถา ไมสําเร็จควรใหสัตวแพทยมาดําเนินการ

การดูแลลูกสุกรหลังคลอด
การจัดการลูกสุกรหลังคลอดไดแก การตัดเขี้ยวลูกสุกร การตัดหาง ฉีดธาตุเหล็ก และการ
ตอน สามารถทีจ่ ะทําใหแลวเสร็จภายใน 3 วันแรกหลังคลอด แตก็สามารถที่จะทําไปพรอม ๆ กัน
เลยก็ไดเพื่อลดความเครียดของลูกสุกร
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1. การดูแลสายสะดือ เมือ่ ลูกสุกรคลอดออกมาแลวควรชวยเช็ดตัวใหแหงโดยเร็ว เพื่อ
ปองกันไมใหลกู สุกรหนาว
และเพื่อเปนการปองกันโรคใหไดผลอยางแทจริงการฆาเชื้อทําความ
สะอาดสะดือลูกสุกรควรทําทันทีที่ลูกสุกรคลอดออกมา โดยผูกสายสะดือหางจากทองประมาณ 1
นิว้ และตัดใหหา งจากที่ผูกอีก 1 นิ้ว จุมสายสะดือในนํ้ายาฆาเชื้อ ปกติจะใชทิงเจิอรไอโอดีนชนิด
2.5 เปอรเซ็นต หลังจากเสร็จเรียบรอยแลว ปลอยใหสะดือของลูกสุกรเกิดใหมคอย ๆ แหงไปเอง
การฆาเชือ้ จะปองกันการติดเชื้อพวกแบคทีเรียที่จะเขามาตามสายสะดือที่เปนแผลอยู เพื่อลดการติด
เชือ้ ควรทําความสะอาดซองคลอดใหสะอาดที่สุดเทาที่จะทําไดกอนคลอด การรักษาโรงเรือนใหอบ
อุน และแหง จะชวยลดการเกิดโรคเนื่องจากแบคทีเรียใหนอยลง
2. การตัดเขี้ยวลูกสุกร ควรทําการตัดเขี้ยวที่แหลมของลูกสุกรเกิดใหมออกโดยเร็ว ซึ่งจะ
ขึน้ อยูบ ริเวณกรามทั้งดานบนและดานลางทั้ง 4 ซี่ ทั้งนี้เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับเตมนม หัว
นมแม และลูกสุกรเองเมื่อเวลากัดกัน ควรตัดทั้งบนและลางอยางระมัดระวังอยาใหโดนเหงือก ควร
ตัดออกใหติดกับเหงือกดวยกรรไกรที่คมอยาใหแตกหรือมีสวนที่แหลมคมเหลืออยูจะกอใหเกิด
อันตรายกับชองปากของลูก หัวนม และเตานมของแมสุกร กรรไกรตัดเขี้ยวควรแชในนํ้ายาฆาเชื้อใน
ระหวางการตัดแตละตัว การตัดเขี้ยวจะตองตัดภายใน 3 วันหลังจากคลอด ไมควรปลอยไวนานเกิน
กวานี้
3. การฉีดธาตุเหล็ก ลูกสุกรแรกเกิดมีธาตุเหล็กสะสมที่ตับนอยมากประมาณ 45-50
มิลลิกรัม ทัง้ นีเ้ พราะธาตุเหล็กจากแมผานไปยังทารกในมดลูกไดนอย ขณะเดียวกันนํ้านมแมก็มีธาตุ
เหล็กอยูใ นปริมาณนอย แมวาแมสุกรนั้นจะไดรับอาหารที่มีธาตุเหล็กผสมอยูอยางเพียงพอในขณะตั้ง
ทองและระยะเลี้ยงลูกก็ตาม ซึ่งธาตุเหล็กที่ลูกสุกรสะสมอยูจะถูกใชทันทีหลังคลอด และใชหมดภาย
ในเวลาไมเกิน 7 วันหลังคลอด หรืออาจจะหมดภายใน 3-4 วัน ถาปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมมีนอย
กวาปกติ ดังนัน้ ถาลูกสุกรไมไดรับการเสริมธาตุเหล็กใหจากภายนอกก็จะทําใหลูกสุกรเปนโรคโลหิต
จางภายใน 1 สัปดาห หลังคลอด
โดยปกติในชวง 3 สัปดาหแรกลูกสุกรจะตองการใชธาตุเหล็กประมาณวันละ 7 มิลลิกรัม เพื่อ
นําไปสรางเม็ดเลือดแดง ยิ่งโตเร็วความตองการธาตุเหล็กก็จะยิ่งมากขึ้น ลูกสุกรจะไดรับธาตุเหล็ก
จากนํานมแม
้
เพียงวันละ 1-2 มิลลิกรัม ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการธาตุเหล็กของลูกสุกร ในชวง
อายุ 3 สัปดาหแรกลูกสุกรจะตองการธาตุเหล็กประมาณ 200-350 มิลลิกรัม เพื่อปองกันไมใหเกิด
โรคโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็กจึงจําเปนตองเสริมให การเสริมทําไดหลายวิธี เชน ใชสวนผสมธาตุ
เหล็กปายลิน้ ลูกสุกรหรือปายเตานมแม แตวิธีที่สะดวกและนิยมใชก็คือการฉีดเขากลามเนื้อบริเวณ
โคนขาหลังจํานวน 100-200 มิลลิกรัมตอตัว และควรฉีดเมื่อลูกสุกรยังอายุ 2-3 วันแรกหลัง
คลอด
4. การตอน ลูกสุกรตัวผูควรตอนเมื่ออายุ 1-2 วัน เพราะการตอนที่อายุขนาดนี้ สามารถที่
จะทําการตอนดวยคนคนเดียวได ลูกสุกรจะมีเลือดไหลนอย เกิดความเครียดนอยกวาตอนเมื่ออายุ
มากขึน้ การตอนตองใชมีดที่คมกริบและสะอาด วิธีการตอนใชมีดกรีดลงบนอัณฑะแตละขาง แลวใช
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นิว้ ชีด้ งึ เอาลูกอัณฑะออกมาจากรอยเปดของแผล จากนั้นตัดลูกอัณฑะออก เมื่อตอนเรียบรอยแลว
ตองใชยาฆาเชื้อ และยากันแมลงใสในแผลที่ตอน
5. การตัดเบอรหู ลูกสุกรควรจะตัดเบอรตามตองการ และระบบของแตละฟารม การตัด
เบอรหตู อ งตัดใหลึกพอสมควรเพราะถาไมลึกพอเมื่อลูกสุกรโตขึ้น แผลจะติดกันทําใหยากตอการอาน
หลังการตัดตองทาทิงเจอรไอโอดีนบริเวณแผล เครื่องมือตัดหูควรฆาเชื้อทุกครั้งที่ตัดแตละตัว
6. การตัดหางลูกสุกร เปนการปองกันการกัดหางกัน ดังนั้นจะตัดทั้งลูกสุกรตัวผูและตัว
เมีย เมือ่ อายุ 1 วัน กอนตัดตองทําความสะอาด ทาทิงเจอรไอโอดีนฆาเชื้อโรค ลูกสุกรตัวผูตอนควร
ตัด 0.5 นิว้ หางจากโคนหาง ลูกสุกรเพศเมียที่อาจจะขายเปนสุกรพันธุไมควรตัดหางใหสั้นเกินไป
เพราะในหางจะมีเสนประสาทอยู การตัดหางจนหมดจะทําใหสุกรแมพันธุเกิดการเจ็บเมื่อพอพันธุ
ปนขึน้ ผสมพันธุ อยางนอยควรไวสัก 1/2 ถึง 1/3 ของหาง การตัดสั้นจะทําใหเลือดออกมาก แผล
หายชากอนตัดใหรดู หนังหางจากปลายไปยังโคน แลวทําการตัด ผิวหนังจะยืดมาหุมปลายหางที่ตัด
ออก ถาเราดึงหางใหตรงออกจากตัว ผิวหนังของหางจะตึงเมื่อตัดหางออกหนังหุมจะหดกลับไมหุม
ปลายทีต่ ดั ออก แผลจะหายชา ติดเชื้อไดงาย เมื่อตัดเสร็จแลวทาทิงเจอรไอโอดีนอีกครั้ง การตัด
อาจจะใชเครือ่ งตัดแบบบดแทน จะลดการสูญเสียเลือด และลดโอกาสติดเชื้อถาหากหางลูกสุกรไดถู
กบดอยางถูกวิธี สวนที่เลยจากจุดที่ถูกบดจะแหงและหลุดไป
7. การหัดใหลูกสุกรนอนเปนที่ ควรรีบทําตัง้ แตวันแรกที่คลอดเมื่อคลอดออกมา และตัว
แหงแลวเราก็ปลอยใหมันดูดนมแมทันที เมื่อมันดูดจนอิ่มแลวก็จะหลับเราก็เอามือชอนมันไปไวใน
ที่ ๆ เราจัดไวใหเปนทีน่ อนทําอยางนี้ไปเรื่อย ๆ ไมชาก็เกิดความเคยชินและจําที่นอนได ภายหลังเมื่อ
มันกินนมอิ่มแลวก็จะกลับเขาไปนอนยังที่นอนของมันทุกครั้งจนกระทั่งอายุได 3-4 สัปดาห มันจะรู
สึกรอนและหนีมานอนขางนอกบาง ระยะนี้ลูกสุกรจะแข็งแรงและฉลาดพอที่จะไมถูกแมทับตายแลว
การหัดใหนอนเปนที่โดยเอามือชอนเขาที่นอนหลาย ๆ ครั้งแลว แตลูกสุกรก็ยังคงหลับคานม
แมหลังจากที่กินนมอิ่มแลว ควรปลุกใหตื่นดวยการใชกานมะพราวตีเบา ๆ ใหตื่นแลวตอนเขาที่นอน
และคอยตีไวถา ลูกสุกรจะกลับออกมาอีก การหัดลูกสุกรตองทําเงียบ ๆ ไมใหแมสุกรตกใจลุกขึ้นสง
เสียงเรียกลูกสุกรซึ่งจะทําใหหัดลูกสุกรไดยาก
ในที่ ๆ จัดใหลกู สุกรนอน ควรมีที่สําหรับใหอาหารพิเศษแกลูกดวยตางหากจากรางแม จะทํา
ใหลกู สุกรกินอาหารไดเร็วขึ้นและกินไดมากขึ้น

การจัดการแมสุกรหลังคลอด
หลังจากทีแ่ มสุกรคลอดลูกเรียบรอยแลวสิ่งที่จะตองคอยดูแลเอาใจใสก็คือ
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1. สุขภาพแมสุกร การดูแลเอาใจใสแมสุกรหลังคลอดเปนเรื่องสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง
หากแมสกุ รปวยหลังจากการคลอดก็จะเกิดความเสียหายอยางมาก โดยเฉพาะการคลอดที่ตองใชมือ
ลวงชวย จําเปนจะตองฉีดยาปฏิชีวนะติดตอกันอยางนอย 3-4 วัน ถามีแผลฉีกขาดภายใน หรือมีลูก
ตายและเนาก็ยิ่งตองเพิ่มการดูแลรักษามากขึ้น
ปกติแมสุกรคลอดลูกใหมจะเริ่มกินอาหารและนํ้าหลังคลอดประมาณ 12-15 ชั่วโมง หรือ
อาจนานถึง 24 ชัว่ โมงหลังคลอดสําหรับแมสุกรสาว ซึ่งบางตัวอาจจะไมกินอาหารในวันแรกหลัง
คลอด แตบางตัวก็อาจจะกิน ควรจะใหประมาณ 1-2 กก.ตอตัว แลวเพิ่มใหวันละ 0.5-1 กก. จน
กินไดมากเทาที่แมสุกรสามารถจะกินไดภายในเวลา 5-7 วัน
ควรทําการตรวจเตานมติดตอกันอยางนอย 3 วันเพื่อดูวามีปญหาเตานมอักเสบ (Mastitis)
และนํานมไม
้
ไหล (agalactia) หรือไม
ควรจะมีการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก อุณหภูมิรางกายของแมสุกรปกติประมาณ 38.9
องศาเซลเซียส (102 องศาฟารเรนไฮด) และอาจจะขึ้นถึง 39 - 40 องศาเซลเซียส (103 - 104
องศาฟารเรนไฮด) ซึ่งยังถือวาเปนปกติไมเปนไข ถาแมสุกรมีไขเกิน 40 องศาเซลเซียส (104
องศาฟารเรนไฮด) แสดงวามีการติดเชื้อเกิดขึ้น ตองรีบแกไขดวน
สภาวะผิดปกติของเตานมของแมสุกรมีอยูหลายอยางพอจะแบงไดดังนี้
1) เตานมไมเจริญ (Hypoplasis) เตานมเมือ่ คลําดูปกติดี แตขาดเนื้อเยื่อสรางนมจึงเกือบ
ไมมกี ารสรางนํานมมั
้
กเปนในสุกรสาวทองแรก ลักษณะนี้สามารถถายทอดทางพันธุกรรมไดดวย
สุกรสาวบางตัวออกลูกเมื่อตั้งทองไดเพียง 112 วันเทานั้น ในขณะที่เตานมยังไมเจริญดี แตจะมีการ
เปลีย่ นแปลงอยางเห็นไดชัดคือกลับใหนมได ซึ่งจะพบไดใน 72 ชั่วโมง หลังคลอด
2) ไขนม (Milk fever) บางทีเรียก hypocalceamia มักจะพบในแมสุกรมีอายุที่มีการใหนํ้า
นมมาก จะมีอาการกระตุกของกลามเนื้ออาจจะเปนอยางออน ๆ หรือรุนแรงก็ได มักพบรวมกับการ
ทีร่ ะดับแคลเซีย่ มในเลือดตํ่า แมสุกรไมกินอาหารนํ้านมจะลดลง เมื่อแมสุกรลมลงนอนแลวจะไม
สามารถลุกขึ้นไดอีก
3) นํ้านมไมไหล หรือไมมีนํ้านม (agalactia) เตานมเปนปกติดี แตไมมีนํ้านมพบไดบอย
ๆ ซึง่ มักจะเกิดจากสาเหตุหลายอยาง อาทิ แมสุกรปวยขณะคลอด เตานมอักเสบมดลูกอักเสบ
ฮอรโมนไมปกติ มีลูกคางในมดลูกคลอดยาก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเปนตน
4) ความลมเหลวในการหลั่งนํ้านมหรือการคั่งของเตานม ( Udder congestion) ปกตินาํ้
นมทีส่ รางขึน้ ในเซลเตานมจะถูกหลั่งออกมาโดยการกระตุนของ Oxytocin ซึ่งความลมเหลวของการ
หลัง่ นํานมพบบ
้
อย ๆ ในสุกรสาวที่ตื่นเตน หวาดกลัวเล็กนอย จะทําใหมีการสรางฮอรโมนอีกชนิด
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หนึง่ ไปยับยัง้ การทํางานของ Oxytocin ดังนั้นในตอมนํ้านมจึงคั่งไปดวยนํ้านม แมสุกรจะพยายาม
เลี่ยงไมไหลูกดูดนม
5) ไขรว มหลังคลอด (Metritis mastitis agalactia syndrome, MMA) สุกรจะแสดงอาการ
ปวย โลหิตเปนพิษ ผิวหนังและเตานมมีลักษณะเปลี่ยนไป คือ เตานมจะแข็งมาก เริ่มจาก 2 ใน 3
สวนของเตานมกอน
จากนั้นลักษณะบวมแดงจะกระจายไปตามเนื้อเยื่อเปนแผนแข็งถาคลําดูจะ
เหมือนคลําไมกระดาน และการบวมแดงนี้จะกระจายทั่วเตานม
ปกติหลังคลอดแมสุกรจะมีการหลั่งนํ้าที่มีลักษณะไมขุนมากนักออกมาทางชองคลอด แตแม
สุกรทีม่ อี าการนีจ้ ะหลัง่ นําที
้ ม่ ีลักษณะขนเปนครีม (Cream) จนถึงสีนํ้าตาล มีกลิ่นเหม็นออกมาจาก
มดลูกเรียกวามดลูกอักเสบ อาจตรวจพบใน 12 ชั่วโมงหลังคลอด แมสุกรมักไมคอยอยากยืนเวลายืน
มักจะโซเซ
6) เตานมอักเสบ (True mastitis) มีการบวมอักเสบอยางเฉียบพลัน ในสวนใดสวนหนึ่ง
หรือหลาย ๆ สวนของเตานม เตานมจะรอน บวม แข็งโตขึ้นชัดเจน แมสุกรมักจะไมยอมใหจับ ผิว
หนังทีห่ มุ จะซีด นํ้านมขนมีสีเทาสกปรก อุณหภูมิรางกายอยูในชวงปกติ ถึง 41.1 องศาเซลเซียส
(160 องศาฟารเรนไฮด) ดังนั้นแมสุกรอาจดูเปนปกติ หรือบางตัวอาจมีอาการปวยมาก
2. การจัดขนาดครอก ควรจะคอยสังเกตวาแมสุกรจะสามารถเลี้ยงลูกขนาดครอกนั้นไดหรือ
ไม โดยพิจารณาถึง
1) แมสกุ รมีเตานมทีใ่ ชไดเพียงพอสําหรับลูกสุกรทั้งหมดหรือไม
2) แมสกุ รผลิตนํานมได
้
เพียงพอหรือไม ในกรณีที่ลูกสุกรมีจํานวนมากเกินไป อาจจําเปนที่
จะตองฝากลูกสุกรใหกับแมสุกรตัวอื่นที่มีลูกขนาดอายุเดียวกัน การฝากลูกหรือการสับเปลี่ยนลูกจาก
แมตวั หนึง่ ไปยังแมอกี ตัวหนึ่ง จะทําไดงายถามีการจัดการใหแมสุกรคลอดลูกพรอม ๆ กันเปนกลุม
หลักการฝากลูกควรปฏิบัติดังนี้
ก. เมือ่ ยายลูกสุกรคลอดใหมไปฝากกับลูกสุกรที่มีอายุมากกวานั้น ลูกสุกรที่มีอายุนอยกวา
ควรจะมีขนาดเทา ๆ กับลูกสุกรที่มีอายุมากกวา ( ไมควรจะฝากแมที่คลอดเกิน 2 วัน )
ข. ลูกสุกรทีเ่ กิดใหม ควรจะทิ้งไวกับแมเปนเวลา 24 ชั่วโมงใหไดรับนมนํ้าเหลือง กอนที่จะ
ถูกนําไปปนกับลูกสุกรที่แกกวา แตถาแมสุกรคลอดพรอมกันลูกสุกรก็สามารถปนกันไดเลย
ค. ถาลูกสุกรมีอายุมากกวา ( อายุ 1-4 วัน ) ถูกยายไปฝากกับครอกลูกสุกรที่เกิดใหม มัก
เปนการยายลูกสุกรที่มีขนาดเล็กกวาจากแมที่คลอดตามปกติธรรมดาไปใหกับแมสุกรอีกตัวที่คลอด
ลูกใหม ซึง่ จะมีประโยชนเพราะลูกสุกรตัวเล็กบางตัวอาจจะไมไดรับนมนํ้าเหลืองเพียงพอ เพราะ
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ขนาดครอกใหญหรือหัวนมสั้น
ง. ไมควรยายลูกสุกรไปยังแมสุกรอื่นจนกวาจะไดผานขบวนการคลอดอยางสมบูรณ

การใหนํ้านมของแมสุกร
กอนแมสุกรจะคลอด ภายในเตานมก็จะมีนํ้านมอยูถาเราเอามือรีดนมก็จะไหลออกมา บาง
ครัง้ ยังไมทนั รีดถามีนมคัดเตามาก ๆ ก็จะไหลหยดออกมาแลว ดังนั้น เราจึงใชวิธีรีดนํ้านมเปนวิธี
หนึง่ ทีจ่ ะบอกวาแมสกุ รจวนคลอดแลวหรือยัง ถารีดแลวนํ้านมไหลออกมาก็หมายความวาแมสุกรจวน
จะคลอดแลว ซึ่งจะตองคลอดภายใน 24 ชั่วโมง ถาไมคลอดภายใน 24 ชั่วโมง ก็แสดงวามีการผิด
ปกติเกิดขึ้น
นมนํ้าเหลือง นํานมที
้
แ่ มสกุ รขับออกมาในวันแรกนั้นมีลักษณะขนมากเราเรียกวา นมนํ้า
เหลือง (Colostrum) ซึง่ จะมีโปรตีน และวิตามินตาง ๆ อยูสูงมาก นมนํ้าเหลืองมีความสําคัญมากตอ
ชีวติ ของลูกสุกรมาก ลูกสุกรทุกตัวจะตองไดกินนมนํ้าเหลืองโดยเร็วที่สุดหลังจากคลอดออกมาจาก
ทองแม โปรตีนทีอ่ ยูในนมนํ้าเหลืองจะเปนพวกโกลบูลิน (globulin) ซึ่งรางกายใชในการฆาเชื้อโรค
ตาง ๆ ทีเ่ ขาไปในรางกายโปรตีนพวกนี้เรียกวาภูมิคุมโรค (antibody) โดยปกติภูมิคุมโรคที่ทําหนาที่
ฆาเชือ้ โรคตาง ๆ จะถูกสรางขึ้นอยูในนํ้าเหลือง ( serum) ของรางกาย

ตารางที่ 4.3 สวนประกอบของนมนํ้าเหลืองและนํ้านมธรรมดาของแมสุกร
นมนําเหลื
้ อง
นํานมธรรมดา
้
ปริมาณโภชนะทั้งหมด
30.0
20.0
Lactose
4.5
4.5
ไขมัน
8.5
8.5
โปรตีน
17.0
5.5
เถา
1.0
1.0
ที่มา: English และคณะ. 1982. The Sow - improving her efficiency.

ขณะทีล่ กู ยังอยูในทองแม แมจะไมถายทอดภูมิคุมโรคใหแกลูกเลย ทั้ง ๆ ที่มีสายโลหิตนํา
อาหารจากแมมาเลีย้ งลูก แตแมสุกรจะถายทอดภูมิคุมโรคทุกชนิดที่แมมีอยูใหแกลูกทันทีที่ลูกออก
มา โดยใหออกมากับนมนํ้าเหลือง ทันทีที่ลูกออกมาจากทองแมก็จะไดรับเชื้อโรคตาง ๆ ที่มีอยูใน
คอกสุกร แตโรคเหลานี้แมเคยไดรับมากอนแลว และไดสรางภูมิคุมโรคไวแลว ดังนั้นลูกที่ไดรับนมนํ้า
เหลืองก็จะไดรับภูมิคุมโรคไวตอสูกับเชื้อโรคที่เขาสูรางกายของมันจนกวามันจะแข็งแรงและสรางภูมิ
คุม โรคของมันไดเองอยางเพียงพอ
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ลูกสุกรทีค่ ลอดออกมาจะตองไดกินนมนํ้าเหลืองโดยเร็วที่สุด เพราะนมนํ้าเหลืองจะคอย ๆ
เปลีย่ นเปนนํานมธรรมดามี
้
ภูมิคุมโรคนอยลงทุกที (ประมาณ 1 วัน หลังคลอด) และขณะเดียวกัน
ลูกสุกรเองก็จะหมดความสามารถที่จะรับเอาภูมิคุมโรคจากนมนํ้าเหลืองเขาไวในรางกายเมื่อรางกาย
มีอายุมากขึน้
เพราะสําไสของลูกสุกรที่เกิดใหมเทานั้นที่ยอมใหภูมิคุมโรคผานเขาไปในรางกายได
โดยไมยอ ยหรือเปลี่ยนรูปใหหมดคุณคาไปเสียกอน ความสามารถเฉพาะของลําไสของลูกสุกรนี้จะลด
นอยลงทุกที โดยลดลงทีละครึ่งหนึ่งของที่มีอยูในระยะทุก ๆ 3 ชั่วโมง และจะหมดความสามารถใน
การรับภูมิคุมโรคจากแมสุกรเมื่อลูกสุกรอายุ 36 ชั่วโมง
การที่แมไมมีนํ้านมตอนคลอดใหม ๆ จะเปนอันตรายตอลูกสุกรอยางมาก เพราะลูกสุกรจะไม
ไดรบั นมนําเหลื
้ อง ในกรณีทนี่ านมไม
ํ้
ไหลบางครั้งก็แกไขไดโดยใชนํ้ารอนประคบ ในกรณีที่เตานม
อักเสบบวมเปง เมื่อเอามือคลําดูจะรูสึกรอน แบบนี้ถาเอาผาชุปนําร
้ อนประคบและนําลูกเขาดูดนม
เปนพัก ๆ มักจะมีนํ้านมไหลออกมาโดยเร็ว
ถาหากนํานมแม
้
ไมไหลเปนเวลานาน เราอาจจะชวยใหภูมิคุมโรคแกลูกสุกรไดโดยวิธีการตอ
ไปนี้
1) หานมนําเหลื
้ องของวัวมาใหลูกสุกรกิน จะชวยไดบางโดยที่มีภูมิคุมโรคหลายอยางที่ลูก
สุกรนําไปใชได แตก็ยังขาดอีกหลายอยาง
2) เอาลูกสุกรไปดูดนมแมสุกรที่คลอดใหม ๆ ในเวลาใกลเคียงกันชั่วคราว โดยผลัดกันกับ
ลูกของแมตัวนั้นเอง
3) ดูดเอาเลือดของแมสุกรมาฉีดใหลูกตัวละ 30 ซีซี โดยฉีดเขาใตผิวหนัง ลูกสุกรจะไดรับ
ภูมคิ มุ โรคจากเลือดของแมแทนการไดรับจากนมนํ้าเหลือง
นํานมธรรมดา
้
หลังจากทีแ่ มสุกรใหนมนํ้าเหลืองเปนเวลา 1-2 วัน แรกหลังคลอดแลว
จากนัน้ นํานมก็
้
จะเปนนํานมธรรมดา
้
ลูกสุกรคลอดใหมยังไมมีความสามารถในการยอยอาหารตาง
ๆ ไดดพี อ ตองอาศัยนํานมแม
้
ซึ่งยอยงายเปนอาหารสําหรับดํารงชีวิต และเจริญเติบโต ทั้งนี้เพราะลูก
สุกรยังไมมนี าย
ํ้ อยทีส่ าคั
ํ ญตาง ๆ ในกระเพาะอาหารและสําไสเล็กอยางเพียงพอสําหรับยอยอาหาร
อืน่ ๆ ซึง่ นําย
้ อยตาง ๆ จะพัฒนาขึ้นจนพอจะใชการไดบางเมื่อลูกสุกรอายุได 2-3 สัปดาห ดังนั้น
เมือ่ ลูกอายุ 2-3 สัปดาหก็จะเริ่มหัดกินอาหารอยางอื่นนอกจากนํ้านม ระบบการยอยอาหารก็จะ
เจริญยิง่ ๆ ขึน้ จนกระทั่งลูกสุกรอายุได 5 สัปดาห ก็จะมีนํ้ายอยครบสมบูรณสามารถยอยอาหาร
ธรรมดาไดโดยไมตอ งอาศัยนํ้านมแมเลย ถาลูกสุกรแข็งแรงสมบูรณมีนํ้าหนัก 8-9 กิโลกรัม เมื่ออายุ
5 สัปดาห ก็อาจจะหยานมไดเลย
โดยปกติหลังจากคลอดลูกแลวแมสุกรจะใหนํ้านมมากขึ้นทุก ๆ วัน ไปจนถึงสัปดาหที่สามหรือ
สี่ การใหนานมของแม
ํ้
สุกรก็จะลดลงอยางรวดเร็วหลังจากนั้น ซึ่งในชวง 2-3 สัปดาหแรก ๆ ของ
การใหนานมนั
ํ้
น้ แมสกุ รใหนํ้านมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็จริง แตความตองการของลูกสุกรจะเพิ่มขึ้นเร็วกวา
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ในเมือ่ รางกายของลูกสุกรไดรับอาหารจากนํ้านมไมพอ ก็จะเริ่มหัดกินอาหารเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห
หรือเริม่ เลียราง ลูกสุกรจะกินอาหารเปนจํานวนนอยและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อลูกสุกรมีอายุมาก
ขึ้น

การเจริญเติบโตของลูกสุกรกับลําดับหัวนม
เมือ่ ลูกสุกรคลอดออกมาก็จะเสาะหาเตานมแม ก็จะเกิดการแยงชิงหัวนม และเตานมกันขึ้น
เมือ่ แยงไดแลวก็จะถือครองของใครของมัน โดยลูกสุกรแตตัวจะยังคงดูดกินนมจากหัวนมอันเดิมอยู
ตลอดไปจนกระทัง่ หยานม ลูกสุกรจะพยายามแยงชิงเพื่อยึดครองเตานมขางหนามากวาเตานมขาง
หลัง เพราะนํานมจากเต
้
าหนาจะมากกวาจากเตาหลัง หัวนมเตาหนาจะงายตอการดูดเพราะยาว
เรียวกวา เตาหนายังปลอดภัยจากการถูกแมเตะทีบขณะดูดนม

ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธระหวางลําดับเตานม กับอัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกร

1

2

ลําดับเตานม
3
4
5

6

7

นํ้าหนักแรกคลอด (กก.)
1.41 1.29 1.31 1.32 1.34 1.31 1.25
นํ้าหนักเมื่อ 6 สัปดาห (กก.) 10.7 9.7 9.2 8.7 8.8 8.2 8.5
ที่มา: English และคณะ. 1982. The Sow-improving her efficiency.

การแยงชิงเตานมกันมักจะกอใหเกิดผลเสียตอการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการตายของ
ลูกสุกรดวย ถาหากลูกสุกรไมไดตัดเขี้ยวออกก็จะทําใหเกิดบาดแผลไดในขณะแยงเตานมกัน การ
แยงเตานมยังตองใชเวลาอยูนานพอสมควรกวาจะจัดไดลงตัว ทําใหมีเวลาเหลือไมพอที่จะดูดนํ้านม
จากแมไดเต็มที่ เพราะแมสุกรจะมีการหลั่งนํ้านมใหลูกหลังจากที่รองเรียกลูกมากินเพียงครั้งละ 20
วินาทีเทานัน้ และชั่วโมงหนึ่งก็จะหลั่งนํ้านมครั้งหนึ่งเมื่อเปนเชนนี้ลูกสุกรตัวที่เล็กและออนแอกวา
ก็จะเปนตัวสุดทายที่ไดยึดครองหัวนมและเปนหัวนมที่เหลือจากการเลือกของตัวอื่น จะทําใหไดรับ
นํ้านมไมเพียงพอกับความตองการ หากเปนเชนนี้นานเขาลูกสุกรตัวนั้นก็จะขาดอาหารจนทําให
แคระแกรนถาเปนรุนแรงอาจถึงตายได ถาไมไดรับการชวยเหลือลูกสุกรที่เกิดกอนและแข็งแรงกวา
จะมีโอกาสเลือกหัวนมเตาหนากอน
จึงมีโอกาสรอดตายมากกวาพวกที่คลอดทีหลังและออนแอ
การคัดเลือกแมสุกรที่มีหัวนมตั้งแต 14-16 เตา และแตละเตามีความสมบูรณสามารถสรางและขับ
นํานมได
้
มากไมแตกตางกันมากนักก็จะทําใหสามารถเลี้ยงลูกของมันไดดีทุกตัว ในขณะที่แมนอนให
ลูกดูดนมถาเห็นลูกสุกรเดินหรือปนแม สงเสียงรองวุนวายอยูรอบ ๆ แม ขณะที่ตัวอื่นดูดนมแสดง
วาแมสกุ รมีหวั นมที่ดีไมพอใหลูกดูดกิน กรณีเชนนี้ควรจะรีบนําลูกสุกรดังกลาวไปฝากแมตัวอื่นเลี้ยง
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ถาปลอยใหเปนแบบนี้ตอไปจะเกิดผลเสียตอลูกสุกรตัวนั้นเอง และตัวอื่น ๆ ดวย เพราะการที่ลูกสง
เสียงรองจะไปรบกวนอารมณแม ซึ่งกําลังนอนอยางสงบใหลูกตัวอื่นดูดนมอยางสบาย จะทําใหแม
อารมณเสีย ลุกขึ้นไมยอมใหลูกตัวอื่นดูดนมตอไป

