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การจั
การจัดดการสุ
การสุกกรระยะแรกคลอด
รระยะแรกคลอด
เมื่อลูกสุกรคลอดออกมาตองรีบเอาเมือกออกจากปากและจมูก เช็ดตัวใหแหง ใชดา ยมัดสายสะดือและตัดหางจาก
ทองประมาณ 1 1/2 นิ้ว ตัดหางออก 1/3 ของความยาวหาง ทาดวยทิงเจอร ใหลูกสุกรไดรับนมน้ําเหลืองทันที หลังจากคลอด
โดยไมตองรอใหลูกคลอดออกมาหมด เพราะนมน้าํ เหลืองจะมีภูมิคมุ กันโรคจากแมสุกร นมน้าํ เหลืองยังสามารถกระตุนการ
ทํางานของตับออนซึ่งมีผลตอน้าํ ยอย หากไดรับนมเหลืองไมเพียงพอ ลูกสุกรจะแคระแกรน และทองเสียไดงา ย ควรจัดใหลูก
สุกรพอดีกับจํานวนเตานมที่ใชไดของแมสุกร หากมีการยายฝากควรใหลูกสุกรไดกินนมน้าํ เหลืองจากแมตัวเดิมกอน ในคอก
ที่ขี้ไหลอยานําไปฝากเลี้ยงหรือนําลูกสุกรคอกอื่นมาฝากไวจะทําใหเกิดการติดเชื้อลุกลาม หากพบปญหาขาถางตองผูกขาหลัง
ติดกันใหสามารถยืนไดจึงคอยตัดเชือกออก เมื่อลูกสุกรคลอดออกหมดแลวควรชั่งน้าํ หนักแรกคลอดรวมทุกครั้ง
การยายฝากลูกสุกร ควรทําในวันแรกใหเสร็จหลังจากกินนมน้ําเหลือง เพราะลูกสุกรจะมีพฤติกรรมการจองเตาใน
2 วันแรก ตัวที่ใหญกวาจะจองเตาดีและมีผลตอการกินนมของตัวอื่น
ควรมีกลองกกและไฟกก เปดไฟกกตลอด 24 ชั่วโมงชวง 3 วันแรกเกิด หลังจาก 1 สัปดาหเปดชวงเย็น ถาลูกสุกร
ไดรับความเย็นมีผลทําใหการเคลื่อนตัวของลําไสนอ ยลงเกิดการสะสมของเชื้อโรคในทางเดินอาหารทําใหทองเสียตามมา
ตัดเขี้ยวและฉีดธาตุเหล็ก ในวันที่ 2 หลังคลอด ระมัดระวังการตัดเขี้ยวอยาใหเขี้ยวแตกหรือเหงือกบาดเจ็บ ฉีด
ธาตุเหล็กตัวละ 2 ซีซี โดยฉีดเขากลามเนื้อบริเวณคอหรือสะโพกขาหลัง หลังจากฉีดไปแลวหากพบลูกสุกรตัวซีดใหซา้ํ ไดอีก
เพื่อปองกันปญหาโลหิตจาง
ใหยากันบิด ในวันที่ 3 หลังคลอดเพื่อปองกันปญหาโรคบิดซึ่งพบอาการทองเสียในลูกสุกรอายุ 1 สัปดาห
เริ่มใหอาหารเลียราง โดยใหเบแลคเมื่ออายุ 3-7 วัน ใหนอยๆแตบอยครั้ง เพิ่มอาหารขึ้นเรื่อยๆเมื่อพบวาลูกสุกร
เริ่มกินอาหารเปนแลว ตองฝกใหลูกสุกรกินอาหารใหเปนกอนการหยานม
หยานมที่อายุ 24-28 วัน โดยแยกแมสุกรออกไปแลวยายลูกสุกรไปเลาอนุบาลในวันเดียวกัน ตองทําการจดบันทึก
น้ําหนักหยานมทุกครั้ง
ลูกสุกรชอบคอกที่แหงสะอาดและอบอุน
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ในกระบวนการผลิตสุกร หลังผานการจัดการผสม-อุม ทอง การคลอดเลี้ยงลูกการหยานมลูกสุกร วงจรตอไปของ
ลูกสุกรหยานมก็คือ การยายเขาสูการจัดการเลี้ยงดูในชวงอนุบาลเปนลําดับถัดไปการจัดการมีขั้นตอน และรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1. สถานที่
ควรตองมีคอกหรือโรงเรือนสําหรับไวเลี้ยงดูสุกรอนุบาลแยกเปนสัดสวน โดยเฉพาะทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการ
จัดการ อีกทั้งยังใหผลดีในแงการจัดการสุขภาพ และการปองกันโรคไดดเี นื่องจากฝูงสุกรที่เลี้ยงมีภูมิคุมกันและสุขภาพ
ใกลเคียงกัน สุกรในระยะนี้จัดเปนชวงวิกฤติของชีวิตทั้งนี้ก็เพราะวาตองพบกับเหตุการณความเครียดหลายอยาง เชน
การเปลี่ยนแปลงอาหาร สถานที่ และพฤติกรรมรวมถึงมีการรวมคอก เปนตน ประกอบกับเปนระยะที่ภูมิคุมกันใน
รางกายที่ไดรับการถายทอดมาจากแม ผานทางน้าํ นมเหลืองเริ่มหมดไป รวมทั้งการสรางภูมิคมุ กันของตัวสุกรเองก็ยังไม
พัฒนาสมบูรณเต็มที่ดังนั้นสุกรในระยะนี้จึงเสี่ยงตอการสูญเสียไดงายมาก ทั้งจากการจัดการที่กอใหเกิดความเครียดและ
เชื้อโรคที่เขาไปมีผลทําอันตรายตอรางกาย ดังกลาว เรื่องหนึ่งที่สามารถชวยได คือ การจัดการเรื่องสถานที่ ดังขั้นตอน
รายละเอียดตอไปนี้
1.1 การเตรียมคอกหรือโรงเรือนกอนการรับเลี้ยง
- ยายสุกรอนุบาลรุนเกาที่ครบกําหนดการยาย ยายออกจาโรงเรือนใหหมด
- พนลางทําความสะอาดทุกซอกทุกมุม รวมทั้งอุปกรณใหนา้ํ และอาหารทิ้งใหแหง 1 วัน แลวตรวจเช็ค
ซอมแซมคอกและอุปกรณใชงานใหอยูในสภาพใชงานได
- พนฆาเชือ้ ดวยน้ํายาฆาเชือ้ ออกฤทธิ์กวางทําลายเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราไดดี และมีคณ
ุ สมบัติจับ
เกาะบนพื้นผิวไดนาน
- พักคอกทิ้งไว 3-5 วัน เตรียมรับสุกรเขาเลี้ยง
1.2 พื้นที่ตอตัวที่ใชเลีย้ ง
การรับสุกรหยานมเขาเลี้ยงในเลาอนุบาลควรคํานึงถึงพื้นที่ตอตัวอยางนอยควรใหไดอยูที่ 0.4 ตารางเมตรตอตัว
จํานวนตัวที่ใสคอกแนะนําอยูที่ไมเกิน 10-15 ตัวตอคอก
1.3 ชวงอายุของสุกรที่อยูในโรงเรือน
หากดูตามความเหมาะสมในแงความพรอมในการจัดการเลี้ยงดู และความพรอมของตัวสุกรจะเลี้ยงสุกรอยูที่
โรงเรือนอนุบาลในชวงอายุ 4-9 สัปดาห ควรจัดการเลี้ยงโดยแยกโรงเรือนเปนหลังๆใช ระบบการเลี้ยงแบบเขา - ออก
หมด ( ALL IN / ALL OUT) หรือไมควรปะปนลูกสุกรที่มีอายุมากกวากันเกิน 2 สัปดาห อยูในโรงเรือนเดียวกัน และ
โรงเรือนอนุบาลแตละหลังไมควรจุลูกสุกรเกิน 500 ตัว
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2. น้ํา
การที่สุกรหยานมมาใหม ๆแลวตองเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงและมีความเครียดเกิดขึ้นจากการรวมกัน นอกจากนั้นยังตอง
ถูกเปลี่ยนรูปแบบของอาหารที่กิน จากที่เคยกินน้ํานมและอาหารเสริมเลียรางมาเปนอาหารผสมโดยตรง
เหตุการณ
ดังกลาวสงผลกระทบตอลูกสุกรและยังมีผลทําใหเสี่ยงตอภาวะขาดน้ําไดจึงกําหนดเปนหัวขอการจัดการที่สําคัญอยางหนึ่ง
สําหรับการจัดการสุกรอนุบาลการจัดการเรื่องน้ํามีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1 ตรวจเช็คอุปกรณใหนํา้ ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและลูกสุกรสามารถกินไดอยางสะดวก
2.2 ตรวจเช็คดูความสะอาดและคุณภาพน้ําที่จะใหแกสุกร ควรอยูในเกณฑมาตรฐานดีพอ
2.3 หากใชจุบน้ําแนะนําใหตรวจเช็คอัตราไหลของน้ําควรอยูที่ 1 ลิตรตอนาที
2.4 หากใชจุบน้ําในชวง 1-2 วันแรก ของการเขาเลี้ยงแนะนําใหกดน้าํ จากจุบน้ําไหลตลอดวันอยางนอย 1 จุบ
ตอคอก หรือถาหากไมกดจุบน้ําก็ควรมีรางสําหรับใสน้ําสะอาดใหลูกสุกรกินน้ําไดงายในชวงดังกลาว
2.5 จัดระดับของจุบน้ําใหเหมาะสมกับอายุลูกสุกร ควรมีอยางนอย 2 ระดับ ระดับแรกสําหรับลูกสุกรอายุ 5-6
สัปดาห ระดับสองสําหรับลูกสุกรอายุ 6-9 สัปดาห
3. อาหาร
การจัดการมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 คุณคาอาหาร ควรเลือกใหอาหารที่มีคณ
ุ คาทางพลังงาน โปรตีน กรดอะมิโน ที่สําคัญรวมถึงไวตามิน แรธาตุ
ครบสมบูรณ
3.2 รูปแบบของอาหาร อาหารที่ใหแกสกุ รอนุบาลหากเปนอาหารอัดเม็ดจะชวยเพิ่มการกินของลูกสุกรไดดี
3.3 คุณภาพของอาหาร ควรอยูในสภาพใหมสดปราศจากการปนเปอนจากเชื้อโรคและเชื้อรา และที่สําคัญตอง
เปนอาหารที่มีความนากินสูงสําหรับสุกรอนุบาล
3.4 อุปกรณการใหอาหาร ตองตรวจเช็คซอมแซมใหอยูในสภาพใชงานไดและผานการทําความสะอาดอยางดีกอน
การนําสุกรเขาเลี้ยง
3.5 วิธีการใหอาหาร ควรเปนรางยาวแบบที่เรียกกันวารางสาด และใหทีละนอยแตบอยครั้งจะชวยใหอาหารสด
นากิน
4. อากาศและสภาพแวดลอม
การจัดการใหยึดหลักการตอไปนี้ คือ อุณหภูมิเหมาะสม มีอากาศบริสุทธิ์ถายเทไดสะดวกทําสภาพแวดลอม
ไมใหอับทึบขัดขวางทางระบายลม ในสัปดาหแรกของการหยานมควรจัดไฟกกเพื่อใหความอบอุน
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5. การจัดการรับสุกรเขาเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาล
เพื่อใหการเจริญเติบโตของสุกรหยานมเปนไปตามปกติ มีการชะงักงันและการเจ็บปวยเสียหายนอยที่สุด การจัดการ
รับเขาเลี้ยงจึงยึดหลักวาตองจัดการใหตรงกับความตองการของสุกรมากที่สุด หลีกเลี่ยงความเครียดที่จะเกิดขึ้นใหนอยที่สุด
ดังขั้นตอนรายละเอียด ตอไปนี้
5.1 ชวงเวลาในการยายเขาเลี้ยง ใหเลือกทําในชวงอากาศเย็นสบายในชวงเชาหรือชวงเย็น
5.2 สถานที่และพื้นที่ตอตัว ควรจัดขนาดใหไดมาตรฐานตามที่ไดกลาวไวแลวในหัวขอการจัดการเรื่องสถานที่
5.3 จัดขนาดในชวงรับเขาใหม ตองจัดขนาดใหมีความใกลเคียงกันมากที่สุดในชวงการรับเขาเลี้ยงใหม
5.4 น้ํา ตองมีกินอยางพอเพียงและกินไดสะดวกในชวง 1-2 วันแรก
5.5 อาหาร ในชวง 3 วันแรกหลังรับเขา ใหอาหารประมาณ 300 กรัมตอตัวตอวันวันละ 3 เวลาเพือ่ สังเกตดูการกิน
อาหารของลูกสุกรไดสะดวก ถัดจากชวงนีไ้ ปจึงใหกนิ แบบเต็มที่
5.6 การใหปฏิชีวนะเสริม เพื่อชวยลดการเจ็บปวย ที่จะเกิดขึ้นหลังการยายเขาเลี้ยงของสุกรหยานม แนะนําใหใชยา
ปฏิชีวนะหรือยาตานจุลชีพที่ออกฤทธิ์กวางในระดับปองกัน
หรือรักษาโรคทางระบบทางเดินหายใจและระบบ
ทางเดินอาหาร ใหยานี้แกลูกสุกรในชวงการรับเขาเลี้ยงเปนเวลา 7-10 วัน รูปแบบของการใหที่เหมาะสมมี 2
รูปแบบ คือ ละลายน้ําใหกิน กับผสมในอาหร สําหรับการใหยาละลายน้ํามีขอควรระวัง คือ จะเริ่มใหในวันที่ 2
ของการรับเลี้ยงและการบังคับใหลูกสุกรกินยาละลายน้ําจะทําเฉพาะชวงครึ่งเชาของวันเทานั้น ทั้งนี้เพื่อปองกัน
ภาวการณขาดน้ําของลูกสุกรอันเนื่องจากการกินน้ํานอยลงนั่นเอง
การใหยาละลายน้ําอาจใชรวมกับผงเกลือแร
อิเลกโตรไลตก็จะชวงใหลูกสุกรมีการฟนตัวดีขึ้น
5.7 อุณหภูมิที่เหมาะสม ในสัปดาหแรกของการเลี้ยงควรอยูที่ 28 - 30 องศาเซลเซียส สัปดาหที่สองควรอยูที่ 26-28
องศาเซลเซียส และควรจัดไฟกกใหในสัปดาหแรก
5.8 อากาศและสภาพแวดลอม ควรจัดการใหมีอากาศบริสุทธิ์หรือลมพัดถายเทเขาในโรงเรือนไดสะดวก และตอง
ปองกันลมไมใหเขากระทบโดยตรงที่ตัวสุกรในชวงการรับเขาสัปดาหแรกหากพบวาสภาพอากาศรอนชื้นแนะนําใหใช
อุปกรณพัดลมเปา ชวยใหเกิดการเคลื่อนตัวของอากาศ ก็จะชวยบรรเทาความรอนชื้นในโรงเรือนลงไปไดมาก
หากพบวาสภาพอากาศหนาวเย็นควรจัดหาอุปกรณไฟกกหรือกระสอบปูรองบริเวณที่นอนของสุกรอนุบาล
6. การจัดการสุขภาพและภูมคิ ุมกัน
6.1 สุขภาพ ในชวงการเลี้ยงดูในโรงเรือนอนุบาล แนะนําใหใสยาปฏิชวี นะผสมอาหาร ออกฤทธิ์กวางพอควบคุมโรค
ระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร โดยเลือกใชยาตามคําแนะนําในตัวอยางการใชยาหรือโดยการปรึกษากับ
สัตวแพทยในทองที่
6.2 ภูมิคุมกัน
ในระยะการเปนสุกรอนุบาลนี้จําเปนตองมีการสรางภูมิคุมกันโรคที่สําคัญในทองที่นั้น เชน โรค
อหิวาตสุกร โรคปากและเทาเปอย โรคพิษสุนัขบาเทียม เปนตน โดยชวงอายุลกู สุกร และชนิดของวัคซีนที่
ทําสามารถดูไดจากหัวขอแนะนําโปรแกรมการทําวัคซีนหรือโดยการปรึกษากับสัตวแพทยในทองที่
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7. ระบบการเลี้ยงและเขา – ออกสุกร

รูปแบบของการจัดการเลี้ยงดูสุกรในระยะอนุบาลนี้ โดยทั่วไปมีอยู 2 แบบ คือ
7.1 การนําลูกสุกรเขาเลี้ยง และยายออกในชวงอายุที่เกิด และหยานม ในสัปดาหเดียวกันเหมาะสําหรับฟารมที่มี
ขนาดใหญ การจัดการแบบนี้จะชวงใหสุขภาพ และน้าํ หนักดีขึ้นมาก เพราะสุกรในโรงเรือนเปนชุดสุกรที่มี
อายุเดียวกันหมดเลี้ยงในลักษณะเขาพรอมกัน และยายออกพรอมกันหมดทั้งโรงเรือนปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจะ
นอยมาก
7.2 การนําลูกสุกรเขาเลี้ยง และยายสุกรออกในชวงอายุที่เกิด และหยานมในเดือนเดียวกันเหมาะสมสําหรับฟารม
ขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีเวลาและความละเอียดพอในการจัดการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีการจัดการดานสุขภาพ
และลักษณะการเลี้ยง สุกรจะเขาเลี้ยง และยายออกอยางตอเนื่องกันทุกสัปดาห อยางไรก็ตามระบบการเลี้ยง
และเขาออกสุกรทั้ง 2 แบบนี้เมื่อถึงกําหนดที่จะตองจัดการยายออกจะตองจัดการยายออกหรือทําลายสุกรที่ปวย
โทรม แคระแกรนตกคางในรุนนั้นใหหมดไปเพื่อไมใหกระทบตอสุขภาพของสุกรเลี้ยงใหมรุนถัดไป สุกรอนุบาล
ที่ผานการจัดการพื้นฐานดังกลาวขางตน หากการจัดการอยูในเกณฑดีพอจะไดสกุ รอนุบาลที่มีอัตราการเจริญ
เติบโตดี น้ําหนักไดตามมาตรฐาน คือ ที่อายุ 9 สัปดาห น้าํ หนักมากกวา 20 กิโลกรัม สุขภาพทั่วไปสมบูรณ
คุณภาพสุกรอนุบาลดังกลาวจะเปนพื้นฐานสําคัญตอสุขภาพและการเจริญเติบโตของ
สุกรรุนและสุกรขุนตอไป
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