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การจั
การจัดดการพ
การพออสุสุกกรทดแทน
รทดแทน
พอสุกรทดแทนหรือพอพันธุหนุมที่จะนําไปใชในการผลิตของฟารมสุกรจัดวามีความสําคัญอยางยิ่ง และมีสวน
รับผิดชอบอยูครึ่งหนึ่งของผลการผสมติด และการเขาคลอด รวมถึงจํานวนลูกแรกเกิด ดังนั้นการจัดการพอสุกรหนุม
ทดแทนจึงมีความสําคัญเทากับการจัดการสุกรสาวทดแทนในฟารม ขั้นตอนและรายละเอียดในการจัดการมีดังตอไปนี้
1. สถานที่
ควรจัดการเตรียมรับเชนเดียวกับที่กลาวไวในหัวขอการจัดการสุกรสาวทดแทน จะแตกตางกันก็แตในรายละเอียดของ
พื้นที่ตอตัว ในพอสุกรทดแทนนั้นจะใชพื้นที่ตอตัวอยางนอย 6 ตารางเมตรทั้งนี้ก็เพื่อใหพอสุกรไดมีบริเวณออกกําลังกาย
สรางความสมบูรณแข็งแรงของกลามเนื้อ และ กระดูกโครงสราง
2. น้ํา
แนะนําใหจัดการเชนเดียวกับที่กลาวในหัวขอการจัดการสุกรสาวทดแทน
3. อาหาร
การจัดการในจุดนี้ขั้นตอนการปฏิบัติสามารถดูไดในหัวขอ การจัดการสุกรสาวทดแทน เพียงแตมีจะรายละเอียด
แตกตางอยูเรื่องเดียว
ก็คือเรื่องปริมาณอาหารที่ใหพอสุกรหนุมควรควบคุมใหอยูที่ 2.0 –2.4 กิโลกรัมตอตัวตอวันทั้งนี้
ก็เพื่อชะลอการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเกินไป ชวยปองกันปญหาการใชงานไดไมยาวนาน และปญหาขาเจ็บไดดีทีเดียว
เชนเดียวกันในชวงการเปนพอสุกรใชงานการใหอาหารยังคงจํากัดปริมาณอาหารที่ใหในอัตราเดียวกันกับพอสุกรหนุมการ
เพิ่มปริมาณอาหารที่ใหจะพิจารณาใหเพิ่มเมื่อพบวาสภาพรางกายผอมและหรือการใชงานอยูในเกณฑปกติ จึงกลับมาให
อาหารปริมาณที่จํากัดเชนเดิม
4. การจัดการสุขภาพและภูมิคุมกัน
ตองจัดการปองกันและรักษาการเจ็บปวยดวยยาปฏิชีวนะ พรอมทั้งสรางภูมิคุมโรคดวยวัคซีนเชนเดียวกับที่กลาวไว
ในหัวขอการจัดการสุกรสาวทดแทน
5. การควบคุมกําจัดพยาธิ
ใหความสําคัญกับการจํากัดพยาธิภายนอกและภายใน เชนเดียวกับสุกรสาวทดแทน
6. การจัดการสภาพแวดลอมและอากาศ
แนะนําใหจัดการใหมีการระบายถายเทอากาศไดสะดวก มีพื้นที่ตอตัวที่เหมาะสมสภาพแวดลอมเย็นแหง และสบาย
สําหรับการจัดการพอพันธุสุกรหนุมทดแทนที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ในชวงแรกจะจัดการเลี้ยงดูอยูที่โรงเรือนเตรียมสุกร
ทดแทนประมาณ 1 เดือนเมื่อผานขั้นตอนการทําวัคซีนและการกําจัดพยาธิจนครบสมบูรณแลว จึงนําเขาเลี้ยงดูและจัดการ
ในโรงเรือนผสมพันธุ เพื่อทําการฝกการใชงานผสมพันธุในลําดับตอไป

การจั
-1
การจัดดการพ
การพออสุสุกกรทดแทน
รทดแทน11-1

การเตรี
การเตรียยมรั
มรับบสุสุกกรพ
รพออ–– แม
แมพพันันธุธุททดแทน
ดแทน
การจั
การจัดดการเรื
การเรื่อ่องสถานที
งสถานที่ร่รับับพพออแม
แมพพันันธุธุ 
จัดหาคอกหรือโรงเรือนโดยเฉพาะไวเลี้ยงดูและจัดการสุกรทดแทน การแยกสถานที่ไวเปนสัดสวนอยางนี้จะชวยให
การจัดการสะดวกและละเอียดถี่ถวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังใหผลดีในแงของการจัดการสุขภาพ และการปองกัน
โรคมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรื่องสถานที่มีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1.1 พนลางทําความสะอาดคอกใหสะอาดหมดจดทุกซอกมุม รวมทั้งอุปกรณใหน้ําใหอาหารและทางเดิน
1.2 ทิ้งคอกใหแหง ตรวจเช็คซอมแซมคอกและอุปกรณใชงานใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
1.3 พนฆาเชื้อใหทั่วบริเวณทั้งพื้นคอก ผนังคอก อุปกรณตางๆ รวมถึงหลังคาโรงเรือน
1.4 พักคอกอยางนอย 7 วัน กอนนําสุกรพันธุเขาเลี้ยง
1.5 ควรมีพื้นที่ตอตัวไมนอยวา 1.5 ตารางเมตร

การจั
การจัดดการเรื
การเรื่อ่องน้
งน้ําํา
เปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่หลงลืมไมได เพราะเหตุวาสุกรพันธุที่ผานการขนสงมานั้นจะมีความเครียด และเกิด
การสูญเสียน้ําในรางกายไปมาก ดังนั้นเมื่อสุกรพันธุเดินทางมาถึงฟารมจึงตองการน้ํา เพื่อการกินและเลนเพื่อ
บรรเทาความรอนที่เกิดขึ้นในรางกาย ในการจัดการเรื่องน้ํามีขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.1 ตรวจเช็คอุปกรณใหมีความพรอมในการใชงาน (ไมรั่วไมอุดตัน) กอนนําสุกรเขาเลี้ยง
2.2 หากใชจุบน้ํา ตรวจเช็คอัตราการไหล ควรจะไดที่ 1.0 - 2.0 ลิตรตอนาที จุบน้ําควรอยูระดับสูงกวาไหลสุกร
ประมาณ 10 เซนติเมตร
2.3 ความสะอาดของอุปกรณใหน้ําและคุณภาพน้ํา ควรอยูในเกณฑที่วางใจได
2.4 เมื่อนําสุกรเขาเลี้ยงในคอก ตองใหไดรับน้ํากินเลนโดยทันที โดยถาหากใชจุบน้ําจะตองกดเปดจุบน้ําคางไว
สักประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังการรับเขาเลี้ยง
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การจั
การจัดดการเรื
การเรื่อ่องยาและเวชภั
งยาและเวชภัณณฑฑ
4.1 วัคซีน ตองจัดเตรียมสําหรับสุกรทดแทน เพื่อกระตุนภูมิคุมกันโรคระบาดและโรคที่สําคัญในพื้นที่ เชน
โรคอหิวาตสุกร โรคปากและเทาเปอย โรคพิษสุนัขบาเทียม โรคพารโวไวรัส เปนตน นอกจากจัดเตรียมแลวยัง
ตองตรวจเช็คดูวาวัคซีนอยูในสภาพดีมีการเก็บรักษาในที่เหมาะสม และ ยังอยูในชวงอายุการใชงาน หากละเลย
หลงไปใชวัคซีนเสื่อมสภาพและหรือหมดอายุใหแกสุกรทดแทน เราไมสามารถหวังผลในเรื่องการกระตุนภูมิคุมกัน
โรคไดแมแตนอย
4.2 ยา จัดเตรียมพวกยาพนกีบ พนแผล เ ชน เจนเชี่ยนไวโอเล็ต ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาตานจุลชีพชนิดออก
ฤทธิ์กวางรูปแบบละลายน้ํา ผสมอาหาร และหรือยาฉีดตามความสะดวกในการใช และการจัดหายากําจัดพยาธิ
ภายใน (เชน พยาธิไสเดือน พยาธิเสนดาย เปนตน) และยากําจัดพยาธิภายนอก (ไรขี้เรื้อน เหา)

การจั
การจัดดการสภาพแวดล
การสภาพแวดลออมและอากาศ
มและอากาศ
5.1 อากาศ จัดใหมีการถายเทของอากาศไดสะดวกเพื่อการทดแทนอากาศเสีย ที่เกิดขึ้นในโรงเรือนรวมทั้งการ
ถายเทเอาอากาศรอน และ ความชื้นออกไปจากโรงเรือนใหไวที่สุด
5.2 สภาพแวดลอม บริเวณโดยรอบโรงเรือนตองจัดการใหโปรง เพื่อมิใหขัดขวางทางลมที่จะระบายเขาสู
โรงเรือน
5.3 พื้นที่ตอตัว ตองจัดใหสุกรทดแทนมีพื้นที่ตอตัวอยางนอย 1.5 ตารางเมตรในสุกรสาว และ 6.0
ตารางเมตรตอตัวในพอสุกรหนุม

การจั
การจัดดการเรื
การเรื่อ่องอาหาร
งอาหาร
อาหารเปนสิ่งจําเปนตอการเจริญเติบโต และความสมบูรณพันธุของสุกรทดแทนหากจัดการในจุดนี้ไมดพี อก็จะทํา
ใหเกิดความชะงักงันของรางกาย ซึ่งจะสงผลโดยตรงถึงระบบสืบพันธุ และความคงทนในการใชงาน การจัดการ
เรื่องอาหารมีขั้นตอนดังตอไปนี้
3.1 ตรวจเช็คอุปกรณใหอาหาร ใหมีความพรอมในการใชงาน กอนนําสุกรเขาเลี้ยง
3.2 เลือกอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีโภชนะครบถวน และ คุณภาพอยูในเกณฑที่เหมาะสมตามความตอง
การของสุกรพันธุ ในชวงน้ําหนัก 90-120 กิโลกรัมมีความใหมสด และไมมีการปนเปอนของเชื้อโรค หรือ
เชือ้ รา
3.3 การใหอาหารในสัปดาหแรกควรใหอาหารปริมาณ 1.0 - 1.5 กิโลกรัมตอตัวตอครั้ง โดยแบงใหวันละ 2 ครั้ง
(เชา - เย็น) พรอมทั้งสังเกตดูการกิน และการเจ็บปวยจะไดบําบัดรักษาไดทันทวงที ถัดจากชวงนี้ไปก็ให
อาหารแบบกินไดเต็มที่ตลอดเวลา เพื่อเรงใหเกิดความสมบูรณของรางกายโดยเร็วที่สุด
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การจั
การจัดดการสุ
การสุกกรสาวทดแทน
รสาวทดแทน
สุกรสาวเปรียบเสมือนโรงงานผลิต การที่แมสุกรจะผลิตไดดแี คไหนหรือมีความคงทนไดนานเทาไหรจะขึ้นกับการ
จัดการ ดังตอไปนี้

การจั
การจัดดการเรื
การเรื่อ่องสถานที
งสถานที่ร่รับับพพออแม
แมพพันันธุธุ 
ควรจัดเตรียมใหพรอมที่จะรับสุกรทดแทน ดังไดกลาวมาแลวในหัวขอการเตรียมรับสุกรทดแทน หลังจากที่ผาน
การเลี้ยงดูและจัดการในโรงเรือนทดแทนไดประมาณ 1 เดือน ขั้นตอมาแนะนําใหนาํ เขาเลี้ยงในโรงเรือนผสม
กอนที่จะนําไปใชงานผสมพันธุในอีก 1 เดือนขางหนา เหตุผลหลักสําคัญที่จะตองจัดการดังกลาว ก็เพือ่ ใหสุกร
สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม มีภูมคิ ุมกันโรคเกิดขึ้นอยางเต็มที่กอนที่จะไดรับการผสมพันธุ

การจั
การจัดดการเรื
การเรื่อ่องอาหารและน้
งอาหารและน้ําํา
สุกรสาวตองไดรับอาหารในปริมาณที่พอเพียง
โดยมีคุณคา และ คุณภาพอยูในเกณฑเหมาะสมตามที่ไดแนะนํา
รายละเอียดไวในหัวขอการเตรียมรับสุกรแทน เทคนิคบางประการที่จะตองจัดการเพิ่มเติมในเรื่องของอาหาร เมื่อสุกร
สาวมีน้ําหนักไดประมาณ 120 กิโลกรัม อายุราว 32 สัปดาห
( ชวงเลี้ยงดูในโรงเรือนผสม ) จะตองมีการจํากัดอาหารใหอยูที่ 1.8 – 2.0 กิโลกรัมตอตัวตอวัน การเพิ่มอาหารใหสุกร
สาวจะทําเมื่อเช็คไดวาอีก 7-14 วัน จะถึงการเปนสัด และอยูในเกณฑการเปนสัดครั้งที่ 2 หรือ 3 ซึ่งสามารถผสมพันธุ
ได การเพิ่มอาหารจะเพิ่มใหในปริมาณ 2.5-3.0 กิโลกรัมตอตัวตอวันเพื่อกระตุนใหเกิดการตกไขที่มากขึ้น

การควบคุ
การควบคุมมกํกําาจัจัดดพยาธิ
พยาธิ
เพื่อเปนการขจัดการรบกวนที่กอใหเกิดความเครียด และสุขภาพทรุดโทรมกับสุกรทดแทนจําเปน
ตองมีการกําจัดพยาธิทั้งพยาธิภายนอกและภายใน ขั้นตอนการจัดการตรงจุดนี้แนะนําใหทําที่
โรงเรือนสุกรทดแทนใหเรียบรอยกอนนําสุกรทดแทนเขาโรงเรือน ผสมพันธุ

การจั
1-2
รสาวทดแทน
การจัดดการสุ
การสุกกรสาวทดแทน1
รสาวทดแทน1-2

การจั
การจัดดการสภาพแวดล
การสภาพแวดลออมและอากาศ
มและอากาศ
ควรเลี้ยงและจัดการสุกรสาวทดแทนใหมพี นื้ ที่ตอตัวที่เหมาะสม รวมทั้งการระบายอากาศที่ดี ดังไดกลาว
รายละเอียดไวแลวในหัวขอการเตรียมรับสุกรทดแทน เทคนิคเพิ่มเติมบางประการในจุดนี้ก็คือ ตองดูแลจัดการให
สภาพแวดลอมแหง เย็น และสะอาด จะชวยลดปริมาณเชื้อโรคที่จะเขาไปกอผลเสียตอระบบสืบพันธุ ลดปญหา
หนองไหลในสุกรสาวไดดี อีกจุดหนึ่งที่จะแนะนําก็คือ เรื่องของจํานวนตัวที่เลี้ยงตอคอก ควรเลี้ยงอยูที่ไมเกิน 810 ตัวตอคอก จะชวยใหการตรวจเช็คสัดและการกระตุนสัดเปนไปไดอยางทั่วถึง
การจั
การจัดดการให
การใหเเกิกิดดความพร
ความพรออมของระบบสื
มของระบบสืบบพัพันนธุธุแและพฤติ
ละพฤติกกรรม
รรม
การจัดการกระตุนสุกรสาวแนะนําใหทํา 2 ชวง คือ ชวงแรกทําที่โรงเรือนสุกรเตรียมทดแทน การกระตุนในชวงนี้ทํา
ไดโดยใชพอพันธุความคึกสูงอายุ 1 ปขึ้นไปนํามาปลอยตามทางเดินวันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น ครั้งละ 30 นาที เพื่อเปด
โอกาสใหแมสุกรสัมผัสตัว กลิ่นและเสียงของพอสุกร การไดรับการกระตุนในชวงแรกนี้จะมีผลทําใหการเปนสัดครั้งแรก
ของสุกรสาวแสดงออกมารวดเร็วขึ้น ชวงที่สองทําการฝกกระตุนในโรงเรือนผสมพันธุ การไดรับการกระตุนในชวงนี้จะ
ทําใหพฤติกรรมเปนสัดชัดเจนขึ้น รวมทั้งมีการยอมรับการผสมที่ดีดวยการกระตุนดวยการใชพอพันธุนี้จะใหผลดีที่สุด
เมื่อสามารถทําใหพอสุกรกับสุกรสาวสามารถสัมผัสกันไดโดยตรง หรืออยางที่เรียกกันวา “จมูกชนกัน”

การจั
การจัดดการสุ
การสุขขภาพและภู
ภาพและภูมมิคิคุมุมกักันน
ในชวงการรับเขาเลี้ยงใหมควรมีการใหยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์กวางในรูปแบบฉีดหรือผสมอาหารใหกินเปนระยะเวลา 7-14 วัน
ของการเขาเลี้ยงในชวงแรกหลังจากสุกรสาวปรับตัวเขาเลี้ยงในโรงเรือนไดประมาณหนึ่งสัปดาหแลว
ตองพิจารณาการ
กระตุนภูมิคุมกันเพื่อปองกันโรคที่สําคัญดวยการทําวัคซีนตามโปรแกรมที่ทางสัตวแพทยแนะนําใหครบถวน เทคนิคบาง
ประการที่แนะนําใหจัดการเพิ่มเติมในจุดนี้ก็คือ ในชวงของการนําสุกรสาวเขามาเลี้ยงในโรงเรือนผสมพันธุนั้น ระหวางรอ
ผสมพันธุควรจะไดมีการนําแมสกุ รลําดับทองสูง (แมสุกรแก) ที่มีสุขภาพดีเขามาคลุกกับสุกรสาว เพื่อหวังผลในการสราง
ภูมิคุมกันโรคทางระบบสืบพันธุบางชนิดที่ไมสามารถทําวัคซีนได

การจั
2-2
รสาวทดแทน
การจัดดการสุ
การสุกกรสาวทดแทน2
รสาวทดแทน2-2

การจั
การจัดดการช
การชววงผสม
งผสม –– อุอุมมททอองง
การจั
การจัดดการผสมพั
การผสมพันนธุธุ 
1.1 สุกรสาว เมื่อผานการจัดการในขั้นตนตางๆ ในโรงเรือนสุกรทดแทนและโรงเรืยนผสมแลว การผสมพันธุแนะนํา
ใหผสมที่อายุตั้งแต 32 สัปดาห น้ําหนักประมาณ 120 กิโลกรัม ขึ้นไป การผสมทํา 2 ครั้ง หางกัน 12 ชั่วโมง โดย
ใชพอพันธุใชงานคุณภาพน้ําเชื้อดี เริ่มผสมครั้งแรกเมื่อตรวจเช็คพบการเปนสักยืนนิ่งยอมรับการผสม และผสมครั้งที่
สองหางจากครั้งแรก 12 ชั่วโมง
1.2 แมสุกร หลังจากผานขั้นตอนการหยานมเขามาในโรงเรือนผสมพันธุแลว ตองทําการตรวจเช็คสัดโดยละเอียด
และสม่ําเสมอ วันละอยางนอย 2 ครั้ง เมื่อแมสุกรเปนสัดใหดูคะแนนสภาพรางกาย (Sow Condition Score) ประกอบการ
ตัดสินใจผสม โดยทั่วไปผสมแมสุกรเปนสัดที่มีคะแนนสภาพรางกาย 2-3 (ไมผอมเกินไป) สภาพขาและการทรงตัวดี
การผสมทํา 2-3 ครั้ง หางกัน 12 ชั่วโมง โดยใชพอพันธุคุณภาพน้ําเชื้อดี เริ่มผสมครั้งแรกเมื่อตรวจเช็คพบการสัดยืน
นิ่งยอมรับการผสม และผสมซ้ําครั้งที่สองหางจากครั้งแรก 12 ชั่วโมง และอาจผสมครั้งที่สาม อีกครั้งหากแมสุกรยืนนิ่ง
ยอมรับการผสม เทคนิคบางประการที่จะแนะนําในจุดของการผสมพันธุก็คือ ชวงเวลาที่ใชในการผสมพันธุ ใหเลือกทํา
ในชวงเย็นสบาย เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากภาวะอากาศรอน ซึ่งจะเปนผลเสียในการแงของพฤติกรรมการผสม
รวมถึงผลเสียในแงการผสมติดและปริมาณลูกที่ควรจะได ในหนารอนควรปรับเวลาการผสมในตอนเชา และ เย็น เพื่อ
หลีกเลี่ยงอากาศรอน

การจั
-อุมมททอองง11-2
-2
งผสม
การจัดดการช
การชววงผสมงผสม-อุ

การจั
การจัดดการหลั
การหลังงผสมพั
ผสมพันนธุธุ 
รายละเอียดขั้นตอนการผสมพันธุมีดังตอไปนี้
2.1 นําเขาซองยืนรายตัว
2.2 โปรแกรมการใชอาหาร การใหอาหารในชวงหลังผสมจนถึง 21 วันแรกจํากัดปริมาณการใหอาหาร
อยูที่ 1.8 -2.0 กิโลกรัมตอตัวตอวัน หลังผานการตรวจเช็คการกลับสัดและตรวจเช็ค การอุมทองแลวปริมาณ
อาหารที่ใหคงอยูที่ 2.0 กิโลกรัมตอตัวตอวัน
หลังจากนั้นปริมาณการใหดูตามคะแนนสภาพรางกายและ
ลําดับทองของแมสุกร โดยแมสุกรคะแนนสภาพรางกาย 3 (รูปรางดี)แนะนําใหอาหารคงปริมาณอยูที่ 2.0
กิโลกรัมตอตัวตอวัน สุกรสาวทองแรกแนะนําใหอยูที่ 2.4กิโลกรัมตอวัน ในแมสุกรหากคะแนนสภาพรางกาย
ต่ํากวา 3 แนะนําใหอาหารในปริมาณ 2.4-3.0กิโลกรัมตอตัวตอวัน ทั้งนี้ตองพิจารณาดูความยากงายของการ
คลอด และน้าํ หนักลูกสุกรแรกคลอดประกอบการตัดสินใจในการใหอาหารแมสุกรอุมทองในชวงทายนี้ดวย
2.3 การจัดการสภาพแวดลอม ยึดหลักการวาตองสะอาดแหง-เย็น และมีอากาศถายเทไดสะดวกเพราะ
สภาพแวดลอมที่กลาวมาขางตนสงผลดีตอการปฏิสนธิ การฝงตัว และ การอยูรอดของตัวออนรวมถึงสุขภาพ
ของแมสุกร การมีโปรแกรมการเก็บมูลสุกร การพนลางเลา การใชน้ําหยดหรือสเปรยรวมถึงพัดลมเปนสิ่งจําเปน
เพื่อใหหลักการดังกลาวขางตนประสบผลสําเร็จ
2.4 การจัดการสุขภาพและภูมิคมุ กัน แมสกุ รเมื่อทําการผสมพันธุและผานการเช็คการกลับสัดแลว แมสุกร
ที่เจ็บปวยไมกินอาหาร ตองรีบบําบัดรักษาใหหายโดยเร็วที่สุดดวย ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กวาง ในชวงของการ
เลี้ยงดูอยูในโรงเรือนผสมนี้ควรจัดใหมีโปรแกรมกําจัดพยาธิภายนอกพวกขี้เรื้อนใหดี จะชวยใหระดับสุขภาพ และ
การกินอาหารของแมสุกรในฝูงอยูในเกณฑดีสม่าํ เสมอนอกจากเรื่องสุขภาพ อีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญก็คอื การ
สรางภูมิคุมกัน โดยทั่วไปจะแนะนําใหทําวัคซีนกระตุนภูมิคุมโรคสําคัญเพือ่ ใหแมสุกรสามารถถายทอดใหลูกสุกรดูด
นม ชวงเวลาที่เหมาะสมในการทําวัคซีนโดยทั่วไปมักกําหนดใหอยูในชวงอุม ทองแกราว 4 – 6 สัปดาหกอนถึง
กําหนดคลอด
สําหรับรายละเอียดเรื่องชนิดวัคซีนและโปรแกรมที่แนะนําดูไดจากหัวขอโปรแกรมวัคซีนในสุกรหรือโดย
การปรึกษากับสัตวแพทยในทองที่ในชวง 21 วันแรกหลังผสมไมควรเคลื่อนยายแมสุกร

การจั
-อุมมททอองง22-2
-2
งผสม
การจัดดการช
การชววงผสมงผสม-อุ

การจั
การจัดดการช
การชววงคลอด
งคลอด -- เลี
เลี้ย้ยงลู
งลูกก
การจัดการในชวงคลอดและเลี้ยงลูก แนะนําใหนาํ แมสกุ รเขาโรงเรือนคลอดกอนการคลอด 7-14 วัน การเลี้ยงลูก
และหยานมที่ 24 - 28 วัน

การจั
การจัดดการช
การชววงก
งกออนคลอด
นคลอด
เมื่อแมสุกรอุมทองไดประมาณ 100 วัน ก็จะตองนําแมสุกรยายเขาสูโรงเรือนคลอดเพื่อใหการจัดการชวงกอน
คลอด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพแนะนําใหจัดการ ดังตอไปนี้
1.1 เตรียมคอกคลอด โดยการพนลางทําความสะอาด ฆาเชือ้ แลวพักคอกไว 3-5 วันกอนนําแมสุกรเขาคลอด
1.2 พนลาง อาบน้ําทําความสะอาดสุกร แลวพนฆาเชือ้ ดวยน้ํายาฆาเชือ้ ในอัตราสวนเจือจางพอเหมาะให
ทั่วตัว กอนนําแมสุกรเขาโรงเรือนคลอด
1.3 กําจัดพยาธิภายนอกและภายใน ที่ซองยืนเตรียมคลอดหรือซองคลอดทันที่หลังการนําเขาคลอด
1.4 การจัดการเรื่องอาหาร ใหคงระดับอาหารที่ใหในชวงทองแกไวจนถึง 5 วันกอนคลอด จึงลดลงเหลือ
2.0 กิโลกรัมตอตัวตอวัน แลวลดลงเหลือ 1.0 - 1.5 กิโลกรัมตอตัวตอวัน ที่ระยะ 3 วัน กอนคลอดในวัน
แสดงอาการคลอดใหงดอาหาร
1.5 การจัดการเรื่องน้ํา ตองตรวจเช็คดูจุบน้ําหรืออุปกรณใหนา้ํ ใหมีสภาพพรอมใชงานและควรมีปริมาณน้าํ ที่
ไหลจากจุบอยางเพียงพอ อัตราไหล 2 ลิตรตอนาที ตลอดชวง ของการเขาคลอดและเลี้ยง
1.6 การจัดการสุขภาพในชวงกอนคลอดนอกจากเรื่องการเจ็บปวยที่จะตองทําการบําบัดรักษาอยาง
ทันทวงทีแลว สิ่งหนึ่งที่จะสงผลตอการคลอดก็คือ เรื่องการขับถายมูลของแมสุกรกอนคลอดเพือ่
ใหแมสุกรถายมูลไดสะดวกทองไมผกู ทําใหการคลอดเกิดขึ้น โดยงายและสะดวก แนะนําใหใชดี
เกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต) ผสมลงในอาหารอัตรา 1 ชอนโตะตอตัวตอวัน ในชวง 3-5 วันกอนการ
คลอด หรืออาจจะใชหญาหรือรําหยาบแทนดีเกลือก็สามารถทําไดเชนกัน
1.7 การจัดการสภาพแวดลอม แมสุกรในชวงอุม ทองแกเปนแมสกุ รที่เครียดงายและไวตอการเสียหาย
จากสภาวะอากาศที่รอนและอับทึบ จึงจําเปนตองมีระบบระบายความรอนที่ดี อยางนอยสุดควร
ตองใชน้ําหยดรวมกับพัดลมชวยผอนคลายความรอนจากสภาวะอากาศในชวงเวลากลางวัน อีกจุด
หนึ่งที่มองขามมิได คือเรื่องของการระบายเอาอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเขามาถายเทเขาในหอง
คลอด ซึ่งจะชวยใหแมสุกรไดรับอากาศบริสุทธิ์พรอมทั้งถายเทความรอน และความชื้นที่เกิดขึ้น
ในโรงเรือนออกไปไดมาก เรื่องดังกลาวสามารถจัดการใหสําเร็จไดงายโดยการปรับแตงโรงเรือนให
สูง และมีความโปรงทางดานขาง สําหรับหลักเกณฑ ที่แนะนําใหปฏิบัติในเรื่องการใชพัดลมและ
น้ําหยด มีดังนี้ คือจะเริ่มใชพดั ลมที่อุณหภูมิหอง 28 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และจะใชนา้ํ หนัก
อุณหภูมิหอง30 องศาเซลเซียส ขึ้นไป
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เมื่อตรวจเช็คโดยการบีบเตานมดูพบวามีน้ํานมไหลออกมา แมสุกรจะเกิดการคลอดภายในอีก 12-24 ชั่วโมง
ขางหนา ขั้นตอนการจัดการมีดังตอไปนี้
2.1 งดใหอาหาร ทันทีที่สังเกตพบการแสดงอาการคลอด
2.2 จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใช ไดแก ไฟกก กลองกก น้ํายาฆาเชื้อ ถุงมือลวงคลอด สารหลอลืน่
เชน พวกสบู เปนตน เพื่อใชงานไดทันที่เมื่อเกิดการคลอด
2.3 สําหรับลูกสุกรเมื่อคลอดออกมาแลว จะเปดไฟกกใหเมื่ออุณหภูมหิ องคลอดต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส
2.4 ในขณะที่แมสุกรกําลังคลอดใหเฝาดูอยูหาง ๆ อยาเขาไปรบกวนแมสุกรโดยไมจําเปน
2.5 กรณีแมสุกรคลอดไดเปนปกติ ลูกคลอดแตละตัวทิ้งชวงหางกันประมาณ 10-15 นาที โดยไมตองยุง
เกี่ยวกับการชวยลวงคลอดแตประการใด
2.6 กรณีแมสุกรคลอดผิดปกติ ทิ้งชวงนาน หรือมีอาการเบงคลอดนานแตลกู ไมออกมาซึ่งมักพบในกรณีแม
ลําดับทอง 6 ขึ้น หรือแมปวย หรือแมที่มีคะแนนสภาพรางกายสูง 4 ถึง 5 (อวนมาก) ใหพิจารณาชวง
ลวงคลอดเอาลูกออก โดยผูที่จะทําการชวยตองทําดวยหลัดความสะอาดมีการฆาเชือ้ และหลอลื่นอยางดี
กอนการลวงคลอดหลังการลวงชวยคลอดตองฉีดยาปฏิชีวนะใหโดยทันที เพื่อลดปญหามดลูกอักเสบหลัง
การคลอด ดูแลแมสุกรใหกินน้าํ และอาหารภายใน 1 วันหลังการคลอดสิ้นสุดลง ตรวจเช็คสภาพเตานม
และชองคลอดวาเกิดปญหาการอักเสบหรือไม หากมีจะไดจดั การบําบัดรักษาไดอยางทันทวงที
2.7 หลังการคลอดสิน้ สุดลง ควรดูแลลูกสุกรใหไดรับน้ํานมเหลืองโดยทั่วถึงกันหากพบวาจํานวนลูกสุกรมาก
กวาหรือเทากับจํานวนเตานม ตองพิจารณาชวยจัดฝากกับแมสุกรที่คลอดใกลเคียงกันโดยเร็วที่สุดหลัก
เกณฑในการพิจารณาจัดฝากหรือฝากเลี้ยง โดยปกติจะจัดใหจํานวนเตานมมากกวาจํานวนลูกอยู 2
เตาหากฝากแมอื่นไมไดใหพิจารณาสลับลูกในแมนั้นดูดนมทุก 3-4 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อใหลูกสุกรไดรับน้ํานม
เหลืองที่มีภูมิกนั โรคโดยทั่วถึงกัน
2.10 การทําคลอด แนะนําใหตัดเขี้ยว ตัดหาง ฉีดธาตุเหล็กใหลกู สุกรหลังการคลอด 12-24 ชม. การตัด
เขี้ยวตองตัดใหชิดเหงือกอยาใหบิ่นหรือแตก ตัดหางออก 1/3-1/2 ของความยาวหางการใหธาตุเหล็กฉีด
ใหในขนาดที่กําหนดไวตามฉลากขางขวด
2.9 การใหเบอรลุกสุกรมี 2 แบบ หากใหเบอรโดยการตัดหูจะพรอมกับการตัดเขี้ยวตัดหาง หากใหเบอร
โดย การสักใบหูจะทําที่อายุ 2-3 สัปดาห
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การจัดการในชวงนี้จะสงผลถึงการเจริญเติบโตของลูกสุกรและสภาพความสมบูรณรวมถึงความคงทนของแมสุกร
รายละเอียดของการจัดการมีดังตอไปนี้
3.1 น้ํา ตองมีกินอยางเพียงพอทั้งแมและลูกสุกร ในสวนของลูกสุกรนั้นสามารถที่จะเสริมไดโดยใชถวยใสน้ําใหลูก
สุกรกินหลังคลอด 2 - 3 วันแรก ที่ยังไมสามารถกินน้ําจากจุบน้ําได หากลูกสุกร กินน้ําไดอยางเพียงพอจะพบวาการกิน
อาหารและการเจริญเติบโตจะดีมาก
3.2 อาหาร ในแมสกุ รจะเริ่มใหอาหารตั้งแตหลังคลอดไปจนถึงกอนหยานมโดยปริมาณที่ใหจะเพิม่ ขึ้นตามระยะเวลาการ
เลี้ยงลูก ในลุกสุกรแหลงอาหารหลัก คือ น้าํ นมแมสกุ รในชวงสัปดาหแรกจะปลอยใหลูกสุกรดูดนมแมสุกรอยางเต็มที่หลัง
จากนั้นจะเริ่มใหอาหารเลียราง เพื่อฝกการกินอาหารและกระตุนการสราง และหลั่งยอยเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงอาหาร
ในชวงหลังหยานม ใหอาหารเลียรางจะที่ชวงอายุ 3-7 วัน ปริมาณการใหยึดหลักใหทีละนอย ๆ บอยครั้งและไดกินอยาง
ทั่วถึง
3.3 สภาพแวดลอม ในซองคลอดหรือคอกคลอดหากเราพิจารณาตามความตองการของสุกรนาจะยึดหลัก แหงสะอาด
อบอุนสําหรับลูก และแหง สะอาด เย็นสบายสําหรับแม ดังนั้นในการจัดการประจําวัน การเก็บกวาดมูลสุกร การเก็บ
กวาดเศษอาหาร การใชไฟกก กลองกก การใชน้ําหยดพัดลม การระบายอากาศเขาเลาคลอดจึงเปนการจัดการที่ตองทํา
เปนประจําทุกวัน เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามหลักการที่วางไว การใชอุปกรณที่ใหความอบอุนพวกไฟกกในแถบรอนชื้น
จะเนนใหกับลูกสุกรในชวงหลังคลอด 5-7 วันเทานั้น เพราะไมตองการใหสภาพแวดลอมของแมสุกรเสียไปเนื่องจากความ
รอนที่มากเกินไปจากอุปกรณ ไฟกก
3.4 การจัดการสุขภาพ ในชวงการเลี้ยงลูกนี้สาํ หรับแมสุกรจะใหความสําคัญกับการเจ็บปวย มดลูกอักเสบ เตานม
อักเสบ ตองจัดการบําบัดรักษาใหหายโดยเร็วที่สุด ในลูกสุกรเมื่อพบอาการทองเสียก็ไดจัดการรักษาโดยใชยากรอกหรือ
ยาฉีดใหหายโดยเร็วที่สุด นอกจากเรื่องการบําบัดรักษาดวยยาปฏิชีวนะแลว ยังตองดูเรื่องการจัดการสภาพแวดลอมให
เหมาะสําหรับแมและลูกสุกร ในกรณีที่ลูกสุกรเกิดอาการทองเสียในชวงการใหอาหารเลียรางใหงดอาหาร 1-2 มื้อ จะชวย
บรรเทาอาการไปไดมาก สําหรับแมสุกรหลังจากเลี้ยงลูกไดประมาณ 3 สัปดาห ก็แนะนําใหทําวัคซีนปองกันโรคระบาดที่
สําคัญ เชนอหิวาตสุกรหรือพิษสุนัขบาเทียม เพื่อเปนการกระตุนภูมิคุมใหสูงขึ้นอีกครั้งกอนนํากลับไปผสมพันธุ
การจัดการหยานม
ในลูกสุกรจะมีการหยานมอยู 2 ชวงคือ ชวงแรกเปนการหยานมเพื่อชวยสภาพแมและลูกสุกรที่น้ําหนักนอยการ
หยานมในชวงนีจ้ ะแยกลูกที่กินอาหารเลียรางดีแลวที่อายุ 20-21 วัน น้ําหนักราว 6.0 กิโลกรัม ขึ้นไปออกจากแม ชวงที่
สองเปนการหยาตามโปรแกรมการหยานมที่ 24-28 วัน หลังจากการหยานมในแตละครั้งจะตองมีการจัดฝากลูกสุกรตัวเล็ก
ที่น้ําหนักต่ํากวา 6.0 กิโลกรัมนําไปฝากเลี้ยงกับแมสุกรเลี้ยงลูก ซึ่งไดดึงลุกสุกรหยานมออกไปกอนหนานี้ เพื่อชวยลด
การสูญเสียลูกสุกรที่ออนแอหลังหยานม
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