
) 

บทที่ 10 
ระบบการผลิตสกุรเพื่อสุขภาพ 

 

 
การผลิตสุกรไดเปลี่ยนแปลงจากระบบที่เลี้ยงธรรมดาเปนระบบท่ีเลี้ยงหนาแนน

ข้ึน ทําใหสุกรเกิดความเครียด สุขภาพออนแอลง พบปญหาสูญเสียดานการผลิต ระบบ
การผลิตสุกรใหมจึงจําเปนตองใชปฏิบัติการเชิงปองกันทั้งโปรแกรมวัคซีนและยาในการ
เลี้ยง รวมถึงการแยกฟารมเลี้ยงเพื่อปองกันการติดเช้ือระหวางสุกรตางอายุกัน และการ
หยานมเร็วเพ่ือปองกันและควบคุมการติดเช้ือจากแมสูลูกซ่ึงเปนการผลิตเพื่อสุขภาพสุกร  
  

10.1  การติดเชื้อโรคกับประสิทธิภาพการผลิต 
 

สุกรที่มีการติดเช้ืออาจเปนแบคทีเรียหรือไวรัส แตไมแสดงอาการทางคลีนิด
ออกมาใหเห็นหรืออยูในภาวะที่เปน subclinical disease เช้ือจุลินทรียเหลานี้จะกระตุน
ระบบภูมิคุมกันของรางกาย ทําใหหลัง่โปรตีนไซโตไคน (cytokine protein) สงไปยังสมอง 
ทําใหเกิดผลเสียหายตอประสิทธิภาพการผลิตของสุกร ทําใหสุกรจะกินอาหารลดลง 
ความสามารถในการยอยอาหารลดลง และการเจริญเติบโตของกลามเน้ือลดลง เปนตน 
ดังภาพที่ 10.1 

 
 
 
                                                       
 

 
 
 
 

เซลลของระบบภูมิคุมกัน 
(immune cells) 

ไซโตไคน 
(cytokine) 

จุลินทรีย 
(แบคทีเรยีและไวรัส) 

  การกินอาหารลดลง 
  ลดพื้นที่วางของกระเพาะอาหาร 
  ลดการยอยอาหาร 
  การเจริญเตบิโตของกลามเน้ือลดลง 
  ลดกิจกรรมของสุกร 
  อุณหภูมิรางกายเพิ่มขึ้น 

สมอง 

ภาพที่ 10.1  ผลของการกระตุนใหมีการหลั่งไซโตไคนโดยจุลินทรียตอประสิทธภิาพการผลิตของสกุร 
ที่มา : Carr and Boyd (1997) อางโดยประวตัิ (2545) 
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10.2  ระบบภูมิคุมกันของสุกร 
 

ลูกสุกรแรกเกิดที่ดูดนมน้ําเหลืองจากแมจะมีภูมิคุมกันที่ไดจากแมเปน Passive  
immunity ที่ผานทางนมน้ําเหลือง   ภูมิคุมกันโรคเหลานี้จะมีผลคุมกันไดในระยะแรก ๆ 
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจะมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ จนหมดไป  โดยในชวงสัปดาห
แรกของอายุลูกสุกร ภูมิคุมกันที่ลูกสุกรไดรับจากแมจะมีมากจากนั้นจะคอย ๆ เส่ือมลง
และจะเสื่อมลงอยางมากเมื่ออายุมากกวา 2 สัปดาห ดังภาพที่ 10.2  ภูมิคุมกันที่ไดจาก
แมน้ีทําใหลูกสุกรสามารถกําจัดการติดเช้ือโรคได  

 
ภาพที่ 10.2  passive immunity ลดลงและ  active immunity จะพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  
 

ภูมิคุมกันโรคเหลานี้จะมีผลคุมกันโรคระหวางสัปดาหแรกของชีวิตไดอยาง
สมบูรณหรือไม ข้ึนอยูกับแอนติบอดี้ (antibody) ของแมที่เหมาะสม โดยแมสุกรตองมีการ
จัดเตรียมภูมิคุมกันโรคไวอยางนอย 4 สัปดาหกอนคลอด เพ่ือสามารถผลิตแอนติบอดี้ใน
นมนํ้าเหลืองและนมธรรมดา แตจะคอย ๆ ลดปริมาณลงจนหมดไป 8-12 สัปดาหหลังคลอด 
ดังตารางที่ 10.1  
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ตารางที่ 10.1  ปริมาณ immunoglobulin จากน้ํานมของแมสุกรหลังคลอด 
 

ชนิดนํ้านมแมสุกร Ig : มิลลิกรัมตอ 100 มิลลิลิตร 
 G1 G2 M A 
นมน้ําเหลือง 6,180 4,030 320 960 
นํ้านมวันที่ 1 1,180 800 180 380 
นํ้านมวันที่ 2 820 500 180 270 
นํ้านมวันที่ 3-7 190 130 120 340 
นํ้านมวันที่ 8-35 140 150 90 305 

 

ลูกสุกรควรไดรับนมน้ําเหลืองจากแมในปริมาณที่เพียงพอหรือมากที่สุดเทาที่จะ
รับไดภายใน 12-24 ช่ัวโมงหลังคลอดออกมาเทานั้น  เน่ืองจากในระยะเวลานั้นรางกาย
ลูกสุกรแรกเกิดมีความสามารถยินยอมให immunoglobulin ชนิดตาง ๆ  ซ่ึงเปนโมเลกุล
โปรตีนโครงสรางสลับซับซอน มีขนาดใหญ ซึมผานจากผนังลําไสเล็กเขาสูกระแสเลือดได
โดยไมถูกยอย แตถานานกวานั้นรางกายลูกสุกรจะผลิตเอนไซมยอยโปรตีน (proteinase) 
ยอยสลาย immunoglobulin ที่เปนโปรตีนใหเปนโพลีเปปไทด (polypeptide)  หรือกรด 
อะมิโนชนิดตาง ๆ ซ่ึงจะหมดคุณสมบัติการเปนภูมิคุมกันโรค มีคุณคาเปนเพียงโภชนะ
ตัวหน่ึงเชนเดียวกับโปรตีนทั่วไปจากน้ํานม (casein)   

 

ปจจัยที่มีผลตอความคุมโรคของ Passive immunity จากนมนํ้าเหลืองข้ึนกับ 
 

1.  ระดับภูมิคุมกันของแมสุกร 
2.  ปริมาณนมน้ําเหลืองที่ลูกสุกรไดรับ 
3.  ธรรมชาติของเช้ือโรค ซ่ึงบางครั้ง Passive immunity ไมสามารถปองกันได 

 

Passive immunity จากนมน้ําเหลือง สามารถคุมกันลูกสุกรจากการติดเช้ือโรค
ไดหลายชนิดทั้งชนิดที่คุมกันไดดี ปานกลาง และคุมกันไดนอย ดังน้ี 
 

1.  คุมกันไดดี ไดแก เช้ือ Salmonella spp., Actinobacillus pleuroneumoniae, 
Erysipelothrix rhusiopathiae, Mycoplasma hyopneumoniae และ Pasteurella 
multocida   
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2.  คุมกันไดปานกลาง ไดแก เช้ือ Bordetalla bronchiseptica, Clostridium  
perfringens Type C, Lawsonia intracellulare, Porcine parvovirus, Porcine 
reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), Rotavirus และ Serpulina 
hyodysenteriae 

3.  คุมกันไดนอย   ไดแก   เช้ือ Actinobacillus suis, Ascaris suum, Brucella 
suis, Cytomegalovirus, Eperythrozoan suis, Enterotoxigenic Escherichia coli, 
Haemophillus parasuis, Hematopinus suis, Hog cholera (Swine fever), 
Isosporasuis suis, Leptospira, Oesophagostomum dentatum, Porcine respiratory 
coronavirus, Sarcoptes scabiei, Staphylococcus hyicus, Stephanurus dentatus, 
Streptococcus suis, Strongyloides ransomi, Swine influenza virus, Swine pox, 
Yoxoplasma gondii, Trichinella spiralis, Trichuris suis และ Transmissible 
gastroenteritis virus (TGEV) 
 

เม่ือแมสุกรหยุดผลิตนมนํ้าเหลืองเปลี่ยนเปนผลิตนมธรรมดา ในนมธรรมดาจะ
มี IgA ที่เปนแอนติบอดี้ไมถูกดูดซึม แตจะชวยลูกสุกรในการตอตานเชื้อโรคที่เยื่อบุผิว
ทางเดินอาหาร ปองกันโรคทางลําไส เปน mucosal immunity มีความสําคัญในการ
ปองกันโรคตอเน่ืองจากแอนติบอดี้จากนมน้ําเหลืองที่ลดลง ระบบภูมิคุมกัน (immune 
system)   ของลูกสุกรยังไมทํางานเพื่อสรางภูมิคุมกันข้ึนเองจนกวาจะอาย ุ21 วัน    แตถา
ลูกสุกรมีการสัมผัสกับเช้ือโรคออน ๆ ในสภาพแวดลอมหรือไดรับวัคซีนปองกันโรค จะ
กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันเฉพาะโรคขึ้นไดกอนอาย ุ21 วัน ซ่ึงเปน active immunity 
ชนิด humoral immunity รวมกับ cellular immunity แตในชวงอายุ 3-4 สัปดาหยังทํางานไม
คอยสมบูรณมากนัก จะสมบูรณเม่ืออายุประมาณ 7-8 สัปดาห    

 

ดังนั้นลูกสุกรแรกเกิดไดรับภูมิคุมกันโรคที่แมจัดเตรียมแอนติบอดี้ไวในนมน้ําเหลือง
และ secretory IgA antibody ในนมธรรมดา ทําใหลูกสุกรสามารถปองกันโรคไดอยาง
เหมาะสม ในขณะที่ passive immunity จากนมนํ้าเหลืองและแอนติบอดี้ในนมธรรมดา
โดยเฉพาะ secretory IgA มีปริมาณต่ําลง ระบบภูมิคุมกันของตัวลูกสุกรเองจะเริ่มทํางาน
เพ่ือสราง active immunity    โดยคอย ๆ เพิ่มข้ึน แตยังไมสมบูรณเต็มที่จนกวาจะอายุ 
7-8  สัปดาห รวมกับ nonspecific immunity  เชน  กรดในกระเพาะ   กรดไขมันในน้ํานม  
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secretory IgA ที่หลั่งในลําไสเล็กและในกระเพาะอาหาร เปนตน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญใน
การปองกันการติดเช้ือในบริเวณ mucous membrane ทําใหลูกสุกรสามารถตานทานตอ
เช้ือโรคไดโดยเฉพาะโรคในทางเดินอาหาร โรคแตละชนิดมีโอกาสที่จะเกิดในลูกสุกรแตกตางกัน
ตามอายุลูกสุกร เน่ืองจากระดับภูมิคุมกันในแตละชวงอายุของลูกสุกรจะแตกตางกัน 
 

10.3  หลักการของระบบการผลิตสุกรเพื่อสขุภาพ 
 

หลักการสําคัญของระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ เพ่ือลดการสูญเสียที่เกิดจาก
การติดเช้ือในลูกสุกร ดังน้ี  

 

1.  เร่ิมจากฟารมผลิตลูกสุกรที่คอนขางปลอดโรค     ลูกสุกรควรมาจากฟารมที่
ปลอดจากโรคทั่วไป หรือมาจากฟารมที่แมสุกรมีภูมิคุมกันตอโรคและเปนภูมิคุมกันที่มี
ระดับสม่ําเสมอ และอายุหยานมของลูกสุกรควรเปนชวงอายุที่สามารถปองกันการติดเชื้อ
จากแมสูลูกสุกรในครอกได   

 

2.  จํากัดอายุในพ้ืนที่หรือโรงเรือนเดียวกัน     ลูกสุกรที่อยูในพ้ืนที่หรือโรงเรือน
เดียวกันตองมีอายุตางกันไมเกิน 1 สัปดาห เน่ืองจากโดยทั่วไปการติดเช้ือในกลุมลูกสุกร
มาจากการติดจากสุกรอายุมากสูสุกรอายุนอยกวา       

 

3.  นําระบบเขาหมด-ออกหมด (all-in, all-out; AIAO)   มาใชในการผลิต    ทั้ง
ระดับโรงเรือน (AIAO by building) และระดับฟารม (AIAO by sites) 
 

10.4  ระบบการผลิตสุกร 
 

ระบบการจัดการฟารมสุกร แบงเปน 4 แบบคือ (Carr and Boyd, 1997) 
 

1.  ระบบการผลิตสกุรแบบดั้งเดิม  (traditional single site  or  one site  
production) เปนระบบการผลิตแบบทั่วไป คือ การรวมสุกรทุกกลุมหรือทุกชวงอายุไว
ในบริเวณฟารมเดียวกันทั้งสุกรพอแมพันธุ (mating and gestation-farrowing) สุกร
อนุบาล (nursery) และสุกรรุน-ขุน (grower-finisher) ดังภาพที่ 10.3 ระบบน้ีมีการ
เคลื่อนยายสุกรแบบตอเน่ือง การติดเช้ือระหวางสุกรตางอายุกันเกิดขึ้นไดงาย   ทําใหโรค 



เกิดขึ้นอยางเร้ือรัง สรางความเสียหายใหกับฟารมไดอยางตอเน่ือง โดยทั่วไปโอกาสการ
ติดเช้ือในลูกสุกรมีอยู 2 ชวงคือ การติดเช้ือจากแมสุกรในคอกคลอดและการติดเช้ือ
ระหวางลูกสุกรดวยกันเอง  อาจเปนลูกสุกรในคอกเดียวกันหรือจากรุนพี่สูรุนนอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10.3  ระบบการผลติแบบด้ังเดิม 
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2.  ระบบการผลิตแบบทูไซต (two-site production)      เปนระบบที่แยก
สุกรเลี้ยงใน 2 พื้นที่ (2 ไซต) เปนระบบการผลิตที่แยกสุกรอนุบาลและสุกรรุน-ขุนออก
จากฟารมสุกรพอแมพันธุไปเลี้ยงในพื้นที่อีกแหงหรืออีกฟารมหน่ึงที่อยูหางออกไป (off-
site) ระบบนี้เม่ือสุกรหยานมจะถูกนําไปเลี้ยงในฟารมขุนเลย เพราะระบบนี้ไมมีคอก
อนุบาลโดยตรง แตเลี้ยงอนุบาลในคอกขุน (wean to finish buildings) ระบบน้ีมีการ
เคลื่อนยายสุกรเพียง 1 ครั้งเทานั้น ระบบนี้เพื่อผลิตสุกรรุนและสุกรขุนที่มีสุขภาพดี 
(Muirhead and Alexander, 1997) ภาพที่ 10.4  

 

 
 
 
 
 

1st Site 
 
 
               ผสม-อุมทอง-คลอด                    

2nd Site 
 
 

อนุบาล-ขุน 

                                                                                        อนุบาล 
 
 
 
 

              ผสม-อุมทอง-คลอด                             รุน-ขุน 

ภาพที่ 10.4  ระบบการผลติแบบทูไซต 
 

                 การดูแลลูกสุกรตองเครงครัดเปนพิเศษ ในระยะ 10-14 วันแรกในฟารม
คลอด ตองควบคุมการใชไฟกก ควบคุมแรงลม และปรับการไหลของน้ําผานจุบนํ้า อายุ
หยานมของลูกสุกรอยูในชวง 17-20 วัน ข้ึนกับสภาวะของโรคในฟารมและความตองการ
ของเจาของฟารมในการปองกันหรือควบคุมการติดเช้ือจากแมสุกรสูลูกสุกร การที่ลูกสุกร
สามารถปองกันตัวเองจากการติดเช้ือจากแมสุกรในคอกคลอดตามระยะเวลาการหยานม
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ไดน้ัน ลูกสุกรตองไดรับภูมิคุมกันจากแมสุกรผานทางนมน้ําเหลือง แมสุกรตองมาจากฝูง
ที่ไดรับการเตรียมความพรอมมาเปนอยางดีทั้งการฉีดวัคซีนและการกระตุนภูมิคุมกัน
ตามธรรมชาติ และเปนฝูงแมสุกรที่มีระดับภูมิคุมกันสม่ําเสมอ  
 

                 การจัดการสุกรพันธุเพื่อเตรียมความพรอมแมสุกรโดย 
 

                 1.  มีโปรแกรมการกักโรคใหกับสุกรพันธุทุกชุดที่เขามาในฟารม 
                 2.  มีโปรแกรมการกระตุนภูมิคุมกันใหกับสุกรพันธุทุกชุดที่เขามาในฟารม 
                 3.  มีโปรแกรมวัคซีนที่ดีและเปนโปรแกรมที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลฟารม 
                 4.  มีโปรแกรมการตรวจสอบขอมูลยอนกลับ 
 

                 จากการเปรียบเทียบสุขภาพสุกรขุนจากระบบการผลิตแบบทูไซตกับระบบ
แบบดั้งเดิม พบวา สุกรที่เลี้ยงในระบบทูไซตจะมีสุขภาพดีกวาและประสิทธิภาพการผลิต
ดีกวาสุกรที่เลี้ยงในระบบแบบดั้งเดิม ดังตาราง 10.2 และตารางที่ 10.3 
 

ตารางที่ 10.2  ภาวะสุขภาพสุกรขุนจากระบบการผลิตระบบแบบดั้งเดิมและแบบทูไซต 
  

รายการ (เปอรเซ็นต) แบบดั้งเดิม แบบทูไซด 
ปอดอักเสบ (จากมัยโคพลาสมา)  39 2 
เยื่อหุมปอดและปอดอักเสบ (Pleuropneumonia) 2 0 
เยื่อหุมปอดอักเสบ (Pleuritis) 64 1 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Baekbo (2001) อางโดยประวัติ (2545) 
 

ตารางที่ 10.3  ประสิทธิภาพการผลิตสุกรขุนจากระบบการผลิตระบบแบบดั้งเดิมและ 
                   แบบทูไซต 
 

รายการ แบบดั้งเดิม แบบทูไซด 
การตาย (เปอรเซ็นต) 4.8 1.7 
อัตราการเจริญเติบโต ชวง 7-30 กิโลกรัม (กรัม/วัน) 474 485 
อัตราการเจริญเติบโต ชวง 30-100 กิโลกรัม (กรัม/วัน) 791 972 
อัตราการเจริญเติบโต ชวง 7-100 กิโลกรัม (กรัม/วัน) 669 767 
อายุต้ังแตเกิดถึงสงตลาด (วัน) 165 149 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Baekbo (2001) อางโดยประวัติ (2545) 



3.  ระบบการผลิตแบบทรีไซต (three-site production)   ระบบน้ีมี 2 แบบ 
คือ แบบที่ 1 เปนระบบการผลิตที่แยกสุกรรุน-ขุนออกมาจากสุกรอนุบาลและนําไปเลี้ยง
ในพ้ืนที่หรือฟารมอีกแหงที่อยูหางออกไป (off-site) ระบบน้ีประกอบดวยฟารม 3 แหงคือ 
ฟารมที่ 1 เปนฟารมสุกรพอแมพันธุ ฟารมที่ 2 เปนฟารมสุกรอนุบาล และฟารมที่ 3 เปน
ฟารมสุกรรุน-ขุน ระบบนี้มีการเคลื่อนยายสุกร 2 ครั้ง ภาพที่ 10.5 แบบที่ 2 เปนแบบ
ประยุกต สุกรทั้ง 3 กลุม (สุกรพอแมพันธุ สุกรอนุบาล และสุกรขุน) อยูในพ้ืนที่ฟารม
เดียวกัน (on-site) แตแยกยูนิตกันชัดเจน แตละยูนิตอยูหางกัน แยกบุคลากรและอุปกรณ 
จากกันโดยเด็ดขาด ภาพที่ 10.6 ระบบน้ีจะลดคาใชจายในการลงทุนและคาบริหารจัดการ
ตาง ๆ เชน คากอสราง ไฟฟา ประปา คาขนสง และคาแรงงาน เปนตน (Loula, 1993) 
ระบบน้ีเพ่ือหยุดวงจรการแพรกระจายของโรค (Muirhead and Alexander, 1997) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

25-30 กโิลเมตร 

1st Site 
 
 
 

               ผสม-อุมทอง-คลอด                    

2nd Site 
 
 
 

    อนุบาล 

3rd Site 
 
 
 

รุน-ขุน 
 

ภาพที่ 10.5  ระบบการผลติแบบทรีไซต สุกรแตละกลุมอยูแยกแตละฟารม 
 

 

ยูนิตที่ 3 

ผสม-อุมทอง-คลอด อนุบาล 

สุกรรุน-ขุน 
แนวรั้วตนไม 

ยูนิตที่ 2 ยูนิตที่ 1   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10.6  ระบบการผลติแบบทรีไซต สุกรแตละกลุมอยูในบริเวณพื้นที่ฟารมเดียวกัน 
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4.  ระบบการผลิตแบบมัลติไซต (multi-site production)    เปนระบบการ
ผลิตที่แยกเลี้ยงสุกรทั้ง 3 กลุมอายุเหมือนระบบทรีไซต แตที่แตกตางจากระบบทรีไซตคือ 
สุกรแตละกลุมอายุจะแยกเลี้ยงเปนหลายฟารม ระบบนี้เหมาะกับการผลิตในรูปแบบ
สหกรณ ภาพที่ 10.7 ระบบน้ีเพ่ือหยุดวงจรการแพรกระจายของโรคและเพิ่มอัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารดี 

 

 ผสม-อุมทอง 
คลอด 

ผสม-อุมทอง 
คลอด 

ผสม-อุมทอง 
คลอด 

อนุบาล อนุบาล อนุบาล อนุบาล 

สุกรรุน-ขุน สุกรรุน-ขุน สุกรรุน-ขุน 

ผสม-อุมทอง 
คลอด  

 
 
 

สุกรรุน-ขุน  
 

ภาพที่ 10.7  ระบบการผลติแบบมัลติไซต 
 

10.5  ระบบการแยกฟารมเลี้ยงสุกร  
 

ระบบการแยกฟารมเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะฟารมที่มีปญหาโรคระบบทางเดิน
หายใจ กอใหเกิดผลดีตอประสิทธิภาพการผลิตสุกร จากการทดลองแยกลูกสุกรหยานม
เม่ืออายุ 27 วัน ไปเลี้ยงในอีกฟารมหน่ึง (off site) พบวา มีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโต
ดีกวาและอัตราแลกเนื้อดีกวากลุมที่เลี้ยงในฟารมเดิม (ตารางที่ 10.4)     

 

ตารางที่ 10.4  ประสิทธิภาพการผลิตระหวางกลุมแยกฟารมเลี้ยงลูกสุกรกับกลุมเลี้ยงใน 
                   ฟารมเดิม 
 

รายการ กลุมแยกฟารมเลี้ยง กลุมเลี้ยงในฟารมเดิม 
นํ้าหนักเริ่มตนเฉลี่ย (กิโลกรัม) 9.29 8.34 
นํ้าหนักสิ้นสุดเฉลี่ย (กิโลกรัม) 32.2 21.05 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัมตอวัน) 438 252 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร 1.72 2.05 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Muirhead and Alexander (1997) อางโดยประวัติ (2545) 
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จากการทดลองเลี้ยงลูกสุกรกลุมอายุเดียวกันกับกลุมหลายอาย ุพบวา สุกรกลุม
อายุเดียวกันมีประสิทธิภาพการผลิตดีกวากลุมหลายอาย ุ(ตารางที่ 10.5)    
 

ตารางที่ 10.5  ประสิทธิภาพการผลิตในคอกอนุบาลระหวางลูกสุกรกลุมอายุเดียวกันกับ 
                   กลุมหลายอาย ุ
 

กลุมอายุ นํ้าหนักเขา 
(กิโลกรัม) 

นํ้าหนักออก 
(กิโลกรัม) 

อัตราการเจริญเติบโต 
(กรัมตอวัน) 

เปอรเซ็นตตาย 
(%) 

กลุมอายุเดียวกัน 5.27 30.2 441 2.9 
กลุมหลายอายุ 5.50 25.0 382 3.5 
ที่มา : Dial et al. (1995) อางโดยประวัต ิ(2545) 

 

จากการทดลองนําสุกรเขาเลี้ยงในโรงเรือนแบบเขาหมด-ออกหมด ใหผลดีกวา
การเลี้ยงแบบตอเน่ืองในโรงเรือนเดียว (ตารางที่ 10.6) ลูกสุกรที่นํามาเลี้ยงในโรงเรือน
เดียวกันหรือในพื้นที่เดียวกันควรมีอายุตางกันไมเกิน 1 สัปดาห 

 

ตารางที่ 10.6  ประสิทธิภาพการผลิตระหวางระบบการผลิตแบบเขาหมด-ออกหมดกับ 
                   ระบบตอเน่ือง 
 

รายการ แบบเขาหมด-ออกหมด แบบตอเน่ือง 
นํ้าหนักเริ่มตน (กิโลกรัม) 17.8 18.6 
นํ้าหนักสงตลาด (กิโลกรมั) 106.3 107.0 
ประมาณอาหารที่กิน (กิโลกรัมตอวันตอตัว) 2.19 2.12 
อัตราการเจริญเติบโต (กรัมตอวัน) 713 613 
อัตราการเปลี่ยนอาหาร 3.08 3.45 
อัตราการตาย (เปอรเซ็นต) 1.63 3.39 
รอยโรคที่ปอด (เปอรเซ็นต) 18 48 
ที่มา : Leman (USA) อางโดยประวัติ (2545) 
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10.6  ระบบเขาหมด-ออกหมด 
 

ระบบเขาหมด-ออกหมด (The all in–all out) เปนระบบที่ตองใชความรูเร่ืองการ
จัดการสุกรทั่ว ๆ ไป มาทําใหเกิดตัวเลือกของระบบ ซ่ึงจะมีความหลากหลายในแงของ
วิธีการทํางานและการใหผลตอบแทนที่แตกตางกัน ข้ึนอยูกับระดับความสามารถดานการ
ปฏิบัติการของแตละฟารม แตวิธีที่ทําใหเกิดผลกําไรมากกวาคือ ความเขาใจในระบบและ
การนําไปใชจริง  
 

ระบบเขาหมด-ออกหมดจะแบงการเลี้ยงสุกรออกเปนหลายระยะ ไดแก ระยะ
เขาคลอด ระยะหยานม ระยะผสม ระยะหลังหยานม และระยะขุน  ระบบน้ีตองแบงแม
พันธุในฝูงออกเปนกลุม ๆ ละเทา ๆ กัน  แมพันธุเหลานี้ถูกเคลื่อนยายจากบริเวณหน่ึงไป
ยังอีกบริเวณหน่ึงหรือจากโรงเรือนหน่ึงไปยังอีกโรงเรือนหน่ึงเม่ือระยะการเลี้ยงเปลี่ยนไป 
การยายตองทําเปนกลุมและมีชวงเวลาการยายที่แนนอน บริเวณที่อยูของแตละระยะจะ
เหมาะสมกับสรีระของสุกร  ในการยายครั้งหน่ึง ๆ จะทําใหโรงเรือนบริเวณนั้น ๆ เต็ม
และวางลงในครั้งเดียว 
 

ในทางปฏิบัติระบบเขาหมด-ออกหมดเนนเรื่องเวลาการหยานม ตองสม่ําเสมอ
และกําหนดวันที่แนนอนในหนึ่งสัปดาห หลังหยานมกลุมของแมพันธุหยานมจะกลับมา
เปนสัดในเวลาใกลเคียงกัน  แลวถูกผสมและเขาคลอดพรอม ๆ กัน 
 

ก.  ประโยชนของระบบการเขาหมด-ออกหมด 
 

                 ระบบเขาหมด-ออกหมด มีประโยชนดังน้ี 
 

                 1.  ลดปญหาเรื่องโรคในฝูง  เน่ืองจาก 
 

                      1.1  ลดการติดเช้ือระหวางสุกรตางอายุ  เพราะสุกรหยานมเปนสุกรอายุ 
เดียวกัน 
                      1.2  การที่แตละสวนการเลี้ยงวางลงโดยไมมีสุกรเหลืออยูเลย   ทําให 
สามารถทําความสะอาดฆาเช้ือไดอยางสมบูรณกอนที่จะนําสุกรชุดตอไปเขามาเลี้ยง 
                      1.3  สามารถพักเลาไดนานเทาที่ตองการ   เพ่ือเปนการกําจัดโรคได 
สมบูรณยิ่งข้ึน 
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                 2.  วางระบบหรือโครงสรางการทํางานของคนในฟารมไดงาย 
                      2.1  มีการวางแผนการปฏิบัติงาน    วางตําแหนงคนปฏิบัติและกระจาย
คนทํางานไดดีกวา ทําใหประหยัดเวลาในการทํางาน  
                      2.2  ในฟารมขนาดใหญ   สามารถจัดคนทํางานที่มีความชํานาญเฉพาะ
ดานลงในตําแหนงที่เหมาะสมได 
                      2.3  ลดวันทํางานลง  ทําใหมีวันหยุดงานไดในแตละสัปดาห โดยเฉพาะ
ฟารมระบบครอบครัวจะมีเวลาของครอบครัวมากขึ้น     
 

                 3.  มีการใชโรงเรือนอยางเต็มประสิทธิภาพ เน่ืองจาก  
                      3.1  ในการกอสรางจะตองวางแผนวาฟารมควรจะมีสัดสวนอยางไร โดย 
พิจารณาในเรื่องของขนาด จํานวน และการวางตําแหนงโรงเรือน ระยะของสุกรเหมาะสม
กับพื้นที่การเลี้ยงตามมาตรฐานทั่วไปเพื่อใหมีความหนาแนนเหมาะสม 
                      3.2  การใชโรงเรือนเลี้ยงสุกรขุน     ตองมีจํานวนสุกรเหมาะสมกับพื้นที่ 
การเลี้ยงตามมาตรฐานทั่วไปเพื่อใหมีความหนาแนนเหมาะสม 
 

                 4.  ควบคุมการผลิตสุกรไดดีกวา เพราะ 
                      4.1  มีการจัดแมพันธุเปนกลุม   การหยานมก็ทําเปนกลุม  ทําใหงายแก
การตรวจสัดและกระตุนสัด แมพันธุเหลานี้จึงถูกผสมและเขาคลอดพรอมกันเปนชุด               
                      4.2  ระยะเวลาเลี้ยงลูกของแมพันธุไมสั้นหรือยาวเกินไป (26-28 วัน)  
นอกจากไมกระทบตอการเจริญเติบโตของลูกสุกรแลว แมพันธุเลี้ยงลูกยังไมสูญเสีย
นํ้าหนักมากจนทําใหมีผลกระทบตอระบบสืบพันธุอีกดวย 
                      4.3  เม่ือถึงเวลาคลอดแมสุกรในกลุมเดียวกัน จะคลอดในเวลาไลเลี่ยกัน 
ทําใหยายฝากหรือฝากเลี้ยงลูกสุกรไดงาย 
                      4.4  ฟารมที่ใชการผสมเทียม    สามารถคํานวณความตองการน้ําเช้ือได
ลวงหนา 
                      4.5  คาดการณจํานวนสุกรสาวที่ตองซ้ือเขาฟารมเพื่อทดแทนในกลุม 
ผสมไดลวงหนา  โดยดูจากกลุมแมสุกรอุมทองที่ผานการยืนยันวาทองแลวเปนชุด ๆ ไป 
 

                 5.  ทําใหเทคนิคการจัดการฟารมดีข้ึนและใหผลตอบแทนกลับมาอยางคุมคา 
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                      5.1  สะดวกในการดูแลเอาใจใสแมพันธุที่มีสถานภาพแตกตางกัน ทําให
อัตราการผสมติดสูงข้ึนและลดจํานวนวันไมใหผลผลิตลง  
                      5.2  การหยานมพรอมกันเปนกลุม  ลูกสุกรหยานมจึงมีอายุใกลเคียงกัน 
ทําใหลดปญหาเรื่องการกัดกัน ลดความเสี่ยงจากการรวมกลุม (ปญหาทองเสียและความ
ยุงยากจากการหยานม) และการขุนสุกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
                      5.3  การทําความสะอาดทําไดอยางสมบูรณ    (ไมมีสุกรเหลืออยูภายใน 
บริเวณน้ัน)  และพักเลาไดนานเทาที่ตองการเปนการชวยใหการผลิตของฟารมดีข้ึน     
                      5.4  ชวยใหโปรแกรมการติดตามตาง ๆ ระหวางการขุนสะดวกและงายขึ้น  
ไมวาจะเปนการเปลี่ยนอาหารตามระยะการเลีย้ง หรือการวัดอัตราการเปลี่ยนอาหาร (FCR) 
และอัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ADG) ซ่ึงสามารถทําไดอยางละเอียด 
                      5.5  จากลักษณะเทคนิคการจัดการฟารมที่มุงประโยชนสูงสุดของระบบ 
เขาหมด-ออกหมดนี้ ทําใหผูดูแลฟารมสามารถประเมินผลการผลิตของสุกรแตละกลุมได
อยางรวดเร็ว 
 

ข.  ขอบังคบัพื้นฐานของระบบเขาหมด-ออกหมด 
 

                 ระบบเขาหมด-ออกหมด เปนระบบที่ใหประโยชนตอบแทนกลับมาสูง ระบบ
น้ีจึงกลายมาเปนตัวเลือกหนึ่งที่ผูเลี้ยงสุกรนํามาพิจารณา เพ่ือสามารถลดความยุงยาก
ของระบบลงไดเทาที่ตองการ  จริง ๆ แลวระบบนี้ไมไดถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหเกิดความ
ยุงยากแตเปนการประยุกตเพ่ือใหสะดวกและงายตอการดูแลเอาใจใส ขอบังคับพื้นฐานที่
มีความสําคัญคือ 

 

                 1.  โรงเรือนตองแบงเปนหอง ๆ แตละหองมีความจุเทา ๆ กันและเหมาะกับ
สรีระของสุกรในแตละระยะ ดังน้ันการสรางโรงเรือนจึงเปนตองทําอยางรอบคอบ 
 

                 2.  วางตารางเวลาการหยานมที่เหมาะสมและปฏิบัติตามอยางเครงครัด การ 
หยานมเปนเร่ืองที่ตองระมัดระวังอยางมาก เพราะหากละเลยไมปฏิบัติตามตารางเวลา
อยางสม่ําเสมอแลว จะเกิดความเสียหายจากการเกยกันระหวางกลุมตาง ๆ แลวกวาจะ
กลับเขาสูสภาพปกติตองใชเวลานาน 

 

                      ตัวอยางเชน หากมีกลุมแมพันธุ 1 กลุมหยานมชาไป 1 สัปดาห การทํา
ความสะอาด ฆาเชื้อ และพักเลาคลอดกจ็ะมีปญหา ซ่ึงอาจจะทําไดไมดีหรือพักเลาไมไดเลย  



ทําใหลูกเกิดทองเสียในเลาคลอดเพิ่มข้ึน กลุมแมพันธุเขาผสมและเขาคลอดชาลง ผลที่
ตามมาคือ ระบบโครงสรางการใชงานโรงเรือนเสียไป และถามีจํานวนสุกรหนาแนนมาก
เกินไปจะกระทบตอการดูแลสุกรดวย การหยานมตองทําอยางสม่ําเสมอเพื่อหลีกเลี่ยง
การซอนเกยกันระหวางกลุมตาง ๆ  
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กลุมหยานม 

กลุมเขาคลอดที่ 115 วันผสม 

กลุมผสม 

5-7 วัน หลังหยานม 

                 3.  เม่ือหยานมแลวตองปฏิบัติตอแมพันธุอยางถูกตอง เพื่อทําใหกลับมาเปน
สัดพรอมกันเปนกลุม โดยตองดูแลการใหนํ้าและอาหาร การเปลี่ยนสภาพแวดลอม และ
การสัมผัสพอพันธุ เปนตน การจัดการแมพันธุเปนกลุมทําใหงายตอการตรวจสัด ซ่ึงเปน
สวนสําคัญสวนแรกสําหรับการควบคุมวงจรการผลิตลูกสุกรในฟารมสุกร 

 

                 4.  ตองเตรียมพอพันธุใชงานใหเพียงพอสําหรับฟารมที่ใชการผสมจริง สวน
ฟารมที่ใชการผสมเทียมตองม่ันใจวามีปริมาณน้ําเช้ือพอใชสําหรับการผสมในฟารม การ
ที่แมสุกรในกลุมหน่ึงกลับมาเปนสัดในเวลาไลเลี่ยกัน ซ่ึงอาจใชเวลา 2-3 วัน เปนสัดครบ
หมดทุกตัวในกลุมหรือเกือบครบทั้งกลุมฟารม จึงมีความตองการใชงานพอพันธุมากใน
ชวงเวลานี้ เพราะการปฏิสนธิระหวางไขกับตัวอสุจิที่ดีน้ันตองทําการผสม 2 หรือ 3 ครั้ง 
ในชวงน้ีพอพันธุจึงถูกใชงานมาก หลังจากนั้นจะถูกใชงานนอยมากหรือถูกพักการใชงาน
ไประยะหน่ึง ซ่ึงพอพันธุไมควรใชงานนอยหรือพักการใชงานนานเกินไป ดังน้ันจึงควรมี
ชวงหางของเวลาการเขา-ออกระหวางกลุมแมพันธุต้ังแต 7 วันขึ้นไป 

 

                      ในฟารมขนาดใหญควรใชการผสมเทียม เพ่ือลดจํานวนพอพันธุใชงาน
และชวยใหการจัดการที่จุดผสมงายขึ้น พอพันธุที่มีอยูจะถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

                 5.  เตรียมสุกรสาวทดแทนใหเพียงพอสําหรับการปรับกลุมผสมใหคงที่  สิ่งหน่ึง
ที่ฟารมตองคํานึงคือ การใชคอกคลอดใหเกิดประโยชนสูงสุด การที่คอกคลอดวางลงนั้น 
หมายถึง  โอกาสทํารายไดเขาฟารมลดลงไป   ดังน้ันในทางปฏิบัติกลุมผสมควรมีจํานวน 
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แมพันธุที่ผสมมากกวาจํานวนซองคลอดใน 1 ชุด ประมาณ 20 เปอรเซ็นต หรือปรับตาม
อัตราเขาคลอดเฉลี่ยที่ฟารมทําไดจริง โดยนําสุกรสาวมาทดแทน เพ่ือใหใชคอกคลอดได
อยางมีประสิทธิภาพ ปกติจํานวนสุกรสาวทดแทนควรมีอยางนอย 25 เปอรเซ็นตของ
จํานวนแมพันธุหน่ึงกลุม ผูลี้ยงสามารถกําหนดจํานวนสุกรสาวที่ตองซ้ือเขาฟารมไดจาก
จํานวนสุกรอุมทองในหน่ึงกลุม ในชวงกอนที่สุกรอุมทองเหลานั้นจะกลับเขามาผสมใหม
ประมาณ 3-4 เดือน แตถาฟารมผลิตสุกรสาวทดแทนเองก็จะมีจํานวนสุกรอายุ 2-8 เดือน 
เปน 1 ใน 3 ของจํานวนสุกรนางทั้งฝูง    
 

ค.  หลักพืน้ฐานของระบบเขาหมด-ออกหมด 
 

                 ระบบเขาหมด-ออกหมดตองแบงแมพันธุเปนกลุม ๆ   แตละกลุมมีจํานวน
แมพันธุเทา ๆ กัน การจัดการถูกแบงบริเวณการเลี้ยงเปนหลายบริเวณ (zone) ตาม
สถานภาพของแมพันธุที่เปลี่ยนไป แมพันธุถูกยายจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงและยายทุก
ครั้งที่สถานภาพเปลี่ยนไป  ชวงเวลาการยายจึงคอนขางแนนอน เชน แมพันธุในกลุม
เดียวกันเขาคลอดพรอมกัน  เม่ือหยานมก็หยานมพรอมกันในครั้งเดียวและถูกยายจาก
เลาคลอดไปยังเลาผสม เปนตน 
 

10.7  การหยานมเร็ว  
 

ระบบการหยานมเร็วไดรับการพัฒนาเพื่อใชเปนมาตรการในการปองกันและ
ควบคุมการติดเช้ือจากแมสุกรสูลูกสุกร และนําระบบแยกฟารมเลี้ยงและระบบเขาหมด-
ออกหมดมาใช เพ่ือปองกันการติดเชื้อระหวางสุกรตางอายุกัน 

 

ก.  แบบการหยานมเร็ว   
 

                 การหยานมเร็วมี 2 แบบ คือ 
 

                 1.  การหยานมเร็วแบบมีโปรแกรมยารวมดวย (Medicated early  
weaning, MEW)  
 

                      MEW เปนการหยานมเร็วที่มีโปรแกรมการใชยาและวัคซีนตาง ๆ ใหแก
แมสุกร ลูกสุกรหยานม และลูกสุกร รวมทั้งมีการแยกสุกรเลี้ยงตามอายุและสถานที่ 
โปรแกรมนี้ถูกใชในการรวมกลุมสุกรจากหลายแหลง   เพ่ือประเมินผลทางพันธุกรรมและ 
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พัฒนาสุขภาพสุกร เสียคาใชจายคอนขางแพงสําหรับคายาและวัคซีน แตยังไมมีหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตรยืนยันวา การทําวัคซีนแมสุกร การหยานมเร็ว การใหยา และการแยก
ลูกสุกรเลี้ยงตามอายุเพ่ือกําจัดเช้ือโรคบางอยางเปนสิ่งจําเปนทั้งหมด แต MEW ในภาพรวม
ทําใหสุกรมีสุขภาพดี ผลการทดสอบชี้ชัดเจนวา การหยานมเร็วและการแยกสุกรเลี้ยง
ตามอายุและสถานที่เปนสวนที่ดีของ MEW  สวนการทําวัคซีนแมสุกรมีผลเล็กนอย      
แตอาจเปนส่ิงสําคัญที่สุดในการกําจัดการเกิดโรคขึ้นในแมสุกรและลดการแพรเช้ือระหวาง
ดําเนินการแยกเลี้ยงสุกร สําหรับการรักษาทางยาของแมและลูก ไมปรากฏวาสามารถลด
หรือกําจัดเช้ือแบคทีเรียในสุกรได ดังน้ันวัคซีนและการใหยาถูกนํามาใชในโปรแกรม 
MEW เม่ือมีโรคในฝูง  นอกจากนี้การทําวัคซีนใหแกสุกรสาวและสุกรพอพันธุจําเปน เพื่อ
ปรับสถานภาพทางภูมิคุมกันโรคสุกรใหมใหเขากับฝูงสุกรเดิม เพ่ือเปนการประเมินถึง
ความเปนไปไดของการรวมกลุมสุกรจากหลายแหลง   

 

                      Wiseman และคณะ ไดทําการศึกษาโปรแกรมการทําวัคซีนในแมสุกร
และการใหยาในลูกสุกรเพื่อกําจัดเช้ือที่ปรากฏในฝูงสุกรที่มาจากหลายแหลง  การใหยา
ลูกสุกรหยานมที่อายุ 10 15 และ 20 วัน และถูกนําไปเลี้ยงในที่ใหม พบวา ลูกสุกรหยานม
ที่อายุ 10 วันและเขาวิธีการ MEW จะไมพบเช้ืออื่นใดนอกจาก Streptococcus (S.) suis 
และผลทางเลือดใหผล positive กับโรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบติดตอ (TGE)  
แตสําหรับลูกสุกรหยานมที่อายุ 15 และ 20 วัน พบติดเช้ือ Bordetella bronchiseptica, 
Hemophilus (H.) parasuis และ P. multocida (type D, nontoxogenic) จากผลดังกลาว
ช้ีใหเห็นวาสุกรจากหลายแหลงสามารถนํามาเลี้ยงรวมกันและคงรักษาสถานะทางสุขภาพ
ใหดีข้ึนอยางสัมพันธกัน 

 

                 2.  หยานมเร็ว (Segregated early weaning, SEW)  
      

                      SEW เปนการหยานมเร็วลูกสุกรที่อายุนอยกวา 21 วัน เพ่ือการผลิตลูกสุกร
ที่แข็งแรง จากลูกสุกรที่ไดมาจากฝูงสุกรแมพันธุที่สามารถถายทอดเชื้อโรคสูลูกสุกรได 
โดยการพรากลูกสุกรจากแมกอนที่ความตานทานโรคในตัวลูกจะลดต่ําลงจนอาจติดเช้ือโรค
บางชนิดจากแม เชน เช้ือไมโครพลาสมา เปนตน แลวนําไปแยกเลี้ยงในฟารมอนุบาล
พิเศษที่ปลอดโรคและอยูหางจากฟารมสุกรอื่น จนถึงที่อายุหน่ึงหรือถึงนํ้าหนักหนึ่งซ่ึงลูก
สุกรแข็งแรงพอจะถูกปลอยไปสูโลกภายนอกได ผลดีที่ไดจากระบบนี้คือ  สุกรที่ไดมีสุขภาพ 
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สมบูรณเต็มที่ ปลอดจากเชื้อโรคบางชนิดที่แอบแฝงอยูและไมแสดงอาการในฝูงพอแม
พันธุเดิม เชน โรคระบบทางเดินหายใจ เปนตน  กรณีที่สุกรที่ออกจากระบบนี้ถูกนําไปทํา
ฝูงพอแมพันธุใหมก็จะเปนฝูงที่มีสุขภาพดี กรณีที่สุกรที่ออกจากระบบนี้ถูกนําไปเลี้ยงเปน
สุกรขุนจะทําใหสุกรมีอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการเปลี่ยนอาหารดีเยี่ยม เน่ืองจากมี
สุขภาพสมบูรณ ไมมีเช้ือโรคแอบแฝงอยูในตัว 
 

                      ปจจุบันฟารมขนาดใหญใหความสนใจระบบการหยานมเร็วน้ีเปนพิเศษ 
เพราะใหผลทางออมคือ วงจรการใหลูกเร็วข้ึน จํานวนครอกตอแมตอปมากขึ้น และไดลูก
หยานมมากขึ้น ฟารมสุกรบางฟารมที่มีระบบการเลี้ยงที่ไดมาตรฐาน สามารถทําระบบ
หยานมเร็วน้ีไดผลดีในระดับหนึ่งแลว แตตองมีการพัฒนาตอเน่ืองไปอีกเพื่อใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย และควรสงเสริมใหแพรหลาย
มากขึ้น เพราะระบบการเลี้ยงและหยานมในรูปแบบเดิมในฟารมขนาดใหญหลายฟารม
น้ันเกิดความสูญเสียมากทั้งในฝูงพอแมพันธุทดแทนและในฝูงสุกรขุน ซ่ึงเปนปญหา
เร้ือรังไมมีที่สิ้นสุด  
 

                      การพัฒนาระบบหยานมเร็วหรือ SEW น้ีเปนเร่ืองที่สําคัญมากและควร
เรงใหมีการพัฒนาโดยเร็ว เพราะปญหาโรคระบาดในฟารมเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองตลอดทั้งป 
ทุกป และทุกฟารม ไมวาจะเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคที่แอบแฝงไมแสดงอาการชัดเจน 
การมีระบบหยานมเร็วที่เหมาะสมกับฟารมจะสามารถลดความสูญเสียที่ตอเน่ืองและมีมูลคา
มหาศาลนี้ได แตหลักการตาง ๆ ของ SEW อาจมีการปรับปรุงเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
ในแตละฝูงสุกร อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่ลดระบบปองกันโรคลง ทําใหความเสี่ยง
ของการที่จะไดรับเช้ือโรคเพิ่มข้ึน ดังน้ันหลักการของ SEW จะเปนนโยบายเชิงประกัน
สุขภาพของสุกรที่ดีได หากมีการลดความเสี่ยงที่จะกอปญหาสุขภาพได การจัดการนี้
ประสบผลสําเร็จตองใชยาและวัคซีนดวย 
 

ข.  หลักการของ SEW  
 

                 หลักการของ SEW มีดังนี้ 
 

                 1.  ลูกสุกรตองไดรับนมนํ้าเหลืองและทําการหยานมลูกสุกรที่อายุนอยกวา 21 วัน 
ดีที่สุดคือไมเกิน 14 วัน ในขณะที่ภูมิคุมกันที่ไดจากแม (colostral immunity) ยังคงสูงอยู 
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ซ่ึงสามารถปองกันการติดเช้ือโรคตาง ๆ ที่มาจากแมสุกรได  (อายุหยานมตาง ๆ จะถูก
ใชในการควบคุมการติดโรคตาง ๆ) 
 

                 2.  มีการทําวัคซีนปองกันโรคในฝูงแมพันธุอุมทองอยางเครงครัดโดยเฉพาะ
โรคที่มีปญหาภายในฟารม เชน Porcine Reproduction and Respiratory Syndrome 
(PRRS), Pseudorabies Virus (PRV) และ Transmissible Gastroenteritis Virus 
(TGEV) รวมทั้งวัคซีนปองกันโรคอหิวาตสุกร (Swine Fever) และวัคซีนปองกันโรคปาก
เทาเปอย (Foot and Mouth Disease, FMD) เพื่อใหแมสุกรมีระดับภูมิคุมกันที่สูงและ
ถายทอดไปสูลูกสุกรทางนมน้ําเหลือง และการใหยาถูกใชเปนครั้งคราวใน SEW 
 

                 3.  แยกเลี้ยงแบบระบบการผลิตแบบมัลติไซตรวมกับการเลี้ยงสุกรระบบเขา 
หมด-ออกหมด โดยทําการหยานมลูกสุกรเปนชุด ๆ แตละชุดใหมีอายุหางกันนอยที่สุด
หน่ึงวันหรือในแตละชุดลูกสุกรตองมีอายุหางกันไมเกิน 7 วัน ทั้งน้ีเพราะในลูกสุกรอายุ
นอย ๆ น้ันแมอายุหางกันเพียง 3-4 วันก็มีความแตกตางในเรื่องนํ้าหนัก ความแข็งแรง 
และความตานทานโรค แตละชุดจะเขาพรอมกันและออกพรอมกันทั้งโรงเรือนหรือคอก 
 

                 4.  หนวยอนุบาลตองแยกเปนอิสระ (isolated nursery)   หางไกลจากฟารม
สุกรพอแมพันธุ และสุกรขุน ในระยะทางพอสมควรที่จะไมทําใหมีการติดโรคไดงาย 
 

                 5.  โรงเรือนอนุบาลตองเปนระบบปด (close system) คือ เปนหองปดขนาด
บรรจุลูกสุกรที่หยานมมาเปนชุด ๆ ชุดละหอง มีการควบคุมอุณหภูมิ อากาศ อาหาร 
แยกกันโดยเด็ดขาด เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรค 
 

                 6.  การทําความสะอาด  การฆาเช้ือ  และระบบปองกันโรค  ถูกนํามาใช 
ปองกันเช้ือโรคจากสิ่งแวดลอมสูตัวลูกสุกร ซ่ึงจะตองทําอยางเขมงวด  
  

                 7.  เทคโนโลยีอาหารและการใหอาหารเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหการหยานม 
ระบบน้ีประสบความสําเร็จหรือไม ในชวงน้ีลูกสุกรมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายหลาย
ดาน เชน การยอยอาหาร กระบวนการเมแทบอลิซึม และการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิคุมกัน
โรค การจัดการทางดานอาหารจึงมีความสําคัญอยางมาก ถาสามารถจัดการในชวงน้ีไดดี 
จะสงผลดีตอการเจริญเติบโตของลูกสุกร อาหารที่เหมาะสมในชวงน้ีควรมีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกับนํ้านมแม  ซ่ึงมีสวนประกอบโดยคิดเปนวัตถุแหง  คือ โปรตีน 30 เปอรเซ็นต  
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ไขมัน 35 เปอรเซ็นต และแลคโตส 25 เปอรเซ็นต เปนอาหารที่ยอยงายและควรเปน
อาหารเหลวเหมือนนํ้านมแมในระยะตน ๆ หลังจากพรากลูกจากแม ดังน้ันในระยะนี้จึง
ควรมีอุปกรณพิเศษเหมือนเตานมเทียม (artificial sow) จากนั้นเมื่อลูกสุกรสามารถกิน
อาหารเม็ดไดจึงคอย ๆ เปลี่ยนเปน 
 

                 8.  นํ้าควรใหในรูปหัวจุบ ซ่ึงงายตอการจัดการและการกินของลูกสุกร ความ
สูงของหัวจุบอยูที่ระดับไหลของลูกสุกร ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญ    ในชวงแรกควรเติม 
อิเล็กโตรไลท ซ่ึงจะชวยใหสุขภาพของลูกสุกรในชวงวิกฤติน้ีดีข้ึน 
 

                 9.  อุณหภูมิเหมาะสมและการระบายอากาศดี   ในชวงแรกไมควรตํ่ากวา 32 
องศาเซลเซียส จึงควรมีหลอดไฟกกใหความอบอุนในเวลากลางคืน หลังจากนั้นจึงคอย
ลดอุณหภูมิลงคร้ังละ 1 องศาเซลเซียส ทุก ๆ 2-3 วัน จนถึงอุณหภูมิปกติ 28 องศา-
เซลเซียส  
 

                 10.  การจัดการสุขภาพ ตองมีการดูแลสุขภาพอยางใกลชิดตลอดเวลา เรียก 
intensive care unit (ICU) ของลูกสุกร หลังจากที่ลูกสุกรมีนํ้าหนักถึงระยะสุกรขุนและ
แข็งแรงดีแลวจึงยายไปยังฟารมสุกรขุนตอไป มีการปองกันการแพรของเช้ือโรคจาก
ภายนอกเขาสูในฟารมสุกรอนุบาลอยางเขมงวดและการปองกันเช้ือจากภายนอกที่ติดมา
กับตัวสุกร โดยตองมีการทําความสะอาดและฆาเช้ือกอนที่จะยายสุกรรุนตอไปมาเลี้ยง มี
การจัดการแบบเขาหมด-ออกหมดทําการหยานมลูกสกุรตามอายุทั้งครอกและตองดูขนาด
ตัวของลูกสุกรดวย ลูกสุกรในชุดเดียวกันและแตละตัวตองมาจากครอกที่ปลอดโรค  
 

                 11.  การเคลื่อนยายระหวางโรงเรือนหรือฟารม ตองระมัดระวังการนําโรคมา
สูฝูงสุกร พาหนะที่ใชขนยายตองทําจากวัสดุที่สามารถทําความสะอาดงาย เชน สแตนเลส  
ภายในแบงเปนหอง ๆ สําหรับสุกรแตละชุด การทําความสะอาดตองทําและพักไวกอน
การเคลื่อนยายอยางนอย 7 วัน 
 

                 ดังน้ันการจะหยานมในชวงอายุเทาไรนั้นตองข้ึนอยูกับความพรอมของแตละ
ฟารมและความสามารถในการจัดการของแตละฟารม 
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ค.  อายุหยานมกับระบบภูมิคุมกนัของลูกสกุร 
 

                 อายุหยานมมีผลตอระบบภูมิคุมกันของลูกสุกร จากเดิมหยานมลูกสุกรที่อายุ 
45-50 วันน้ัน ในระยะนี้ระดับภูมิคุมกันที่ไดจากแม  passive immunity มีปริมาณต่ํามาก 
ปริมาณน้ํานมที่แมสุกรผลิตลดลงอยางมาก และลูกสุกรกินอาหารแข็งไดประมาณ 70-80 
เปอรเซ็นตของความตองการสารอาหารของรางกาย  ในขณะท่ีระบบภูมิคุมกันที่ลูกสุกร
ผลิตข้ึนเองเกือบสมบูรณเต็มที่ ถาในฟารมน้ันมีการใหวัคซีนปองกันโรคแกลูกสุกรอยาง
รวดเร็ว (แมวาจะมีการรบกวนกันบางระหวางระดับภูมิคุมกันโรคและวัคซีน)     เพ่ือให
ลูกสุกรสามารถสรางภูมิคุมกันโรคตาง ๆ ข้ึนไดเอง และมีการจัดการดานตาง ๆ ที่ดี เชน 
อาหาร นํ้า การระบายอากาศและอุณหภูมิ และการจัดการทั่ว ๆ ไปดี ก็จะทําใหลูกสุกร
คอย ๆ  สรางภูมิคุมกันข้ึนเองจนสมบูรณ  เพื่อปองกันโรคตาง ๆ ไดเม่ือหยานม   และ
ลูกสุกรที่หยานมออกไปจะแข็งแรงสมบูรณและพรอมที่จะกินอาหารเองไดอยางเต็มที่ ถา
ในชวงกอนหยานมระยะนี้มีการแพรกระจายของเช้ือโรคจากแมสูลูกหรือจากสุกรสูสุกรเอง 
อาจทําใหลูกสุกรที่อยูในนมถึงแมวายังมีระดับภูมิคุมกันตอโรคอยูก็ตามไดรับผลเสียหาย
ไดดวย เชน โรคอหิวาตสุกร เพราะชวงน้ีระดบัภูมิคุมกันโรคลดลง ขณะที่ภูมิคุมกันโรคที่
ลูกสุกรสรางขึ้นเองยังไมสมบูรณ    
 

                 การหยานมที่อายุ 3-4 สัปดาหน้ัน ระดับภูมิคุมกันที่ไดจากแม passive 
immunity มีปริมาณลดตํ่าลงมาก ในขณะที่ระบบภูมิคุมกันที่ลูกสุกรผลิตข้ึนเองยังไม
สมบูรณเต็มที่ และลูกสุกรกินอาหารแข็งไดเพียง 50-60 เปอรเซ็นตของความตองการ
สารอาหารของรางกาย การหยานมในชวงน้ีลูกสุกรจะเกิดภาวะเครียดและสงผลถึงความ
แข็งแรงของลูกสุกรได แตถาในชวงกอนหยานมระยะนี้ลูกสุกรเกิดติดเชื้อโรคและมีสภาพ-
แวดลอมที่เหมาะสมในการแพรขยายของเช้ือโรค มีผลทําใหลูกสุกรปวยเกิดการสูญเสีย
อยางมากขึ้นได ถึงแมวายังคงมีระดับภูมิคุมกันตอโรคที่ไดจากน้ํานมแมอยูก็ตาม  เชน 
กรณีการเกิดปญหาโรคอหิวาตสุกรของลูกสุกรดูดนมและลุกสุกรอนุบาล 
 

                 ปจจุบันมีการหยานมเร็วที่อายุ 14 วันหรือนอยกวาจนถึงอายุ 21 วัน  เพื่อ
วัตถุประสงคในการลดการถายทอดเชื้อโรคจากแมสูลูก ในชวงน้ีลูกสุกรยังคงมีภูมิคุมกัน
ที่มาจากแมสุกร passive immunity ผานทางน้ํานม ถึงแมวาจะมีปริมาณต่ําลงแตก็ยังสูง
อยูและมีแอนติบอดีที่ไดจากน้ํานมธรรมดา   จึงไดลูกสุกรที่มีสุขภาพดี    เจริญเติบโตเร็ว  
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โดยแยกลูกสุกรไปเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลหางจากโรงเรือนแมสุกรเปนชุดใหญ ๆ  ใน
สัปดาหหรือกลุมคลอดนั้น ๆ (batch or lot wean) แลวแยกเลี้ยงแตละชุดตามระบบ
สัปดาหตัดขาดจากกันอยางชัดเจน ไมปะปนกัน รวมท้ังมีการแยกเลี้ยงสุกรอนุบาลและ
สุกรขุนหางจากกันเด็ดขาดในแตละฟารมที่หางไกลกันและไกลจากฟารมอื่นดวย เพ่ือลด
การแพรกระจายของเชื้อโรคจากสุกรสูสุกร เปนการจัดการแบบระบบการผลิตแบบมัลติ-
ไซต คือ ฟารมคลอด ฟารมสุกรอนุบาล และฟารมสุกรขุน เพ่ือปองกันการถายทอดเชื้อ
จากสุกรที่เปนพาหะของโรคภายในฟารมได ทําใหผลผลิตสุกรของฟารมสูงข้ึน ซ่ึงการ
จัดการในระบบนี้ เรียก การหยานมเร็วเพ่ือการแยกเลี้ยงลูกสุกรตามอายุ (SEW)   
 

                 จุดวิกกฤตสําคัญที่สุดของ SEW คือ การกําหนดอายุการหยานมที่จะ
กําหนดสถานภาพของสุขภาพในแตละฝูงสุกร ตัวอยางเชน ถาแมสุกรไมแพรเช้ือไว
ระหวางคลอด การหยานมที่อายุนอยกวา 14 วัน (ตารางที่ 10.7) มีโอกาสติดเช้ือ 
Streptococcus (S.) suis และ Hemophilus (H.) parasuis ในฝูงได ถา S. suis กอโรค
ข้ึน การรักษาสุกรปวยมีแบบเฉพาะ ซ่ึงแตกตางกันไดในแตละฝูงสุกร แตถา H. parasuis 
กอโรคขึ้น ยาปฏิชีวนะ (รูปฉีดหรือละลายนํ้า) ที่ไวตอเช้ืออาจจะถูกใชในขณะหยานม 
เพ่ือปองกันโรคในสุกรหยานม 

 

                 ถาหยานมอยูระหวาง 14-21 วัน S. suis และ  H. parasuis ยังคงพบอยู 
รวมท้ังอาจพบเชื้อแบคทีเรียอื่นในปริมาณไมมาก (ตารางที่ 10.7) และพบในสุกรหยานม
บางตัวระหวางการเลี้ยงสุกรรุนถึงสุกรขุนอาจไดรับเช้ือเขามาอีก แตไมแสดงอาการของ
โรคตราบเทาที่สภาพการเลี้ยงไมกอสภาวะเครียดแกสุกรมากไป เม่ืออายุหยานมมากกวา 
21 วัน โอกาสรับเช้ือโรคมีไดทุกโรคและจะแสดงอาการของโรคขึ้นเม่ือไดรับความเครียด
เขามา  แตถามีระบบการจัดการที่ดี สามารถลดความเครียดได จะไมมีสุกรปวย จาก
ตารางที่ 10.8 แสดงอายุหยานมลูกสุกรสูงสุดที่สามารถปองกันการติดเชื้อบางชนิดจาก
แมสุกรสูลูกสุกรในคอกคลอดได  
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ตารางที่ 10.7  ความสัมพันธของโรคกับอายุหยานม 
 

อายุหยานม (วัน) S. suis H. ps* Mh App Virus** 

<14 + + - - - 
>14-<21*** + + - - - 
>21 + + + + - 

*    ควบคุมไดดวยยาปฏิชวีนะขณะหยานม   
**   การแยกเชื้อไดตางกันขึ้นอยูกับการทําวัคซีนและโรคที่พบ 
***  ± เชื้อสามารถแยกไดปริมาณนอยจากสุกรบางตวั สําคัญตอนมีการหยานมกลุมใหญหรือ 
     เลี้ยงในสภาพมีสภาวะเครียด       
ที่มา : ดัดแปลงจาก Clark (1996) 
                        

ตารางที่ 10.8  อายุหยานมลูกสุกรสูงสุดที่สามารถปองกันการติดเช้ือจากแมสุกรสูลูกสุกร 
                   ในคอกคลอดได 
 

โรค อายุหยานมสงูสุด (วัน) 
โรคพิษสุนัขบาเทียม (AD) 21 
โรคปอดและเยือ่หุมปอดอักเสบ (Actinobacillus pleuropneumoniae; App) 21 
โรคทีจีอี (TGE) 21 
โรคเกลสเซอร (Hemophilus (H.) parasuis) 14 
โรคติดเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) 12 
โรคพีอารอารเอส (PRRS) 10 
โรคติดเชื้อมยัโคพลาสมา (Mycoplasma hyopneumoniae, Mh) 10 
โรคติดเชื้อพลาสเจอรเรลลา (P. multocida) 10 
โรคสมองอักเสบจากเชื้อสเตรปโตคอกคสั 
  (Streptococcal meningitis) (Streptococcus (S.) suis) 

14 

ที่มา : Yeske (1994) อางโดยประวตัิ (2545)  
 
 
 

 



ง.  ระบบปองกันโรค 
  

                 มาตรการของระบบปองกันโรคที่จําเปนสําหรับ SEW 
 

                 1.  โรงเรือนเลี้ยงสุกร   ควรมีร้ัวรอบบริเวณเลี้ยงสัตว เพ่ือปองกันบุคคลหรือ
สัตวอื่นโดยเฉพาะหนู ยานพาหนะภายนอกที่ผานเขามาตองผานการทําความสะอาดและ
ฆาเช้ือ คนเลี้ยงและแขกที่มาเยือนตองใหสวมใสเส้ือผา รองเทาบูทที่สะอาดกอนเขาคอก 
                 2.  คอกสุกรตองเปนคอกปด     เพ่ือปองกันการไดรับเช้ือจากคอกคางเคียง 
คอกสุกรทุกคอก รวมทั้งอุปกรณภายในคอก (พัดลม ที่ใหอาหาร เปนตน) ตองลางให
สะอาดดวยเครื่องลางแรงสูงและผานการฆาเช้ือดวยนํ้ายาฆาเช้ือที่สะอาด  
                 3.  บริเวณที่เลี้ยงสุกรหลายอายุ   ควรพิจารณาเรียงลําดับเขาดูแล จากสุกร
อายุนอยสุดไปสุกรอายุแกสุด  
                 4.  ระยะหางที่เพ่ิมข้ึนระหวางฝูงสุกรแมพันธุและสุกรหยานม  ชวยลดความ 
เส่ียงของการแพรเช้ือโรคขึ้นได (นอกจากนี้ถาชุดสุกรหยานมอยูเหนือลมของฝูงแมพันธุ
อยางนอย 100 เมตรข้ึนไป จะชวยเร่ืองสุขภาพไดมาก) 
                 5.  สุกรตายตองรีบนําออกเพื่อรวบรวมไปกําจัดทิ้งตอไป 
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