
 

บทที่ 18 
การปองกันโรคโลหิตจางลูกสุกร 

 

 
18.1  สาเหตุของโรคโลหิตจาง 

 

โรคโลหิตจางเปนปญหาใหญของผูเลี้ยงสุกร ถาหากดูแลไมดีลูกสุกรในระยะแรก
เกิดจะปวยเปนโรคโลหิตจางไดงายเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก ซ่ึงธาตุเหล็กเปนองคประกอบ
ที่สําคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง โรคโลหิตจางมักเปนในลูกสุกรอายุระหวาง 2-3 สัปดาห 
เน่ืองจากลูกสุกรอายุ 2-4 สัปดาหจะมีเม็ดเลือดแดงลดลงจาก 8-12 กรัมเปน 2-3 กรัมตอ
เลือด 100 มิลลิกรัม ในอายุระหวาง 3-4 สัปดาห อัตราการตาย 30-60 ปอรเซ็นต 

 

การเลี้ยงลูกสุกรเกิดใหมในโรงเรือนพ้ืนซีเมนตหรือพ้ืนสแล็ต ทําใหลูกสุกรไม
สามารถไดรับธาตุเหล็กจากแหลงอื่นนอกจากน้ํานมแม ซ่ึงมีธาตุเหล็กอยูในปริมาณนอย
มากเพียง 10-20 เปอรเซ็นตของปริมาณที่ตองการ การที่รางกายของลูกสุกรตองการธาตุ
เหล็กเนื่องจากลูกสุกรที่เกิดใหม มีธาตุเหล็กสะสมอยูในรางกาย 50 มิลลิกรัม สวนใหญ
ธาตุเหล็กเหลานี้ถูกสะสมอยูในตับ แตลูกสุกรมีความตองการธาตุเหล็กในการสรางความ
เจริญเติบโตใหแกรางกายวันละ 5-10 มิลลิกรัมหรือ 21 มิลลิกรัมตอนํ้าหนักของลูกสุกรที่
เพ่ิมข้ึน 1 กิโลกรัม ตามปกติลูกสุกรมีนํ้าหนักเพิ่มข้ึนเปน 2 เทาของน้ําหนักแรกเกิดใน
สัปดาหแรก และมีนํ้าหนักมากกวา 5 เทาของน้ําหนักแรกเกิดเมื่อสัปดาหที่ 4 เม่ือลูกสุกร
โตข้ึนอยางรวดเร็วปริมาณความตองการธาตุเหล็กจะเพิ่มข้ึนวันละ 7 มิลลิกรัม   ขณะท่ี
ลูกสุกรไดรับอาหารเพียงอยางเดียวคือ นํ้านมจากแม ซ่ึงมีปริมาณธาตุเหล็กนอยมาก
ประมาณ 1 มิลลิกรัมตอลิตร ดังน้ันปริมาณธาตุเหล็กที่สะสมไวเม่ือแรกเกิดรวมกับที่ไดรับ
จากน้ํานมจะเพียงพอกับความตองการของลูกสุกรไดเพียง 7-10 วันเทานั้น ในไมชาธาตุ
เหล็กที่สะสมอยูในรางกายของลูกสุกรก็ถูกใชหมดไป นอกจากนี้การดูดซึมธาตุเหล็กของ
ลําไสและอัตราการสรางเม็ดเลือดแดงสูงมาก นํ้ายอยและโปรตีนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
ธาตุเหลก็จากเนื้อเยื่อไปสูนํ้าเลือดมีปริมาณเพิ่มข้ึน เปนผลใหอัตราการเคลือ่นยายธาตุเหล็ก
จากเนื้อเยื่อไปสูนํ้าเลือดโดยผานอวัยวะที่สรางเม็ดเลือดแดงเร็วข้ึน หากลกูสุกรไมไดรับ
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การเสริมธาตุเหล็กในชวงกอนหนานี้จะทําใหลูกสุกรขาดธาตุเหล็ก ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําให
ลูกสุกรเปนโรคโลหิตจาง  

 

18.2  ลักษณะอาการที่เห็นไดจากภายนอก 
 

ลูกสุกรจะอวนจนดูพองมีมันรอบคอ  ลูกสุกรที่ซุกซนจะตายเนื่องจากวิ่งซนจน
เหน่ือยและหายใจไมออก การผลิตนํ้าดีจากตับลดลง จึงทําใหการยอยอาหารพวกไขมัน
นอยลงดวย ทําใหลูกสุกรอุจจาระรวง ลักษณะสีของอุจจาระเปนสีขาวหรือเทา ตอมาลูกสุกร
ทองเสียอยางแรงเนื่องจากติดเช้ืออี.โคไล ลูกสุกรที่เปนโรคนี้จะหงอยซึม หายใจไม
สะดวก ขนต้ังไมเรียบ ผิวหนังหยาบ หูและหางตก สีผิวบริเวณใบหู จมูก และเยื่อชุม เชน 
เหงือกจะซีด และเกิดอาการบวมน้ําที่หัว สวนลางของรางกาย และไหล ตอมาการ
เจริญเติบโตชา ออนแอ แคระแกรน และมีความตานทานโรคนอย ทําใหเปนโรคอื่นไดงาย 

 

18.3  การปองกันโรค 
 

การใหธาตุเหล็กเพื่อปองกันการขาดธาตุเหล็กในลูกสุกร มีอยู 2 วิธีคือ 
 

1.  การใหธาตุเหลก็แกลูกสกุรโดยทางปาก    
 

                1.1  การปายลิ้น วิธีน้ีทําไดโดยใชสารละลายของเฟอรัสซัลเฟต เฟอริคซัลเฟต  
เปนตน ซ่ึงเปนเหล็กอนินทรีย ปายที่ลิ้นของลูกสุกรหรือหัวนมของแมสุกร  เม่ือลูกสุกรกิน
นมแมจะไดรับธาตุเหล็กไปดวย การใหธาตุเหล็กเมื่อลูกสุกรอายุได 2 วัน โดยใหวันเวนวัน
จนกวาลูกสุกรเริ่มกินอาหารไดเม่ืออายุประมาณ 10 วัน การใหเฟอรัสซัลเฟตกินจะตอง
ระมัดระวังเร่ืองการใหเกินขนาด เพราะถาหากใหกนิเกินกวา 2 กรัมจะเปนพิษแกลูกสุกร 
ทําใหลูกสุกรมีอาการตัวสั่น หายใจไมออก ชัก และตาย นอกจากนั้นการใหธาตุเหล็กแก
ลูกสุกรทางปาก ธาตุเหล็กที่ใชยังถูกขับถายจากรางกายทางอุจจาระอีกกวา 80 เปอรเซ็นต 
เพราะการดูดซึมสารประกอบพวกนี้ในลูกสุกรมีตํ่ามาก 

 

                1.2  การปมปาก การใหธาตุเหล็กแกลูกสุกรโดยวิธีปมยาเขาปาก (oral  
pumping) ใหธาตุเหล็กในรูป iron dextran    โดยปมเขาปากลูกสุกรที่เกิดใหมภายใน 12  
ช่ัวโมงหลังคลอด ขนาด 200 มิลลิกรัมตอตัว    ผนังลําไสเล็กของลูกสุกรเกิดใหมสามารถ 
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ดูดซึมสารอาหารโปรตีนที่มีโมเลกุลใหญได เชน immunoglobulin ในนํ้านมมีนํ้าหนัก
โมเลกุล 160,000-1,000,000  ดังนั้นธาตุเหล็กชนิด dextran มีนํ้าหนักโมเลกุล 100,000  
จึงสามารถถูกดูดซึมไดดวย 

 

2.  การใหธาตุเหลก็แกลูกสกุรโดยการฉีดเขากลามเนื้อ      
 

                ปจจุบันฟารมสุกรสวนใหญใชวิธีน้ี โดยการฉีดธาตุเหล็กซึ่งเตรียมในรูปของ 
iron dextran ใหแกลูกสุกร เปนวิธีที่งาย สะดวกและใชไดผลดี ปริมาณของธาตุเหล็กที่ใช
ฉีดใหแกลูกสุกรนั้น 100-200 มิลลิกรัมตอตัว  โดยทําการแบงฉีดใหแกลูกสุกร 1 ครั้งหรือ 
2 ครั้งก็ได ถาให 1 ครั้งจะใหเม่ือลูกสุกรอาย ุ1-3 วัน ปริมาณ 200 มิลลิกรัม (2 มิลลิลิตร) 
ถาให 2 ครั้งจะใหครั้งแรกเมื่อลูกสุกรอาย ุ1-3 วัน และภายหลงัจากใหครั้งแรกแลว 7 วัน 
ครั้งละ 100 มิลลิกรัม (1 มิลลิลิตร) การใหสองครั้งจะไดผลดีกวาในแงการดูดซึมของยา
ดีกวาแตเสียเวลา  

 

18.4  วิธีการฉีดธาตุเหล็กใหแกลูกสุกร 
 

ธาตุเหล็กในรูป iron dextrane มีลักษณะขน การฉีดเขากลามเนื้อลูกสุกรมัก
พบวามีนํ้ายาไหลกลับออกมาเมื่อถอนเขมจากผิวหนัง หรืออาจเกิดการคั่งคางของธาตุ
เหล็กเปนสีดําใตผิวหนังตรงบริเวณที่ฉีด หรืออาจเกิดฝตรงตําแหนงที่ฉีดถาหากใชเขมไม
สะอาด   

 

การฉีดธาตเุหล็กใหแกลูกสกุร มีข้ันตอนดังนี ้
 

1.  เตรียมกระบอกฉีดยา ขนาด 2 มิลลิลิตรหรือมากกวา เข็มเบอร 20 ยาว 5/8 น้ิว 
หรือประมาณ 1 น้ิว  

2.  ทําการฆาเช้ือกระบอกฉีดยาและเข็ม โดยการตมในน้ําเดือดนาน 5 นาที และ
ปลอยใหเย็น 

3.  หยิบขวดธาตุเหล็กออกมาแกะแผนเหล็กที่หุมจุกยางตรงรอยตออก แลวเช็ด 
จุกขวดดวยแอลกอฮอล ปลอยใหแอลกอฮอลแหง จับกระบอกฉีดยาพรอมเข็มแทงลงไป
บนจุกยางและทําการดูดจนไดปริมาณตามตองการ   ดึงเข็มพรอมกระบอกฉีดยาออกจาก 
จุกยาง  ทําการไลอากาศออกจนมีธาตุเหล็กปร่ิมออกมาที่ปลายเข็ม 



4.  ตําแหนงที่ฉีดคือ     กลามเนื้อบริเวณโคนขาหลังดานนอก หรือกลามเนื้อคอ 
กอนทําการฉีดควรทําความสะอาดบริเวณที่จะฉีดดวยแอลกอฮอล แลวใชน้ิวมือบิดหนัง
หรือดึงใหผิวหนังตรงบริเวณที่จะฉีดเหลื่อมไปกอนเล็กนอยจึงปกเข็ม เพ่ือใหภายหลังจาก
การฉีดยาแลวเม่ือปลอยผิวหนังจะกลับมาตามเดิมปดรูเข็มทําใหนํ้ายาไมไหลกลับ การปก
เข็มลงไปตั้งฉากกับผิวหนัง คอย ๆ ดึงกานสูบข้ึนเล็กนอยดูวามีเลือดติดขึ้นมาหรือไม  
ถาไมมีก็เดินยาจนหมด 

5.  หลังจากนั้นควรใชมือชวยนวดบริเวณที่ฉีดยาสักเล็กนอย 
6.  นํากระบอกและเข็มไปลางใหสะอาดกอนทําการเก็บ 
 

ขอควรระวังคือ  
 

ไมควรฉีดธาตุเหล็กใหแกลูกสุกรที่มีอายุตํ่ากวา 24 ช่ัวโมง เพราะอาจทําใหลูก
สุกรช็อค ลูกสุกรบางตัวอาจแสดงอาการแพธาตุเหล็กที่ฉีดใหภายใน 3-12 ช่ัวโมง บางตัว
อาจถึง 3 วัน โดยลูกสุกรจะแสดงอาการหายใจลําบาก ไมอยากดูดนม ตัวสั่น ชัก เดินขา
กระเพลก และบางตัวไมรูสึกตัว บริเวณที่ฉีดธาตุเหล็กจะมีสีนํ้าเงินปนแดง ลูกสุกรสวน
ใหญจะตายภายใน 12-24 ช่ัวโมงภายหลังที่ฉีด การตายของลูกสุกรสวนใหญมีสาเหตุจาก
การเปนพิษของธาตุเหล็กที่ฉีดและความรูสึกไวอยางผิดปกติตอธาตุเหล็กของลูกสุกร 
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