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การเตรียมรับและการจัดการน าสุกรสาวทดแทนเข้าฟาร์ม 

โดยปกติแล้วการน าสุกรสาวเข้าฟาร์มเพ่ือทดแทน หรือจะเริ่มต้นฟาร์มใหม่ควรท าเป็นแผนงาน

ล่วงหน้าและต่อเนื่องระหว่าง 6-12 เดือน เพ่ือความสะดวกในการจัดการ และวางแผนให้สัมพันธ์กับการผลิต

ของฟาร์มอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ก าหนดพ้ืนที่เลี้ยงสุกรต้องแยกออกต่างหากจากฝูงผลิตสุกร และจัดให้สุกรอยู่ในคอกรวม       

(มีพ้ืนทีข่นาด 2 ตารางเมตรต่อตัว และควรมีการเลี้ยงรวมกัน 10-12 ตัวต่อคอก) 

2. ส าหรับฟาร์มเก่า ควรน าแม่สุกรคัดทิ้งมาเลี้ยงรวมกับสุกรสาวใหม่ในอัตราส่วน แม่เก่า 1 ตัวต่อ

สุกรสาว 10 ตัว ระยะเวลานานประมาณ 30 วัน 

3. ละลายวิตามินในน้ าให้กินช่วง 1-3 วันแรก 

4. ก าจัดพยาธิภายในและภายนอกหลังรับสุกรเข้าฟาร์มแล้ว 1 สัปดาห์ 

5. ให้อาหารสุกรรุ่นพันธุ์ วันละ 2.2 – 2.5 กิโลกรัมต่อตัว 

6. ท าวัคซีนตามโปรแกรมที่ก าหนด 

7. เมื่อพบสุกรป่วยให้รีบรักษา 

8. เลี้ยงสุกรในโรงเรือนสุกรทดแทนประมาณ 90 วัน 

9. ควรน าสุกรสาวขึ้นใช้งานเมื่อมีอายุ 8 เดือน หรือมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 130 กิโลกรัม 

 

 
 



 
 

การจัดการสุกรพ่อพันธุ์  

การจัดการเกี่ยวสุกรพ่อพันธุ์ถือเป็นอีกเรื่องส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการผลิตลูกสุกร  

ดังเช่นที่มีค ากล่าวไว้ว่า “สุกรพ่อพันธุ์มีมูลค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของฝูงสุกรพันธุ์” การจัดการและปรับปรุงใน

เรื่องนี้จึงค่อนข้างจะมีผลต่อต้นทุนของการเลี้ยงสุกรพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง 

การรับสุกรพ่อพันธุ์ใหม่เข้าฟาร์มที่ช่วงอายุ 5-6 เดือน ควรมีการเตรียมคอกที่สะอาดและแห้ง มีขนาด

พอเหมาะ มีน้ าสะอาดส าหรับให้พ่อสุกรพันธุ์ได้ดื่ม จะต้องไม่มีลมโกรก และที่ส าคัญ ต้องไม่นําสุกรพ่อพันธุ์

ใหม่นี้เข้าไปขังรวมกับสุกรอ่ืนในฟาร์ม โดยเด็ดขาด  

หากขาและกีบมีเป็นแผลบาดเจ็บจะต้องรีบจัดการรักษาโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะขาหลัง การใช้

ฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต ์จุ่มเท้าจะช่วยรักษาแผลที่ขาและกีบเท้าได้ดี  ทางด้านอาหารที่ให้กับพ่อสุกร ควรใช้

อาหารชนิดเดียวกับอาหารแม่พันธุ์อุ้มท้อง  โดยจะต้องดูขนาดและรูปร่างของพ่อสุกรพันธุ์ให้มีขนาดเหมาะสม 

ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป ทั้งนี้เพ่ือท าให้พ่อสุกรพันธุ์มีความต้องการผสมพันธุ์ตลอดเวลา 

สุกรพ่อพันธุ์ควรเริ่มฝึกใช้งานได้ที่อายุตั้งแต่ 7 - 8 เดือนขึ้นไป โดยอาจย้ายสุกรพ่อพันธุ์หนุ่มเข้ามา

ใกล้คอกผสมหรือคอกรีดน้ าเชื้อ เพื่อให้พ่อสุกรหนุ่มได้มีโอกาสปรับตัว ได้กลิ่น และได้ยินเสียงของแม่สุกร คอก

ของพ่อพันธุ์สุกรควรมีพ้ืนที่กว้างพอควร โดยประมาณ 6 ตารางเมตร และมีพ้ืนแห้ง ไม่ลื่นหรือหยาบเกินไป 

1. การฝึกพ่อพันธุ์หนุ่มส าหรับผสมจริง   

a. ในการผสมครั้งแรกควรเลือกแม่สุกรนางที่เคยให้ลูกมาแล้วและมีขนาดใกล้เคียงกัน มี

นิสัยค่อนข้างเงียบ ไม่ดุ และแม่สุกรจะต้องเป็นสัดเต็มที่ โดยถ้ากดหลังแล้วจะต้องยืนนิ่ง  

b. ขณะพ่อพันธุ์หนุ่มขึ้นผสมแม่สุกร ควรมีคนช่วยจับให้อวัยวะเพศผู้สอดเข้าช่องคลอดของ

ตัวเมียพอดี โดยจะต้องล้างท าความสะอาดมือก่อนจับ และระวังอย่าให้พ่อสุกรล้มหรือ

ตกลงมาก่อนที่จะผสมเสร็จ  

c. ควรให้พ่อพันธุ์หนุ่มขึ้นผสมกับแม่สุกรในช่วงที่อากาศเย็นสบาย เช่น ตอนเช้า หรือตอน

เย็น 

2. การฝึกพ่อพันธุ์หนุ่มส าหรับผสมเทียม 

a. ฝึกให้พ่อพันธุ์หนุ่มขึ้นหุ่น (Dummy) อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 15 

นาทีต่อครั้ง  

b. หุ่นที่ให้พ่อพันธุ์หนุ่มฝึกขึ้น ควรมีขนาดเล็ก เพ่ือง่ายต่อการขึ้น และไม่ควรน าหุ่นที่ใช้รีด

น้ าเชื้อของพ่อพันธุ์ที่มีอายุแล้วมาใช้ 

c. หุ่นที่ใช้รีดน้ าเชื้อต้องมีกลิ่นของแม่สุกรหรือน้ าเชื้อของพ่อสุกรตัวอ่ืนติดอยู่ด้วย 



 
 

d. การฝึกครั้งแรก อาจน าหุ่นเข้าไปในคอกพ่อพันธุ์หนุ่มก็ได้ ครั้งต่อๆไปจึงน าพ่อพันธุ์หนุ่ม

ไปขึ้นหุ่นที่คอกรีดน้ าเชื้อ 

 

 
3. การใช้งานสุกรพ่อพันธุ์ 

a. การใช้งานสุกรพ่อพันธุ์ แบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้  

 

อายุ (เดือน) ผสมจริง ผสมเทียม 
8 – 12 2 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 

มากกว่า 12 3 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/5 วัน 
   

โดยพ่อพันธุ์ที่ใช้ผสมจริงติดต่อกันนาน 3 สัปดาห์ ควรหยุดใช้งาน 1 สัปดาห์ 

 

4. การให้อาหารสุกรพ่อพันธุ์ 

a. ควรให้อาหารสุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง 2.3 – 2.5 กิโลกรัม/วัน  



 
 

การจัดการแม่สุกรผสม-อุ้มท้อง 

การผสมพันธุ์ 

1. การตรวจสัด 

การตรวจสัดที่แม่นย าส่งผลให้การผสมเทียมประสบผลส าเร็จ โดยปกติแม่สุกรแต่ละตัวอาจแสดง

อาการเป็นสัดแตกต่างกันบ้างแต่หลักใหญ่ๆที่ควรพิจารณาในการตรวจสัด คือ ควรตรวจสัดวันละ 2 

ครั้ง เช้าและเย็น เมื่อพบว่าสุกรตัวใดเป็นสัด ให้บันทึกเวลาที่เป็นสัดทุกครั้ง และไม่ควรตรวจสัดขณะ

สุกรกินอาหารหรือการปฏิบัติอื่นๆ บนตัวแม่สุกรเพราะจะท าให้ผิดพลาดได้ 

  ข้อบ่งชี้ในการแสดงอาการเป็นสัด 

o กระวนกระวาย ไม่นอนพักเหมือนสุกรตัวอื่น 

o กินอาหารน้อยลง หรือไม่กินเลยส่งเสียงร้อง 

o ปืนคอก หรือปืนแม่สุกรที่อยู่ใกล้เคียง 

o อวัยวะเพศ บวม แดง มีน้ าเมือก 

o แม่สุกรจะนิ่ง เมื่อใช้มือกดบริเวณหลังและสะโพก หรือ ยอมให้ผู้ทดสอบขี่หลังโดย   ไม่

ดิ้นรน 

2. การผสมเทียม 

การผสมเทียม (artificial insemination, AI) หมายถึง การผสมพันธุ์โดยการฉีดเชื้ออสุจิของสัตว์ตัวผู้
เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์ตัวเมีย เพ่ือให้สัตว์ตัวเมียตั้งท้อง โดยไม่ต้องผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ 
 

ข้อดีของการผสมเทียม 

1) ท าให้การปรับปรุงพันธุ์ได้รับความส าเร็จเร็วขึ้น  

2) ลดจ านวนการใช้พ่อพันธุ์ไดน้้อยลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ทางหนึ่ง  

3) ประสิทธิภาพแน่นอนเนื่องจากสามารถตรวจสอบปริมาณ และ สมรรถภาพของตัวอสุจิ  

4) หลีกเลี่ยงการติดเชื้อซึ่งอาจถ่ายทอดกันได้ระหว่างพ่อและแม่พันธุ์ 

5) ช่วยแก้ปัญหาด้านการผสมพันธุ์ เช่น พ่อพันธุ์ไม่อยากผสม , พ่อพันธุ์มีปัญหาเรื่องขาเสีย ขา

อ่อน ผสมไม่ได้, ขนาดของพอและแม่พันธุ์ต่างกัน, พ่อพันธุ์อายุมาก เป็นต้น 

 

 

 



 
 

ข้อเสียของการผสมเทียม 

1) ถ้าพ่อพันธุ์ที่น ามารีดน้ าเชื้อเป็นพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะไม่ดี เนื่องจากไม่ได้มีการทดสอบอย่าง

จริงจัง หรือเป็นพ่อพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบในด้านการให้ผลผลิต แต่มียีนของลักษณะอันไม่พึง

ประสงค์ที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมแฝงอยู่ จะท าให้การแพร่กระจายพันธุ์ที่ไม่ดีไปได้อย่าง

รวดเร็ว 

2) การผสมเทียม ส่งผลให้อัตราการผสมติดต่ ากว่าการผสมธรรมชาติ 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ และ

ยิ่งต่ าลงหากผู้ปฏิบัติขาดความช านาญ 

3) การผสมเทียมหากปฏิบัติไม่สะอาด อาจเป็นสาเหตุท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 

ขั้นตอนการผสมเทียม 
1) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียม 
ตาราง 1 แสดงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ์ 

ระยะเวลาจากหย่านม เวลาที่ตรวจพบ 
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดน้ าเชื้อ 

จนเริ่มยืนนิ่ง (วัน) ว่ายืนนิ่ง 

1 – 3 เช้า ผสมครั้งแรกตอนเช้าวันที่ 2 

  
ผสมครั้งที่ 2 ตอนเย็นวันที่ 2 หรือตอนเช้า

วันที่ 3 

4 - 5 เช้า ผสมครั้งแรกตอนเย็นวันที่ 1 

  ผสมครั้งที่ 2 ตอนเช้าวันที่ 2 

มากกว่า 5 วัน เช้า ผสมครั้งแรกตอนเช้าวันที่ 1 

สุกรสาว เช้า ผสมครั้งแรกตอนเช้าวันที่ 1 

2) การเตรียมแม่พันธุ์ 

a. อาบน้ าแม่สุกรให้สะอาด โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ เช็ดให้แห้ง  ก่อนผสม 30 

นาท ี

b. เตรียมอุปกรณ์ผสมเทียม เช่น อวัยวะเพศผู้เทียม (เดือยเทียม) กระดาษทิชชู น้ าเชื้อ 

กระติกใส่น้ าเชื้อ กระสอบทราย ผ้าแห้ง ฟองน้ า เป็นต้น 

c. น าพ่อสุกรมายืนกระตุ้นแม่สุกรด้านหน้า 

3) การสอดอวัยวะเพศผู้เทียม 

a. ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และหัวแม่มือเปิดแคมอวัยวะเพศเมียให้แยกออกจากกัน เพ่ือให้

สอดอวัยวะเพศผู้เทียมได้ง่าย 



 
 

b. ค่อยๆ สอดท่อผสมเข้าไปในช่องคลอดให้ปลายท่อเอียงขึ้นด้านบนเล็กน้อยเพ่ือ

ป้องกันท่อผสมเข้าไปในท่อน้ าปัสสาวะ 

c. เมื่อรู้สึกตึงมือ และ คะเนว่าปลายท่อจ่อเข้าในปากมดลูกแล้ว ค่อยๆหมุนท่อผสมไป

ทางด้านซ้ายจนรู้สึกติดหนึบจึงหยุดหมุน (ในกรณีใช้ท่อผสมชนิดเกลียว) 

d. เริ่มเดินน้ าเชื้อเล็กน้อยแล้วลองหมุนท่อผสมเข้าไปอีกจนแน่ใจว่าแน่นจึงค่อยๆเดิน

น้ าเชื้อต่อไป 

e. ถ้าใช้ท่อผสมเทียมชนิดอ่ืนที่ไม่เป็นเกลียวจะต้องแน่ใจว่าปลายท่อเข้าไปในปาก

มดลูกและค่อยๆ เดินน้ าเชื้อ 

4) การปล่อยหรือเดินน้ าเชื้อ 

a. ขณะผสม ปล่อยน้ าเชื้อช้าๆ ใช้เวลาประมาณ 5 – 10 นาท ี

b. ผสมเสร็จ ทิ้งอวัยวะเพศผู้เทียมในช่องคลอด 1 – 30 นาที แล้วแต่ชนิดของอวัยวะ

เพศผู้เทียม เพ่ือป้องกันน้ าเชื้อไหลกลับ 

  

  
3. การจัดการแม่สุกรหลังผสมพันธุ์ 

a. แม่สุกรหลังผสม ควรน ามาใส่ซองยืนเพื่อจัดให้เป็นชุดผสมเดียวกัน และไม่ควรเคลื่อนย้ายแม่

สุกรในช่วง 3 – 21 วันหลังผสม เพราะอาจท าให้เกิดการสูญเสียของตัวอ่อนลูกสุกรขณะอุ้ม

ท้อง 

b. ปล่อยพ่อพันธุ์ตรวจเช็คการเป็นสัดในแม่สุกร โดยให้พ่อพันธุ์เดินบริเวณด้านหน้าแม่พันธุ์  

และให้สังเกตพฤติกรรมสุกร โดยเฉพาะที่อายุอุ้มท้องครบ 3 , 6 สัปดาห์  ให้ใช้เวลาและ

ความสนใจเป็นพิเศษ หรืออาจใช้เครื่องตรวจการอุ้มท้องช่วยก็ได้ 



 
 

c. ดูแลจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนให้ดี โดยเฉพาะเรื่องการปรับอุณหภูมิ การระบาย

อากาศ และระบบพ่นน้ าฝอย (Fogger) 

 

4. การให้อาหารแม่สุกรหลังผสม-อุ้มท้อง 

การให้อาหารแม่สุกรต้องค านึงถึงรูปร่างและระยะการให้ผลผลิตของแม่สุกรแต่ละตัว ซึ่งการ

ควบคุมการให้อาหารให้เหมาะสมช่วยลดอัตราการคัดท้ิงแม่พันธุ์ เพ่ิมจ านวนลูกสุกร และมีอายุการให้

ลูกนานขึ้น 

 

 หลักในการให้คะแนนเกี่ยวกับรูปร่างและขนาดของแม่สุกรพิจารณาจากลักษณะกระดูกสะโพกและ

กระดูกสันหลัง ดังรูปภาพประกอบและค าอธิบาย 

ภาพประกอบการให้คะแนนรูปร่างของแม่สุกร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ค าอธิบายคะแนนรูปร่างของแม่สุกร 

คะแนน 1 : ผอมมาก กระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังโผล่มองเห็นชัดเจน 

คะแนน 2 : ผอม กระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังโผล่มองเห็นไม่ชัด แต่รู้สึกได้
โดยใช้ฝ่ามือคล า 

คะแนน 3 : ปานกลาง กระดูกสะโพกและกระดูกสันหลังมองไม่เห็น แต่รู้สึกได้โดยใช้ 
ฝ่ามือกดแรงๆ 

คะแนน 4 : อ้วน มองไม่เห็นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง และแม้ใช้มือกด

     

ผอมมาก ผอม อ้วนมาก อ้วน ปานกลาง 
หย่านม เข้าคลอด 1 2 3 4 5 



 
 

แรงๆ ก็คล าไม่พบ 

คะแนน 5 : อ้วนมาก มองไม่เห็นกระดูกสะโพกและกระดูกสันหลัง ตัวอ้วนกลม 

การก าหนดคะแนนของแม่สุกรเราจะต้องดูระยะและสภาวะของแม่สุกร เช่น ในระยะ   ช่วง

หย่านม เราต้องการให้คะแนนของแม่สุกรอยู่ระหว่าง 2.0 - 2.5 และใน ช่วงท้องแก่ใกล้คลอด เรา

ต้องการให้คะแนนของแม่สุกรอยู่ระหว่าง 3.0 - 3.5  

การรักษารูปร่างและขนาดของแม่สุกรให้มีคะแนนรูปร่างอยู่ในระดับ 2.6 – 3.6 ยังช่วยลด

อัตราการคัดทิ้งแม่พันธุ์ประมาณ 9% เพ่ิมจ านวนการให้ลูก อายุการให้ลูกนานขึ้น และเมื่อมีการคัด

แม่พันธุ์ออกตามวาระท่ีเหมาะสมยังได้ราคาสุกรคัดทิ้งที่ดีขึ้นจากท่ัวๆไปด้วย  

การพิจารณาสภาพรูปร่างและขนาดของแม่สุกรด้วยระบบคะแนนนี้ควรมีการประเมินอยู่

เสมอตลอดวงจรของการเลี้ยงแม่พันธุ์  หรือ อย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีการสรุปสภาพรูปร่าง และ 

ขนาดของแม่สุกร เพ่ือพิจารณาการปรับการให้อาหารแม่พันธุ์ (เพ่ิมหรือลด) ส าหรับแม่สุกรทั้งฝูงหรือ

เป็นรายตัวตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้แม่สุกรอ้วนเกินไป หรือ ผอมเกินไป และยังเป็น

การป้องกันการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดไม่ใหม้ากเกินไปในช่วงของการให้ลูกอีกด้วย 

การให้อาหารแม่สุกรระยะอุ้มท้องตามคะแนนรูปร่าง 

ระยะอุ้มท้อง (วัน) คะแนนรูปร่าง สุกรสาว (กก./ตัว/วัน) สุกรนาง (กก./ตัว/วัน) 

0 – 28 
>3.5 

2.5 – 3.5 
<2.5 

2.0 
2.0 
2.3 
2.5 

29 – 84 
>3.5 

2.5 – 3.5 
<2.5 

2.2 
2.0 
2.3 

2.5 – 3.0 

85 – 116 
>3.5 

2.5 – 3.5 
<2.5 

2.5 
2.5 
3.0 
3.5 

 



 
 

 
5. การจัดการสภาพแวดล้อม 

การจัดการสภาพแวดล้อมส าหรับแม่สุกรผสม-อุ้มท้อง ต้องสะอาด แห้ง เย็น และมีการ

ระบายอากาศที่ดี เพราะสภาพแวดล้อมมีผลต่อการปฏิสนธิ การฝังตัว การอยู่รอดของตัวอ่อน และ

สุขภาพของแม่สุกร ควรมีการใช้น้ าหยดหรือสเปรย์ รวมถึงพัดลมเพ่ือช่วยระบายอากศ และมี

โปรแกรมการเก็บมูลสุกรทั้งวันเพ่ือความสะอาดและป้องกันสุกรทับมูลตัวเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การจัดการแม่คลอดและลูกกินนม 

1. การเตรียมซองคลอด 

- ล้างท าความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ 

- พักคอกอย่างน้อย 5 วัน 

- ปรับปรุงพื้นแสลท, ซองคลอด และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 

- ก่อนน าสุกรเข้าซองคลอดให้พ่นยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง 

2. การเตรียมแม่พันธุ์เข้าคลอดและดูแลแม่พันธุ์ในซองคลอด 

- ตรวจเช็คแม่สุกรที่น าเข้าห้องคลอดตามวันก าหนดคลอด 

- อาบน้ าแม่สุกรที่จะเตรียมเข้าซองคลอดให้สะอาด 

- เมื่อสุกรตัวแห้งให้พ่นยาฆ่าเชื้อ 

- พ่นยาก าจัดพยาธิภายนอกเมื่อสุกรตัวแห้งหลังจากการพ่นยาฆ่าเชื้อ 

- ย้ายแม่สุกรเข้าซองคลอดในช่วงเช้า ขณะที่อากาศยังไม่ร้อน 

- ควรย้ายด้วยความนิ่มนวล และระมัดระวังเป็นเพิเศษ 

- ต้องย้ายแม่สุกรเข้าคลอดก่อนถึงก าหนดคลอด 5 – 7 วัน 

- จัดเรียงให้แม่สุกรที่คลอดพร้อมกันหรือใกล้กันให้อยู่ติดกัน 

- ปรับเหล็กที่ก้ันท้ายแม่สุกรให้เหมาะสมกับขนาดของแม่สุกร 

- ตรวจสอบว่าแม่พันธุ์อยู่สบาย ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป 

3. การดูแลแม่พันธุ์ขณะคลอด 

- แม่สุกรที่ก าลังจะคลอดจะไม่สนใจกินอาหาร หายใจถี่ มีอาการกระวนกระวายตื่นตกใจง่าย 
(โดยเฉพาะแม่สุกรสาวท้องแรก) เต้านมขยายและเริ่มมีน้ านมไหลออกมา 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ ได้แก่ ผ้าเช็ดตัวลูกสุกร ไฟกก กล่องกก น้ ายาฆ่าเชื้อ ถุงมือล้วง
คลอด สารหล่อลื่น เช่น พวกสบู่ เป็นต้น เพ่ือใช้งานได้ทันที เมื่อเกิดการคลอด 

- การคลอดสุกร ลูกสุกรไม่จ าเป็นต้องเอาหัวออกก่อนเสมอไป อาจจะเอาขาออกก่อนก็ได้ ไม่ถือว่า
เป็นอาการผิดปกติ 

- การคลอดปกติ จะใช้เวลานานไม่เกิน 5 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับจ านวนลูกสุกรในท้อง) และระยะเวลา
ระหว่างคลอดลูกแต่ละตัวห่างกันประมาณ 10 – 15 นาที  

- ถ้าพบแมสุ่กรคลอดลูกผิดปกติ จ าเป็นต้องพิจารณาท าการช่วยล้วงคลอด 
o กรณีแม่สุกรแสดงอาการเบ่งคลอดแต่ไม่มีลูกออกมา หรือแม่สุกรคลอดทิ้งช่วงนาน

มากกว่า 30 นาที โดยมากมักพบในแม่ล าดับท้องที่ 6 ขึ้น หรือแม่ป่วย แม่สุกรจะมี
ลักษณะตาแดงหรือตาถลน พบของเหลวปนเลือด  ให้ล้างท าความสะอาดบริเวณก้นและ
ปากช่องคลอด โดยผู้ที่จะท าการช่วยคลอดต้องล้างมือและแขนให้สะอาดด้วยสบู่  มีการ



 
 

ฆ่าเชื้อและทาสารหล่อลื่นอย่างดีก่อนการล้วงคลอด (ผู้ที่ท าการล้วงคลอดต้องตัดเล็บให้
สั้น ไม่มีคม และวครมีมือ, แขนที่ล็ก) ในการล้วงคลอดให้สอดมือเข้าทางช่องคลอดอย่าง
ช้าๆ ในลักลักษณะบิดกลับไปกลับมา เมื่อพบลูกสุกรให้พยายามจัดท่าลูกสุกรให้ถูกต้อง 
แล้วค่อยๆดึงลูกสุกรออกมา โดยให้จังหวะการดึงลูกสุกรพร้อมกับจังหวะการเบ่งของแม่ 
เมื่อท าการช่วยลูกสุกรจนหมดแล้ว ให้ล้างช่องคลอดให้สะอาดทันที และฉีดยาปฏิชีวนะ
พร้อมยาแก้อักเสบและยาลดไข้ติดต่อกัน 3 – 5 วัน เพ่ือลดปัญหามดลูกอักเสบหลังการ
คลอด 

o กรณีแม่สุกรไม่มีแรงเบ่ง ลูกสุกรที่คลอดออกมาแล้ว 1 หรือ 2 ตัว มีลักษณะตัวแห้ง แม่
สุกรนอนนิ่งไม่แสดงอาการเบ่งคลอด แต่ท้องยังมีลักษณะใหญ่และยังไม่มีการไหลออกมา
ของรก ควรใช้ฮอร์โมนอ๊อกซี่โตซินขนาด 20 IU ฉีด 2 ซีซี เพ่ือช่วยให้มดลูก   บีบตัว 
และอาจฉีดซ้ าได้ แต่ควรห่างจากเข็มก่อน 30 นาที 

4. การดูแลลูกสุกรขณะคลอด 

เมื่อลูกสุกรคลอดออกมา ต้องรีบเอาเมือกออกจากปากและจมูก เช็ดตัวลูกสุกรให้แห้งด้วยผ้า

สะอาด ใช้ด้ายมัดสายสะดือและตัดห่างจากท้องประมาณ 2.0 นิ้ว ทาด้วยทิงเจอร์ และจัดให้

ลูกสุกรได้กินนมน้ าเหลืองทันที (ต้องให้ลูกสุกรทุกตัวได้กินนมน้ าเหลืองภายใน 3 – 4  ชั่วโมง

หลังคลอด) ถ้าลูกสุกรอ่อนแอไม่สามารถดูดนมได้เอง ต้องช่วยรีดนมน้ าเหลืองให้กิน 

5. การดูแลแม่พันธุ์และลูกสุกรหลังคลอด 

การดูแลแม่พันธุ์ 

- เมื่อการคลอดสิ้นสุดลง ล้างท าความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศและพ้ืนคอกให้สะอาด 

- ตรวจสอบการกินอาหารและน้ าของแม่สุกร (ให้อาหารวันละ 3 – 4 ครั้ง ตามโปรแกรม และการ

กินน้ า วันละ 16 – 20 ลิตร) 

- ตรวจสอบอาการเต้านมอักเสบ ดูได้จากเต้านมบวมแดง แข็งเป็นไตและร้อน ถ้าตรวจพบให้ใช้ผ้า

ชุบน้ าอุ่นนวดเต้านม รีดน้ านมที่คัดเต้าออกให้หมด ถ้าพบว่ามีไข้ (อุณหภูมิ >103๐F) ให้ฉีดยา

ปฏิชีวนะ และยาลดไข้ 

- คอยติดตามแม่สุกรหลังคลอด 3 – 4 วัน ว่าน้ าคาวปลาแห้งหรือไม่ มีหนองไหลหรือไม่ หากตรวจ

พบต้องรีบท าการรักษาทันท ี

- การย้ายฝาก 

o ควรย้ายฝากเม่ือลูกสุกรได้รับนมน้ าเหลืองจากแม่ที่คลอดย่างน้อย 1 – 2 วัน 

o ควรย้ายฝากกับแม่ท่ีคลอดวันเดียวกันหรือคลอดห่างกันไม่เกิน 2 วัน 

o ควรย้ายฝากลูกสุกรเพศผู้ มีน้ าหนักและขนาดตัวใกล้เคียงกันกับลูกของแม่ท่ีรับฝาก 



 
 

o แม่ที่รับฝากต้องมีเต้านมที่ใช้ได้เพียงพอส าหรับเลี้ยงลูกได้ และสังเกตว่าแม่ที่รับฝากมี

การกัดลูกที่ฝากหรือไม่ 

การดูแลลูกสุกร 

- เตรียมกล่องกกและวัสดุปูรองให้ความอบอุ่น สามารถป้องกันลมโกรกลูกสุกรได้ ใส่หลอดไฟเพ่ือ

เพ่ิมความอบอุ่นและปรับระดับความสูงให้เหมาะสม และควรเปิดไฟกกเพ่ือให้ความอบอุ่นกับลูก

สุกรแรกเกิดใน 7 วันแรก 

- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการท าคลอด โดยอุปกรณ์จะต้องสะอาด และเครื่องมือต้อง

แช่อยู่ในน้ ายาฆ่าเชื้อ 

- เมื่อแม่สุกรคลอดลูกเสร็จ ให้ท าคลอดให้กับลูกสุกร คือ การตัดเขี้ยวหรือกรอฟัน การตัดหางโดย

ให้ตัดออก 2/3 ส่วน เหลือไว้ 1/3 ส่วน ทาทิงเจอร์ไอโอดีน ติดพลาสเตอร์ที่ข้อเข่ากัน    เกิด

บาดแผล จากนั้นบันทึกข้อมูลวันที่คลอด จ านวนลูกแรกเกิดรวม มัมม่ี พิการ อ่อนแอ     ลูกเกิดมี

ชีวิต และชั่งน้ าหนักลูกเกิด  มีชีวิตรวม เพื่อหาน้ าหนักลูกเกิดมีชีวิตเฉลี่ย 

- เมื่อลูกสุกรอายุ 2 วัน ให้ฉีดธาตุเหล็กตัวละ 2 ซีซี หลังจากฉีดไปแล้วหากพบลูกสุกรตัวซีดให้ฉีด

ซ้ าได้อีกเพ่ือป้องกันปัญหาโลหิตจาง และเมื่อลูกสุกรมีอายุ 5 วัน ให้กรอกยากันบิดเพ่ือป้องกัน

ปัญหาโรคบิด 

- ลูกสุกรเพศผู้ ควรต้องท าการตอนที่อายุ 3 – 5 วัน (ลูกสุกรที่ตอน ต้องมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่มี

อาการท้องเสีย) 

- ฝึกให้ลูกสุกรกินอาหารเลียรางตั้งแต่อายุ 5 – 7 วัน โดยให้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง จนลูกสุกร

กินอาหารเป็นแล้ว จึงเพิ่มปริมาณอาหารมากข้ึนและให้กินต่อเนื่องจนถึงหย่านม 

- ควรท าความสะอาดรางอาหารลูกสุกรทุกวัน วันละ 1 ครั้งก่อนเลิกงาน และให้คว่ ารางอาหาร 

6. การให้อาหารแม่พันธุ์ในเล้าคลอด 

- การให้อาหารแม่สุกรก่อนคลอด 

o ก่อนคลอด 1 วัน ลดอาหารเหลือ 2.0 กิโลกรัม/ตัว/วัน 

o เมื่อสังเกตเห็นแม่สุกรใกล้คลอด ควรงด หรือลดอาหารเหลือ 0.5 กิโลกรัม/ตัว/วัน 

- การให้อาหารแม่สุกรหลังคลอด 

o แม่สุกรหลังคลอดให้ค่อยๆเพิ่มอาหารวันละ 1 กิโลกรัม และให้แม่สุกรกินได้เต็มที่ภายใน 

7 วัน 

o ต้องสังเกตก่อนให้อาหารทุกมื้อว่าแม่สุกรกินอาหารหมดหรือไม่ และต้องค านึงถึงขนาด

ของแม่สุกร คะแนนความสมบูรณ์ของร่างกาย จ านวนลูกที่เลี้ยง  เพ่ือให้แม่สุกรผลิต

น้ านมเพียงพอ และป้องกันการสูญเสียน้ าหนักตัวมากเกินไประหว่างเลี้ยงลูก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

โปรแกรมอาหารแม่สุกร 

แม่พันธุ์ ชนิดอาหาร ปริมาณอาหารทั้งวัน (ก.ก./ตัว) 
แม่อุ้มท้อง 0 – 3 สัปดาห์ ส าหรับสุกรอุ้มท้อง 1.80 
แม่อุ้มท้อง 4 – 9 สัปดาห์ ส าหรับสุกรอุ้มท้อง 2.00 
แม่อุ้มท้อง 10 – 11 สัปดาห์ ส าหรับสุกรอุ้มท้อง 2.80 
แม่อุ้มท้อง 12 – 16 สัปดาห์ ส าหรับสุกรอุ้มท้อง 3.50 
แม่เลี้ยงลูก ส าหรับสุกรเลี้ยงลูก 4.50 
แม่หย่านม, แม่ท้องว่าง ส าหรับสุกรเลี้ยงลูก 6.00-8.00 

 

 

 
 

 
 

 

  แม่สุกรเลี้ยงลูก เล้าคลอด 



 
 

การจัดการแม่หย่าและลูกหย่า 
เมื่อถึงโปรแกรมหย่านมที่อายุ 25 – 28 วัน หรือลูกสุกรที่น้ าหนักเมื่อลูกสุกรอายุ 25 – 28 วัน หรือ

น้ าหนัก 5 – 7 กิโลกรัม ให้หย่านม โดยการย้ายแม่ออกไปก่อน และปล่อยให้ลูกสุกรอยู่ในคอกอีก 3 วัน    จึง

ย้ายไปเลี้ยงในเล้าอนุบาล  

การจัดการแม่หย่านม 

- ให้เตรียมซองว่างไว้ 1 – 3 วัน ก่อนหย่านมแม่หมู โดยการล้างขัดถูรางอาหารและพ้ืนคอกให้

สะอาด เมื่อพ้ืนแห้งให้พ่นยาฆ่าเชื้อ และเตรียมซองว่างตามจ านวนแม่ที่จะหย่านม  

- แม่ท่ีจะหย่านม ต้องอดอาหารก่อน 1 มื้อ การย้ายแม่พันธุ์ไปเล้าผสม ควรย้ายในช่วงเช้าหรือตอน

อากาศเย็น และให้ย้ายอย่างนิ่มนวลไม่เร่งรีบ 

- เมื่อย้ายแม่หย่านมมาอยู่ในเล้าผสมแล้ว เริ่มให้อาหารตอนมื้อเย็นของวันนั้น 

- แม่หย่านมต้องได้กินอาหารเต็มที่  อย่างน้อย 3 – 4 กิโลกรัม/ตัว/วัน เพ่ือช่วยให้มีการตกไข่

จ านวนมาก ส่งผลให้มีโอกาสได้ลูกดกขึ้น 

- จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี 

การจัดการลูกหย่านม 

- เมื่อย้ายแม่หย่านมออกไปแล้ว ส าหรับลูกสุกรที่อยู่ ในคอก ควรมีการชั่ งน้ าหนักเ พ่ือ                

วัดประสิทธิภาพการผลิตในเล้าคลอด และอาจฉีดยาปฏิชีวนะ ตัวละ 1 ซีซี เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ

จากความเครียดในช่วงหย่านม 

- น าไฟกกมาติดในคอกลูกสุกร เพ่ือให้ความอบอุ่นช่วงเวลาหนาว 

- ดูแลให้ลูกสุกรได้รับอาหารและน้ าที่สะอาด 

- การย้ายลูกสุกรไปยังเล้าอนุบาล ควรย้ายอย่างนุ่มนวล และย้ายในช่วงอากาศเย็น ไม่ร้อน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การจัดการสุกรอนุบาล 

 โดยปกติสุกรอนุบาล และสุกรขุน จะมีการเลี้ยงแบบเข้าหมด/ออกหมด (All In / All Out) ซึ่ง    การ

เลี้ยงแบบเข้าหมด/ออกหมด หมายถึง การจัดสุกรที่เข้าเลี้ยงให้มีอายุเดียวกันทั้งหมด หรือต่างกันไม่เกิน 2 

สัปดาห์ และจับออกพร้อมกันทั้งหมด ท าให้มีโอกาสพักท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งเป็นการลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อโรคจากสุกรชุดเก่าไปสูสุกรชดใหม่ได้เป็นอย่างดี 

 การเลี้ยงสุกรแบบเข้าหมด/ออกหมด ยังมีข้อดีอ่ืนๆ นอกเหนือจากการลดการถ่ายทอดเชื้อโรคจาก

สุกรชุดเก่าไปสุกรชุดใหม่ คือ สามารถจัดระบบการให้อาหารได้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของสุกรใน

แต่ละระยะ มีความถูกต้องและสะดวกในการเลือกใช้ยาให้ถูกขนาดและเหมาะสมกับอายุและน้ าหนักของสุกร 

ท าให้การบันทึกข้อมูลการผลิตถูกต้องแม่นย าขึ้น และท าให้การจัดการระบบสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ลูกสุกรหย่านมเข้าเลี้ยงในเล้าอนุบาล จัดเป็นช่วงวิกฤตของชีวิต เนื่องจากต้องพบกับเหตุการ

ความเครียดหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนสถานที่ และต้องปรับพฤติกรรมเพราะมีการรวมคอก การเปลี่ยน

อาหาร เป็นต้น ประกอบกับเป็นระยะที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ผ่านทางนม

น้ าเหลืองเริ่มหมดไป รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองก็ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เต็มท่ี ดังนั้นสุกรระยะนี้จึงเสี่ยง

ต่อการสูญเสียได้ง่าย นอกจากการจัดให้มีการเลี้ยงแบบเข้าหมด-ออกหมด เรื่องที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ 

คือ การจัดการ มีดังนี้ 

1. การเตรียมคอกหรือโรงเรือนก่อนการรับเข้าเลี้ยง 

a. ล้างท าความสะอาดคอก ทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน พ่นยาฆ่าเชื้อ พักคอกอย่างน้อย 5 – 7 วัน ก่อน

น าลูกสุกรเข้าเลี้ยง 

b. ตรวจเชคซ่อมแซมคอกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 

c. ตรวจเชคนิปเปิ้ลให้น้ าและรางอาหารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

d. ตรวจเชคอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นให้พร้อมและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

e. ควบคุมอุณหภูมิและการระบายอากาศภายในโรงเรือนให้เหมาะสมกับลูกสุกร 

2. การดูแลลูกสุกรหย่านมในสัปดาห์แรก 

a. ปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 33 – 34๐C โดยมีผ้าม่านกันลมโกรกและใช้ไฟกกเข้าช่วย และควรจัด

ให้มีวัสดุปูรองเพ่ิมความอบอุ่น 

b. ลูกสุกรหย่านมรับเข้าวันแรก ควรคัดขนาด แยกเพศและควรค านึงถึงพ้ืนที่ต่อตัวสุกรให้ได้ 

0.4 – 0.6 ตารางเมตรต่อตัว  



 
 

c. ฝึกให้ลูกสุกรรู้จักที่กินน้ าโดยเร็วที่สุด ควรมีนิปเปิ้ล 2 ระดับ เพ่ือให้เหมาะสมกับอายุของลูก

สุกรคือ นิปเปิ้ลควรอยู่สูงจากพ้ืนประมาณ 20- 25 เซนติเมตร และสูงจากพ้ืนประมาณ 30- 

35 เซนติเมตร อัตราการไหลของน้ าให้อยู่ที่ 1 ลิตรต่อนาที 

d. การใหอ้าหารส าหรับลูกสุกร ควรให้ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง วันละ 4 – 5 ครั้ง ควรเลือกอาหาร

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการส าหรับลูกสุกรอนุบาลโดยเฉพาะ อาหารที่ให้ลูกสุกรต้องอยู่ในสภาพ

ใหม่สด และมีความน่ากินสูง 

e. ต้องจดบันทึกและตรวจสอบการกินอาหารเปรยีบเทียบกับมาตรฐานการกินทุกวัน 

โปรแกรมการให้อาหาร 

อาย ุ
ชนิดอาหาร 

ปริมาณอาหาร (กิโลกรัม) น้ าหนักสกุร  
(WK) ต่อตัวต่อวัน ต่อตัวต่อสัปดาห ์ สะสมต่อตัว (ก.ก.) 

4 
ส าหรับสุกรเลียราง 

0.24 0.96 0.96 7 
5 0.35 2.45 3.41 9 
6  0.48 3.36 6.77 12 
7 ส าหรับสุกรหลังหย่านม 0.75 5.25 12.02 16 
8  0.85 5.95 17.97 20 
9 

ส าหรับสุกรอ่อน 
1.00 7.00 24.97 25 

10 1.10 7.70 32.67 30 

3. การจัดการด้านสุขภาพ 

a. ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ส าคัญในท้องถิ่นให้กับสุกร เช่น วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร 

วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียม เป็นต้น 

b. มีการตรวจสุขภาพทุกวันและที่ช่วงเวลาเดียวกัน  

c. มีการจดบันทึกการรักษาสุกรป่วยและการใช้ยา (ชนิดของยา วันที่ฉีด ปริมาณที่ใช้) 

 
 เล้าอนุบาล 



 
 

การจัดการสุกรรุ่น-ขุน 

 การเลี้ยงสุกรรุ่น-ขุนให้ประสบความส าเร็จ ควรเลือกซ้ือสุกรจากฟาร์มที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ เป็นสุกร

ที่มีน้ าหนักและอายุตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้ าหนัก 25 – 30 กิโลกรัม อายุ 9 – 10 สัปดาห์ สุกรขุนที่ดี

จะต้องกินอาหารเก่ง เลี้ยงง่าย โตเร็ว ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดี และมีคุณภาพซากที่ดีตรงกับ

ความต้องการของตลาด 

 สุกรที่เข้าเลี้ยงไม่ควรน าลูกสุกรจากหลายฟาร์มมาเลี้ยงในโรงเรือนเดียวกัน เพราะจะท าให้ยาก    ใน

การควบคุมโรค และควรมีอายุต่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์  

1. การเตรียมคอกหรือโรงเรือนก่อนการรับเข้าเลี้ยง 

a. ล้างท าความสะอาดคอก พ่นยาฆ่าเชื้อ และพักไว้อย่างน้อย 7 วัน ก่อนน ารับสุกรเข้าเลี้ยง 

b. ตรวจเชคนิปเปิ้ลให้น้ าทุกจุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่รั่วซึม เตรียมนิปเปิ้ลให้น้ า 1 จุด 

ส าหรับสุกร 10 ตัว 

c. อุปกรณ์ภายในโรงเรือนต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  

2. การดูแลสุกรในวันแรกที่รับเข้า 

a. ย้ายสุกรในช่วงเช้าหรือช่วงที่อากาศเย็นสบาย 

b. แยกเพศและจัดขนาดให้เหมาะสมกับพ้ืนที่การเลี้ยง ไม่ควรเลี้ยงสุกรเกิน 20 ตัว/คอก และ

ควรมีพื้นทีใ่ห้สุกร 1.2 – 1.6 ตารางเมตรต่อตัว  

c. หลังจากแยกเพศและจัดขนาดแล้ว ควรเฝ้าดูเพ่ือป้องกันการกัดกันตาย 

d. ละลายวิตามินให้สุกรอย่างน้อย 3 วันติดต่อกัน เพ่ือลดความเครียด 

e. ควรเริ่มให้อาหารหลังจากรับสุกรเข้ามาแล้ว 8 – 12 ชั่วโมง เพ่ือรอให้สุกรคลายเครียดจาก

การขนย้ายและการรวมฝูงใหม่ 

f. ฝึกให้สุกรถ่ายเป็นที่ เพ่ือสุขลักษณะที่ดีในคอกและสะดวกในการเก็บมูล ควรเก็บมูลอย่าง

น้อยวันละ 3 – 4 ครั้ง 

3. การจัดการเลี้ยงดูสุกร 

a. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวสุกร โดยควบคุมอุณหภูมิตามช่วงน้ าหนัก ดังนี้ 

o สุกรน้ าหนัก 20 – 45 กก. อุณหภูมิที่เหมาะสม 13 – 21 องศาเซลเซียส 

o สุกรน้ าหนัก 45 – 90 กก. อุณหภูมิที่เหมาะสม 13 – 17 องศาเซลเซียส 

ควรมีเทอร์โมมิเตร์ชนิดวัดอุณหภูมิต่ าสุด-สูงสุด ไว้ในโรงเรือน เพ่ือดูและจดบันทึกทุกวัน วัน

ละ 4 – 5 ครั้ง เพื่อให้ทราบว่าในรอบวันมีช่วงที่อุณหภูมิที่ท าให้สุกรมีปัญหาหรือไม่ 



 
 

b. ควรเชคอัตราการไหลของน้ า ให้อยู่ที่ 1 ลิตรต่อนาที และควรมีนิปเปิ้ล 3 ระดับ เพ่ือให้

เหมาะสมกับขนาดสุกร คือ นิปเปิ้ลควรอยู่สูงจากพ้ืนประมาณ 30 - 35 เซนติเมตรส าหรับ

สุกรขนาด 25 – 30 กิโลกรัม, นิปเปิ้ลควรอยู่สูงจากพ้ืนประมาณ 40 - 45 เซนติเมตรส าหรับ

สุกรขนาด 30 – 60 กิโลกรัม และ นิปเปิ้ลควรอยู่สูงจากพ้ืนประมาณ 50 - 55 เซนติเมตร

ส าหรับสุกรขนาด 60 กิโลกรัมข้ึนไป  

c. การให้อาหาร ควรเติมอาหารวันละ 3 ครั้ง ในช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็น เพ่ือให้อาหารมี

ความน่ากิน และปัญหาอาหารตกต้าง เน่าเสีย หรือเป็นเชื้อราในถังอาหาร 

โปรแกรมการให้อาหาร 

อาย ุ
ชนิดอาหาร 

ปริมาณอาหาร (กิโลกรัม) น้ าหนักสกุร  
(WK) ต่อตัวต่อวัน ต่อตัวต่อสัปดาห ์ สะสมต่อตัว (ก.ก.) 
10  1.10 7.70 7.70 30 
11 

อาหารส าหรับสุกรเล็ก 
1.20 8.40 16.10 36 

12 1.30 9.10 25.20 42 
13  1.40 9.80 35.00 48 
14  1.50 10.50 45.50 54 
15  1.60 11.20 56.70 60 
16 อาหารส าหรับสุกรรุ่น 1.70 11.90 68.60 65 
17  1.80 12.60 81.20 70 
18  1.90 13.30 94.50 75 
19  2.00 14.00 108.50 80 
20  2.10 14.70 123.20 85 
21 อาหารส าหรับสุกรขุน 2.20 15.40 138.60 90 
22  2.30 16.10 154.70 95 
23  2.40 16.80 171.50 100 

d. ติดตามการกินอาหารทุกวัน บันทึกและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน พบสุกรไม่กินอาหารให้

ตรวจหาสาเหตุ ถ้าป่วยให้รีบรักษา 

e. ท าความสะอาดพ้ืนคอก และเก็บมูล ทุกวัน 

4. การจัดการด้านสุขภาพ 

a. ต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ส าคัญในท้องถิ่นให้กับสุกร เช่น วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร 

วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคเซอร์โคไวรัสสุกร เป็นต้น 

b. มีการตรวจสุขภาพทุกวันและที่ช่วงเวลาเดียวกัน 

c. มีการจดบันทึกการรักษาสุกรป่วยและการใช้ยา (ชนิดของยา วันที่ฉีด ปริมาณที่ใช้) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล้าสุกรขุน โรงเรือนเล้าสุกรรุ่น 



 
 

การป้องกันและควบคุมโรค 

 การท าฟาร์มเลี้ยงสุกร จะต้องมีระบบการป้องกันและควบคุมโรคที่ดี ทั้งจากภายนอกฟาร์มและ

ภายในฟาร์ม ที่เราเรียกกันว่า ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  

เป็นการด าเนินการเพ่ือป้องกันและควบคุมโรค โดยการลดความเสี่ยงที่จะน าเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม และ

การลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในฟาร์มและออกจากฟาร์ม 

ลักษณะฟาร์มที่มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีและมีประสิทธิภาพ ฟาร์มจะต้องมีรั้วล้อมรอบ

ฟาร์มที่ชัดเจน มีประตแูละระบบสเปรย์น้ ายาฆ่าเชื้อที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้ มีบ่อจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อหรือ

เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อส าหรับยานพาหนะ และไม่ควรเลี้ยงสัตว์ชนิดอ่ืนภายในฟาร์มหรือไม่ให้สัตว์ชนิดอ่ืนเข้ามา

ภายในโรงเรือนเด็ดขาด 

หลักท่ัวไปในการป้องกันและควบคุมโรค 

1. การป้องกันโรคจากภายนอกเข้าฟาร์ม 

- บุคคลภายนอกและบคุคลภายในที่ออกนอกฟาร์ม ต้องมีการพักโรคก่อนสัมผัสสุกรภายในฟาร์ม 

- มีห้องพ่นยาฆ่าเชื้อของบุคคลก่อนเข้าฟาร์ม 

- ไม่อนุญาตให้น านื้อสัตว์กีบคู่ เช่น เนื้อหมู กระบือ วัว แพะ แกะ เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูป 

หรือมูลของสุกรและสัตว์กีบคู่ เข้ามาในฟาร์มเด็ดขาด 

- มีอุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณซุ้มล้อรถทุกชนิดก่อนเข้าฟาร์ม 

- มีโรงพ่นยาฆ่าเชื้อและบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรคส าหรับยานพาหนะทุกชนิดก่อนเข้าฟาร์ม 

  
- ซื้อสุกรสาวทดแทนจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ควรซื้อจากแหล่งเดียว 

- ซื้อลูกสุกรขุนจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีอายุห่างกันไม่เกิน 2 สัปดาห์ และควรซื้อจากแหล่งเดียวกัน 

- เล้าขายต้องแยกออกจากบริเวณท่ีเลี้ยงสุกร 

 



 
 

2. การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อภายในฟาร์ม 

- บุคคลที่ต้องเข้าไปท างานในโรงเรือนเลี้ยงสุกรหรือสัมผัสกับตัวสัตว์ ต้องผ่านน้ ายาฆ่าเชื้อ อาบน้ า 

สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า-รองเท้า ก่อนเข้าเขตเลี้ยงสัตว์ 

  
- อุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะที่ต้องเข้าไปในเขตเลี้ยงสัตว์ ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อ 

- มีบ่อจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนทุกโรงเรือน 

- แยกรองเท้าบูทส าหรับท างานภายในโรงเรือนกับภายนอกโรงเรือน 

- ขัดล้างท าความสะอาดรองเท้าบูทหลังเลิกงานทุกวัน 

- บริเวณโดยรอบโรงเรือนและภายในฟาร์ม ควรตัดหญ้าให้สั้น เพ่ือไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์พาหะหรือ

สัตว์ที่เป็นอันตราย 

- ซ่อมแซมรอยรั่วของโรงเรือนและห้องเก็บอาหาร เพ่ือป้องกันนกและหนูเข้ามา 

- จัดโปรแกรมก าจัดสัตว์พาหะทุกชนิดที่มีอยู่ในฟาร์ม 

3. การจัดการสุกรป่วย 

- แยกสุกรป่วยออกจากฝูงเพื่อท าการรักษา และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

- รักษาสุกรด้วยยาปฏิชีวนะ ถ้าไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรืออาการไม่ดีขึ้นให้รีบคัดทิ้ง 

- หากสุกรเป็นโรคระบาดร้ายแรง ต้องท าลาย เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
- สุกรที่ป่วยหรือตาย ให้ท าการตรวจวินิจฉัยโรคโดยสัตวแพทย์ และให้ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ ตาม

ความเห็นของสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 



 
 

การสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

 การสร้างภูมิคุ้มกันโรคส าหรับสุกรในฟาร์ม คือ การจัดการให้สุกรทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคตามโปรแกรมของฟาร์ม ควรเลือกใช้วัคซีนที่มีคุณภาพ เหมาะสม ตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ การฉีด

วัคซีนจะต้องฉีดในต าแหน่งที่ถูกต้อง 

วัคซีน 

วัคซีน คือ ชีวภัณฑ์ที่ผลิตได้จากเชื้อโรคซึ่งถูกท าให้หมดความสามารถที่จะให้สัตว์เป็นโรค แต่ยังคงมี

ความสามารถที่จะกระตุ้นให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นๆ ได้ 

 เราสามารถแบ่งวัคซีนตามขบวนการผลิตได้เป็น 2 ชนิด 

1.  วัคซีนเชื้อตาย วัคซีนชนิดนี้เตรียมจากเชื้อที่มีความรุนแรง แต่ถูกท าให้ตายโดยสารเคมีหรือ
ขบวนการทางฟิสิกส์บางอย่าง หรืออาจเตรียมได้จากสารที่ผลิตมาจากเชื้อโรคอีกทีหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าท็อกซอยด์ 
(Toxoid) ก็ได้ เชื้อโรคในวัคซีนชนิดนี้จะไม่สามารถเพ่ิมจ านวนได้อีกต่อไป 

2.  วัคซีนเชื้อเป็น วัคซีนชนิดนี้เตรียมจากเชื้อโรคท่ีมีความรุนแรง และถูกท าให้อ่อนแอลง หรือถูกท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเชื้อที่ไม่มีความรุนแรง และไม่สามารถท าให้เกิดโรคได้ แต่เชื้อโรคในวัคซีนชนิดนี้
ยังมคีวามสามารถเพ่ิมจ านวนได้ 

ข้อดีและข้อเสีย 

  วัคซีนเชื้อตาย     วัคซีนเชื้อเป็น 

1. เก็บง่าย ใช้ง่าย เตรียมง่าย   1. เตรียมยาก เก็บยาก ใช้ยาก 
2. ความคุ้มโรคต่ า และมักจะสั้น   2. ความคุ้มโรคสูง และมักจะนาน 
3. ปลอดภัย     3. อาจท าให้เกิดโรคได้ 

การเก็บรักษาวัคซีน 

1. เก็บวัคซีนในตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิ 2 – 8๐C ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งของตู้แช่เย็น ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ 

ต้องรีบย้ายวัคซีนมาเก็บในภาชนะท่ีมีน้ าแข็ง เพ่ือป้องกันวัคซีนเสื่อมคุณภาพ 

2. มีการตรวจสอบอุณหภูมิของตู้แช่เย็นอย่างสม่ าเสมอ โดยจัดให้มีเทอร์โมมิเตอร์แบบ MAX – MIN 

และจดบันทึกทุกวัน วันละ 3 เวลา คือ 7.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. 

3. ขนาดของตู้แช่เย็นต้องเหมาะสมกับปริมาณวัคซีน 

4. ไม่ควรเก็บวัคซีนในที่ร้อน หรือถูกแสงแดด 

5. ไม่ควรเก็บอาหารและน้ าดื่มร่วมกับวัคซีน 

6. ไม่ควรเก็บวัคซีนไว้ที่ฝาประตูของตู้แช่เย็น และไม่ควรเปิดตู้แช่วัคซีนบอย เพราะจะท าให้อุณหภูมิ

ภายในตู้แช่เย็นเปลี่ยนแปลง 



 
 

ตัวอย่างบันทึกอุณหภูมิภายในตู้แช่เย็นเก็บวัคซีน 

รายงานอุณหภูมิภายในตู้แช่เย็นเก็บวัคซีน 

ฟาร์ม ................................. โรงเรือน/เล้า .............................         เดือน.................... ปี.................. 

วันที่ เวลา 
อุณหภูมิสูงสุด 

(MAX) 
อุณหภูมิต่ าสุด 

(MIN) 
ผู้บันทึก หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



 
 

การฉีดวัคซีน 

1. ข้อปฏิบัติส าหรับตัวสุกร 

a. สุกรต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย 

b. ควรฉีดวัคซีนในตอนเช้าช่วงอากาศเย็น 

c. ควบคุมสัตว์ให้อยู่นิ่งมากที่สุดขณะฉีดวัคซีน 

d. หลังจากฉีดวัคซีน 5 นาที - 1 ชั่วโมง ให้ติดตามดูอาการของสุกร ถ้าเกิดอาการแพ้ให้รักษา

ด้วยยาแอดรีนาลีน (1:100) เข้ากล้ามเนื้อขนาด 0.5 – 1.0 มิลลิลิตรต่อน้ าหนักสัตว์ 50 

กิโลกรัม หรือยาแอนตี้ฮิสตามีน 0.5 – 1.0 มิลลิกรัม ต่อน้ าหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม (อาการที่พบ

ถ้าเกิดการแพ้วัคซีน จะมีตัวแดง หรือสีผิวล าตัวเข้มขึ้น หายใจแรงและหอบ น้ าลาย  ฟูมปาก 

อาเจียน และชัก ถ้ารักษาไม่ทันอาจตายในที่สุด) 

2. การเตรียมวัคซีนก่อนใช้ 

a. ดูข้อก าหนดการท าวัคซีนแต่ละชนิดให้แม่นย า 

b. วัคซีนเชื้อตาย ควรน าวัคซีนออกมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ถูกแสง ประมาณ 1 ชั่วโมง 

เพ่ือลดอุณหภูมิวัคซีน (ป้องกันการแพ้ที่เกิดจากความเย็น โดยเฉพาะสื่อน้ ามัน) 

c. วัคซีนเชื้อเป็น ควรน าตัวท าละลายออกมาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ถูกแสง ประมาณ  1 

– 2 ชั่วโมง ส่วนตัวเชื้อให้แช่เย็นไว้จนกระทั่งน าออกมาผสมกับตัวท าละลาย หลังจากผสมตัว

เชื้อกับตัวท าละลายเรียบร้อยแล้วต้องแช่ในภาชนะที่มีน้ าแข็งตลอดเวลา และควรใช้ให้หมด

ภายใน 2 ชั่วโมง 

3. การเตรียมอุปกรณ ์

a. เข็ม ไซริงค์ และอุปกรณ์ ควรล้างท าความสะอาด และน าไปอบให้แห้ง 

b. ควรใช้เข็มที่คม และตรง เพ่ือลดความเจ็บปวดและการอักเสบของกล้ามเนื้อ 

c. ขนาดและความยาวของเข็มที่แนะน า 

ประเภทสุกร ความยาวเข็ม (นิ้ว) เบอร์เข็ม 

ลูกสุกรดูดนม ½ - 1  20 - 21 

สุกรอนุบาล 1 18 - 19 

สุกรรุ่น 1 – 1 ½  18 

สุกรพ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์ 1 ½ 18 

d. ต้องมีการตรวจสอบโด๊สของไซริงค์ก่อนน าไปใช้ ว่าตรงกับที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยเฉพาะไซริงค์

อัตโนมัติ 



 
 

 
4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการฉีดวัคซีน 

a. เปลี่ยนเข็มทุกๆ 20 – 25 ตัว หรือเม่ือรู้สึกว่าเข็มไม่คม หรือคดงอ 

b. ควรเขย่าขวดวัคซีนเบาๆ เป็นระยะเพ่ือให้วัคซีนมีการกระจายตัว 

5. การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ 

a. ต าแหน่งที่ฉีด อยู่ตรงหลังใบหู ห่างจากโคนหูประมาณ 2 – 3 นิ้ว 

b. ทิศทางการฉีดให้ขนานกับพ้ืน ตั้งฉากกับตัวสุกร 

 
c. การฉีดวัคซีนที่ไม่ถูกวิธี ท าให้เกิดอาการบวมตรงบริเวณที่ฉีด และท าให้มีการกระตุ้นภูมิได้ไม่

เต็มที ่

 

 

 

 

เบอร์ 20 ยาว 1 นิ้ว เบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว เบอร์ 18 ยาว 1 ½ นิ้ว 

ลูกสุกรดูดนม สุกรอนุบาล สุกรรุ่น, พ่อ-แม่พันธุ์ 



 
 

6. โปรแกรมวัคซีน (ตัวอย่าง) 
ชนิดสกุร อายุ wk) วัคซีน หมายเหตุ 

สุกรสาวเตรียม
ทดแทน 

22 โพรงจมูกอักเสบ (เข็ม 1)  
23 อหิวาต์สุกร / ปากและเท้าเปื่อย (เข็ม 1)  

24 
พิษสุนัขบ้าเทียม-เชื้อเป็น / โพรงจมูกอักเสบ (เข็ม 
2)  

 

25 ปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (APP) (เข็ม 1)  
26 พาร์โวไวรัส (เข็ม 1)  
27 ปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (APP) (เข็ม 2)  
28 พาร์โวไวรัส (เข็ม 2)  
29 เซอร์โคไวรสั+ไมโครพลาสมา  
30 อหิวาต์สุกร / ปากและเท้าเปื่อย (เข็ม 2)  

สุกรแม่พันธ์ุ 
อุ้มท้อง 

8 ปากและเท้าเปื่อย  
11 เซอร์โคไวรสั+ไมโครพลาสมา  
12 พิษสุนัขบ้าเทียม-เชื้อเป็น  
13 ปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (APP)  
14 พาร์โวไวรัส เฉพาะท้อง 0, 1 

สุกรแม่พันธ์ุ
เลี้ยงลูก 

1 อหิวาต์สุกร-เชื้อเป็น  
2 ปากและเท้าเปื่อย  

สุกรพ่อพันธุ ์

ปีละ 3 คร้ัง อหิวาต์สุกร / ปากและเท้าเปื่อย  
ปีละ 3 คร้ัง ปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ (APP)  
ปีละ 3 คร้ัง เซอร์โคไวรสั+ไมโครพลาสมา  
ปีละ 3 คร้ัง พิษสุนัขบ้าเทียม-เชื้อเป็น  
ปีละ 3 คร้ัง พาร์โวไวรัส  

ลูกสุกร 
3 อหิวาต์สุกร (เขม็ 1)   
5 อหิวาต์สุกร (เขม็ 2) / เซอร์โคไวรสั+ไมโครพลาสมา  
8 พิษสุนัขบ้าเทียม / ปากและเท้าเปือ่ย (เข็ม 1)  

สุกรรุ่นขุน-พันธุ ์

11 ปากและเท้าเปื่อย (เข็ม 2)  
12 อหิวาต์สุกร (เขม็ 3)  
13 เซอร์โคไวรสั  
17 อหิวาต์สุกร / ปากและเท้าเปื่อย (เข็ม 3)  

 หมายเหตุ : อายุเมื่อฉีดวัคซีนอาจเปลี่ยนแปลงได้บ้างตามความเหมาะสม แต่จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ผลิต 

  แนะน าไว้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะโรคที่แตกต่างกันไปในแต่ละฟาร์ม 

 

 

 


