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ต่อจากฉบับทีแ่ ล้วนะครับ หากจากันได้ภาวะความเครียดจากความร้อน หรือ Heat stress นัน้ ส่งผลรุนแรงต่ออัตรา
การเจริญเติบโตในสุกรทุกช่วงอายุ รวมถึงมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ าเชือ้ พ่อพันธุส์ กุ รอีกด้วย ไม่เพียงเท่านัน้ ในฉบับนี้จะ
กล่าวถึงผลทีเ่ หลือในส่วนของสุกรเพศเมีย อันมีความสาคัญยิง่ ต่อกระบวนการผลิต ลูกสุกร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสุกรสาวทีจ่ ะ
ได้รบั ผลกระทบรุนแรง เนื่องจากมีความไวต่อภาวะ Heat stress ทีม่ ากกว่าสุกรนาง โดยส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มเป็ นไปในทาง
ลบเช่นเดียวกันกล่าวคือ สุกรสาวจะเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุช์ า้ ลง (Delayed puberty) กว่ามาตรฐานปกติ หรืออาจไม่แสดงอาการ
เป็ นสัด (Anestrus) เลยก็เป็ นได้ ดังการศึกษาของ Flowers และคณะในปี 1989 ทีร่ ายงานว่าเมือ่ ถึงอายุ 230 วันทีส่ กุ รควร
เป็ นสัดนัน้ กลุม่ ควบคุมปกติจะมีสกุ รสาวเป็ นสัดถึง 90% (18 ตัว จาก 20 ตัว) ในขณะทีก่ ลุม่ มีภาวะ Heat stress นัน้ จะมีสกุ ร
สาวเป็ นสัดเพียงแค่ 20% (4 ตัว จาก 20 ตัว) นอกจากนี้สกุ รสาวกลุม่ ทีม่ ภี าวะ Heat stress จะเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุช์ า้ กว่า
(เฉลีย่ ที่ 213 วัน เทียบกับกลุม่ ปกติ 204 วัน) ในขณะทีอ่ ตั ราการตกไข่ขณะเข้าวัยเจริญพันธุก์ น็ ้อยกว่า (9.3 เทียบกับกลุม่
ปกติ 12.1) รวมถึงอัตราการตกไข่หลัง PMSG ก็น้อยกว่า อันอาจเกีย่ วกับอุบตั กิ ารณ์พบถุงน้ าทีร่ งั ไข่สกุ รสาวมากกว่าด้วย
เช่นกัน แสดงดังตารางที่ 1

ในส่วนของผลกระทบต่อแม่สกุ รนางหลังหย่านมนัน้ พบว่าหากมีภาวะ Heat stress เช่น แม่สกุ รทีค่ ลอดและหย่านม
ลูกในช่วงฤดูรอ้ นนัน้ จะพบว่าไม่กลับสัด หรือเกิดภาวะ Anestrus สูงมากกว่า 35% (Hurtgen et al., 1980) หรือมีผลต่อ

ระยะเวลาหย่านมถึงผสม (Wean to first service interval) ให้ยาวนานขึน้ หรือหลายการศึกษาก็พบว่ามีผลต่อวงจรการเป็ น
สัดให้ยาวนานขึน้ แต่ระยะเวลาทีแ่ สดงอาการเป็ นสัดกลับสันลง
้ โดยประเด็นนี้ Cleary (1983) ยังอธิบายเพิม่ เติมว่ามีผลต่อ
พฤติกรรมทางเพศ และอาการเป็ นสัด โดยระยะเวลายืนนิ่งจะลดสัน้ ลง ½ วัน รวมถึงมีรายงานว่า Heat stress มีผลต่ออัตรา
การตกไข่ทล่ี ดลง ส่วนในประเด็นอัตราการผสมติด อัตราการกลับสัด และอัตราการตัง้ ท้อง รวมถึงขนาดครอกทีเ่ ล็กลงนัน้ คาด
ว่าเป็ นผลของ Heat stress ทีก่ ระทบทัง้ จากแม่พนั ธุ์ และคุณภาพน้ าเชือ้ พ่อพันธุร์ ่วมด้วย ดังตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าช่วง
ระหว่างเดือน พ.ค.-ส.ค. ในต่างประเทศจะมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ ค่อนข้างต่ า จะทาให้มรี ะยะเวลาหย่านมถึงตัง้ ท้อง (WCI) สัน้ กว่า
ช่วงอื่นๆทีม่ อี ุณหภูมสิ งู กว่า ยืนยันด้วยการศึกษาของ Serres ในปี 1992 ทีแ่ สดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสุกรทีอ่ ยู่ในภาวะ
อุณหภูมสิ งู (33 C) หรือมีภาวะ Heat stress นัน้ จะเกิดภาวะไม่เป็ นสัด หรือ Anestrus ทีม่ ากกว่า สุกรเกิดการกลับสัด
มากกว่าเช่นกัน อัตราการผสมติด อัตราการตัง้ ท้องก็จะต่ ากว่าอย่างมีนยั สาคัญ (ตารางที่ 3)

ในส่วนของผลกระทบต่อแม่สกุ รนางหลังผสมไปจนถึงช่วงตัง้ ท้องนัน้ แบ่งผลกระทบเป็ นระยะๆ ตามช่วงของการตัง้
ท้องนัน้ ในช่วงการตัง้ ท้องระยะแรก อุณหภูมทิ ส่ี งู จนเกิดภาวะ Heat stress นัน้ จะทาให้ตวั อ่อนเอ็มบริโอตาย (Early
embryonic death) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง 14 วันแรก แสดงออกด้วยอาการกลับสัดทีซ่ ง่ึ อาจตรงรอบ หรือไม่ตรงรอบก็ได้
ความผิดปกติอ่นื ๆ ทีม่ กั เกิดร่วมอีกได้แก่ เป็ นสัดเงียบ (Silent heat) ท้องลม (not-in-pig) หรือแท้ง (Abrotion) ในช่วงต่างๆ ก็
พบได้ไม่น้อยเช่นกัน ในช่วงกลางของการตัง้ ท้อง มักเป็ นช่วงทีท่ นต่อภาวะความเครียดจาก Heat stress ได้มากพอควร มัก
ไม่พบการตายของลูกในช่วงนี้ แต่ทเ่ี สียหายมากยิง่ กว่าคือ อาจพบแม่สกุ รตายในช่วงนี้แทน และในช่วงการตัง้ ท้องระยะท้าย
ก็จะคล้ายคลึงกับระยะกลาง คือ มักไม่คอ่ ยสูญเสียลูก แต่อาจพบแม่สกุ รตายในช่วงนี้แทน
ในส่วนของผลกระทบต่อแม่สกุ รทีส่ าคัญมากในอีกช่วงคือ คลอดไปจนถึงช่วงเลีย้ งลูกนัน้ พบว่า Heat stress นัน้ อาจ
ส่งผลให้ลกู สุกรตายแรกคลอด (Stillbirth) เพิม่ สูงขึน้ น้ าหนักลูกสุกรแรกคลอดลดลง ในส่วนแม่สกุ รนัน้ พบว่าอุณหภูมทิ ส่ี งู กว่า
25 C ส่งผลให้แม่สกุ รกินอาหารได้น้อยลง ส่งผลต่อการพัฒนาของเต้านมให้ไม่สมบูรณ์ ปริมาณและคุณภาพของน้ านมแม่สกุ ร
จะลดลงในทุกๆ ด้าน ลูกสุกรของครอกนัน้ ๆ ก็จะมีน้ าหนักหย่านมน้อยลง ป่วยง่าย ติดโรคง่าย มีปญั หาสุขภาพต่างๆ ตามมา
อัตราการสูญเสียก็จะเพิม่ สูงกว่า อีกทัง้ ความร้อน หรือภาวะ Heat stress ทีเ่ กิดขึน้ ยังส่งผลให้แม่สกุ รกินอาหารได้น้อย จึง
สูญเสียน้ าหนักตัวในช่วงเลีย้ งลูกนี้มากขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเป็ นสัดรอบต่อไป ตัวอย่างแสดงดังตารางที่ 4 และ
ตารางที่ 5

สาหรับการลดผลกระทบความร้อน หรือภาวะ Heat stress ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับตัวสุกรนัน้ มีหลากหลายวิธอี นั ได้แก่
1. การให้ร่มเงา และใช้ฉนวนป้องกันความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลังคา เราควรเลือกวัสดุทเ่ี หมาะสมโดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิของการน
์
าความร้อนของวัสดุชนิดนัน้ ๆ โดยทีเ่ หมาะสม และนิยมนามาใช้กนั ได้แก่ ฟาง ซึง่ ป้องกันความร้อนได้ด ี
แต่ไม่ทน และติดไฟ สังกะสี ทีค่ งทน ราคาไม่แพง แต่กร็ อ้ นอบอ้าว กระเบือ้ ง มีความคงทน ลดความร้อนได้ด ี แต่ราคาค่อนข้าง
สูง และวัสดุผสมเช่น เมทัลชีททีม่ นี ้ าหนักเบา คงทน ลดความร้อนได้ด ี แต่กม็ รี าคาค่อนข้างสูง ส่วนทีส่ าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน
เลยคือฉนวนใต้หลังคา อันได้แก่ โฟมโพลียรู เี ทน โฟมแผ่น ฉนวนใยแก้ว ไม้อดั ยิปซัม่ หรือกระเบือ้ งแผ่นเรียบ ซึง่ ก็ตอ้ ง
เลือกใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะโรงเรือน การใช้งาน และพิจารณาราคาประกอบด้วย หากมีฉนวนใต้หลังคาจะช่วยได้มาก
ทีเดียว บางแห่งบนหลังคาอาจเสริมด้วยลูกหมุนระบายอากาศ

2. พืน้ ทีก่ ารเลีย้ งต่อตัวต้องเพียงพอเหมาะสม เมือ่ อุณหภูมริ อ้ นขึน้ ควรเลีย้ งสุกรให้หนาแน่นน้ อยลง พืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมนัน้ ช่วยลด
ความเครียดในสุกรได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงสุกรขุนใหญ่
3. ใช้ระบบสปริงเกอร์ หรือสเปรย์น้ า การใช้สปริงเกอร์จะทาให้ความร้อนในร่างกายสุกรระเหยออกมาพร้อมหยดน้ า ส่วนสเปรย์จะ
พ่นละอองน้ าขนาดเล็กออกมา ทาให้อากาศเย็นลงเมือ่ ผ่านตัวสุกร ทาให้อุณหภูมใิ นร่างกายสุกรเย็นลง โดยทัวไปจะพ่
่
นน้ านาน
1-2 นาที และหยุดประมาณ 10-30 นาที เพือ่ ให้น้าระเหยเป็ นไอ นาความร้อนออกจากตัวสุกรเสียก่อน จึงจะพ่นครัง้ ต่อไป
4. การใช้น้ าหยดในแม่เลีย้ งลูก และการอาบน้ าสุกร ซึง่ สามารถช่วยลดความร้อนทีเ่ กิดขึน้ กับตัวแม่สกุ รได้เป็ นอย่างดี ซึง่ น้ าหยด
นัน้ ควรมีอตั ราการไหลประมาณ 2-3 ลิตร/ชม. แต่ละรอบหยดนาน 10-15 วินาที และพัก 1-2 นาที มีการศึกษาพบว่าแม่สกุ รที่
ให้น้ าหยดนัน้ จะกินอาหารได้มากกว่ากลุม่ ควบคุมทีไ่ ม่ได้ให้ถงึ 1.7 กก./วัน และมีอตั ราการสูญเสียน้าหนักน้อยกว่าถึง 33%
เมือ่ เทียบกัน ข้อควรระวังของการลดความร้อนวิธนี ้คี อื พืน้ คอกทีใ่ ช้ระบบน้ าหยดควรเป็ นสแลต เพือ่ ไม่ให้ชน้ื แฉะตลอดเวลา

5. การใช้พดั ลมเพือ่ ระบายอากาศ และความร้อนภายในโรงเรือน ลมทีพ่ ดั จะเป็ นตัวพาความร้อนออกจากตัวสุกร ทาให้รสู้ กึ เย็น
สบายขึน้ และยังช่วยให้อากาศดีเคลือ่ นเข้ามาแทนทีอ่ ากาศเสีย หรือแก๊สทีอ่ ยู่ภายในโรงเรือน การใช้พดั ลมร่วมกับระบบอื่นๆ
จะช่วยลดอุณหภูมไิ ด้ดกี ว่าการใช้พดั ลมเพียงอย่างเดียว เช่น ใช้ร่วมกับน้ าหยด หรือสเปรย์น้ า เป็ นต้น แต่พดั ลมก็มขี อ้ จากัด
เกีย่ วข้องหลายประการเช่น ความเร็วลม อุณหภูม ิ และความชืน้ สัมพัทธ์ ด้วยข้อจากัดเหล่านี้เองทาให้ระบบ EVAP ในเขต
เมืองร้อน อาจช่วยลดอุณหภูมลิ งได้ไม่ต่ ามากเท่าทีต่ อ้ งการ

6. ส้วมน้ าในโรงเรือนระยะเล็ก-ขุน ทีค่ วรต้องตัง้ อยูท่ า้ ยคอกก็เป็ นอีกวิธที ช่ี ่วยลดความร้อน และช่วยเรือ่ งการขับถ่ายให้เป็ นทีท่ าง
ได้มากเช่นกัน ซึง่ ต้องมีพน้ื ทีป่ ระมาณ 15-20% ของพืน้ ทีค่ อก มีความลดเอียง 0.12% เพือ่ ช่วยเรื่องการระบายน้ า ขอบควรสูง
ประมาณ 10-15 ซม. เน้นควรเปลีย่ นถ่ายน้ าทุกวัน หรือตามความเหมาะสม และมักใช้ น้ าฝอย หรือพ่นน้าตรงส้วมน้ าร่วมด้วย
7. จัดหาน้ าดื่มให้สกุ รอย่างเพียงพอ โดยน้ าต้องสะอาด เย็น อัตราการไหลมากเพียงพอกับความต้องการในแต่ละช่วงอายุ น้ าถือ
เป็ นตัวช่วยระบายความร้อนในร่างกายทีด่ ี โดยวิธกี ารระเหยน้ าออกจากระบบทางเดินหายใจ ยกตัวอย่างแม่สกุ รอุม้ ท้อง
ต้องการน้ าดื่มวันละประมาณ 24 ลิตร แม่เลีย้ งลูก 32 ลิตร สุกรเล็ก 4 ลิตร สุกรรุน่ 12 ลิตร สุกรขุน 20 ลิตร เป็ นต้น
8. ปรับสูตรอาหารให้เหมาะสม โดยในช่วงอากาศร้อน สุกรจะกินอาหารน้อยลง การให้อาหารทีม่ คี วามเข้มข้นของสารอาหารสูง
จะช่วยลดปญั หาการสูญเสียน้ าหนักในช่วงหน้าร้อนได้ วิธที น่ี ิยมกันได้แก่ การเติมไขมันในอาหาร การย่อยไขมันให้พลังงาน
น้อยกว่า แต่ได้พลังงานมากกว่าแป้งและโปรตีน ปกติอาหารแม่พนั ธุม์ กั ใช้ไขมันประมาณ 1-2% ควรปรับเพิม่ ขึน้ เป็ น 7-10%
และลดปริมาณไฟเบอร์ลง แต่ทส่ี าคัญของการปรับเพิม่ ความเข้มข้นก็คอื อย่าลืมปรับโภชนะอืน่ ๆ ให้สมดุลด้วยเสมอ
9. ปรับเปลีย่ นวิธกี ารให้อาหารสุกร โดยในสุกรขุนอาจให้อาหารแบบจากัดในช่วงทีอ่ ากาศร้อนมาก เน้นให้อาหารในช่วงทีอ่ ากาศ
เย็นจะดีกว่า พบว่าจะมีผลช่วยให้สกุ รโตดีกว่าการให้แบบเต็มทีต่ ลอดวัน ในส่วนแม่พนั ธุส์ กุ รแนะนาให้เพิม่ ความถีข่ องมือ้
อาหารให้บอ่ ยขึน้ แต่ให้ทลี ะน้อย จะช่วยให้เพิม่ ปริมาณกินอาหารได้มากขึน้ โดยไม่ทาให้เกิด Heat increment มากเกินไป
นอกจากนี้อาหารเหลวก็ช่วยทาให้กนิ อาหารได้มากขึน้ ทัง้ ยังได้น้ าอีกด้วย อาหารในช่วงหน้าร้อนควรต้องมีความสดใหม่เสมอ
เพราะมักเสียเร็ว รางอาหารก็ควรต้องสะอาดอยู่เสมอ
10. ข้อสุดท้ายคือโรงเรือนระบบ EVAP ทีต่ อ้ งพิจารณาจากอุณหภูมใิ นท้องถิน่ ทีส่ งู กว่า 35 C อย่างน้อย 3 เดือนต่อปี มีความ
แตกต่างของอุณหภูมไิ ม่น้อยกว่า 11 C ในวันทีอ่ ากาศร้อน มีน้ าสะอาดมากเพียงพอ มีแหล่งกาเนิดไฟฟ้าสารอง และต้อง
ออกแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ และใช้อุปกรณ์ทถ่ี ูกต้อง ราคาเหมาะสม ซึง่ เป็ นข้อทีย่ ากต่อการตัดสินใจลงทุน ถ้าถูกต้องก็คมุ้ ค่า
เท่านี้เอง…ไม่ยากเลยใช้ไหมครับ สาหรับหน้าร้อนนี้ หากเรารูล้ กึ รูท้ นั ว่าจะเกิดอะไรขึน้ กับหมูของเราบ้าง? และเรา
จะป้องกันไม่ให้เกิด หรือจะแก้ไขเมือ่ เกิด Heat stress ขึน้ แล้วกันอย่างไรได้บา้ ง เพราะหมูคอื สิง่ สาคัญในชีวติ เรา ทุกหน้า
(ร้อน) ต้องดูแล ต้องแคร์เขาให้ดที ส่ี ดุ เห็นด้วยไหมครับ....
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