น.สพ. ยุทธ เทียมสุวรรณ
ผู้จดั การฝ่ ายวิ ชาการ บจก. เซ็นทรัลลิ ส

ความสาเร็จของธุรกิจสุกร ขึน้ อยู่กบั ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกร และการเจริญเติบโตของลูกสุกร โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพครอกก่อนหย่านมนัน้ จะได้รบั อิทธิพลหลักมาจากน้านมเหลือง และน้านมปกติ ในการช่วยกระตุน้ เจริญเติบโต ลด
อัตราการตายหลังคลอด และมีผลต่อน้าหนักหย่านมเป็ นอย่างยิง่ ลูกสุกรแรกเกิดจะมีพลังงานสะสมมาต่า และปราศจาก
ภูมคิ มุ้ กันโรค 2 วันแรกจึงถือเป็ นช่วงเวลาวิกฤติของลูกสุกร พบว่า 20-30% ของลูกสุกรทีต่ ายในช่วงแรกนี้มาจากสาเหตุขาด
น้านมเหลือง หรือขาดสารอาหารจากการได้รบั น้านมไม่เพียงพอ ทาให้เกิดปั ญหาแม่ทบั ตามมามากขึน้ ด้วย ช่วง 2 สัปดาห์
แรกทีล่ ูกสุกรต้องการสารอาหารจากน้านมเป็ นหลักนี้ การจัดการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพผลิต และได้รบั น้านมเหลืองเพิม่ จึงถือว่า
เป็ นจุดสาคัญและหัวใจของการเลีย้ งสุกรก็ว่าได้
น้ำนมเหลือง เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของนมสุกร และสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมอีกหลายชนิด ทีผ่ ลิตโดยต่อมน้านมในช่วงการตัง้
ท้องระยะท้าย ไปจนถึง 2-3 วันหลังคลอด มักหลังทั
่ นทีหลังคลอด อุดมไปด้วยสารอาหาร และสารทีจ่ าเป็ นต่อการเจริญรอดชีวติ
ของลูกสุกรเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นโกรทแฟคเตอร์ ฮอร์โมนชนิดต่างๆ ทีช่ ่วยให้สมอง หัวใจ ตับ ไต ลาไส้เจริญพัฒนา รวมถึง
ภูมคิ มุ้ กันชนิดอิมมูโนโกลบูลนิ ซึง่ ประกอบด้วย IgG IgA และ IgM ทีโ่ มเลกุลมีขนาดใหญ่ ปริมาณการหลัง่ IgG ในน้านมเหลือง
จะลดลงอย่างรวดเร็วที่ 24 ชม. การดูดซึมอิมมูโนโกลบูลนิ เกิดขึน้ ทีเ่ ซลล์เยื่อบุผนังลาไส้เล็กส่วนเจจูนัม และ 2 ใน 3 ส่วนต้นของ
ไอเลียม โดยไม่ถูกย่อย การดูดซึมจะเริม่ มีประสิทธิภาพที่ 4 ชม. หลังคลอดเป็ นต้นไป และสูงสุดทีป่ ระมาณ 8-12 ชม. จากนัน้ จะ
เริม่ ลดลงเรื่อยๆ จนทีป่ ระมาณ 24-36 ชม. เซลล์ลาไส้จะพัฒนาเต็มทีจ่ นไม่สามารถดูดซึมได้อกี จึงควรให้ลูกสุกรเกิดใหม่ได้รบั
น้านมเหลืองทันที เพื่อหวังผลรับภูมคิ มุ้ กันจากแม่สุกร หลังจากนัน้ ก็ยงั ควรให้ไปต่อเนื่องอีก แม้ว่าไม่สามารถดูดซึมได้แล้ว
แต่อมิ มูโนโกลบูลนิ โดยเฉพาะ IgA ยังสามารถกาจัดทาลายเชือ้ โรคเช่น E.coli ในทางเดินอาหารได้อยู่ องค์ประกอบของน้านมทัง้
สารอาหาร และอิมมูโนโกลบูลนิ เปลีย่ นแปลงไปตามระยะเวลาการผลิตและให้นมตามตารางด้านล่าง

หน้ ำที่ของน้ำนมเหลืองในลูกสุกรเกิ ดใหม่
1 เป็ นแหล่งพลังงานทีส่ าคัญ เนื่องจากลูกสุกรเกิดใหม่ตอ้ งการอุณหภูมสิ งู แต่อุณหภูมสิ ภาพแวดล้อมจะต่ากว่าถึง 10 C
ร่วมกับลูกสุกรจะมีไขมันสีน้าตาล และไกลโคเจนในตับ ทีใ่ ช้เป็ นแหล่งพลังงานน้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่น โดยแรกเกิดลูกสุกรมี
พลังงานสะสมมาเพียง 400 kJ/kg แต่ใน 24 ชม.แรกต้องใช้พลังงานในการดารงชีวติ มากถึง 900-950 kJ/kg ไขมันทีม่ มี ากในนม
จึงเป็ นแหล่งพลังงาน และให้ความร้อนทีด่ มี าก
2 เป็ นแหล่งของภูมคิ มุ้ ป้ องกันโรค สุกรรวมถึง ม้า และสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง แรกเกิดจะมีระบบภูมคิ มุ้ กันทีย่ งั ไม่เจริญเต็มที่ ด้วย
ข้อจากัดของชนิดและลักษณะรกทีป่ ้ องกันไม่ให้แอนติบอดีผ่านได้ ในน้านมเหลืองอุดมไปด้วยอิมมูโนโกลบูลนิ เซลล์เม็ดเลือด
ขาว และสารกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันหลายชนิด หลังได้รบั น้านมเหลือง IgG จะถูกดูดซึมทีล่ าไส้เล็กได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ IgA ดูด
ซึมได้ไม่ดี จึงทาหน้าทีป่ กป้ องเยื่อเมือกลาไส้มากกว่า ลิมโฟไซต์จะถูกดูดซึมและกระจายไปทัวร่
่ างกายอย่างรวดเร็ว แมคโคร
ฟาจและนิวโทรฟิ ลทาหน้าทีใ่ นการเก็บกิน แลคโตเฟอริน แลคโตเปอร์ออกซิเดส ทรานส์เฟอริน ทีพ่ บมากในน้านมเหลือง ช่วยใน
การต้านจุลชีพ และยังมีไซโตคายน์อกี หลายชนิดทาหน้าทีก่ ระตุน้ ให้ระบบภูมคิ มุ้ กันเจริญ และทางานได้เต็มหน้าที่
3 ช่วยกระตุน้ การเจริญ และการพัฒนาของระบบทางเดินอาหาร โกรทแฟคเตอร์เช่น EGF IGF-I TGF- และฮอร์โมนเช่น
อินซูลนิ เลปติน ทีม่ มี ากในน้านมเหลืองสุกร จะช่วยให้เซลล์ลาไส้เล็กของลูกสุกรเกิดใหม่แบ่งตัวรวดเร็ว เจริญและพัฒนาเต็มที่
ผลช่วยปรับปรุงประสิ ทธิ ภำพในลูกสุกร การได้รบั น้านมเหลืองมีผลให้ลูกสุกรรอดชีวติ เพิม่ มากขึน้ โดยอัตราการป่ วย
จากภาวะท้องเสีย แห้งน้า และตาย ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อได้รบั มากถึง 450 ก. ในช่วง 24 ชม.แรกหลัง
คลอด ดังเช่นรายงานในประเทศไทยโดย Nuntaprasert และคณะ (1997) ทีพ่ บว่าน้านมเหลืองช่วยให้อตั ราการตายในลูกสุกรที่
น้าหนักแรกเกิดน้อย ลดลงจาก 39.5% เหลือเป็ น 24.4% และในลูกสุกรทีน่ ้าหนักแรกเกิดมาก มีอตั ราการตายลดลงจาก 31.2%
เหลือเป็ น 15.8% สอดคล้องกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาของ Gomez และคณะ (1998) พบว่าลูกสุกรทีไ่ ด้รบั น้านมเหลือง
ภายใน 2 วันแรกเกิดมีอตั ราการรอดชีวติ 100% เมื่อเทียบกับกลุ่มไม่ได้รบั ทีม่ อี ตั ราการรอดชีวติ เพียง 30% ส่วนการใช้น้านม
เหลืองจากโคทดแทนจะมีอตั ราการรอดชีวติ 80% และลูกสุกรทีไ่ ด้รบั อิมมูโนโกลบูลนิ จะมีอตั ราการรอดชีวติ สูงถึง 100%
เช่นเดียวกัน น้านมเหลืองช่วยให้น้าหนักหย่านมที่ 21 วันเพิม่ มากกว่า ในกลุ่มน้าหนักแรกเกิดน้อยได้ 4.14 กก. มากกว่า 3.89
กก. ในกลุ่มทีน่ ้าหนักแรกเกิดมากได้ 4.90 กก. มากกว่า 4.70 กก. ด้วยเช่นกัน ส่วนผลในแง่ภูมคิ มุ้ กันต่อโรคสามารถเห็น และ
ยืนยันผลได้จากอัตราการตายทีล่ ดลง และน้าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าวข้างต้น

ข้อจำกัดกำรผลิ ตและได้รบั น้ำนมเหลือง พบว่า โดยทัวไปแล้
่
วใน 24 ชม.แรก แม่สุกรผลิตน้านมเหลืองได้ประมาณ
3.2-3.7 กก. (1.5-5.5) ดังนัน้ จานวนลูกสุกรทีเ่ พิม่ ขึน้ จะทาให้แต่ละตัวได้รบั น้านมเหลืองปริมาณลดลง ดูเหมือนว่าปริมาณทีล่ ูก
สุกรได้รบั จะไม่เพียงพอ การให้ปริมาณเพิม่ มากขึน้ ให้ผลดีในแง่ของน้าหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ และอัตราการตายทีล่ ดลง แต่ในแง่ของ
ระบบภูมคิ ุม้ กันพบว่าการได้รบั น้านมเหลืองใน 24 ชม. แรกเพียงแค่ 200-250 ก. ก็เพียงพอทีจ่ ะทาให้ระดับของ IgG สูงในระดับ
นิ่งและทาหน้าทีเ่ ป็ นภูมคิ มุ้ กันโรคได้เป็ นอย่างดี โดยยังสามารถลดอัตราการตาย และเพิม่ การเติบโตได้น้าหนักทีน่ ่าพอใจ การ
ได้รบั มากกว่านี้กไ็ ม่ได้ทาให้ระดับของ IgG ในร่างกายลูกสุกรสูงไปกว่า 26-27 มก./มล. ทัง้ นี้เนื่องจากมีขอ้ จากัดของระยะเวลา
และความสามารถในการดูดซึมของลาไส้เอง ร่วมกับปั จจัยจากแม่สุกรมากถึง 35-55% ผลิตน้านมเหลืองในวันแรกได้ปริมาณไม่
เพียงพอกับจานวนลูก ทัง้ นี้เนื่องมาจากปั จจัยต่างๆ เช่น สายพันธุ์ ลาดับท้อง ปั ญหาสุขภาพ ระยะเวลาคลอด ภาวะโภชนาการ
ความเครียด อุณหภูมิ ในส่วนปั จจัยจากลูกสุกรเกิดขึน้ ได้จากขนาดครอก น้าหนักแรกเกิด ตายแรกคลอด ปั ญหาสุขภาพ
ความสามารถในการดูดนมและนาไปใช้ได้
ปัจจัยที่มีผลเพิ่ มและปรับปรุงน้ำนมเหลือง ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ ทัง้ ผลทางตรงผ่านตัวแม่สุกร และผล
ทางอ้อมผ่านลูกสุกรดังนี้
1.ตัวสุกร ขึน้ อยู่กบั การคัดเลือกพันธุกรรมสายพันธุ์ อายุลาดับท้องที่ 2 และ 3 จะให้น้านมเหลืองมากทีส่ ุด แต่ปริมาณ
อิมมูโนโกลบูลนิ จะมากตัง้ แต่ทอ้ งที่ 4 เป็ นต้นไป ให้เน้นการเพิม่ อัตรารอดชีวติ ของลูกสุกร ตัง้ แต่การจัดการแม่สุกรก่อนผสมให้
มีขนาดครอกเหมาะสม และขนาดตัวในครอกสม่าเสมอ เช่น การใช้น้าตาลเดกซ์โทรสผสมอาหาร การจัดการก่อนคลอดไม่ให้
อ้วน ไม่ให้ทอ้ งผูก ไม่หอบ ไม่มภี าวะคลอดยาก มีการเฝ้ าคลอดช่วยเหลือลูกสุกรหลังคลอด กาจัดปัจจัยทีท่ าให้เกิดความเครียด
ทัง้ ก่อน ขณะ และหลังคลอด
2.ฮอร์โมน ทีเ่ กีย่ วข้องอันได้แก่ โปรแลคติน เอสโตรเจนในระดับสูง และโปรเจสเตอโรนในระดับต่า มีผลช่วยในการผลิต
และหลังน
่ ้านมเหลืองให้เพิม่ มากขึน้ การใช้ฮอร์โมนเพื่อเหนี่ยวนาคลอด การใช้โปรแลคติน หรือโพรสตาแกลนดินนอกจากช่วย
ป้ องกันรักษา MMA กลุ่มอาการเต้านมอักเสบ มดลูกอักเสบ และไม่มนี ้านมหลังคลอดนัน้ พบว่าช่วยสร้างและเพิม่ การหลังน
่ ้านม
เหลืองด้วยเช่นกัน
3.สำรอำหำร และโภชนะในอาหารแม่สุกรตัง้ ท้องระยะท้ายมีผลโดยตรง และสัมพันธ์กบั ส่วนประกอบของน้านมเหลือง
อย่างใกล้ชดิ การได้รบั อาหารปริมาณมากและพลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มีผลช่วยเพิม่ การสร้างน้านมเหลือง การใช้เพคติน มันฝรัง่
หมัก น้ามันมะพร้าว วัตถุดบิ กากเยื่อใยสูงมีผลช่วยเพิม่ ปริมาณน้านมเหลืองให้มากขึน้ การใช้ CLA แมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์
น้ามันปลา วิตามิน A C E และสารอีกหลายชนิดพบว่า ช่วยเพิม่ ระดับของอิมมูโนโกลบูลนิ ในน้านมเหลืองให้สงู ขึน้ นอกจาก
อาหารแล้วยังต้องได้รบั น้าสะอาดในปริมาณทีเ่ พียงพอด้วย
4.สิ่ งแวดล้อม การกระตุน้ ให้แม่สุกรเลีย้ งลูกถีบ่ ่อย การไม่ทาเสียงดังรบกวน การเปิ ดเพลงหรือดนตรีบาบัด สามารถ
กระตุน้ การหลังน
่ ้านมเหลืองให้เพิม่ ขึน้ ได้ แสงมีผลเพิม่ ปริมาณโปรแลคติน ช่วงทีก่ ลางวันยาวนานจึงมักพบว่าแม่สุกรมีน้านม
เหลืองมากขึน้ อากาศและอุณหภูมริ อ้ นชืน้ สูงเป็ นปั จจัยทีก่ ระตุน้ ความเครียดได้มากทีส่ ุดในไทย อันเป็ นสาเหตุหลักทีท่ าให้
ปริมาณน้านมเหลือง และปริมาณอิมมูโนโกลบูลนิ ลดต่าลง ระดับของอิมมูโนโกลบูลนิ ในน้านมเหลืองมีความสัมพันธ์กบั ฤดูกาล

โดย IgA จะมีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ ในฤดูหนาว และลดต่าในฤดูอ่นื ๆ ในขณะที่ IgG จะมีปริมาณเพิม่ สูงขึน้ ในฤดูใบไม้ผลิ และลดต่า
ในฤดูอ่นื ๆ ในกรณีทแ่ี ม่สุกรมีน้านมเหลืองปริมาณมากพอ อาจรีดเก็บไว้ใช้ในภายหลังโดยต้องแช่เย็นทีป่ ระมาณ 4C เก็บไว้ได้
นาน 3 วัน ถ้าต้องการเก็บนานกว่านี้ จะต้องแช่แข็ง หากแม่สุกรไม่มนี มน้าเหลืองให้ลูกเพียงพอ ควรทาการย้ายฝากไปยังแม่
สุกรทีม่ นี ้านมมากพอ แต่ตอ้ งไม่กระทบกับจานวนลูกในครอกเดิม น้านมเหลืองจากโค หรืออิมมูโนโกลบูลนิ สาเร็จรูปเป็ นอีก
ทางเลือกหนึ่งทีน่ ่าสนใจ เริม่ มีการนามาใช้ทดแทนเลีย้ งลูกสุกร พบว่าได้ผลดีเช่นเดียวกัน

กล่ำวโดยสรุปว่ำ ลูกสุกรแรกเกิดจาเป็ นจะต้องได้รบั แหล่งพลังงานทีส่ าคัญมากต่อการดารงชีวติ คือ จากน้านมเหลือง
โดยทันทีภายใน 24 ชม. หลังคลอด ในปริมาณอย่างน้อย 200 (200-400) กรัมต่อตัว หรือ 150-280 กรัมต่อน้าหนักตัว 1 กก.
หรืออย่างน้อย 100 มิลลิลติ รต่อตัวในช่วง 16 ชั ่วโมงแรก ซึง่ ถือว่าเหมาะสม และหวังผลประโยชน์ได้ในการสร้างภูมคิ มุ้ กันทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ลดอัตราการตายได้อย่างมีนัยสาคัญ และกระตุน้ การเจริญเติบโตได้น้าหนักเพิม่ ดีปานกลาง การจัดการให้แม่สุกร
ผลิตน้านมเหลืองได้มากเพียงพอ ลูกสุกรได้รบั ครบถ้วนทัง้ ในแง่ปริมาณและคุณภาพนัน้ ถือเป็ นหนทางสาคัญทีใ่ ช้จดั การ และ
เป็ นกุญแจของความสาเร็จในการแก้ไขปั ญหาทีห่ ลายฟาร์มประสบมาอย่างยาวนาน เรือ้ รัง และไม่เคยแก้ไขได้ให้หมดไป ไม่ว่า
จะเป็ นปั ญหาตายในเล้าคลอดสูง ปั ญหาการเจริญเติบโตช้า ADG ต่า และทีส่ าคัญคือ ปั ญหาสุขภาพอื่นๆ ทีป่ ั จจุบนั นี้แม้ว่าจะใช้
ยาหรือวัคซีนมากขึน้ แค่ไหนก็ตาม แต่ดเู หมือนจะไม่ได้ผล เพราะทุกคนพากันมองข้าม รูด้ งั นี้แล้วอย่าละเลยคุณค่าของน้านม
(เหลือง) ปั จจัยทีเ่ ป็ นเรื่องพืน้ ฐานและธรรมดาๆ นี่เอง ทีจ่ ะทาให้สุกรทีท่ ่านเลีย้ ง โตไว สุขภาพดี และท่านมีกาไรมากยิง่ ขึน้

เอกสำรอ้ำงอิ ง
Farmer and Quesnel, 2009. J Anim Sci. 87 (Suppl.1) : 56-65.
Gomez et al., 1998. J Anim Sci. 76 : 1-7.
King’ ori, 2012. J Anim Sci Adv. 2(6) : 525-533.
Klobasa et al., 1987. J Anim Sci. 64 : 1458-1466.
Nuntaprasert et al., 1997. Thai J Vet Med. 27(1) : 39-46.
Quesnel, VI SINSUI-Simposio Internacional de Suinocultura. Porto Alegre, RS -10 a 13 de Maio de 2011.

