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Abstract

Objective—To compare the efficacy of oral liquid organic iron and iron dextran injection in piglets.

Materials and Methods—Neonatal piglets were divided into three groups, i.e., positive control 
(n=133),the piglets received iron dextran intramuscularly 200 mg within 24 h postpartum, negative con-
trol (n=9), the piglets did not receive iron supplementation, and treatment group (n=124), the piglets re-
ceived oral liquid organic iron supplementation 400 mg within 24 h and 72 h postpartum. Serum samples 
were collected from sows and piglets at 10-14 days postpartum. Haemoglobin and hematocrit were evalu-
ated. Average daily gain (ADG) and piglet pre-weaning mortality rate were analyzed.

Results—It was found that haematocrit of the piglets in the positive control, negative control and treat-
ment groups were 30.5%, 25.3% and 33.1%, respectively (P<0.05). Haemoglobin in the piglets in the 
positive control, negative control and treatment groups were 92.0, 76.0 and 99.0 gram/liter, respectively 
(P<0.05). Both hematocrit and haemoglobin of the piglets in the positive control and the treatment groups 
were significantly higher than those in the negative control group (P<0.05). ADG of the piglets in the pos-
itive control, negative control and treatment groups were 221.5, 173.3 and 207.2 gram/day, respectively 
(P<0.05). Weaning weight of the piglets in the positive control, negative control and treatment groups 
were7.4, 6.3 and 7.2 kg, respectively (P<0.05). Pre-weaning mortality rate of the piglets in the positive 
control, negative control and treatment groupswere 6.0%, 11.1% and 8.9%, respectively, which were not 
significantly difference among groups (P>0.05).

Conclusion—Oral supplementation of iron 400 mg/piglets during the first three days postpartum effec-
tively protect anemia and normalized the growth performance of the piglets as same as a conventional 
intramuscular iron injection.
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บทคัดย่อ

วตัถุประสงค์	 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใหธ้าตุเหลก็แบบกินกบัแบบฉีดเขา้กลา้มเน้ือ

ในลกูสุกร

วสัดุ	อุปกรณ์	และวธีิการ	ลกูสุกรแรกคลอดถกูแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มควบคุมบวก(133 ตวั) ลูก

สุกรไดรั้บธาตุเหลก็ชนิดไอออนเดก็ซ์แตรนโดยการฉีดเขา้กลา้มเน้ือตวัละ 200 มิลลิกรัมภายใน 24 

ชัว่โมงหลงัคลอด กลุ่มควบคุมลบ (9 ตวั) ลกูสุกรไม่ไดรั้บธาตุเหลก็และ กลุ่มทดลอง (124 ตวั) ลกู

สุกรไดรั้บธาตุเหลก็ชนิดอินทรียโ์ดยการกินตวัละ 400 มิลลิกรัม ภายใน 24 และ 72 ชัว่โมงหลงัคลอด

เกบ็ตวัอยา่งเลือดแม่สุกรและลกูสุกร ท่ี10-14 วนัหลงัคลอด ตรวจวดัปริมาณฮีโมโกลบินและฮีมาโต

คริตในเลือดของแม่สุกรและลกูสุกร เปรียบเทียบอตัราการเจริญเติบโต น�้าหนกัหยา่นมและอตัราการ

ตายก่อนหยา่นมของลูกสุกรทั้ง 3 กลุ่ม

ผลการศึกษา	 ผลการทดลองพบวา่ค่าฮีมาโตคริตของลูกสุกรในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ 

และกลุ่มทดลอง เท่ากบั 30.5%, 25.3% และ 33.1% ตามล�าดบั (P<0.05) ค่าฮีโมโกลบิน ของลกูสุกร

ในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มทดลอง เท่ากบั 92.0, 76.0 และ 99.0 กรัม/ลิตรตามล�าดบั 

(P<0.05) ค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตในลูกสุกรท่ีกินหรือฉีดธาตุเหลก็สูงกวา่ลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บ

ธาตุเหลก็อยา่งมีนยัส�าคญั (P<0.05) อตัราการเจริญเติบโตของลกูสุกรในกลุม่ควบคุมบวก กลุ่มควบคุม

ลบ และกลุ่มทดลองเท่ากบั 221, 173 และ 207 กรัม/วนั ตามล�าดบั (P<0.05) น�้าหนกัหยา่นมของลกู

สุกรในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มทดลองเท่ากบั 7.4, 6.3 และ 7.2กิโลกรัมตามล�าดบั 

(P<0.05) อตัราการตายก่อนหยา่นมของลกูสุกรในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มทดลอง 

เท่ากบั 6.0%, 11.1% และ 8.9% ตามล�าดบั ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

ข้อสรุป	การใหธ้าตุเหลก็แบบกินในลูกสุกรตวัละ 400 มิลลิกรัม ภายใน 3 วนัหลงัคลอด สามารถ

ป้องกนัภาวะโลหิตจางและท�าใหลู้กสุกรมีอตัราการเจริญเติบโตเป็นปกติไม่แตกต่างกบัการใหธ้าตุ

เหลก็โดยการฉีดเขา้กลา้มเน้ือแบบเดิม
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บทน�า

 โดยทัว่ไปธาตุเหลก็มีความส�าคญัมากต่อร่างกายลูกสุกรเช่นเดียวกบัสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมชนิด

อ่ืนๆ เน่ืองจากธาตุเหลก็เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง ไมโอโกลบินในกลา้ม

เน้ือยเูทอโรเฟอรินในซีร่ัมและรก เลก็โตเฟอรินในน�้ านม และเฟอริตินและฮีโมซิเดอรินในตบั [1] 

นอกจากน้ีธาตุเหลก็ยงัเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคญัในการผลิตเลือด การขนส่งออกซิเจนและพลงังาน

ภายในร่างกาย การขาดธาตุเหลก็เป็นสาเหตุใหแ้คระแกร็น ลดความตา้นทานโรค ลดประสิทธิผลจาก

การกิน รบกวนสมรรถภาพการสืบพนัธ์ุ ภาวะโลหิตจาง (anemia) อาการทอ้งร่วงและอาจตายได ้

นอกจากน้ียงัมีการรายงานว่าการขาดธาตุเหลก็จะเพิ่มความรุนแรงของการติดเช้ือโรคบางชนิดได้

เน่ืองจากการสูญเสียเลือด เช่น พยาธิ Trichuris suis ในสุกร [2] อาการแรกท่ีพบเม่ือเกิดภาวะโลหิต

จาง ไดแ้ก่ ขนหยาบ เยือ่เมือกซีด ผวิหนงัแหง้ น�้าหนกัลด ในกรณีรุนแรงสุกรจะหายใจล�าบาก หวัใจ

เตน้เร็ว หายใจเร็วข้ึน และความหนืดของเลือดลดลง ลูกสุกรอาจตายทนัทีจากภาวะขาดสารอาหาร 

และพบการบวมน�้าท่ีชั้นใตผ้วิหนงับริเวณคอ ไหล่ และขา [3]

 สภาวะท่ีแสดงการขาดธาตุเหลก็ คือ การลดลงของความเขม้ขน้ของค่าฮีโมโกลบิน (haemo-

globin) และค่าเมด็เลือดแดงอดัแน่น (haematocrit) อยา่งรวดเร็ว ภาวะโลหิตจางจะเกิดข้ึนหลงัจาก

เน้ือเยือ่ท่ีเก็บสะสมธาตุเหลก็ในลูกสุกรแรกเกิดและปริมาณธาตุเหลก็ท่ีลูกสุกรไดรั้บจากน�้ านมแม่

สุกรมีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต [4] สาเหตุของการขาดธาตุเหลก็เกิดจากลูกสุกรแรกเกิดมีปริมาณ

ธาตุเหลก็สะสมนอ้ย น�้ านมของแม่สุกรมีระดบัธาตุเหลก็ไม่เพียงพอ และลูกสุกรมีอตัราการเจริญ

เติบโตเร็วมาก [5] ลูกสุกรจึงควรไดรั้บธาตุเหลก็ในปริมาณท่ีเหมาะสมหลงัคลอดโดยทัว่ไปลกูสุกร

แรกเกิดมีปริมาณธาตุเหลก็สะสม ประมาณ 50 มิลลิกรัมในขณะท่ีลูกสุกรตอ้งการธาตุเหลก็ 7-10 

มิลลิกรัมต่อวนั [6] หรือ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [7] เพื่อป้องกนัการเกิดภาวะโลหิตจางน�้านมของ

แม่สุกรใหธ้าตุเหลก็ 1 มิลลิกรัมต่อวนั ดงันั้นหากไม่มีการเสริมธาตุเหลก็ใหล้กูสุกรจะท�าใหล้กูสุกร

เกิดภาวะเลือดจางไดภ้ายใน 10-14 วนัหลงัคลอด [6]

 การเสริมธาตุเหลก็ใหล้กูสุกรท�าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ การใหล้กูสุกรไดรั้บธาตุเหลก็จากแหล่ง

ธรรมชาติ เช่น จากดินท่ีมีธาตุเหลก็ และจากอุจจาระของแม่สุกรเป็นตน้ [4,8] นอกจากน้ียงัสามารถ

ให้ธาตุเหล็กแก่ลูกสุกรโดยการฉีดหรือการกินโดยในการกินนั้นลูกสุกรแรกเกิดสามารถดูดซึม

โมเลกลุขนาดใหญ่ผา่นทางล�าไส้เลก็ไดด้ว้ยวิธีพิโนไซโตซิส โมเลกลุขนาดใหญ่สามารถดูดซึมเขา้

ระบบน�้าเหลืองไดโ้ดยตรง แลว้ถูกน�าไปเกบ็สะสมไวท่ี้ตบัและมา้มธาตุเหลก็ท่ีจบักบัโมเลกลุขนาด

ใหญ่สามารถดูดซึมไดม้ากท่ีสุดในช่วง 6-8 ชัว่โมงแรกหลงัคลอด ถา้ใหห้ลงัจากน้ีการดูดซึมจะลดลง 
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[6] การใหธ้าตุเหลก็โดยการกินนิยมใหใ้นรูปธาตุเหลก็อินทรียม์ากกวา่ธาตุเหลก็อนินทรียเ์น่ืองจาก

การเสริมแร่ธาตุในอาหารโดยใชแ้ร่ธาตุเหลก็อินทรียน์ั้น มีการน�าไปใชไ้ดม้ากกวา่ธาตุเหลก็อนินท

รียเ์น่ืองจากสุกรสามารถยอ่ยและดูดซึมไดม้ากกวา่ [3,9] การใหธ้าตุเหลก็โดยการใหลู้กสุกรไดรั้บ

จากดินและอุจจาระแม่สุกรโดยการกินนั้นในปัจจุบนัเป็นไปไดย้ากเน่ืองจากมีการเล้ียงสุกรเป็นแบบ

อุตสาหกรรมซ่ึงมีพื้นคอกเป็นพื้นแสลตหรือท�ามาจากแผน่เหลก็ พื้นคอกทั้งสองรูปแบบออกแบบมา

เพ่ือใหส้ามารถท�าความสะอาดไดง่้าย โดยมีทางใหอุ้จจาระและปัสสาวะเขา้ไปรวมกนัในถงัใหญ่ ใน

ระบบน้ีลกูสุกรจะไดรั้บอุจจาระจากแม่สุกรนอ้ย [4,8] ส่วนการใหธ้าตุเหลก็แบบฉีดนั้นเป็นวธีิท่ีนิยม

ใชม้ากท่ีสุดในการป้องกนัภาวะโลหิตจางโดยธาตุเหลก็ท่ีใหค้วามมีประสิทธิภาพสูง ปลอดภยั และ

ง่ายต่อการฉีด อยา่งไรกดี็การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือลูกสุกรแรกคลอดโดยบุคคลซ่ึงไม่ใช่สตัวแพทย ์อาจ

ส่งผลใหล้กูสุกรไดรั้บบาดเจบ็และเกิดความเครียดไดซ่ึ้งโดยทัว่ไปนบัเป็นการกระท�าท่ีไม่สอดคลอ้ง

กบัหลกัเสรีภาพสตัว ์(animal welfare) [10]

 ปัจจุบนัจึงมีการพฒันาธาตุเหลก็ในรูปแบบการกินมากข้ึนเพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดในการ

ป้องกนัการขาดธาตุเหลก็และท�าใหลู้กสุกรเกิดความเครียดนอ้ยท่ีสุดเน่ืองจากมีการใหค้วามส�าคญั

กบัหลกัเสรีภาพสัตวม์ากข้ึน [10] การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลในการป้องกนัภาวะ

โลหิตจางเน่ืองจากการขาดธาตุเหลก็ อตัราการเจริญเติบโต และ อตัราการตายก่อนหยา่นม ระหวา่ง

การใหธ้าตุเหลก็โดยการกินและการฉีดในลกูสุกร

วัสดุ	อุปกรณ	์และวิธีการ

ฟาร์มทดลองและการจดัการทัว่ไป

 ท�าการทดลองในฟาร์มสุกรแห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกของประเทศไทย ระหว่างเดือนมีนาคม

ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยคดัเลือกลกูสุกร 253 ตวั จากแม่สุกรนางจ�านวน 30 ตวัท่ีถกูเล้ียงในโรง

เรือนคลอด แม่สุกรถูกยา้ยจากโรงเรือนอุม้ทอ้งข้ึนมาพกับนโรงเรือนคลอดก่อนครบก�าหนดคลอด

ประมาณ 1 สปัดาห์โดยก่อนการยา้ยแม่สุกรข้ึนโรงเรือนคลอดท�าการฉีดยาตา้นปรสิตโดยใช ้ Iver-

mectin ขนาด 300 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ยา้ยแม่สุกรในช่วงเชา้และอาบน�้าใหแ้ม่สุกร แม่สุกรไดรั้บ

อาหาร 1.6 กิโลกรัม/วนั วนัละ 2 คร้ัง และไดรั้บน�้าเตม็ท่ีเปิดระบบน�้าหยดในช่วงกลางวนัเพื่อระบาย

ความร้อนใหแ้ม่สุกรบนโรงเรือนคลอด เม่ือใกลค้รบก�าหนดคลอด มีการเตรียมคอกคลอดและเปิด

ไฟกกใหอุ่้นเตรียมพร้อมก่อนการคลอด โดยปกติจะปล่อยใหแ้ม่สุกรคลอดเองตามธรรมชาติ แต่หาก

พบวา่มีการคลอดยาก เช่น ใชเ้วลาในการคลอดนานกวา่ 2.5 ชัว่โมงหรือกรณีท่ีแม่สุกรมีอาการเบ่ง

คลอดแต่ไม่มีลูกสุกรออกมาเป็นเวลานานเกิน 1 ชัว่โมงจะท�าการช่วยดึงลูกสุกรออกจากช่องคลอด 

เม่ือลูกสุกรคลอดออกมาแล้วท�าการล้วงปากเพื่อกระตุ้นการหายใจและคลุกผงแป้งมิสทรอ

ล(Mistral®บริษทัเจริญโภคภณัฑอิ์น-เอก็ซ์ จ�ากดั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) ท�าใหอ้บอุ่น ตวัแหง้
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เร็ว จากนั้นปล่อยใหล้กูสุกรดูดนมน�้าเหลืองจากแม่สุกร เม่ือแม่สุกรคลอดลกูตวัสุดทา้ยสงัเกตการขบั

รกระหวา่ง 20 นาที ถึง 12 ชัว่โมงหลงัคลอด ฉีดฮอร์โมนออกซิโตซิน ตวัละ 20 ยนิูตเขา้กลา้มเน้ือ 

(Oxytocin injection®บริษทัเยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮา้ส์ จ�ากดั กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) แม่สุกรทุก

ตวัไดรั้บยาปฏิชีวนะอมอ๊กซีซิลิน (Amoxycillin) 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยฉีดเขา้กลา้มเน้ือติดต่อ

กนั 3 วนั (Colimoxin®trihydrate  1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บริษทัยโูรเวท็แอนิมลัเฮลท ์ เมืองบลาเดล  ประเทศเนเธอร์แลนด)์ 

และในวนัท่ี 4 หลงัคลอด สุกรไดรั้บยาปฏิชีวนะเพนนิซิลินเสตปโตไมซิน (Procaine penicillin 

และDihydrostreptomycin-Sulphate) 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขา้กลา้มเน้ือ (Duphamox LA® บริษทั 

ซี.ย.ู อะกริเวทไทยแลนด ์จ�ากดั ชลบุรี ประเทศไทย) วดัอุณหภมิูร่างกายแม่สุกรทุกวนัหลงั คลอด เป็น

เวลา 4 วนั หากแม่สุกรอุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ 103 องศาฟาเรนไฮตถื์อวา่มีไขฉี้ดยาลดไขแ้ละแก้

อกัเสบชนิดโทฟิดีน (Tolfenamic acid) ในปริมาณ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เขา้กลา้มเน้ือ (Tolfedine® CS 

บริษทั Vetoquinol เมืองลวัร์ ประเทศฝร่ังเศส) หรือชนิดไดไพโรน (Dipyrone) เขา้กลา้มเน้ือในปริมาณ 

50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Novalcin®500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรบริษทัไทยนาโอกะฟาร์มาซูติคอล จ�ากดั 

ประเทศไทย) แม่สุกรมีระยะใหน้ม 25-28 วนั ลกูสุกรวนัแรกหลงัคลอดจะถกูยา้ยฝากหากแม่สุกรมี

จ�านวนลกูสุกรต่อครอกจ�านวนมากและเพือ่คดัแยกขนาดลูกสุกรท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัไวด้ว้ยกนั โดย

ใหแ้ม่สุกรเล้ียงลกูประมาณ 10-11 ตวั/ครอก ลูกสุกรทุกตวัอยูก่บัแม่สุกรในคอกท่ีมีไฟกกและกระสอบ

ใหค้วามอบอุ่นและสามารถกินนมน�้าเหลืองจากแม่สุกรไดต้ลอดเวลา ลกูสุกรถกูชัง่น�้ าหนกั เม่ืออาย ุ

1 วนั พร้อมกบัตดัเข้ียว ตดัหาง ป้อนยาป้องกนัโรคบิดชนิดโทลทราซูริล (Toltrazuril) ในปริมาณ 20 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Toltraril® 2.5% บริษทับางกอกแลป็ แอนด ์คอสเมติค จ�ากดั ประเทศไทย) เม่ือ

การจดัการหลงัคลอดเสร็จ ท�าการตดัเบอร์หูและแยกลูกสุกรแต่ครอกใหธ้าตุเหลก็ตามกลุ่มการทดลอง

ท่ีก�าหนด เม่ือลกูสุกรหยา่นมท�าการชัง่น�้ าหนกัจดบนัทึกก่อนยา้ยไปโรงเรือนสุกรอนุบาล

สัตว์ทดลอง

 แบ่งกลุ่มลกูสุกรทดลองเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มท่ี 1 สตัวท์ดลองไดรั้บธาตุเหลก็โดยการฉีด

จ�านวน 159 ตวั (กลุ่มควบคุมบวก) กลุ่มท่ี 2 สตัวท์ดลองไม่ไดรั้บธาตุเหลก็จ�านวน 10 ตวั (กลุ่มควบคุม

ลบ) และกลุ่มท่ี 3 สตัวท์ดลองไดรั้บธาตุเหลก็ทางการกินจ�านวน 141 ตวั (กลุ่มทดลอง) โดยจดักลุ่ม

ทดลองใหแ้ต่ละครอกประกอบดว้ยลกูสุกรทดลองท่ีไดรั้บธาตุเหลก็โดยการฉีด 4-5 ตวัไม่ไดรั้บธาตุ

เหลก็ 1 ตวั และทางการกิน 4-5 ตวั ครอกท่ีมีลกูสุกรไม่ถึง 10 ตวัแบ่งสตัวท์ดลองใหไ้ดรั้บธาตุเหลก็

โดยการกินและฉีดในจ�านวนท่ีเท่ากนักลุ่มท่ี 1 ฉีดธาตุเหลก็ชนิดไออนเด็กแตรน (iron dextrane)

(ABI-DEX100® 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บริษทัเจริญโภคภณัฑอิ์น-เอก็ซ์ จ�ากดั) ฉีดเขา้กลา้มเน้ือบริเวณ

ล�าคอของสตัวท์ดลองตวัละ 2 มิลลิลิตร 1 คร้ังหลงัคลอด ภายใน 24 ชัว่โมง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มควบคุมลบ

ไม่ไดรั้บธาตุเหลก็ กลุ่มท่ี 3 ไดรั้บธาตุเหลก็ชนิดอินทรีย ์ (iron glycine chelate) ทางปากตวัละ 2 

มิลลิลิตร (200 มิลลิกรัม) 2 คร้ัง (Iromin®amino acid chelate 10% suspension 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 
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บริษทัเวทซุปพีเรีย จ�ากดั ประเทศไทย) โดยใหค้ร้ังแรก 24 ชัว่โมงหลงัคลอดและใหอี้กคร้ังเม่ือสตัว์

ทดลองอาย ุ3 วนั แยกกลุ่มสตัวท์ดลองโดยการตดัหูในต�าแหน่งท่ีแตกต่างกนัเป็นสญัลกัษณ์ สงัเกต

และบนัทึกอุณหภมิูร่างกายการป่วย การอกัเสบของเตา้นม และส่ิงคดัหลัง่หลงัคลอดของแม่สุกรเป็น

เวลา 4 วนั นบัจากวนัคลอดเพื่อตรวจสอบความผดิปกติของแม่สุกรท่ีส่งผลถึงสตัวท์ดลองในแต่ละ

ครอก วดัอุณหภมิูร่างกายแม่สุกรโดยใชป้รอทวดัไขแ้บบดิจิตอล (Microlife MT 3001 ประเทศสวติ-

เซอร์แลนด)์ และตรวจบนัทึกขอ้มลูการป่วยของแม่สุกรทุกวนัเม่ือครบก�าหนดหยา่นม (25.8±1.4 วนั) 

ท�าการจดบนัทึกน�้าหนกัอยา่นมของลูกสุกร ค�านวณอตัราการเจริญเติบโตของลกูสุกรตั้งแต่แรกคลอด

ถึงหยา่นมและจดบนัทึกจ�านวนการตายของลกูสุกรในแต่ละกลุ่มตั้งแต่เร่ิมทดลองถึงหยา่นม

การเกบ็ตัวอย่างเลอืด

 เกบ็ตวัอยา่งเลือดจากลกูสุกรอาย ุ10-14 วนัโดยการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�าท่ีบริเวณคอ 

(cranial venacava) ดว้ยวธีิการสุ่ม 15 ครอกจากทั้งหมด 30 ครอกและในแต่ละครอกสุ่มเกบ็เลือดจาก

ลกูสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็โดยการฉีดธาตุเหลก็ แบบกินธาตุเหลก็ และลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บธาตุเหลก็และ

เกบ็เลือดจากแม่สุกรโดยการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�าบริเวณคอ (jugular vein) ลกูสุกรเกบ็เลือด

ปริมาตร 3 มิลลิลิตร แม่สุกรเกบ็เลือด 5 มิลลิลิตร ใส่หลอดเกบ็เลือด (VACUETTE® บริษทัไกลเนอร์ 

ไบโอ-วนั ประเทศญ่ีปุ่น) ซ่ึงมีสารกนัการแขง็ตวัของเลือดชนิดอีดีทีเอ (Ethylenediaminetetraacetic 

acid, EDTA) บนัทึกกลุ่มทดลองของลกูสุกรท่ีขา้งหลอดเกบ็ตวัอยา่งและวนัท่ีเกบ็ตวัอยา่งส่งเลือดไป

ตรวจยงัหอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมงหลงัเก็บตวัอยา่งโดยใส่ในกล่องโฟมบรรจุน�้ าแขง็เพื่อส่ง

ตรวจนบัเมด็เลือดอยา่งสมบูรณ์ (complete blood count)

การตรวจค่าทางโลหิตวทิยา

 น�าหลอดเลือดตวัอยา่งท่ีเก็บไดแ้ละไม่มีการแขง็ตวัตรวจโดยใชเ้คร่ืองตรวจค่าโลหิตวิทยา

อตัโนมติั (CELL-DYN® 3700, Abbott Laboratories, Florida, USA.) เพ่ือตรวจนบัเมด็เลือดอยา่ง

สมบูรณ์ ท�าการตรวจค่าทางโลหิตวทิยา ไดแ้ก่ จ�านวนเมด็เลือดแดง (โมล/ไมโครลิตร) ค่าฮีโมโกลบิน 

(กรัม/เดซิลิตร) ค่าฮีมาโตคริต (%) ปริมาตรเมด็เลือดแดง (MCV) (เฟมโตลิตร) ฮีโมโกลบินในเมด็

เลือดแดง (MCH) (พโิคกรัม) ความเขม้ขน้ฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง (MCHC) (กรัม/เดซิลิตร) ความ

แปรปรวนขนาดเมด็เลือดแดง (RDW) (%) จ�านวนเกลด็เลือด (เซลล/์ไมโครลิตร) ปริมาตรเกลด็เลือด 

(MPV) (เฟมโตลิตร) จ�านวนเมด็เลือดขาว (เซลล/์ไมโครลิตร) นิวโตรฟิล (%) ลิมโฟไซต ์(%) อีโอชิ

โนฟิล (%) และเบโซฟิล (%)

การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติิ

 ท�าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม SAS version 9.0 (SAS Inst. Inc., Cary, NC. 

USA.) ในลกูสุกรท่ีท�าการสุ่มเจาะเลือดมาตรวจ (32 ตวั) คา่พารามิเตอร์ต่างๆ ของค่าเมด็เลือดน�าเสนอ

เป็น ค่าเฉล่ีย±SEM และ ท�าการเปรียบเทียบค่าน�้าหนกัหยา่นม และอตัราการเจริญเติบโตของลกูสุกร
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ทั้งหมด (257 ตวั) ดว้ยวธีิ ANOVA โดยใหก้ลุ่มทดลอง (3 กลุ่ม) เป็นค่าตวัแปรอิสระ ท�าการค�านวณ

ค่า Least-squares means แลว้ท�าการเปรียบเทียบดว้ย Student’s t-test ค่าอตัราการตายของลกูสุกรก่อน

หยา่นมในแต่ละกลุ่มน�าเสนอในรูปแบบเปอร์เซนต ์(อตัราการตายก่อนหยา่นม= [(จ�านวนลกูสุกรแรก

คลอดมีชีวติ – จ�านวนลกูสุกรหยา่นม)/จ�านวนลกูสุกรแรกคลอดมีชีวติ]x 100) และท�าการเปรียบเทียบ

ดว้ยวธีิ Chi-squares test ค่า P<0.05 ถือวา่มีนยัส�าคญัทางสถิติ

ผลการศึกษา

 ผลการทดลองพบวา่ค่าฮีมาโตคริตในลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุ

เหลก็ และ ลกูสุกรท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการกินเท่ากบั 30.5%, 25.3% และ 33.1% ตามล�าดบั (P<0.05) 

ค่าฮีโมโกลบินในลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ และลกูสุกรท่ีเสริมธาตุ

เหลก็โดยการกินเท่ากบั 92, 76 และ 99 กรัม/ลิตรตามล�าดบั (P<0.05) ซ่ึงค่าฮีโมโกลบิน และฮีมาโต

คริตในลูกสุกรท่ีกินหรือฉีดธาตุเหลก็สูงกวา่ลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บธาตุเหลก็อยา่งมีนยัส�าคญั (P<0.05)

 ค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตในลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็หลงัคลอด เปรียบ

เทียบกบั ลกูสุกรท่ีไดรั้บการฉีดธาตุเหลก็เขา้กลา้มเน้ือและ ลกูสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็จากการกินแสดง

ใน Figure1 และ 2 ตามล�าดบัจากรูปพบวา่ระดบัของฮีโมโกลบินและค่าฮีมาโตคริตในเลือดของลกู

สุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็ทั้งแบบฉีดหรือกิน มีระดบัสูงกวา่ลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บธาตุเหลก็อยา่งมีนยัส�าคญั 

(P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหวา่งลกูสุกรท่ีฉีดกบัลกูสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็โดยการกิน

Figure 1. Haemoglobin in Piglet Age 9.7±1.8 Days* 

*Haemoglobin (least squares mean ± SEM) in piglet age 9.7±1.8 days receiving intramuscular iron injection 
(positive control), no iron supplementation (negative control) and supplementation of iron orally (treatment). 
a,b Different superscripts indicate a significant difference (P<0.05).
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 Table1 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในลกูสุกรทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางพบวา่น�้าหนกัหยา่นมของ

ลูกสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็โดยการฉีด ไม่ไดรั้บธาตุเหลก็ และไดรั้บธาตุเหลก็โดยการกินเท่ากบั 7.4,  

6.3 และ 7.2 กิโลกรัม ตามล�าดบั ซ่ึงลกูสุกรท่ีไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ทั้งในรูปแบบกินหรือฉีด มีน�้า

หนกัหยา่นมสูงกวา่ลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็อยา่งมีนยัส�าคญั (P<0.05) อตัราการเจริญ

เติบโตของลูกสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็โดยการฉีดไม่ไดรั้บธาตุเหลก็ และไดรั้บธาตุเหลก็โดยการกิน

เท่ากบั 221, 173 และ 207 กรัม/วนัตามล�าดบั (P<0.05) ซ่ึงอตัราการเจริญเติบโตของลกูสุกรท่ีไดรั้บ

ธาตุเหลก็โดยการกินหรือฉีด สูงกวา่ลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บธาตุเหลก็อยา่งมีนยัส�าคญั (P<0.05) ส่วนอตัรา

การตายก่อนหยา่นมของลกูสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็โดยการฉีดไม่ไดรั้บธาตุเหลก็ และไดรั้บธาตุเหลก็

โดยการกิน เท่ากบั 6.0%, 11.1% และ 8.9% ตามล�าดบั ซ่ึงไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

 ค่าทางโลหิตวทิยาในลกูสุกรทั้ง 3 กลุ่ม แสดงใน Table2 จากตารางพบวา่ ค่าฮีมาโตคริตใน

ลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ ลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ และลกูสุกรท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการกิน

เท่ากบั 30.5%, 25.3% และ 33.1% ตามล�าดบั (P<0.05) ค่าฮีโมโกลบินในลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ลูก

สุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ และลูกสุกรท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการกินเท่ากบั 92.0, 76.0 และ 

99.0กรัม/ลิตร ตามล�าดบั (P<0.05) ปริมาตรของเมด็เลือดแดงในลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ ลกูสุกรท่ีไม่

ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ และลกูสุกรท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการกินเท่ากบั 70.4, 62.7 และ 72.1 เฟมโต

ลิตร ตามล�าดบั (P<0.05) และ ความแปรปรวนขนาดเมด็เลือดแดงในลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ ลกูสุกร

ท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ และลกูสุกรท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการกินเท่ากบั 26%, 32.1% และ 24.2% 

ตามล�าดบั (P<0.05) โดยลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บธาตุเหลก็แตกต่างจากลกูสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็ทั้งกินหรือ

Figure 2. Haematocrit in Piglet Age 9.7±1.8 Days* 

*Haematocrit (least squares mean ± SEM) in piglet age 9.7±1.8 days receiving intramuscular iron injection 
(positive control), no iron supplementation (negative control) and supplementation of iron orally (treatment). 
a,bDifferent superscripts indicate a significant difference (P<0.05).
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ฉีดอยา่งมีนยัส�าคญั (P<0.05) ในขณะท่ีค่าทางโลหิตวทิยาอ่ืนๆไม่มีความแตกต่างกนั (Table2)

วิจารณ์

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การใหธ้าตุเหลก็ในลูกสุกรแรก

คลอดดว้ยวธีิการป้อนปากสามารถป้องกนัการเกิดภาวะโลหิตจางในลกูสุกรไดดี้ไม่แตกต่างจากการ

ฉีดธาตุเหลก็แบบเดิม โดยพบวา่ของค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตสูงกวา่ลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บธาตุเหลก็

อยา่งมีนยัส�าคญัและพบวา่อตัราการเจริญเติบโตของลูกสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็ทั้งแบบกินและฉีดสูง

กว่าลูกสุกรท่ีไม่ไดเ้สริมธาตุเหลก็อยา่งมีนยัส�าคญัเช่นเดียวกนัผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการ

ศึกษาเม่ือไม่นานมาน้ีในประเทศเบลเยีย่มซ่ึงท�าการใหธ้าตุเหลก็แก่ลกูสุกรดว้ยวธีิผสมในอาหารเลีย

ราง [13] อยา่งไรกดี็จากการศึกษาท่ีผา่นมาก่อนหนา้น้ีการเสริมธาตุเหลก็โดยการกินเพื่อป้องกนัการ

เกิดภาวะโลหิตจางในลกูสุกรมกัไม่ค่อยไดผ้ล เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ เช่น ชนิดของธาตุเหลก็

ท่ีใช ้ โดยจากการวจิยัพบวา่ธาตุเหลก็ในรูปแบบไอออนซลัเฟต (FeSO
4
) ใหผ้ลในการป้องกนัภาวะ

โลหิตจางไม่ดีเท่าไอออนเมทไทโอนีน [5] และนอกจากน้ียงัพบวา่การใหธ้าตุเหลก็ชนิดอะมิโนแอ

ซิดคีเลตไอออน (amino acid chelated iron) ผสมกบัไอออนเดก็ซ์แตรนโดยการกินในรูปแบบแป้ง

เปียก (paste) มีผลท�าให้ลูกสุกรเกิดภาวะโลหิตจางเลก็นอ้ย แต่การให้ธาตุเหลก็ชนิดอินทรีย ์ (or-

ganiciron) โดยการกินในรูปแบบน�้าด่ืมสามารถป้องกนัภาวะการเกิดโลหิตจางไดใ้กลเ้คียงกบัการฉีด

ธาตุเหลก็ชนิดไอออนเดก็ซ์แตรน [11] นอกจากน้ีวธีิการใหล้กูสุกรกินกมี็ความส�าคญั มีการศึกษาพบ

วา่การเสริมธาตุเหลก็โดยผสมในอาหารท่ีออกแบบมาเพ่ือกระตุน้พฤติกรรมการกินของลูกสุกรกช่็วย

ใหป้ระสบผลส�าเร็จในการป้องกนัภาวะโลหิตจางได ้[12] ซ่ึงธาตุเหลก็ท่ีใชป้ระกอบดว้ยหลายชนิด 

ไดแ้ก่ เฟอรัสฟมูาเรต (ferrous fumarate) เฟอรัสไกลซีนคีเลต (ferrous glycinechelate) เฟอรัสอะมิ

Table1. Birth Weight, Weaning Weight, Average Daily Gain, and Pre-weaning Mortality Rates 

in Piglets*

Parameters Positive control Negative control Treatment

Number of piglets 133 9 124

Birth weight (kg) 1.7±0.1a 1.8±0.2a 1.7±0.1a

Weaning weight (kg) 7.4±0.1a 6.3±0.8b 7.2±0.1ab

Average daily gain (gram/day) 221±5a 173±29b 207±5ab

Pre-weaning mortality rate (%) 6.0a 11.1a 8.9a

*Piglets received iron injection (positive control), no iron supplementation (negative control) and supplementation 
of iron orally (treatment). For birth weight, weaning weight and average daily gain, data are shown as least-
squares mean±SEM.
a,bValues with different superscripts within row differ significantly (P<0.05).
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โนแอซิดคีเลต (ferrousamino acid chelates) และเฟอรัสซลัเฟต (ferrous sulphate) [13] การศึกษา

ต่างๆ เหล่าน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ชนิดของธาตุเหลก็ท่ีใชแ้ละรูปแบบท่ีใหกิ้นมีความส�าคญัต่อประสิทธิผลของ

ธาตุเหลก็ในการป้องกนัภาวะโลหิตจางในลูกสุกรได้

 จากการทดลองพบวา่ค่าฮีโมโกลบินในลูกสุกรกลุ่มท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการกินสูงกวา่ลูก

สุกรท่ีไดรั้บการฉีดธาตุเหลก็และไม่ไดรั้บธาตุเหลก็(ลกูสุกรเสริมธาตุเหลก็โดยการกิน ลกูสุกรท่ีฉีด

ธาตุเหลก็ และลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ เท่ากบั 99.0, 92.0 และ 76.0 กรัม/ลิตรตามล�าดบั) 

ซ่ึงในการศึกษาก่อนหนา้น้ีลูกสุกรท่ีมีฮีโมโกลบินต�่ากวา่ 80.0 กรัม/ลิตร จะถกูจดัวา่เป็นสุกรท่ีมีภาวะ

โลหิตจาง [5] ดงันั้นจากการทดลองน้ีจะเห็นว่าลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บธาตุเหลก็จะเกิดภาวะโลหิตจาง

ภายใน 10-14 วนั หลงัคลอด นอกจากน้ีค่าฮีมาโตคริตในลกูสุกรกลุ่มท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการกินสูง

Table 2. Complete Blood Count of Piglets Age 9.7±1.8 Days

Parameters Positive control Negative control Treatment

Number of piglets 17 6 13

Red blood cell(mol/µl) 4.3±0.2a 4.1±0.3a 4.6±0.3a

Haemoglobin (gram/l) 92±3.6a 76±6.2b 99±5.0a

Haematocrit (%) 30.5±1.2a 25.3±2.0b 33.1±1.6a

Pack cell volume(fl) 70.4±2.1ab 62.7±3.6b 72.1±2.9a

Haemoglobin in red blood cell (pg) 20.9±0.8a 18.8±1.3a 21.6±1.1a

Concentration of haemoglobin in red 
blood cell (gram/dl) 

30.1±0.2a 29.8±0.4a 30.0±0.3a

Variation of red blood cells size (%) 26.0±1.4a 32.1±2.4b 24.2±1.9a

Platelet (cell/µl) 805±59a 899±99a 789±81a

Platelet volume (fl) 9.8±0.4a 10.5±0.7a 10.2±0.6a

White blood cell(cell/µl) 8.7±0.7a 10.3±1.2a 10.8±0.9a

Neutrophil (%) 44.9±5.3a 38.9±8.8a 37.3±7.2a

Lymphocyte (%) 48.2±5.7a 42.2±9.6a 48.7±7.9a

Monocyte (%) 7.5±1.8a 3.6±2.9a 3.2±2.4a

Eosinophil (%) 1.2±0.7a 0.6±0.3a 0.7±0.2a

Basophil (%) 0.4±0.1a 0.2±0.1a 0.2±0.1a

*Piglets received intramuscular iron injection (positive control), no iron supplementation (negative control) and 
supplementation of iron orally (treatment). Data are shown as least-squares mean±SEM.
a,bValues with different superscripts within row differ significantly (P<0.05).
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กวา่ลูกสุกรท่ีไดรั้บการฉีดธาตุเหลก็และไม่ไดรั้บธาตุเหลก็ (ลูกสุกรเสริมธาตุเหลก็โดยการกิน ลูก

สุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ และลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ เท่ากบั 33.1%, 30.5% และ 25.3% ตาม

ล�าดบั) สอดคลอ้งกบัค่าฮีโมโกลบินดงักล่าว

 ในการศึกษาคร้ังน้ี อตัราการเจริญเติบโตของลกูสุกรท่ีไดรั้บธาตุเหลก็ทั้งแบบกินหรือฉีดสูง

กวา่ลกูสุกรท่ีไม่ไดเ้สริมธาตุเหลก็ (ลกูสุกรเสริมธาตุเหลก็โดยการกิน การฉีด และลกูสุกรท่ีไม่ไดรั้บ

การเสริมธาตุเหลก็ เท่ากบั 207, 221 และ 173 กรัม/วนั ตามล�าดบั) ลูกสุกรเสริมธาตุเหลก็แบบกินและ

ลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็มีอตัราการเจริญเติบโตใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ Maes et al. [13] ซ่ึงลกูสุกร

เสริมธาตุเหลก็แบบกินและลกูสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็มีอตัราการเจริญเติบโต 253.9 และ 248.8 ตามล�าดบั 

[13] แต่อตัราการเจริญเติบโตอาจนอ้ยกวา่เน่ืองจากสุกรในประเทศไทยกินอาหารนอ้ยกวา่สุกรต่าง

ประเทศจึงท�าใหมี้อตัราการเจริญเติบโตนอ้ยกวา่น�้าหนกัหยา่นมของลกูสุกรไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็

แบบกินหรือลูกท่ีสุกรฉีดธาตุเหลก็สูงกว่าลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ (ลูกสุกรเสริมธาตุ

เหลก็โดยการกิน ลูกสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ และลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุเหลก็ เท่ากบั 7.2, 7.4 

และ 6.3 กิโลกรัม ตามล�าดบั) จึงเห็นไดว้า่การเสริมธาตุเหลก็ใหแ้ก่ลกูสุกรท�าใหน้�้ าหนกัหยา่นมเพิ่ม

ข้ึน [14] ส่วนอตัราการตายการหยา่นมของลูกสุกรท่ีเสริมธาตุเหลก็แบบกิน ลูกสุกรท่ีฉีดธาตุเหลก็ 

และลูกสุกรท่ีไม่ไดรั้บการเสริมธาตุไม่พบความแตกต่างทางสถิติแต่ลูกสุกรในกลุ่มท่ีไม่เสริมธาตุ

เหลก็มีแนวโนม้การตายก่อนหยา่นมสูงท่ีสุด

 โดยทัว่ไปการฉีดธาตุเหลก็ในลูกสุกรมีความเก่ียวขอ้งกบัปริมาณอนุมูลอิสระในร่างกายลูก

สุกร โดยสุกรจะขบัธาตุเหล็กส่วนเกินออกจากร่างกายทางเหง่ือ ผิวหนงั ปัสสาวะ และอุจจาระ 

เน่ืองจากร่างกายไม่ตอ้งการเกบ็สะสมธาตุเหลก็ เน่ืองจากธาตุเหลก็สามารถเปล่ียนเป็นอนุมูลอิสระ

ซ่ึงมีฤทธ์ิท�าลายเซลลต่์างๆซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงได ้ นอกจากน้ีร่างกายสุกรมีการสร้างอนุมูลอิสระอยูแ่ลว้ 

ถา้สุกรเกิดความเครียดอนุมูลอิสระจะเพิ่มมากข้ึน มีรายงานวา่การฉีดธาตุเหลก็ (iron dextran) ในลกู

สุกรท่ีขาดสารตา้นอนุมูลอิสระในร่างกาย ไดแ้ก่ วิตามินอีและซี อาจท�าให้เกิดความเป็นพิษอยา่ง

เฉียบพลนัได ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากลูกสุกรเกิดความเครียดและไดรั้บธาตุเหลก็ปริมาณมากในคราวเดียวจึง

เกิดการสร้างอนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มข้ึนและยงัท�าใหเ้กิดความผิดปกติของเซลลก์ลา้มเน้ือในลูก

สุกรได ้[6] นอกจากน้ีการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือลูกสุกรแรกคลอดโดยบุคคลซ่ึงไม่ใช่สตัวแพทย ์อาจส่ง

ผลใหล้กูสุกรไดรั้บบาดเจบ็และเกิดความเครียดไดซ่ึ้งโดยทัว่ไปนบัเป็นการกระท�าท่ีไม่สอดคลอ้งกบั

หลกัเสรีภาพสตัว ์(animal welfare) [10] และลูกสุกรท่ีมีน�้าหนกัแรกคลอดนอ้ยอาจมีความจ�าเป็นตอ้ง

แบ่งฉีด 2 คร้ังซ่ึงส้ินเปลืองเวลา อุปกรณ์การฉีดยา และแรงงาน ในการฉีดธาตุเหลก็ใหแ้ก่ลกูสุกร[13] 

ดงันั้นการใหธ้าตุเหลก็แบบกินจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการป้องกนัภาวะโลหิตจางในลกูสุกรอยา่ง

ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพแทนการฉีดธาตุเหลก็

 การใหธ้าตุเหลก็แบบกินแก่ลูกสุกรยงัช่วยลดโอกาสการติดเช้ือผา่นเขม็ฉีดยาและการบาด
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เจบ็หรือเป็นฝีของลกูสุกรหากมีการฉีดธาตุเหลก็ในต�าแหน่งท่ีไม่เหมาะสม [10] และโดยทัว่ไปธาตุ

เหลก็แบบกินมีขอ้ดีกวา่ธาตุเหลก็แบบฉีดในดา้นการดูดซึม กล่าวคือ ธาตุเหลก็แบบกินเป็นธาตุเหลก็

ชนิดอินทรียส์ามารถดูดซึมไดดี้กวา่ธาตุเหลก็แบบฉีดซ่ึงเป็นธาตุเหลก็ชนิด iron dextran [3,15] การ

ใหธ้าตุเหลก็อินทรียด์ว้ยการป้อนใหลู้กสุกรแรกคลอดซ่ึงสามารถดูดซึมโมเลกลุขนาดใหญ่ผา่นทาง

ล�าไส้เลก็ไดด้ว้ยวิธีพิโนไซโตซิส โมเลกุลขนาดใหญ่สามารถดูดซึมเขา้ระบบน�้ าเหลืองไดโ้ดยตรง 

แลว้ถูกน�าไปเกบ็สะสมไวท่ี้ตบัและมา้มโดยธาตุเหลก็ถูกดูดซึมไดม้ากท่ีสุดในช่วง 6-8 ชัว่โมงแรก

หลงัคลอดถา้ใหธ้าตุเหลก็หลงัจากน้ีการดูดซึมจะลดลง [6]

 อยา่งไรกต็ามการเสริมธาตุเหลก็โดยการกินกย็งัมีขอ้จ�ากดั คือ อาจท�าใหลู้กสุกรไดรั้บธาตุ

เหล็กในปริมาณต�่ากว่าก�าหนดเพราะธาตุเหล็กอาจไปติดอยู่ตามทางเดินอาหารส่วนต้น เช่น 

หลอดอาหาร หรือลกูสุกรอาจส�ารอกธาตุเหลก็ออกมาจึงไดรั้บธาตุเหลก็ไม่ครบตามปริมาณท่ีก�าหนด 

และในลกูสุกรบางตวัมีอาการทอ้งเสียหลงัไดรั้บธาตุเหลก็ท�าใหอ้ตัราการเจริญเติบโตของลกูสุกรไม่

ดีเท่าท่ีควร ธาตุเหลก็แบบกินตอ้งใหป้ริมาณมากกวา่ธาตุเหลก็แบบฉีดจึงควรแบ่งให ้2-3 คร้ังจึงอาจ

ท�าใหยุ้ง่ยากในดา้นการจดัการ นอกจากน้ีการใหธ้าตุเหลก็แบบกินตอ้งมีความช�านาญในการจบับงัคบั

ลูกสุกรให้อา้ปากและกลืนธาตุเหล็ก ควรมีการพฒันาอุปกรณ์ในการป้อนธาตุเหล็กให้มีการวดั

ปริมาตรท่ีแน่นอนเพือ่ความถูกตอ้งของปริมาณธาตุเหลก็ท่ีลกูสุกรไดรั้บนอกจากน้ี ผลขา้งเคียงท่ีอาจ

เกิดจากการใชธ้าตุเหลก็แบบป้อนคือ ถา้ใหธ้าตุเหลก็ท่ีเยน็เกินไปอาจท�าใหลู้กสุกรส�ารอกหรือทอ้ง

เสียหลงัจากไดรั้บธาตุเหลก็ นอกจากน้ีลูกสุกรท่ีเสริมธาตุเหลก็โดยการใหกิ้นจะมีอุจจาระเป็นสีด�า 

ขอ้ควรระวงัในการเสริมธาตุเหล็กให้แก่ลูกสุกรทั้งการฉีดและการกินคือไม่ควรให้ธาตุเหล็กใน

ปริมาณมากเกินขนาดเน่ืองจากธาตุเหลก็ส่วนเกินจะไปส่งเสริมใหเ้ช้ือแบคทีเรียเจริญเติบโตดีข้ึน และ

ส่งผลใหลู้กสุกรไวต่อการติดเช้ือและเกิดอาการทอ้งร่วงไดจึ้งควรระมดัระวงัในการเสริมธาตุเหลก็

ใหล้กูสุกร [16]

 การวจิยัคร้ังน้ีสรุปไดว้า่การใหธ้าตุเหลก็แบบกินในลกูสุกรตวัละ 400 มิลลิกรัม ภายใน 3 วนั

หลงัคลอด สามารถป้องกนัภาวะโลหิตจางและท�าใหลู้กสุกรมีอตัราการเจริญเติบโตเป็นปกติไม่แตก

ต่างกบัการใหธ้าตุเหลก็โดยการฉีดเขา้กลา้มเน้ือ การใหธ้าตุเหลก็โดยการกินจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

ท่ีจะน�ามาใชใ้นการป้องกนัภาวะโลหิตจางในลูกสุกร
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