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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 control (n=9), the piglets did not receive iron supplementation, and treatment group (n=124), the piglets received 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 evaluated. 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 treatment 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 positive 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 effectively protect anemia and normalized the growth performance of the piglets as same as a conventional
intramuscular iron injection.
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิ ทธิผลของธาตุเหล็กแบบกิน
กับแบบฉีดในลูกสุ กร
อรัญญา จุลปานนท์, ปราลี นันทรักษ์ชยั กุล, เอื้อเอ็นดู ศุภวิฑิตพัฒนา,
เอกราช ธัญพิชชา, เผด็จ ธรรมรักษ์*

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลของการให้ธาตุเหล็กแบบกินกับแบบฉี ดเข้ากล้ามเนื้อ
ในลูกสุ กร
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ลูกสุ กรแรกคลอดถูกแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมบวก(133 ตัว) ลูก
สุ กรได้รับธาตุเหล็กชนิดไอออนเด็กซ์แตรนโดยการฉี ดเข้ากล้ามเนื้อตัวละ 200 มิลลิกรัมภายใน 24
ชัว่ โมงหลังคลอด กลุ่มควบคุมลบ (9 ตัว) ลูกสุ กรไม่ได้รับธาตุเหล็กและ กลุ่มทดลอง (124 ตัว) ลูก
สุ กรได้รับธาตุเหล็กชนิดอินทรี ยโ์ ดยการกินตัวละ 400 มิลลิกรัม ภายใน 24 และ 72 ชัว่ โมงหลังคลอด
เก็บตัวอย่างเลือดแม่สุกรและลูกสุ กร ที่10-14 วันหลังคลอด ตรวจวัดปริ มาณฮีโมโกลบินและฮีมาโต
คริ ตในเลือดของแม่สุกรและลูกสุ กร เปรี ยบเทียบอัตราการเจริ ญเติบโต น�้ำหนักหย่านมและอัตราการ
ตายก่อนหย่านมของลูกสุ กรทั้ง 3 กลุ่ม
ผลการศึกษา ผลการทดลองพบว่าค่าฮีมาโตคริ ตของลูกสุ กรในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ
และกลุ่มทดลอง เท่ากับ 30.5%, 25.3% และ 33.1% ตามล�ำดับ (P<0.05) ค่าฮีโมโกลบิน ของลูกสุ กร
ในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มทดลอง เท่ากับ 92.0, 76.0 และ 99.0 กรัม/ลิตรตามล�ำดับ
(P<0.05) ค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริ ตในลูกสุ กรที่กินหรื อฉี ดธาตุเหล็กสู งกว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้รับ
ธาตุเหล็กอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) อัตราการเจริ ญเติบโตของลูกสุกรในกลุม่ ควบคุมบวก กลุม่ ควบคุม
ลบ และกลุ่มทดลองเท่ากับ 221, 173 และ 207 กรัม/วัน ตามล�ำดับ (P<0.05) น�้ำหนักหย่านมของลูก
สุ กรในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มทดลองเท่ากับ 7.4, 6.3 และ 7.2กิโลกรัมตามล�ำดับ
(P<0.05) อัตราการตายก่อนหย่านมของลูกสุ กรในกลุ่มควบคุมบวก กลุ่มควบคุมลบ และกลุ่มทดลอง
เท่ากับ 6.0%, 11.1% และ 8.9% ตามล�ำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
ข้ อสรุป การให้ธาตุเหล็กแบบกินในลูกสุ กรตัวละ 400 มิลลิกรัม ภายใน 3 วันหลังคลอด สามารถ
ป้ องกันภาวะโลหิ ตจางและท�ำให้ลูกสุ กรมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเป็ นปกติไม่แตกต่างกับการให้ธาตุ
เหล็กโดยการฉี ดเข้ากล้ามเนื้อแบบเดิม
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2555;22(2):210-222.		
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บทนำ�
โดยทัว่ ไปธาตุเหล็กมีความส�ำคัญมากต่อร่ างกายลูกสุกรเช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด
อื่นๆ เนื่องจากธาตุเหล็กเป็ นส่ วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ไมโอโกลบินในกล้าม
เนื้อยูเทอโรเฟอริ นในซี ร่ัมและรก เล็กโตเฟอริ นในน�้ำนม และเฟอริ ตินและฮีโมซิ เดอริ นในตับ [1]
นอกจากนี้ธาตุเหล็กยังเป็ นส่ วนประกอบที่สำ� คัญในการผลิตเลือด การขนส่ งออกซิ เจนและพลังงาน
ภายในร่ างกาย การขาดธาตุเหล็กเป็ นสาเหตุให้แคระแกร็ น ลดความต้านทานโรค ลดประสิ ทธิผลจาก
การกิน รบกวนสมรรถภาพการสื บพันธุ์ ภาวะโลหิ ตจาง (anemia) อาการท้องร่ วงและอาจตายได้
นอกจากนี้ ยงั มีการรายงานว่าการขาดธาตุเหล็กจะเพิ่มความรุ นแรงของการติดเชื้อโรคบางชนิ ดได้
เนื่องจากการสู ญเสี ยเลือด เช่น พยาธิ Trichuris suis ในสุ กร [2] อาการแรกที่พบเมื่อเกิดภาวะโลหิ ต
จาง ได้แก่ ขนหยาบ เยือ่ เมือกซีด ผิวหนังแห้ง น�้ำหนักลด ในกรณี รุนแรงสุ กรจะหายใจล�ำบาก หัวใจ
เต้นเร็ ว หายใจเร็ วขึ้น และความหนืดของเลือดลดลง ลูกสุ กรอาจตายทันทีจากภาวะขาดสารอาหาร
และพบการบวมน�้ำที่ช้ นั ใต้ผวิ หนังบริ เวณคอ ไหล่ และขา [3]
สภาวะที่แสดงการขาดธาตุเหล็ก คือ การลดลงของความเข้มข้นของค่าฮีโมโกลบิน (haemoglobin) และค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (haematocrit) อย่างรวดเร็ ว ภาวะโลหิ ตจางจะเกิดขึ้นหลังจาก
เนื้ อเยือ่ ที่เก็บสะสมธาตุเหล็กในลูกสุ กรแรกเกิดและปริ มาณธาตุเหล็กที่ลูกสุ กรได้รับจากน�้ำนมแม่
สุกรมีไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต [4] สาเหตุของการขาดธาตุเหล็กเกิดจากลูกสุกรแรกเกิดมีปริ มาณ
ธาตุเหล็กสะสมน้อย น�้ำนมของแม่สุกรมีระดับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ และลูกสุ กรมีอตั ราการเจริ ญ
เติบโตเร็ วมาก [5] ลูกสุ กรจึงควรได้รับธาตุเหล็กในปริ มาณที่เหมาะสมหลังคลอดโดยทัว่ ไปลูกสุ กร
แรกเกิดมีปริ มาณธาตุเหล็กสะสม ประมาณ 50 มิลลิกรัมในขณะที่ลูกสุ กรต้องการธาตุเหล็ก 7-10
มิลลิกรัมต่อวัน [6] หรื อ 80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [7] เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะโลหิ ตจางน�้ำนมของ
แม่สุกรให้ธาตุเหล็ก 1 มิลลิกรัมต่อวัน ดังนั้นหากไม่มีการเสริ มธาตุเหล็กให้ลกู สุ กรจะท�ำให้ลกู สุ กร
เกิดภาวะเลือดจางได้ภายใน 10-14 วันหลังคลอด [6]
การเสริ มธาตุเหล็กให้ลกู สุ กรท�ำได้หลายวิธี ได้แก่ การให้ลกู สุ กรได้รับธาตุเหล็กจากแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น จากดินที่มีธาตุเหล็ก และจากอุจจาระของแม่สุกรเป็ นต้น [4,8] นอกจากนี้ยงั สามารถ
ให้ธาตุเหล็กแก่ลูกสุ กรโดยการฉี ดหรื อการกิ นโดยในการกิ นนั้นลูกสุ กรแรกเกิ ดสามารถดูดซึ ม
โมเลกุลขนาดใหญ่ผา่ นทางล�ำไส้เล็กได้ดว้ ยวิธีพิโนไซโตซิ ส โมเลกุลขนาดใหญ่สามารถดูดซึ มเข้า
ระบบน�้ำเหลืองได้โดยตรง แล้วถูกน�ำไปเก็บสะสมไว้ที่ตบั และม้ามธาตุเหล็กที่จบั กับโมเลกุลขนาด
ใหญ่สามารถดูดซึมได้มากที่สุดในช่วง 6-8 ชัว่ โมงแรกหลังคลอด ถ้าให้หลังจากนี้การดูดซึมจะลดลง
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[6] การให้ธาตุเหล็กโดยการกินนิยมให้ในรู ปธาตุเหล็กอินทรี ยม์ ากกว่าธาตุเหล็กอนินทรี ยเ์ นื่องจาก
การเสริ มแร่ ธาตุในอาหารโดยใช้แร่ ธาตุเหล็กอินทรี ยน์ ้ นั มีการน�ำไปใช้ได้มากกว่าธาตุเหล็กอนินท
รี ยเ์ นื่องจากสุ กรสามารถย่อยและดูดซึ มได้มากกว่า [3,9] การให้ธาตุเหล็กโดยการให้ลูกสุ กรได้รับ
จากดินและอุจจาระแม่สุกรโดยการกินนั้นในปัจจุบนั เป็ นไปได้ยากเนื่องจากมีการเลี้ยงสุ กรเป็ นแบบ
อุตสาหกรรมซึ่งมีพ้นื คอกเป็ นพื้นแสลตหรื อท�ำมาจากแผ่นเหล็ก พื้นคอกทั้งสองรู ปแบบออกแบบมา
เพือ่ ให้สามารถท�ำความสะอาดได้ง่าย โดยมีทางให้อุจจาระและปัสสาวะเข้าไปรวมกันในถังใหญ่ ใน
ระบบนี้ลกู สุ กรจะได้รับอุจจาระจากแม่สุกรน้อย [4,8] ส่วนการให้ธาตุเหล็กแบบฉีดนั้นเป็ นวิธีที่นิยม
ใช้มากที่สุดในการป้ องกันภาวะโลหิ ตจางโดยธาตุเหล็กที่ให้ความมีประสิ ทธิภาพสู ง ปลอดภัย และ
ง่ายต่อการฉี ด อย่างไรก็ดีการฉี ดยาเข้ากล้ามเนื้อลูกสุ กรแรกคลอดโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่สตั วแพทย์ อาจ
ส่ งผลให้ลกู สุ กรได้รับบาดเจ็บและเกิดความเครี ยดได้ซ่ ึงโดยทัว่ ไปนับเป็ นการกระท�ำที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักเสรี ภาพสัตว์ (animal welfare) [10]
ปัจจุบนั จึงมีการพัฒนาธาตุเหล็กในรู ปแบบการกินมากขึ้นเพือ่ ให้ได้ประโยชน์สูงสุ ดในการ
ป้ องกันการขาดธาตุเหล็กและท�ำให้ลูกสุ กรเกิดความเครี ยดน้อยที่สุดเนื่ องจากมีการให้ความส�ำคัญ
กับหลักเสรี ภาพสัตว์มากขึ้น [10] การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลในการป้ องกันภาวะ
โลหิ ตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก อัตราการเจริ ญเติบโต และ อัตราการตายก่อนหย่านม ระหว่าง
การให้ธาตุเหล็กโดยการกินและการฉี ดในลูกสุ กร

วัสดุ อุปกรณ ์และวิธีการ
ฟาร์ มทดลองและการจัดการทัว่ ไป
ท�ำการทดลองในฟาร์มสุกรแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเดือนมีนาคม
ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยคัดเลือกลูกสุ กร 253 ตัว จากแม่สุกรนางจ�ำนวน 30 ตัวที่ถกู เลี้ยงในโรง
เรื อนคลอด แม่สุกรถูกย้ายจากโรงเรื อนอุม้ ท้องขึ้นมาพักบนโรงเรื อนคลอดก่อนครบก�ำหนดคลอด
ประมาณ 1 สัปดาห์โดยก่อนการย้ายแม่สุกรขึ้นโรงเรื อนคลอดท�ำการฉี ดยาต้านปรสิ ตโดยใช้ Ivermectin ขนาด 300 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ย้ายแม่สุกรในช่วงเช้าและอาบน�้ำให้แม่สุกร แม่สุกรได้รับ
อาหาร 1.6 กิโลกรัม/วัน วันละ 2 ครั้ง และได้รับน�้ำเต็มที่เปิ ดระบบน�้ำหยดในช่วงกลางวันเพื่อระบาย
ความร้อนให้แม่สุกรบนโรงเรื อนคลอด เมื่อใกล้ครบก�ำหนดคลอด มีการเตรี ยมคอกคลอดและเปิ ด
ไฟกกให้อุ่นเตรี ยมพร้อมก่อนการคลอด โดยปกติจะปล่อยให้แม่สุกรคลอดเองตามธรรมชาติ แต่หาก
พบว่ามีการคลอดยาก เช่น ใช้เวลาในการคลอดนานกว่า 2.5 ชัว่ โมงหรื อกรณี ที่แม่สุกรมีอาการเบ่ง
คลอดแต่ไม่มีลูกสุ กรออกมาเป็ นเวลานานเกิน 1 ชัว่ โมงจะท�ำการช่วยดึงลูกสุ กรออกจากช่องคลอด
เมื่ อ ลู ก สุ ก รคลอดออกมาแล้ว ท�ำ การล้ว งปากเพื่ อ กระตุ ้น การหายใจและคลุ ก ผงแป้ งมิ ส ทรอ
ล(Mistral®บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ์ จ�ำกัด กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย) ท�ำให้อบอุน่ ตัวแห้ง
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เร็ ว จากนั้นปล่อยให้ลกู สุ กรดูดนมน�้ำเหลืองจากแม่สุกร เมื่อแม่สุกรคลอดลูกตัวสุ ดท้ายสังเกตการขับ
รกระหว่าง 20 นาที ถึง 12 ชัว่ โมงหลังคลอด ฉี ดฮอร์โมนออกซิ โตซิ น ตัวละ 20 ยูนิตเข้ากล้ามเนื้ อ
(Oxytocin injection®บริ ษทั เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จ�ำกัด กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย) แม่สุกรทุก
ตัวได้รับยาปฏิชีวนะอม๊อกซีซิลิน (Amoxycillin) 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยฉี ดเข้ากล้ามเนื้อติดต่อ
กัน 3 วัน (Colimoxin®trihydrate 1มิลลิกรัม/มิลลิลติ รบริษทั ยูโรเว็ทแอนิมลั เฮลท์ เมืองบลาเดล ประเทศเนเธอร์แลนด์)
และในวันที่ 4 หลังคลอด สุ กรได้รับยาปฏิชีวนะเพนนิ ซิลินเสตปโตไมซิ น (Procaine penicillin
และDihydrostreptomycin-Sulphate) 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เข้ากล้ามเนื้อ (Duphamox LA® บริ ษทั
ซี.ยู. อะกริ เวทไทยแลนด์ จ�ำกัด ชลบุรี ประเทศไทย) วัดอุณหภูมิร่างกายแม่สุกรทุกวันหลัง คลอด เป็ น
เวลา 4 วัน หากแม่สุกรอุณหภูมิร่างกายสู งกว่า 103 องศาฟาเรนไฮต์ถือว่ามีไข้ฉีดยาลดไข้และแก้
อักเสบชนิดโทฟิ ดีน (Tolfenamic acid) ในปริ มาณ 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เข้ากล้ามเนื้อ (Tolfedine® CS
บริ ษทั Vetoquinol เมืองลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส) หรื อชนิดไดไพโรน (Dipyrone) เข้ากล้ามเนื้อในปริ มาณ
50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Novalcin®500 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรบริ ษทั ไทยนาโอกะฟาร์ มาซูติคอล จ�ำกัด
ประเทศไทย) แม่สุกรมีระยะให้นม 25-28 วัน ลูกสุ กรวันแรกหลังคลอดจะถูกย้ายฝากหากแม่สุกรมี
จ�ำนวนลูกสุกรต่อครอกจ�ำนวนมากและเพือ่ คัดแยกขนาดลูกสุกรที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้ดว้ ยกัน โดย
ให้แม่สุกรเลี้ยงลูกประมาณ 10-11 ตัว/ครอก ลูกสุกรทุกตัวอยูก่ บั แม่สุกรในคอกที่มีไฟกกและกระสอบ
ให้ความอบอุ่นและสามารถกินนมน�้ำเหลืองจากแม่สุกรได้ตลอดเวลา ลูกสุ กรถูกชัง่ น�้ำหนัก เมื่ออายุ
1 วัน พร้อมกับตัดเขี้ยว ตัดหาง ป้ อนยาป้ องกันโรคบิดชนิดโทลทราซูริล (Toltrazuril) ในปริ มาณ 20
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Toltraril® 2.5% บริ ษทั บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ�ำกัด ประเทศไทย) เมื่อ
การจัดการหลังคลอดเสร็จ ท�ำการตัดเบอร์หูและแยกลูกสุกรแต่ครอกให้ธาตุเหล็กตามกลุม่ การทดลอง
ที่กำ� หนด เมื่อลูกสุ กรหย่านมท�ำการชัง่ น�้ำหนักจดบันทึกก่อนย้ายไปโรงเรื อนสุ กรอนุบาล
สัตว์ ทดลอง
แบ่งกลุ่มลูกสุ กรทดลองเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 สัตว์ทดลองได้รับธาตุเหล็กโดยการฉี ด
จ�ำนวน 159 ตัว (กลุม่ ควบคุมบวก) กลุม่ ที่ 2 สัตว์ทดลองไม่ได้รับธาตุเหล็กจ�ำนวน 10 ตัว (กลุม่ ควบคุม
ลบ) และกลุ่มที่ 3 สัตว์ทดลองได้รับธาตุเหล็กทางการกินจ�ำนวน 141 ตัว (กลุ่มทดลอง) โดยจัดกลุ่ม
ทดลองให้แต่ละครอกประกอบด้วยลูกสุ กรทดลองที่ได้รับธาตุเหล็กโดยการฉี ด 4-5 ตัวไม่ได้รับธาตุ
เหล็ก 1 ตัว และทางการกิน 4-5 ตัว ครอกที่มีลกู สุ กรไม่ถึง 10 ตัวแบ่งสัตว์ทดลองให้ได้รับธาตุเหล็ก
โดยการกินและฉี ดในจ�ำนวนที่เท่ากันกลุ่มที่ 1 ฉี ดธาตุเหล็กชนิ ดไออนเด็กแตรน (iron dextrane)
(ABI-DEX100® 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อนิ -เอ็กซ์ จ�ำกัด) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริ เวณ
ล�ำคอของสัตว์ทดลองตัวละ 2 มิลลิลิตร 1 ครั้งหลังคลอด ภายใน 24 ชัว่ โมง กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุมลบ
ไม่ได้รับธาตุเหล็ก กลุ่มที่ 3 ได้รับธาตุเหล็กชนิ ดอินทรี ย ์ (iron glycine chelate) ทางปากตัวละ 2
มิลลิลิตร (200 มิลลิกรัม) 2 ครั้ง (Iromin®amino acid chelate 10% suspension 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
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บริ ษทั เวทซุปพีเรี ย จ�ำกัด ประเทศไทย) โดยให้ครั้งแรก 24 ชัว่ โมงหลังคลอดและให้อีกครั้งเมื่อสัตว์
ทดลองอายุ 3 วัน แยกกลุ่มสัตว์ทดลองโดยการตัดหูในต�ำแหน่งที่แตกต่างกันเป็ นสัญลักษณ์ สังเกต
และบันทึกอุณหภูมิร่างกายการป่ วย การอักเสบของเต้านม และสิ่ งคัดหลัง่ หลังคลอดของแม่สุกรเป็ น
เวลา 4 วัน นับจากวันคลอดเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของแม่สุกรที่ส่งผลถึงสัตว์ทดลองในแต่ละ
ครอก วัดอุณหภูมิร่างกายแม่สุกรโดยใช้ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล (Microlife MT 3001 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และตรวจบันทึกข้อมูลการป่ วยของแม่สุกรทุกวันเมื่อครบก�ำหนดหย่านม (25.8±1.4 วัน)
ท�ำการจดบันทึกน�้ำหนักอย่านมของลูกสุกร ค�ำนวณอัตราการเจริ ญเติบโตของลูกสุกรตั้งแต่แรกคลอด
ถึงหย่านมและจดบันทึกจ�ำนวนการตายของลูกสุ กรในแต่ละกลุ่มตั้งแต่เริ่ มทดลองถึงหย่านม
การเก็บตัวอย่ างเลือด
เก็บตัวอย่างเลือดจากลูกสุ กรอายุ 10-14 วันโดยการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำที่บริ เวณคอ
(cranial venacava) ด้วยวิธีการสุ่ ม 15 ครอกจากทั้งหมด 30 ครอกและในแต่ละครอกสุ่ มเก็บเลือดจาก
ลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กโดยการฉีดธาตุเหล็ก แบบกินธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กและ
เก็บเลือดจากแม่สุกรโดยการเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำบริ เวณคอ (jugular vein) ลูกสุ กรเก็บเลือด
ปริ มาตร 3 มิลลิลิตร แม่สุกรเก็บเลือด 5 มิลลิลิตร ใส่ หลอดเก็บเลือด (VACUETTE® บริ ษทั ไกลเนอร์
ไบโอ-วัน ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งมีสารกันการแข็งตัวของเลือดชนิดอีดีทีเอ (Ethylenediaminetetraacetic
acid, EDTA) บันทึกกลุ่มทดลองของลูกสุ กรที่ขา้ งหลอดเก็บตัวอย่างและวันที่เก็บตัวอย่างส่ งเลือดไป
ตรวจยังห้องปฏิบตั ิการภายใน 24 ชัว่ โมงหลังเก็บตัวอย่างโดยใส่ ในกล่องโฟมบรรจุน้ ำ� แข็งเพื่อส่ ง
ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (complete blood count)
การตรวจค่ าทางโลหิตวิทยา
น�ำหลอดเลือดตัวอย่างที่เก็บได้และไม่มีการแข็งตัวตรวจโดยใช้เครื่ องตรวจค่าโลหิ ตวิทยา
อัตโนมัติ (CELL-DYN® 3700, Abbott Laboratories, Florida, USA.) เพื่อตรวจนับเม็ดเลือดอย่าง
สมบูรณ์ ท�ำการตรวจค่าทางโลหิตวิทยา ได้แก่ จ�ำนวนเม็ดเลือดแดง (โมล/ไมโครลิตร) ค่าฮีโมโกลบิน
(กรัม/เดซิ ลิตร) ค่าฮีมาโตคริ ต (%) ปริ มาตรเม็ดเลือดแดง (MCV) (เฟมโตลิตร) ฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดง (MCH) (พิโคกรัม) ความเข้มข้นฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (MCHC) (กรัม/เดซิลิตร) ความ
แปรปรวนขนาดเม็ดเลือดแดง (RDW) (%) จ�ำนวนเกล็ดเลือด (เซลล์/ไมโครลิตร) ปริ มาตรเกล็ดเลือด
(MPV) (เฟมโตลิตร) จ�ำนวนเม็ดเลือดขาว (เซลล์/ไมโครลิตร) นิวโตรฟิ ล (%) ลิมโฟไซต์ (%) อีโอชิ
โนฟิ ล (%) และเบโซฟิ ล (%)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SAS version 9.0 (SAS Inst. Inc., Cary, NC.
USA.) ในลูกสุ กรที่ทำ� การสุ่มเจาะเลือดมาตรวจ (32 ตัว) ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของค่าเม็ดเลือดน�ำเสนอ
เป็ น ค่าเฉลี่ย±SEM และ ท�ำการเปรี ยบเทียบค่าน�้ำหนักหย่านม และอัตราการเจริ ญเติบโตของลูกสุ กร

216

KKU Vet J Vol. 22 No. 2 July - December 2012

ทั้งหมด (257 ตัว) ด้วยวิธี ANOVA โดยให้กลุ่มทดลอง (3 กลุ่ม) เป็ นค่าตัวแปรอิสระ ท�ำการค�ำนวณ
ค่า Least-squares means แล้วท�ำการเปรี ยบเทียบด้วย Student’s t-test ค่าอัตราการตายของลูกสุ กรก่อน
หย่านมในแต่ละกลุม่ น�ำเสนอในรู ปแบบเปอร์เซนต์ (อัตราการตายก่อนหย่านม= [(จ�ำนวนลูกสุกรแรก
คลอดมีชีวติ – จ�ำนวนลูกสุ กรหย่านม)/จ�ำนวนลูกสุกรแรกคลอดมีชีวติ ]x 100) และท�ำการเปรี ยบเทียบ
ด้วยวิธี Chi-squares test ค่า P<0.05 ถือว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ผลการศึกษา
ผลการทดลองพบว่าค่าฮีมาโตคริ ตในลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็กลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุ
เหล็ก และ ลูกสุ กรที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการกินเท่ากับ 30.5%, 25.3% และ 33.1% ตามล�ำดับ (P<0.05)
ค่าฮีโมโกลบินในลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็กลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่เสริ มธาตุ
เหล็กโดยการกินเท่ากับ 92, 76 และ 99 กรัม/ลิตรตามล�ำดับ (P<0.05) ซึ่ งค่าฮีโมโกลบิน และฮีมาโต
คริ ตในลูกสุ กรที่กินหรื อฉี ดธาตุเหล็กสูงกว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05)
ค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริ ตในลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็กหลังคลอด เปรี ยบ
เทียบกับ ลูกสุ กรที่ได้รับการฉีดธาตุเหล็กเข้ากล้ามเนื้อและ ลูกสุกรที่ได้รับธาตุเหล็กจากการกินแสดง
ใน Figure1 และ 2 ตามล�ำดับจากรู ปพบว่าระดับของฮีโมโกลบินและค่าฮีมาโตคริ ตในเลือดของลูก
สุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กทั้งแบบฉี ดหรื อกิน มีระดับสู งกว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กอย่างมีนยั ส�ำคัญ
(P<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างลูกสุ กรที่ฉีดกับลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กโดยการกิน
Figure 1. Haemoglobin in Piglet Age 9.7±1.8 Days*
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Negative control

Treatment

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).
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Figure 2. Haematocrit in Piglet Age 9.7±1.8 Days*
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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,b
Different superscripts indicate a significant difference (P<0.05).
*

Table1 แสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในลูกสุ กรทั้ง 3 กลุ่ม จากตารางพบว่าน�้ำหนักหย่านมของ
ลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กโดยการฉี ด ไม่ได้รับธาตุเหล็ก และได้รับธาตุเหล็กโดยการกินเท่ากับ 7.4,
6.3 และ 7.2 กิโลกรัม ตามล�ำดับ ซึ่งลูกสุ กรที่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็กทั้งในรู ปแบบกินหรื อฉี ด มีน้ ำ�
หนักหย่านมสู งกว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็กอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) อัตราการเจริ ญ
เติบโตของลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กโดยการฉี ดไม่ได้รับธาตุเหล็ก และได้รับธาตุเหล็กโดยการกิน
เท่ากับ 221, 173 และ 207 กรัม/วันตามล�ำดับ (P<0.05) ซึ่ งอัตราการเจริ ญเติบโตของลูกสุ กรที่ได้รับ
ธาตุเหล็กโดยการกินหรื อฉีด สูงกว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ส่ วนอัตรา
การตายก่อนหย่านมของลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กโดยการฉี ดไม่ได้รับธาตุเหล็ก และได้รับธาตุเหล็ก
โดยการกิน เท่ากับ 6.0%, 11.1% และ 8.9% ตามล�ำดับ ซึ่ งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)
ค่าทางโลหิ ตวิทยาในลูกสุ กรทั้ง 3 กลุ่ม แสดงใน Table2 จากตารางพบว่า ค่าฮีมาโตคริ ตใน
ลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็ก ลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการกิน
เท่ากับ 30.5%, 25.3% และ 33.1% ตามล�ำดับ (P<0.05) ค่าฮีโมโกลบินในลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็กลูก
สุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการกินเท่ากับ 92.0, 76.0 และ
99.0กรัม/ลิตร ตามล�ำดับ (P<0.05) ปริ มาตรของเม็ดเลือดแดงในลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็ก ลูกสุ กรที่ไม่
ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการกินเท่ากับ 70.4, 62.7 และ 72.1 เฟมโต
ลิตร ตามล�ำดับ (P<0.05) และ ความแปรปรวนขนาดเม็ดเลือดแดงในลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็ก ลูกสุ กร
ที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก และลูกสุกรที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการกินเท่ากับ 26%, 32.1% และ 24.2%
ตามล�ำดับ (P<0.05) โดยลูกสุ กรที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กแตกต่างจากลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กทั้งกินหรื อ
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ฉี ดอย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ในขณะที่ค่าทางโลหิ ตวิทยาอื่นๆไม่มีความแตกต่างกัน (Table2)

วิจารณ์
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นครั้งแรกในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นว่าการให้ธาตุเหล็กในลูกสุ กรแรก
คลอดด้วยวิธีการป้ อนปากสามารถป้ องกันการเกิดภาวะโลหิ ตจางในลูกสุ กรได้ดีไม่แตกต่างจากการ
ฉีดธาตุเหล็กแบบเดิม โดยพบว่าของค่าฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริ ตสูงกว่าลูกสุกรที่ไม่ได้รับธาตุเหล็ก
อย่างมีนยั ส�ำคัญและพบว่าอัตราการเจริ ญเติบโตของลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กทั้งแบบกินและฉี ดสู ง
กว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้เสริ มธาตุเหล็กอย่างมีนยั ส�ำคัญเช่นเดียวกันผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ในประเทศเบลเยีย่ มซึ่งท�ำการให้ธาตุเหล็กแก่ลกู สุ กรด้วยวิธีผสมในอาหารเลีย
ราง [13] อย่างไรก็ดีจากการศึกษาที่ผา่ นมาก่อนหน้านี้การเสริ มธาตุเหล็กโดยการกินเพื่อป้ องกันการ
เกิดภาวะโลหิ ตจางในลูกสุ กรมักไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ชนิดของธาตุเหล็ก
ที่ใช้ โดยจากการวิจยั พบว่าธาตุเหล็กในรู ปแบบไอออนซัลเฟต (FeSO4) ให้ผลในการป้ องกันภาวะ
โลหิ ตจางไม่ดีเท่าไอออนเมทไทโอนีน [5] และนอกจากนี้ยงั พบว่าการให้ธาตุเหล็กชนิดอะมิโนแอ
ซิ ดคีเลตไอออน (amino acid chelated iron) ผสมกับไอออนเด็กซ์แตรนโดยการกินในรู ปแบบแป้ ง
เปี ยก (paste) มีผลท�ำให้ลูกสุ กรเกิดภาวะโลหิ ตจางเล็กน้อย แต่การให้ธาตุเหล็กชนิ ดอินทรี ย ์ (organiciron) โดยการกินในรู ปแบบน�้ำดื่มสามารถป้ องกันภาวะการเกิดโลหิ ตจางได้ใกล้เคียงกับการฉีด
ธาตุเหล็กชนิดไอออนเด็กซ์แตรน [11] นอกจากนี้ วธิ ีการให้ลกู สุ กรกินก็มีความส�ำคัญ มีการศึกษาพบ
ว่าการเสริ มธาตุเหล็กโดยผสมในอาหารที่ออกแบบมาเพือ่ กระตุน้ พฤติกรรมการกินของลูกสุ กรก็ช่วย
ให้ประสบผลส�ำเร็ จในการป้ องกันภาวะโลหิ ตจางได้ [12] ซึ่ งธาตุเหล็กที่ใช้ประกอบด้วยหลายชนิด
ได้แก่ เฟอรัสฟูมาเรต (ferrous fumarate) เฟอรัสไกลซี นคีเลต (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 leastsquares mean±SEM.
a,b
Values with different superscripts within row differ significantly (P<0.05).
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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
30.1±0.2a
29.8±0.4a
30.0±0.3a
blood cell (gram/dl)
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,b
Values with different superscripts within row differ significantly (P<0.05).

โนแอซิ ดคีเลต (ferrousamino acid chelates) และเฟอรัสซัลเฟต (ferrous sulphate) [13] การศึกษา
ต่างๆ เหล่านี้ช้ ีให้เห็นว่าชนิดของธาตุเหล็กที่ใช้และรู ปแบบที่ให้กินมีความส�ำคัญต่อประสิ ทธิผลของ
ธาตุเหล็กในการป้ องกันภาวะโลหิ ตจางในลูกสุ กรได้
จากการทดลองพบว่าค่าฮีโมโกลบินในลูกสุ กรกลุ่มที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการกินสู งกว่าลูก
สุ กรที่ได้รับการฉี ดธาตุเหล็กและไม่ได้รับธาตุเหล็ก(ลูกสุ กรเสริ มธาตุเหล็กโดยการกิน ลูกสุ กรที่ฉีด
ธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก เท่ากับ 99.0, 92.0 และ 76.0 กรัม/ลิตรตามล�ำดับ)
ซึ่งในการศึกษาก่อนหน้านี้ลกู สุ กรที่มีฮีโมโกลบินต�่ำกว่า 80.0 กรัม/ลิตร จะถูกจัดว่าเป็ นสุ กรที่มีภาวะ
โลหิ ตจาง [5] ดังนั้นจากการทดลองนี้ จะเห็นว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้รับธาตุเหล็กจะเกิดภาวะโลหิ ตจาง
ภายใน 10-14 วัน หลังคลอด นอกจากนี้ค่าฮีมาโตคริ ตในลูกสุ กรกลุ่มที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการกินสู ง
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กว่าลูกสุ กรที่ได้รับการฉี ดธาตุเหล็กและไม่ได้รับธาตุเหล็ก (ลูกสุ กรเสริ มธาตุเหล็กโดยการกิน ลูก
สุ กรที่ฉีดธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก เท่ากับ 33.1%, 30.5% และ 25.3% ตาม
ล�ำดับ) สอดคล้องกับค่าฮีโมโกลบินดังกล่าว
ในการศึกษาครั้งนี้ อัตราการเจริ ญเติบโตของลูกสุ กรที่ได้รับธาตุเหล็กทั้งแบบกินหรื อฉี ดสูง
กว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้เสริ มธาตุเหล็ก (ลูกสุ กรเสริ มธาตุเหล็กโดยการกิน การฉี ด และลูกสุ กรที่ไม่ได้รับ
การเสริ มธาตุเหล็ก เท่ากับ 207, 221 และ 173 กรัม/วัน ตามล�ำดับ) ลูกสุ กรเสริ มธาตุเหล็กแบบกินและ
ลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็กมีอตั ราการเจริ ญเติบโตใกล้เคียงกับการศึกษาของ Maes et al. [13] ซึ่ งลูกสุ กร
เสริ มธาตุเหล็กแบบกินและลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็กมีอตั ราการเจริ ญเติบโต 253.9 และ 248.8 ตามล�ำดับ
[13] แต่อตั ราการเจริ ญเติบโตอาจน้อยกว่าเนื่องจากสุ กรในประเทศไทยกินอาหารน้อยกว่าสุ กรต่าง
ประเทศจึงท�ำให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตน้อยกว่าน�้ำหนักหย่านมของลูกสุ กรได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก
แบบกินหรื อลูกที่สุกรฉี ดธาตุเหล็กสู งกว่าลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก (ลูกสุ กรเสริ มธาตุ
เหล็กโดยการกิน ลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็ก และลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุเหล็ก เท่ากับ 7.2, 7.4
และ 6.3 กิโลกรัม ตามล�ำดับ) จึงเห็นได้วา่ การเสริ มธาตุเหล็กให้แก่ลกู สุ กรท�ำให้น้ ำ� หนักหย่านมเพิ่ม
ขึ้น [14] ส่ วนอัตราการตายการหย่านมของลูกสุ กรที่เสริ มธาตุเหล็กแบบกิน ลูกสุ กรที่ฉีดธาตุเหล็ก
และลูกสุ กรที่ไม่ได้รับการเสริ มธาตุไม่พบความแตกต่างทางสถิติแต่ลูกสุ กรในกลุ่มที่ไม่เสริ มธาตุ
เหล็กมีแนวโน้มการตายก่อนหย่านมสูงที่สุด
โดยทัว่ ไปการฉี ดธาตุเหล็กในลูกสุ กรมีความเกี่ยวข้องกับปริ มาณอนุมูลอิสระในร่ างกายลูก
สุ กร โดยสุ กรจะขับธาตุเหล็กส่ วนเกินออกจากร่ างกายทางเหงื่อ ผิวหนัง ปั สสาวะ และอุจจาระ
เนื่องจากร่ างกายไม่ตอ้ งการเก็บสะสมธาตุเหล็ก เนื่องจากธาตุเหล็กสามารถเปลี่ยนเป็ นอนุมูลอิสระ
ซึ่ งมีฤทธิ์ ท�ำลายเซลล์ต่างๆซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงได้ นอกจากนี้ ร่างกายสุ กรมีการสร้างอนุมูลอิสระอยูแ่ ล้ว
ถ้าสุ กรเกิดความเครี ยดอนุมูลอิสระจะเพิ่มมากขึ้น มีรายงานว่าการฉี ดธาตุเหล็ก (iron dextran) ในลูก
สุ กรที่ขาดสารต้านอนุมูลอิสระในร่ างกาย ได้แก่ วิตามินอีและซี อาจท�ำให้เกิดความเป็ นพิษอย่าง
เฉี ยบพลันได้ ทั้งนี้เนื่องจากลูกสุ กรเกิดความเครี ยดและได้รับธาตุเหล็กปริ มาณมากในคราวเดียวจึง
เกิดการสร้างอนุมูลอิสระในร่ างกายเพิ่มขึ้นและยังท�ำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อในลูก
สุ กรได้ [6] นอกจากนี้การฉี ดยาเข้ากล้ามเนื้อลูกสุ กรแรกคลอดโดยบุคคลซึ่ งไม่ใช่สตั วแพทย์ อาจส่ ง
ผลให้ลกู สุ กรได้รับบาดเจ็บและเกิดความเครี ยดได้ซ่ ึงโดยทัว่ ไปนับเป็ นการกระท�ำที่ไม่สอดคล้องกับ
หลักเสรี ภาพสัตว์ (animal welfare) [10] และลูกสุ กรที่มีน้ ำ� หนักแรกคลอดน้อยอาจมีความจ�ำเป็ นต้อง
แบ่งฉี ด 2 ครั้งซึ่งสิ้ นเปลืองเวลา อุปกรณ์การฉีดยา และแรงงาน ในการฉี ดธาตุเหล็กให้แก่ลกู สุ กร[13]
ดังนั้นการให้ธาตุเหล็กแบบกินจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้ องกันภาวะโลหิตจางในลูกสุ กรอย่าง
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิภาพแทนการฉี ดธาตุเหล็ก
การให้ธาตุเหล็กแบบกินแก่ลูกสุ กรยังช่วยลดโอกาสการติดเชื้อผ่านเข็มฉี ดยาและการบาด
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เจ็บหรื อเป็ นฝี ของลูกสุ กรหากมีการฉี ดธาตุเหล็กในต�ำแหน่งที่ไม่เหมาะสม [10] และโดยทัว่ ไปธาตุ
เหล็กแบบกินมีขอ้ ดีกว่าธาตุเหล็กแบบฉีดในด้านการดูดซึม กล่าวคือ ธาตุเหล็กแบบกินเป็ นธาตุเหล็ก
ชนิดอินทรี ยส์ ามารถดูดซึมได้ดีกว่าธาตุเหล็กแบบฉี ดซึ่ งเป็ นธาตุเหล็กชนิด iron dextran [3,15] การ
ให้ธาตุเหล็กอินทรี ยด์ ว้ ยการป้ อนให้ลูกสุ กรแรกคลอดซึ่ งสามารถดูดซึ มโมเลกุลขนาดใหญ่ผา่ นทาง
ล�ำไส้เล็กได้ดว้ ยวิธีพิโนไซโตซิ ส โมเลกุลขนาดใหญ่สามารถดูดซึ มเข้าระบบน�้ำเหลืองได้โดยตรง
แล้วถูกน�ำไปเก็บสะสมไว้ที่ตบั และม้ามโดยธาตุเหล็กถูกดูดซึ มได้มากที่สุดในช่วง 6-8 ชัว่ โมงแรก
หลังคลอดถ้าให้ธาตุเหล็กหลังจากนี้การดูดซึมจะลดลง [6]
อย่างไรก็ตามการเสริ มธาตุเหล็กโดยการกินก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัด คือ อาจท�ำให้ลูกสุ กรได้รับธาตุ
เหล็ก ในปริ ม าณต�่ำ กว่า ก�ำ หนดเพราะธาตุ เ หล็ก อาจไปติ ด อยู่ต ามทางเดิ น อาหารส่ ว นต้น เช่ น
หลอดอาหาร หรื อลูกสุกรอาจส�ำรอกธาตุเหล็กออกมาจึงได้รับธาตุเหล็กไม่ครบตามปริ มาณที่กำ� หนด
และในลูกสุ กรบางตัวมีอาการท้องเสี ยหลังได้รับธาตุเหล็กท�ำให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของลูกสุ กรไม่
ดีเท่าที่ควร ธาตุเหล็กแบบกินต้องให้ปริ มาณมากกว่าธาตุเหล็กแบบฉี ดจึงควรแบ่งให้ 2-3 ครั้งจึงอาจ
ท�ำให้ยงุ่ ยากในด้านการจัดการ นอกจากนี้การให้ธาตุเหล็กแบบกินต้องมีความช�ำนาญในการจับบังคับ
ลูกสุ กรให้อา้ ปากและกลืนธาตุเหล็ก ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์ในการป้ อนธาตุเหล็กให้มีการวัด
ปริ มาตรที่แน่นอนเพือ่ ความถูกต้องของปริ มาณธาตุเหล็กที่ลกู สุกรได้รับนอกจากนี้ ผลข้างเคียงที่อาจ
เกิดจากการใช้ธาตุเหล็กแบบป้ อนคือ ถ้าให้ธาตุเหล็กที่เย็นเกินไปอาจท�ำให้ลูกสุ กรส�ำรอกหรื อท้อง
เสี ยหลังจากได้รับธาตุเหล็ก นอกจากนี้ลูกสุ กรที่เสริ มธาตุเหล็กโดยการให้กินจะมีอุจจาระเป็ นสี ดำ�
ข้อควรระวังในการเสริ มธาตุเหล็กให้แก่ลูกสุ กรทั้งการฉี ดและการกิ นคือไม่ควรให้ธาตุเหล็กใน
ปริ มาณมากเกินขนาดเนื่องจากธาตุเหล็กส่วนเกินจะไปส่งเสริ มให้เชื้อแบคทีเรี ยเจริ ญเติบโตดีข้ นึ และ
ส่ งผลให้ลูกสุ กรไวต่อการติดเชื้อและเกิดอาการท้องร่ วงได้จึงควรระมัดระวังในการเสริ มธาตุเหล็ก
ให้ลกู สุ กร [16]
การวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วา่ การให้ธาตุเหล็กแบบกินในลูกสุ กรตัวละ 400 มิลลิกรัม ภายใน 3 วัน
หลังคลอด สามารถป้ องกันภาวะโลหิ ตจางและท�ำให้ลกู สุ กรมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเป็ นปกติไม่แตก
ต่างกับการให้ธาตุเหล็กโดยการฉี ดเข้ากล้ามเนื้ อ การให้ธาตุเหล็กโดยการกินจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่จะน�ำมาใช้ในการป้ องกันภาวะโลหิ ตจางในลูกสุ กร

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจยั นี้ได้รับทุนวิจยั จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอบคุณ
ฟาร์มมานิดา และทีมงานสัตวบาลทุกท่านที่อนุญาตให้ผวู ้ จิ ยั ใช้สถานที่และสุกรในการวิจยั และอ�ำนวย
ความสะดวกแก่คณะผูว้ ิจยั เป็ นอย่างดี ขอบคุณบริ ษทั เวทซุปพีเรี ยคอนซัลแตนท์ จ�ำกัดที่สนับสนุน
ธาตุเหล็กแบบกินในการท�ำการวิจยั

222

เอกสารอ้างอิง

KKU Vet J Vol. 22 No. 2 July - December 2012

1. Ducsay CA, Buhi WC, BazerFW, Roberts RM, Combs CE. Role of uteroferrin in placental iron transport:
Effect of maternal iron treatment on fetal iron and uteroferrin content and neonatal hemoglobin. J Anim
Sci.1984; 59: 1303-1308.
2. Pederson S, Saeed I, Friis H, Michaelsen KF. Effect of iron deficiencyon Trichuris suis and Ascaris suum
infection in piglets. CJO.2001; 122:589-598.
3. Ettle T, Schlegel P, Roth FX. Investigations on iron bioavailability of different sources and supply levels in
piglets. J Anim Physiol Anim Nutr. 2008; 92: 35–43.
4. Caperna TJ, Failla ML, Steele NC, RichardsMP. Accumulation and metabolism of iron-dextran by
hepatocytes, kupffer cells and endothelial cells in the neonatal pig liver.J Nutr.1987;117:312-20.
5. Kegley EB, Spearsb JW, Flowersb WL, Schoenherrb WD. Iron methionine as a source of iron for the
neonatal pig. Nutr Res.2002; 22:1209-1217.
6. Svoboda M, Drabek J. Effect of oral administration of iron microemulsion on the erythrocyte profile of
suckling piglets in comparison with parenteral application of iron dextran. Czech J. Anim.Sci.2002; 47:213218.
7. Lee SH, Shinde P, Choi J, Munsu P, Ohh S, Kwon IK, Pak SI, Chae BJ. Effects of dietary iron levels
on growth performance, hematological status, liver mineral concentration, fecal microflora, and diarrhea
incidence in weanling pigs.Biol Trace Elem Res.2008;126:57-68.
8. Gleed PT, Sansom BF. Ingestion of iron in sow’s faeces by piglets reared in farrowing crates with slotted
floors. Br J Nurr1981; 47:113-7.
9. Quintero-GutiérrezAG, González-Rosendo G, Sánchez-Muñoz J, Polo-Pozo J,Rodríguez-Jerez JJ.
Bioavailability of heme iron in biscuit filling using piglets as an animal model for humans.Int J Biol
Sci.2008; 4:58-62.
10. Brown JME, Edwards SA, Smith WJ, Thompson E,Duncan J. Welfare and production implications of teeth
clipping and iron injection of piglets in outdoor systems in Scotland. Vet Med.1996; 27: 95-105.
11. Chwen LT, Heng LK, Lee TH, Kong MC, Yoon CP. The effects of iron supplementation in preweaning
piglets. Mal J Nutr.2001; 7: 41-49.
12. Kuller WI, Tobias TJ,Van NA. Creep feed intake in unweaned piglets is increased by exploration stimulating
feeder. Livest Sci.2010; 129: 228-231.
13. Maes D, Steyaert M, Vanderhae C, Rodriguez AL, Jong ED, Sacristan RDP, Vangroenweghe F, Dewulf
J. Comparison of oral versus parenteral iron supplementation on the health and productivity of piglets. Vet
Rec.2011; 168: 188-192.
14. Szabo P, Bilkei G. Iron deficiency in outdoor pig production. J Vet Med.2002; 49: 390-391.
15. Tummaruk P, TantilertcharoenR, Pondeenana S, Buabucha P, Virakul P. The effect of an ironglycine
chelate supplementon the hemoglobin and the haematocrit values and reproductive traits of sows. Thai J
Vet Med.2003; 33: 45-53.
16. Schumann K, Ettle T, Szegner B, Elsenhans B, Solomons NW. On risks and benefits of iron supplementation
recommendations for iron intake revisited. J Tract Elem Med Biol. 2007; 21: 147-168.

