ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแล
และการใช้สัตว์เกษตร
ในการวิจัยและการสอน

Guide for the Care and Use
of Agricultural Animals
in Research and Teaching

สมาพันธ์สมาคมสัตวศาสตร์
Federation of Animal Science Societies

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
Third Edition
มกราคม 2553
January 2010

ISBN : 978-616-374-416-6
GUIDE FOR THE CARE AND USE OF AGRICULTURAL ANIMALS IN RESEARCH AND TEACHING
Third Edition

ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
ผู้แปล: 		
ผู้ทบทวน:
		
		

สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน
ศาตราจารย์กิตติคุณ น.สพ. พีระศักดิ์ จันทรประทีป
ร.ศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์

ได้รับอนุญาตให้จัดพิมพ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย
จัดพิมพ์โดยสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย
This is a translation of

Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and Teaching,
© Federation of Animal Science Societies, 2010. All rights reserved.

Disclaimer: The English version of the FASS Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Research and
Teaching is the official and only version endorsed by the Federation of Animal Science Societies
การสงวนสิทธิ์: ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนของสมาพันธ์สมาคมสัตวศาสตร์
ภาษาอังกฤษเป็นฉบับทางการเพียงฉบับเดียวที่สมาพันธ์สมาคมสัตวศาสตร์รับรอง

พิมพ์ที่: บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จ�ำกัด (มหาชน)
51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) ถนนวิภาวดีรังสิต
ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66 (0) 2551 0533-44 โทรสาร 66 (2) 2551 0532

ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแล
และการใช้สัตว์เกษตร
ในการวิจัยและการสอน

Guide for the Care and Use
of Agricultural Animals
in Research and Teaching

คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแล
และการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3

		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการเพื่อการร่างข้อแนะน�ำ

จอห์น แมคโกลน ปร.ด ประธานร่วม		
แจนิซ สแวนสัน ปร.ด. ประธานร่วม
สตีเฟ่น ฟอร์ดม ปร.ด.		
เวนดี้ อันเดอร์วูด สพ.บ.
แฟรงค์ มิทโลวห์เนอร์ ปร.ด.		
จอย เมนช์ ปร.ด.
เทมเพิล แกรนดิน ปร.ด.		
เทอรี่ เมดเดอร์ ปร.ด.
พาเมล่า เริกก์ สพ.บ.		
ซูซาน ไอเชอร์ ปร.ด.
แครอลิน สทัลล์ ปร.ด.		
แพททริเซีย เฮสเทอร์ ปร.ด.
เกรกอรี่ เลวิส ปร.ด.		
แจนีน แสแลค จอห์นสัน ปร.ด.
ไมเคิล แกลจีน ปร.ด. ผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ FASS

คณะกรรมการรอง
โคนม

นโยบายของสถาบัน

		
สตีเฟ่น ฟอร์ดม ปร.ด. ประธาน		
		
เจมส์สแวเรนเจน สพ.บ.		
		
ดอน เลย์ ปร.ด.		
		
ดับเบิ้ลยู โรแนล บัทเลอร์ ปร.ด.		
		
แฟรงค์ บาโทล ปร.ด.		
				
				

พาเมล่า เริกก์ สพ.บ. และ ซูซาน ไอเชอร์ ปร.ด.ประธานร่วม
บิลล์ บิคเคิร์ท ปร.ด.
แรนดี้ แชเวอร์ ปร.ด.
ไนเจล คุก วท.บ. MRCVS
พอล ฟรีคอ์ ปร.ด.
ชีล่า แมคเกิร์ก ปร.ด. สพ.บ.
ดัก เรนอ์แมนน์ ปร.ด.

การดูแลสุขภาพสัตวเกษตร

		
เวนดี้ อันเดอร์วูด สพ.บ.ประธาน
		
ไมเคิล เบลีย์ สพ.บ.
ม้า
		
สตีเฟ่น เบอรีย์ สพ.บ.		
แครอลิน สทัลล์ ปร.ด.ประธาน
		
เกล โกแลบ ปร.ด. สพ.บ.		
แอนนี่โรดิเอค ปร.ด.
				
โรเบิร์ต โคลแมน ปร.ด.
การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย 		
ซาร่าห์ แรลสทัน สพ.บ. ปร.ด.
		
แฟรงค์ มิทโลวห์เนอร์ ปร.ด.ประธาน		
โดแนลด์ ทอพลิฟฟ์ ปร.ด.
		
เจมส์สแวเรนเจน สพ.บ.		
ซูแซน มิลแมน ปร.ด.
		
เคิร์ท โกช PE
		
เพียซ มแวนกี นดิวกา ปร.ด.
สัตว์ปีก
		
แลรี่ จาคอบสัน ปร.ด.		
แพททริเซีย เฮสเทอร์ ปร.ด.ประธาน
				
เคน แอนเดอสัน ปร.ด.
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม		
เอมม่า เอสทีเวซ ปร.ด.
		
จอย เมนช์ ปร.ด.ประธาน		
เคน โคลคีเบคค์ ปร.ด.
		
รูธท์ นิวเบอรี๋ ปร.ด.		
แซลลี่ โนลล์ ปร.ด.
		
ซูแซน มิลแมน ปร.ด.		
โรเบิร์ต พอทเทอร์ ปร.ด. สพ.บ.
		
แคสแซนดร้า ทัคเคอร์ ปร.ด.		
คาร์ล ไมค์ เทอค วท.บ.
		
แลรี่ แคทซ์ ปร.ด. บรูซ เวบสเตอร์ ปร.ด.

การจับและการขนส่ง

แกะและแพะ

		
เทมเพิล แกรนดิน ปร.ด.ประธาน		
		
โจเซฟ สะตูคี ปร.ด. 		
		
ไมรี สูทเทอร์แลนด์ ปร.ด.		
		
เอ บรูซ เวบสเทอร์ ปร.ด.		
		
แครอลิน สทัลล์ ปร.ด.		
		
เจฟฟรี ฮิลล์ ปร.ด.
			
สุกร
โคเนื้อ			
		
เทอรี่ เมดเดอร์ ปร.ด.ประธาน		
		
แอลเลน เทรนเคิล ปร.ด.		
		
เจมส์ ดับเบิลยู โอลท์เจน ปร.ด.		
		
ทามิ บราวน์-แบรนดล์ ปร.ด.
		
จอห์น อาธิงทัน ปร.ด.
		
แลรี่ ฮอลลิส สพ.บ.
		
สกอตต์ วิลลาร์ด ปร.ด

เกรกอรี่ เลวิส ปร.ด.ประธาน
วิลเลียม แกวิน สพ.บ.
อาเธอร์ แอล โกเอทสช์ ปร.ด.
เจ เบรท เทเลอร์ ปร.ด.
ไมเคิล ทอนนี่ ปร.ด.
แจนีน แสแลค จอห์นสัน ปร.ด.ประธาน
โจ แคสซิดี้ ปร.ด.
แมททิว บ๊ วีลเลอร์ ปร.ด.
แอนนา จอห์นสัน ปร.ด.

ค้นคว้าเพิ่มเติมที่ http://www.fass.org
หรือที่สมาพันธ์สมาคมสัตวศาสตร์ 2441 วิลเลจ กรีนเพลส แชมเปญน์ อิลลินอยด์ 61822
โทรศัพท์ 217-398-3182 โทรสาร 217-398-4119 อีเมล agguide@assochq.org
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
มกราคม 2553
ISBN: 978-1-884706-11-0
©สมาพันธ์สมาคมสัตวศาสตร์ 2553 สงวนลิขสิทธิ์

คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงข้อแนะน�ำครั้งที่หนึ่ง (ปี ค.ศ. 1999)
สแทนลี่ เคอร์ทิส ผู้ประสานงานของ FASFAS ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนและการพัฒนา
คณะกรรมการเพื่อปรับปรุงข้อแนะน�ำ
จอย เมนช์ ประธาน
มากาเรท อี เบนสัน
เจมส์ วี เครก
แคทธรีน เอ ฮูพท์
จอห์น เจ แมคโกลน
แจค แอล อัลไบรท์
เลสลี่ แอล คริสเตียนสัน
อเดลอ์ พี ดักกลาสส์
วิลเลียม จี ควาสนิกา
นีล อาร์ เมอเชน

		

		

โคเนื้อ

นีล อาร์ เมอเชน ประธาน
จี ลีรอยด์ ฮาห์น
วิลเลียม จี ควาสนิกา
ไมเคิล แอล กัลจีน
เดวิด พี ฮัดซีสัน
แจนิส ซี แสวนสัน
		

โคนมและลูกโค

แจค แอล อัลไบรท์ ประธาน
รูท แบลวีเคล
เคนเนทห์ อี โอลสัน
วิลเลียม จี บิคเคิร์ท
เจมส์ แอล มอร์ริลล์ จูเนียร์
แครอลิน แอล สทัลล์
		

ม้า

คณะกรรมการรอง

แคทธรีน เอ ฮูพท์ ประธาน
แฮโรล เอฟ ฮิ้น
แซนดี้ เลียบ
เจมส์ เอ ดีเชเซอร์
เค ดักกลาส บัทเลอร์
สตีเฟ่น จี แจกสัน
โทมัส โทบิน

สัตว์ปีก

เจมส์ วี เครก ประธาน
เจราลด์ บี ฮาเวนท์เซียน
คาร์ล อี เนสเตอร์
พอล บี ซีเกล
วิลเลียม เอฟ ดีน
เคนเนท เค ครูเกอร์
เกรแฮม เอช เพอเชสอ์
แกเรท แอล แวน วิคเคลน

แกะและแพะ

มากาเรท อี เบนสันประธาน
แฟรงค์ ซี
คาร์ล เอส เมนซีส์
ซินดี้ บี วูฟ
เดกสเทอร์ ดับเบิลยู จอห์นสัน
แลรี่ เอส เคทซ์
คริสทีน เอส เอฟ วิลเลียมส์

สุกร

จอห์น เจ แมคโกลน ประธาน
เจ โจ ฟอร์ด
พอล แอล ซันเบิร์ก
เลสลี่ แอล คริสเตียนสัน
อี ที คอนีเกย์
ลิซ่า โทแคช

คณะกรรมการเพื่อฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง (ปี ค.ศ. 1988)
คณะกรรมการขับเคลื่อน
จอย เอ เมนช์ ประธาน
แอลเดน โบเรน
เกลนน์ เกรย์
เคิร์กคลิน เคอร์
เดวิส แอล ซาร์ทแมน
แจค แอล อัลไบรท์
เลสลี่ แอล คริสเตียนสัน
เวอร์จิล เฮเยส
เอลวิน เมลลิเยรอ์

คณะกรรมการการพัฒนาข้อแนะน�ำ
สแทนลีย์ อี เคอร์ทิส ประธาน
แจค แอล อัลไบรท์
ฮาโรลด์ ดับเบิลยู กอนยู
จอห์น เจ แมคโกลน
เจมส์ วี เครก
แคทธรีน เอ ฮูพท์
ดับเบิลยู เรย์ สทิคลิน

สารบัญ
อารัมภบท				
บทที่ 1: นโยบายของสถาบัน		

xii
1

บทที่ 2: การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร		

10

การตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์เกษตร
การทบทวนโปรโตคอล
วิธีด�ำเนินการปฏิบัติที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
การดูแลสุขภาพสัตว์
ชีวนิรภัย
คุณสมบัติของบุคลากร
อาชีวอนามัย
ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ

การจัดหาสัตว์
การดูแลทางสัตวแพทย์
การศัลยกรรม
โรคสัตว์สู่คน
การหลีกเลี่ยงสารตกค้าง
การจับบังคับสัตว์
สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม
		 และสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน (cloned animals)
การุณยฆาต

1
2
4
4
4
4
5
6

10
11
13
15
16
18

18
18

บทที่ 3: การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย		

21

บทที่ 4: การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

40

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาหารและน�้ำ	
การสัตวบาล
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
การจับและการขนส่ง
ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
ชีวนิรภัย
การกักเก็บสิ่งอันตราย
โค		
ม้า		
สัตว์ปีก
การเพิ่มพูนทางกายภาพ
แกะและแพะ
สุกร		
ข้อควรค�ำนึงโดยทั่วไป

21
28
29
31
32
32
33
34

ix

41
42
44
44
46
47
50

บทที่ 5: การจับและการขนส่ง		
ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการวิจัยชีวการแพทย์เปรียบเทียบกับการวิจัยทางเกษตร
หลักเกณฑ์บริเวณหลบหนีและพฤติกรรม
การช่วยเหลือเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์
หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจับบังคับและหลักเกณฑ์การจับสัตว์
		 เพื่อป้องกันการรบกวนทางพฤติกรรม
หลักเกณฑ์ทั่วไปขณะการจับบังคับส�ำหรับสัตว์ทุกชนิด
การแนะน�ำส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิด
การขนส่ง

60
61
63

60

65
66
66
71

บทที่ 6: โคเนื้อ		

81

บทที่ 7: โคนม		

98

บทที่ 8: ม้า			

120

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาหารและน�้ำ	
การสัตวบาล
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
การจับและการขนส่ง
ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
การุณยฆาต

81
85
87
88
92
92
92
93

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาหารและน�้ำ	
การสัตวบาล
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
การจับและการขนส่ง
ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
การุณยฆาต

98
104
105
106
109
109
110
113

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาหารและน�้ำ	
การสัตวบาล
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
การจับและการขนส่ง
การุณยฆาต

120
124
128
132
133
133
133

x

บทที่ 9: สัตว์ปีก		

136

บทที่ 10: แกะและแพะ		

171

บทที่ 11: สุกร			

190

ภาคผนวก 1			
ภาคผนวก 2			
ดรรชนี				

210
212
214

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาหารและน�้ำ	
การสัตวบาล
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
การจับและการขนส่ง
ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
การุณยฆาต

136
139
144
153
157
157
157
158

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาหารและน�้ำ	
การสัตวบาล
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
การจับและการขนส่ง
ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
การุณยฆาต

171
174
176
178
181
181
181
184

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาหารและน�้ำ	
การสัตวบาล
วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
การจับและการขนส่ง
ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
การุณยฆาต

190
192
192
199
200
200
200
203

xi

อารัมภบท

หนังสือฉบับนี้เป็น ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน ฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม โดย
ทั่วไปมักถูกเรียกว่า the Ag Guide ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พิมพ์ในปี ค.ศ. 1988 และฉบับปรับปรุงครั้งแรก พิมพ์ในปี ค.ศ. 1999
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้แตกต่างจากทั้งสองฉบับก่อนหน้านี้ในหลายๆ ด้าน ที่ส�ำคัญคือเป็นครั้งแรกที่ the Ag Guide มี
ให้ผอู้ า่ นทางอินเตอร์เนตโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ทัง้ นีเ้ ป็นการอุปการะคุณของผูป้ ระพันธ์ทงั้ 62 ท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลาหลายชัว่ โมง
ที่ไม่อาจประเมินค่าได้
คณะผู้เขียนมีทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์แต่ละชนิด และในการดูและการใช้สัตว์ ได้แก่ นักสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์
คณาจารย์ และวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุง the Ag Guide ให้ทันสมัย ได้คัดเลือก
คณะผูเ้ ขียนตามความเด่นหลากหลายในด้านสัตวศาสตร์เพือ่ ให้การประยุกต์สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ เท่าทีม่ อี ยูท่ างวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุง
เนื้อหาครั้งนี้
ชื่อเต็มของ the Ag Guide ได้ถูกเปลี่ยนในการตีพิมพ์ครั้งนี้ การตีพิมพ์ครั้งก่อนๆ เรียกชื่อว่า ข้อแนะน�ำส�ำหรับการ
ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร ชื่อเรื่องของการตีพิมพ์ฉบับนี้ไม่ใช้ค�ำว่าเกษตรซ�้ำเป็นครั้งที่สอง
การใช้ชื่อเรื่องเช่นนี้สะท้อนถึงปรัชญาใหม่ สัตว์ฟาร์มมีความจ�ำเป็นและข้อก�ำหนดอย่างแน่นอน ความจ�ำเป็นและข้อก�ำหนด
เหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการวิจัยหรือกิจกรรมการสอน ดังนั้น ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัย
หรือการสอนจะเป็นอย่างไร the FASS Ag Guide ควรเป็นเอกสารอ้างอิงหลักเพื่อความจ�ำเป็นและข้อก�ำหนดต่างๆ ส�ำหรับ
สัตว์เกษตร
คณะผูเ้ ขียนมีประธานร่วมสองท่าน และมีประธานย่อยประจ�ำบทของสัตว์แต่ละชนิดและหัวข้อแต่ละบท ประธานย่อย
ประจ�ำบทแต่ละบทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสัตว์แต่ละชนิดและ/หรือหัวข้อ มีการปรับปรุงแต่ละบทบนพื้นฐานวรรณกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ จากนั้น คณะผู้เขียนแต่ละบทได้ทบทวนเนื้อหาบทอื่นๆ ทั้งหมด ประธานร่วมและประธานย่อยประจ�ำบท
ประชุมโดยพบหน้า และสนทนากันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตเพือ่ อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ และขอความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ต่างๆ จากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหัวข้อพิเศษเรื่องสัตว์ฟาร์มที่ได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม
และการผลิตจากการโคลน (cloned) ส่งฉบับร่างฉบับแรกทีเ่ สร็จแล้วไปยังคณะกรรมการการดูแลและการใช้สตั ว์ทดลอง (IACUC)
ซึ่งมีองค์ประกอบครบทั้งสามคณะเพื่อการทบทวนแบบกัลยาณมิตร IACUC ผู้ท�ำการทบทวนแบบกัลยาณมิตรประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้านการดูแลสัตว์ฟาร์ม และขอบเขตของสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่พบได้อย่างปกติในสถาบันวิจัยหลัก ทั้งนี้ IACUC
เหล่านี้ มีตัวแทนทางวิทยาศาสตร์และการบริหาร ผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางสัตว์ฟาร์ม น�ำข้อคิดเห็นต่างๆ จากการทบทวน
แบบกัลยาณมิตรไปแก้ไขและน�ำไปสู่ระยะเวลาที่เปิดให้มีการประชาพิจารณ์ 60 วัน ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ค.ศ. 2009
จัดท�ำฉบับสุดท้ายหลังการพิจารณาประชาพิจารณ์และลงในอินเตอร์เนต
ฉบับนีข้ ยายองค์ความรูใ้ นบางหัวข้อซึง่ มีเนือ้ หาไม่ครบถ้วนของฉบับทีต่ พี มิ พ์ในอดีต เนือ่ งจากมีเนือ้ หาสิง่ ตีพมิ พ์จำ� นวน
มากก�ำลังพัฒนา ในปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ (ก) การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม และ (ข) การจับสัตว์และการขนส่ง
ในปัจจุบันหัวข้อเหล่านี้มีอยู่ในทุกๆ บทโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เรื่อง ชีวนิรภัย และสัตว์ฟาร์มที่ได้รับการ
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เปลีย่ นพันธุวศิ วกรรมและการผลิตจากการโคลน มีการขยายเนือ้ หาในบททีม่ สี ตั ว์หลายๆ ชนิดให้สมบูรณ์มากขึน้ และได้ตดั บท
ที่กล่าวถึงลูกโคออก โดยน�ำเรื่องการดูแลลูกโคไปรวมไว้ในบทโคนมและโคเนื้อ

ข้อแนะน�ำฉบับนีต้ งั้ ใจเขียนขึน้ ด้วยค�ำศัพท์สามัญ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำต่างๆ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถาบัน
ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันทีม่ กี ารใช้สตั ว์เกษตรในการวิจยั และการสอนด้านเกษตรในประเทศสหรัฐฯ ในเนือ้ หาของข้อแนะน�ำ

ฉบับนี้ ค�ำกริยา ต้อง ใช้เพื่อการพิจารณา หรือการปฏิบัติซึ่งมองว่าเป็นความจ�ำเป็น ค�ำกริยา ควร บ่งชี้ถึงค�ำแนะน�ำอย่างหนัก
แน่นแต่อาจมีการใช้วิธีการอื่นๆทดแทนที่มีเหตุผลสมควร หลังจากได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ ค�ำแนะน�ำ มีความหมายถึง
ข้อปฏิบัติหรือนโยบายอย่างหนึ่งซึ่งมักเป็นที่นิยมมากกว่า แต่ก็มีวิธีทดแทนอื่นๆ ซึ่งยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ควรย�้ำว่าการ
ตัดสินใจโดยมืออาชีพเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการน�ำข้อแนะน�ำต่างๆ เหล่านีไ้ ปประยุกต์ใช้ สัตวแพทย์ คณะกรรมการการดูแลและการ
ใช้สตั ว์ทดลองและผูใ้ ช้สตั ว์เกษตรต้องแสดงบทบาทส�ำคัญมาก ในการให้การแนะน�ำอย่างเฉพาะเจาะจงส�ำหรับการดูแลและการ
ทดสอบและการฝึกอบรม ของ IRAC (1985 ภาคผนวก 1) ได้รับการรับรองในข้อแนะน�ำฉบับนี้ ว่าเป็นพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
อย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการรักษาและการใช้สัตว์เกษตรอย่างเหมาะสมในกิจกรรมการวิจัยและการสอน สามารถยืนยันว่าการ
ตัดสินใจเหล่านีถ้ กู ต้องโดยการทบทวนแบบกัลยาณมิตรด้วยบุคคลกลุม่ ทีส่ าม ดังเช่นการได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสมาคม
เพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานส�ำหรับการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International)
FASS ขอเชือ้ เชิญการวิจารณ์และการเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ the Ag Guide ฉบับพิมพ์ครัง้ นี้ ในระยะเวลาตัง้ แต่
บัดนี้ไปจนถึงการปรับปรุงครั้งหน้าได้เกิดขึ้น จะเก็บค�ำวิจารณ์ต่างๆ เข้าแฟ้มไว้จนถึงการปรับปรุงครั้งหน้า ควรเขียนจดหมาย
หรือส่งอีเมลล์ค�ำวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ไปที่
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แจนิซ สแวนสัน ปร.ด.
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน

ค�ำน�ำของผู้แปล

ในปัจจุบันสมาคมเพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International) ถือว่า
ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร (Ag Guide) ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้เป็นตัว
เลือกหนึ่งในสามมาตรฐานหลักที่สภาเพื่อการประเมินมาตรฐานสากล (Council on Accreditation) ใช้ในการประเมินโปรแกรม
การดูแลและการใช้สัตว์ (โปรแกรม) ของหน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย การทดสอบ การสอน หรือการผลิตเพื่อ
ให้การรับรองว่าโปรแกรมมีมาตรฐานสากล ผูอ้ า่ นควรน�ำเนือ้ หาของ Ag Guide ไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ ช้ให้เหมาะสมกับพันธกิจของ
สถาบัน และควรพิจารณาตามสภาวะอากาศและสภาพภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกัน อนึ่งควรงดเว้นการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่
กล่าวถึงสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นทีแ่ ตกต่างอย่างมากจากประเทศไทย และควรเข้าใจว่าการประเมินโปรแกรมเพือ่ ให้การรับรอง
มาตรฐานสากลโดย AAALAC International นัน้ ยังใช้รายการเอกสารอ้างอิงเพิม่ เติมทีม่ ปี ระโยชน์และเกีย่ วข้องกับโปรแกรมการ
ดูแลและการใช้สัตว์ และมีเอกสารอื่นๆ ตามชนิดของสัตว์และหัวข้อพิเศษเฉพาะมากมายที่เรียกว่าแหล่งอ้างอิง (Reference
Resources) จึงควรศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านีป้ ระกอบด้วยตามความเหมาะสม ควรค้นคว้าเพิม่ เติมที่ http://www.aaalac.
org/accreditation/resources.cfm
ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนตระหนักถึงความจ�ำเป็นและการน�ำ Ag Guide ฉบับนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการ
ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรเพื่องานวิจัย ทดสอบ และงานสอนในประเทศไทย ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนมุ่งหวังตั้งใจแปล Ag
Guide ให้มีเนื้อหาครบถ้วนบริบูรณ์ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุดโดยมิได้ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนส่วนใดออก และ
ต้องแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้แปลมีความเห็นว่า Ag Guide ฉบับนี้สามารถน�ำไปใช้ได้กับระบบ
การเลี้ยงสัตว์เกษตรในประเทศไทยโดยบุคลากรคนไทยผู้มีความประณีตละเอียดถี่ถ้วน มีเมตตากรุณา และมีความใส่ใจในการ
ดูแลเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เมื่อท่านเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้โดยที่ผู้บริหารของสถาบันควรมีความใส่ใจ มีแนวนโยบาย เป้าหมาย มีกรอบระยะเวลาชัดเจน และได้ให้การสนับสนุนด้าน
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บทที่ 1: นโยบายของสถาบัน

ก

ารดูแลสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร (อ้างถึงในข้อแนะน�ำฉบับนี้ว่าคือ การดูแลและการใช้สัตว์เกษตร)
จ�ำเป็นต้องมีการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และโดยมืออาชีพ และมีความใส่ใจอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อ
สัตว์อย่างมีมนุษยธรรม เพราะอาจใช้ระบบการจัดการและการอ�ำนวยความสะดวกทางกายภาพได้มากมาย ความ
เข้าใจความจ�ำเป็นทางสัตวบาลของสัตว์แต่ละชนิดและข้อก�ำหนดเฉพาะของการวิจยั และการสอนสัตว์เกษตรเป็นสิง่ ส�ำคัญเพือ่
ให้โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรของสถาบันสัมฤทธิ์ผล (Stricklin and Mench, 1994; Granstrom, 2003) โปรแกรม
ดังกล่าวควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) การก�ำหนดอ�ำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานอย่างชัดเจน 2) คณะ
กรรมการการดูแลและใช้สัตว์ของสถาบัน (IACUC) ท�ำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 3) วิธีปฏิบัติต่างๆ ส�ำหรับการตรวจสอบ
ตนเองของ IACUC ด้วยการทบทวนโปรแกรมและการตรวจสอบสถานที่ทุกครึ่งปีโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 4) สถานที่ที่ได้รับ
การบ�ำรุงรักษาอย่างเหมาะสมส�ำหรับการจัดการสัตว์ โรงเรือน และการสนับสนุนอย่างถูกต้อง 5) โปรแกรมการดูแลทาง
สัตวแพทย์อย่างพอเพียง และ 6) โปรแกรมการฝึกอบรมและอาชีวอนามัยส�ำหรับบุคลากรผู้ท�ำงานกับสัตว์ (ARENA/OLAW,
2002) ในบทนี้ตั้งใจสนับสนุนการพัฒนานโยบายและโปรแกรมต่างๆ ของสถาบันส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตร

การตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์เกษตร
สถาบันแต่ละแห่งควรจัดตัง้ โปรแกรมการดูแลและการใช้สตั ว์เกษตร พร้อมกับมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าทีต่ ามสายงาน
ต่างๆ อย่างชัดเจน โดยสอดคล้องกับข้อแนะน�ำฉบับนี้ และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องแห่งรัฐบาล
กลาง ของรัฐและของท้องถิ่น
หัวหน้าผู้บริหารสูงสุดหรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอย่างเป็นทางการของสถาบันควรแต่งตั้งคณะกรรมการ (the IACUC)
เพื่อตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในกิจกรรมการวิจัยและการสอนเกษตรต่างๆ IACUC ควรประกอบด้วยบุคลากร
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรม เพื่อประเมินโปรแกรมและข้อเสนอแผนการวิจัยขณะท�ำการ
ทบทวน และควรมีกรรมการหนึ่งท่านที่มาจากประเภทต่างๆ ดังนี้ (แต่ละประเภทไม่ควรมีผู้แทนมากเกินไป)
• นักวิทยาศาสตร์หนึ่งท่านผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตร
• นักวิทยาศาสตร์หนึ่งท่านด้านโคนมหรือสัตว์ปีกผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ในการจัดการสัตว์เกษตร
• สัตวแพทย์หนึง่ ท่านผูผ้ า่ นการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ในด้านอายุรศาสตร์สตั ว์เกษตร และเป็นผูม้ ใี บอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
• บุคคลหนึง่ ท่านทีภ่ ารกิจหลักไม่เกีย่ วข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์(เช่น เจ้าหน้าทีข่ องคณะทีม่ าจากแผนกทีไ่ ม่ใช่แผนก
วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สมาชิกของคณะสงฆ์ หรือเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบัน)
• ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันหนึ่งท่านและไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู้ที่สัมพันธ์กับสถาบัน ตั้งใจ
ให้สมาชิกจากสาธารณะท่านนี้แสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความสนใจของประชาคมในการดูแลและปฏิบัติ
ต่อสัตว์อย่างถูกต้อง และไม่ควรเป็นบุคคลผู้ใช้สัตว์ในการวิจัยเกษตรหรือชีวการแพทย์ หรือกิจกรรมการสอน
ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และ
• สมาชิกท่านอืน่ ๆ ตามทีก่ ำ� หนดโดยความต้องการต่างๆ ของสถาบัน และกฎหมาย กฎข้อบังคับและนโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1
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บทที่ 1

เนื่องจากประสบการณ์และการฝึกอบรมของสมาชิกหนึ่งท่านอาจเติมเต็มมากกว่าหนึ่งบทบาทของ IACUC แต่คณะ
กรรมการไม่ควรมีสมาชิกน้อยกว่าห้าท่าน เป็นการแนะน�ำอย่างหนักแน่นว่าคณะกรรมการนี้เป็นคณะที่ตรวจสอบการดูแลและ
การใช้สตั ว์ทดลองทีส่ ถาบันด้วย โดยจัดให้มตี ามข้อก�ำหนดสมาชิกภาพพิเศษตามข้างต้นอย่างครบถ้วน สามารถท�ำตามค�ำแนะน�ำ
นี้โดยรูปแบบของโครงสร้างคณะกรรมการแตกต่างกันหลายแบบ ได้แก่ คณะกรรมการของสถาบันหนึ่งคณะ คณะกรรมการของ
หน่วยต่างๆ (เช่น ภาควิชา วิทยาลัย หรือโปรแกรม) ผูท้ บทวนการใช้สตั ว์ในด้านเกษตรและชีวการแพทย์ควรมีเป้าหมายครอบคลุม
เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์ของสถาบันจากศูนย์กลางได้สม�่ำเสมอและมีคุณภาพสูง
IACUC ควรพบกันเป็นระยะอย่างสม�ำ่ เสมอตามความเหมะสม เพือ่ มัน่ ใจว่าการใช้สตั ว์เกษตรในโปรแกรมการวิจยั และ
การสอนมีมนุษยธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อแนะน�ำฉบับนี้ การประชุมกันของ IACUC ไม่จำ� เป็นต้องพบตัวบุคคล
การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การสื่อสารทางไกลผ่านเครือข่าย หรือการประชุมทางไกลต่างๆ สามารถท�ำให้คณะกรรมการท�ำหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม การสือ่ สารดังกล่าวต้องจัดขึน้ โดยมีสมาชิกครบองค์ประชุมตามความจริง และให้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์เช่นเดียว
กับการประชุมแบบพบหน้ากัน นิยมให้ IACUC ท�ำงานร่วมกับนักวิจยั เพือ่ แก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะทีค่ ำ� นึงถึงสุขภาพสัตว์ IACUC
มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
• ทบทวนและอนุมัติ หรือไม่อนุมัติโปรโตคอล (protocol รายละเอียดโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์) และกิจกรรมอื่นที่
เสนอมา หรือการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมส�ำคัญที่เสนอมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัย
และการสอน
• ท�ำการตรวจสถานทีส่ ำ� หรับสัตว์เกษตรและบริเวณทีท่ ำ� การศึกษา และทบทวนโปรแกรมการดูแลและการใช้สตั ว์เกษตร
ทั้งหมดอย่างน้อยปีละสองครั้ง และจัดท�ำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหารของสถาบันซึ่งกล่าวถึง
การปฏิบัติของสถาบันสอดคล้องกับข้อแนะน�ำ
• สืบสวนข้อกังวล ข้อร้องเรียน หรือรายงานเรื่องการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตร ณ สถานที่
• ระงับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตรเมื่อปฏิบัติไม่สอดคล้องกับโปรโตคอลที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือวิธีด�ำเนิน
การปฏิบัติต่างๆ ที่เขียนขึ้น (ดูเรื่องวิธีด�ำเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้น)
• ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นโยบายและวิธีด�ำเนินการของสถาบัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และตรวจสอบการใช้สัตว์ในการวิจัยเกษตรและการสอนอย่างมีมนุษยธรรมและอย่างเหมาะสม ตลอดจนโปรแกรม
การดูแลสัตว์เกษตรในด้านอื่นๆ และ
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่อาจต้องการตามความจ�ำเป็นของสถาบัน และตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย
ที่สอดคล้อง
มีข้อมูลอื่นๆ อีกเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆ ของ IACUC สามารถค้นได้ในหนังสือ Institutional Animal Care and Use
Committee Guidebook (ARENA/OLAW, 2002) the Public Health Service Policy on Humane Care and Use of Laboratory
Animals (PHS, 2002) and Silverman et al (2006).

การทบทวนโปรโตคอล
การทบทวนกิจกรรมการวิจัยและการสอนที่ใช้สัตว์ เป็นหน้าที่ที่ส�ำคัญที่สุดหน้าที่หนึ่งของ IACUC ต้องทบทวน
โปรโตคอล (protocol รายละเอียดโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์) ที่อธิบายกิจกรรมเหล่านี้ก่อนการเริ่มต้นกิจกรรมการวิจัยและการสอน
เพื่อพิจารณาว่าการดูแลและการใช้สัตว์ที่ได้เสนอมานั้นมีความเหมาะสมและมีมนุษยธรรมหรือไม่ การอนุมัติโปรโตคอลอาจ
อนุมัติ หรือยังไม่ตัดสินโดยรอการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิเสธ IACUC ควรท�ำการทบทวนโปรโตคอลอย่างครบถ้วนอย่างน้อย
ทุกสามปี ร่วมกับการทบทวนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ถ้าและเมื่อ IACUC เห็นว่ามีความจ�ำเป็น ควรพิจารณาหัวข้อต่างๆ ต่อไป
นี้ในการเตรียมและการทบทวนโปรโตคอล
วัตถุประสงค์และความส�ำคัญของกิจกรรมการวิจัยหรือการสอน
• ไม่ท�ำการศึกษาซ�้ำกับที่เคยได้ท�ำมาก่อนแล้วโดยไม่มีความจ�ำป็น
• การมีอยูห่ รือความเหมาะสมของวิธกี ารทดแทนหรือแบบจ�ำลอง (เช่น วิธกี ารทีม่ คี วามรุกล�ำ้ น้อยกว่า การเพาะเลีย้ ง
เซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือการจ�ำลองโดยคอมพิวเตอร์) ส�ำหรับกิจกรรมการวิจัยหรือการสอนที่เสนอขอมา อย่างไรก็ดี

นโยบายของสถาบัน
•

•
•
•
•
•
•
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ควรรับทราบว่าการฝึกอบรมลงมือท�ำบนตัวสัตว์นั้นเป็นส่วนประกอบส�ำคัญเฉพาะของการวิจัยและการสอน
สัตว์เกษตร
หลักการต่างๆ ของการทดลองที่เสนอมา หรือการสาธิตที่ต้องท�ำโดยตรง การดูแลและการใช้สัตว์ ได้แก่
การให้เหตุผลสมควรส�ำหรับการใช้สัตว์ชนิดนั้น และ (หรือ) สายพันธุ์ของสัตว์ การให้เหตุผลสมควรส�ำหรับจ�ำนวน
สัตว์ทใี่ ช้ และการให้รายละเอียดของวิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ ทีอ่ าจท�ำให้เกิดความไม่สบาย ความทรมาน หรือความเจ็บปวด
และวิธีการบรรเทาต่างๆ ได้แก่ การวางยาสลบ การระงับปวด การกล่อมประสาท และการใช้วิธีต่างๆ ที่ไม่ใช่
เภสัชวิทยา ตลอดจนการให้เหตุผลสมควรส�ำหรับวิธีด�ำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด ความไม่สบาย
หรือความทรมานที่บรรเทาไม่ได้
ความเหมาะสมของวิธีด�ำเนินการต่างๆ และการดูแลหลังการด�ำเนินการ
ถ้าคาดว่ามีผลลัพธ์ที่เจ็บปวดหรือเครียด มีเกณฑ์และกระบวนการส�ำหรับการแทรกแซงอย่างทันกาล การน�ำสัตว์
ออกจากการศึกษานั้น หรือท�ำการุณยฆาต
ความต้องการให้มีการสัตวบาลที่ผิดจากปกติ (อนึ่ง การอธิบายวิธีการหนึ่งว่าเป็นการปฏิบัติมาตรฐานของฟาร์ม)
อาจยอมรับได้ถ้าสถาบันมีการใช้วิธีด�ำเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นมา หรือถ้าวิธีปฏิบัติเป็นความจ�ำเป็นเพื่อเป็น
ตัวควบคุมเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม
หลักการของการสัตวบาลที่ไม่มีวิธีด�ำเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นมา (ดูหัวข้อ วิธีด�ำเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร)
วิธีการการุณยฆาต หรือการก�ำจัดซากสัตว์ และ
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และคุณสมบัติของนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมต่างๆ ที่เสนอมา

หลักเกณฑ์ของรัฐบาลส�ำหรับการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใช้ในการทดสอบ การวิจัยและการฝึกอบรม
(ภาคผนวก 1 ของข้อแนะน�ำฉบับนี้) กล่าวว่า “ควรออกแบบวิธีด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และการปฏิบัติร่วมกันกับ
การพิจารณาความสัมพันธ์ของสิง่ เหล่านีก้ บั สุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ หรือความดีงามของสังคม”
เพราะว่าไม่ได้สถาปนา IACUC ขึ้นอย่างสามัญเพื่อท�ำหน้าที่เป็นคณะกรรมการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ฉันท์กัลยาณมิตร
ในการทบทวนคุณประโยชน์ของกิจกรรมการวิจัยและการสอนที่ถูกเสนอมา IACUC ควรมีรอบคอบ สถาบันควรพิจารณา
การจัดท�ำกลไกอื่นๆ (Mann and Prentice, 2004) เพื่อการทบทวนคุณประโยชน์ของโครงการวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่ได้รับการทบทวน
มาก่อนโดยหน่วยงานภายนอก ถึงแม้ว่าการทบทวนการวิจัยและการสอนอย่างเหมาะสมฉันท์กัลยาณมิตรเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้อง
พิจารณา การทบทวนฉันท์กัลยาณมิตรไม่ได้ขัดขวางการทบทวนการใช้สัตว์อย่างละเอียดโดย IACUC
สถาบันต้องจัดท�ำนโยบายส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ท�ำนอกสถานที่เช่นเดียวกันกับ
การวิจยั ทีใ่ ช้สตั ว์ทมี่ เี อกชนเป็นเจ้าของ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นและนอกสถานที่ การท�ำวิจยั นอกสถานทีไ่ ม่ได้ลดความรับผิดชอบของสถาบัน
ต่อการรับรองการดูแลและการใช้สัตว์อย่างเหมาะสมและมีมนุษยธรรมเป็นค�ำกล่าวที่เป็นความจริง
IACUC ได้รับการกระตุ้นให้ท�ำงานร่วมกับนักวิจัยเพื่อช่วยท่านเหล่านั้นปรับปรุงโปรโตคอลและวิธีปฏิบัติต่างๆ
ในการดูแลและใช้สัตว์ที่ได้เสนอขอมาให้มีความประณีตและลดความเจ็บปวด
โดยทั่วไปการยอมรับและการใช้ปศุสัตว์ในระบบการผลิต วิธีการจัดการ หรือวิธีด�ำเนินการตามปกติไม่ได้ลดความ
รับผิดชอบของผู้ใช้ทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อแนะน�ำฉบับนี้ อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นส�ำหรับบางกรณีอาจมีเหตุผลสมควรเพื่อการได้รับความรู้ใหม่ หรือเพื่อแสดง
วิธที มี่ กั ใช้ในการผลิตปศุสตั ว์เป็นการค้า ตัวอย่างเช่น การวิจยั และการสอนแบบประยุกต์อาจต้องมีวธิ กี ารปฏิบตั ทิ ใี่ ช้ในการผลิต
เสมอกันกับวิธที งั้ หลายทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบนั อย่างเหมาะสม ถึงแม้วา่ วิธเี หล่านัน้ แตกต่างจากวิธที ไี่ ด้กล่าวไว้ในข้อแนะน�ำ
ฉบับนี้ อีกทัง้ การวิจยั และการสอนทีเ่ กีย่ วโยงกับโรคติดต่อ สารพิษ หรือผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชวี ภาพอาจต้องมีสถานทีพ่ เิ ศษ
ควรกล่าวถึงข้อยกเว้นนอกเหนือข้อแนะน�ำฉบับนี้อย่างชัดเจนในโปรโตคอลการวิจัยและการสอน และได้รับการทบทวน
และอนุมัติโดย IACUC
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บทที่ 1

วิธีด�ำเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
การจัดท�ำนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่เขียนขึ้นมาส�ำหรับการดูแลสัตว์และการสัตวบาล ในรูปแบบของวิธีปฏิบัติ ที่เขียน
เพือ่ หน่วยปฏิบตั งิ านแต่ละแห่งในโปรแกรมเป็นสิง่ ส�ำคัญ IACUC ต้องทบทวนและอนุมตั วิ ธิ ดี ำ� เนินการปฏิบตั ทิ เี่ ขียนขึน้ มาทัง้ หมด
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดหรือทรมาน และควรทบทวนวิธีด�ำเนินการปฏิบัติ ที่เขียนขึ้นมาทั้งหมด
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและการสัตวบาล ควรจัดเก็บเอกสารวิธีด�ำเนินการปฏิบัติ ที่เขียนขึ้นมาในส�ำนักงานบริหาร
อย่างเหมาะสม และในบริเวณต่างๆ ซึง่ บุคลากรทัง้ หลายผูเ้ กีย่ วข้องในการท�ำการปฏิบตั ใิ ห้ลลุ ว่ งตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายเข้าถึงได้
และต้องตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอโดยบุคลากรผู้ได้รับการมอบหมายจากสถาบัน
มีวธิ กี ารปฏิบตั สิ ตั วบาลเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอน ซึง่ ท�ำกับสัตว์เกษตรทีอ่ าจก่อให้เกิดความไม่สบาย และความเจ็บปวด
ชั่วขณะ วิธีปฏิบัติกับสัตว์เกษตรอย่างมีมาตรฐานเหล่านี้ (ดูบทที่ 3 และบทที่ 6 ถึง 11) ไม่จ�ำเป็นต้องอธิบายการศึกษา
การทดลอง หรือการสาธิตแต่ละเรื่องแยกต่างหาก แต่ยอมรับให้ท�ำเป็นวิธีด�ำเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นมาเพื่อวิธีปฏิบัตินั้น
1) ต้องท�ำเพื่อรักษาสวัสดิภาพสัตว์ให้คงอยู่ยาวนาน และ (หรือ) ผู้ดูแลหรือจับสัตว์ 2) ท�ำโดยหรือภายใต้การบังคับบัญชา
โดยตรงจากบุคลากรที่มีความสามารถ ผ่านการฝึกฝนอบรมและมีประสบการณ์ 3) ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพื่อลด
ความเจ็บปวด ความเครียด และการติดเชื้อ วิธีปฏิบัติที่เขียนขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและทรมานควรได้รับการทบทวน
และอนุมัติโดย IACUC
ควรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางสัตวบาลและวิธีการผลิตสัตว์ ณ สถานที่วิจัยทางเกษตร เมื่อการวิจัยแสดงให้เห็น
การปรับปรุงดีขึ้น สนับสนุนให้ท�ำการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีท�ำงานและวิธีปฏิบัติต่างๆ

การดูแลสุขภาพสัตว์
ต้องมีการดูแลสุขภาพสัตว์และการบันทึกอย่างเหมาะสมให้แก่สัตว์เกษตรทั้งหมด ซึ่งใช้ในการวิจัยและการสอน (ดูบท
ที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร) ความต้องการของสถาบันจะตัดสินว่าการมีสัตวแพทย์ท�ำงานเต็มเวลา บางเวลา หรือการใช้
บริการสัตวแพทย์ที่ปรึกษาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร

ชีวนิรภัย
การที่เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เกษตรด�ำรงรักษาชีวนิรภัยด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อป้องกันสัตว์จากเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่
มนุษย์สามารถน�ำมาเป็นสิ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องชีวนิรภัย ดูบทที่ 3 การสัตวบาล ที่อยู่และชีวนิรภัย

คุณสมบัติของบุคลากร
การท�ำให้มั่นใจว่านักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์เกษตร นักศึกษาและบุคคลอื่นๆ ผู้ดูแลหรือใช้สัตว์เกษตร
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสิ่งที่ท�ำโดยผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ เป็นความรับผิดชอบของสถาบัน ควรให้การ
บังคับบัญชาแก่บคุ ลากรอย่างเหมาะสมจนกระทัง่ มัน่ ใจว่าเขาเหล่านัน้ มีความช�ำนาญ ควรมีการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้ตรง
กับความจ�ำเป็นของผู้ใช้สัตว์ในสถาบัน แต่ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรอย่างมีมนุษยธรรม ดังต่อไปนี้
ถ้าใช้ได้ เช่น 1) ความจ�ำเป็นทางสัตวบาล การจับสัตว์อย่างถูกต้อง การปฏิบตั ศิ ลั ยกรรม และการดูแลก่อนและหลังการท�ำปฏิบตั ิ
2) วิธีการต่างๆ เพื่อลดจ�ำนวนสัตว์ที่ใช้ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อลดความเจ็บปวดและทรมาน รวมทั้งการใช้ยาสลบ ยาแก้ปวด
ยากล่อมประสาท และที่ไม่ใช่วิธีทางเภสัชศาสตร์อย่างถูกต้อง 3) วิธีต่างๆ เพื่อการรายงานข้อบกพร่องในโปรแกรมการดูแล
และการใช้สตั ว์ 4) การใช้ขอ้ มูลทีม่ ใี ห้บริการ เช่น ศูนย์ขอ้ มูลสวัสดิภาพสัตว์ ทีห่ อ้ งสมุดเกษตรแห่งชาติ (NRC, 1991; CFR, 1992)
และ 5) วิธีการุณยฆาต ควรเก็บบันทึกการเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมและมีพร้อมให้ทบทวนได้ตามความจ�ำเป็น
พนักงานผู้ให้การดูแลสัตว์เป็นประจ�ำควรเข้าร่วมในการศึกษาและฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ
ของเขาเหล่านั้น ซึ่งมีให้บริการอย่างสม�่ำเสมอ ควรให้พนักงานทางเทคนิคและผู้ช่วยการสัตวบาลทุกคน รวมทั้งผู้เป็นพนักงาน

นโยบายของสถาบัน

5

ชั่วคราวหรือท�ำงานบางเวลามีโอกาสฝึกอบรมทั้งเป็นทางการและขณะท�ำงาน แนะน�ำว่าโปรแกรมการอบรมมีการให้ความรู้
โดยผูช้ ำ� นาญครอบคลุมหลายสาขา เช่น สัตวบาล พฤติกรรม โภชนาการ สรีรวิทยาสภาพแวดล้อม ศัลยกรรมทดลอง อายุรศาสตร์
สัตวแพทย์คลินิกและการวินิจฉัย วิศวกรรมศาสตร์เกษตรและเครื่องกล และด้านอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม มีเอกสารอ้างอิง
อยู่มากมายเพื่อใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม (Kreger, 1995; Underwood, 2005)
นอกเหนือจากการฝึกอบรม ณ ที่ท�ำงาน การให้พนักงานดูแลสัตว์เกษตรได้รับการฝึกเป็นมืออาชีพหรือสอบ
ได้ประกาศนียบัตรรับรองเป็นสิ่งพึงปรารถนา วิทยาลัยหลายแห่งอยู่ในหลายรัฐมีโปรแกรมที่ได้รับการับรองวิทยฐานะในด้าน
เทคนิคการสัตวแพทย์ (AVMA, 2007) สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา (AALAS) ให้ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่
เทคนิคและเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ช�ำนาญการ ถึงแม้ว่าหลักสูตรนี้เน้นการดูแลและการใช้สัตว์ทดลองเป็นอันดับแรกนอกเหนือจาก
สัตว์เกษตร นักสัตวศาสตร์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก ผู้แสวงหาการยอมรับ
ความเชี่ยวชาญของเขาในสาขาชีววิทยาและการผลิตสัตว์เกษตร สามารถได้รับประกาศนียบัตรจากส�ำนักงานทะเบียน
นักสัตวศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญแห่งอเมริกา (ARPAS)

อาชีวอนามัย
ต้องจัดตั้งโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อบุคลากรผู้ท�ำงานกับสัตว์เกษตร โปรแกรมควรสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง ของรัฐและของท้องถิ่น และจะขึ้นกับสถานที่ กิจกรรม และภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับขั้นของ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโปรแกรมควรอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงโดยผู้ช�ำนาญการด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยมีส่วนร่วมในการพิจารณาภัยที่มีกับสัตว์และวัสดุที่ใช้ ระยะเวลา ความถี่ และความเข้มของการคุกคาม
ความอ่อนแอของบุคลากร และประวัติของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในที่ท�ำงานเฉพาะแห่งนั้น (Clark, 1993)
NRC (1997) ตีพิมพ์ข้อแนะน�ำโดยทั่วไปส�ำหรับโปรแกรมดังกล่าวเหล่านี้ โปรแกรมส�ำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับ
สัตว์เกษตรอาจมีเช่น การตรวจสุขภาพก่อนการมอบหมายงาน การประเมินทางการแพทย์ส�ำหรับบุคลากรที่ท�ำงานบางกลุ่ม
การส�ำรวจเพื่อประกันการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และการให้บริการรักษาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ควรมีการให้การศึกษา
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของโปรแกรมเพื่อสอนบุคลากรเกี่ยวกับโรคสัตว์เกษตร และโรคสัตว์สู่คน ภัยทางกายภาพ สุขอนามัย
ส่วนบุคคล มีข้อควรระวังส�ำหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงอย่างผิดปกติควรปฏิบัติ (เช่น หญิงมีครรภ์) และข้อควรค�ำนึงต่างๆ
ตามสมควร (เช่น ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ของสารเคมี สารรังสี และสิ่งอันตรายอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอ
ลการทดลองอย่างเฉพาะเจาะจง)
ควรน�ำโปรแกรมการให้ภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสมมาใช้ การที่พนักงานสัตว์เกษตรทุกคนได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
โรคบาดทะยักซ�้ำทุก 10 ปีเป็นสิ่งส�ำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน ควรให้บุคลากรผู้จับสัตว์และเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อของเชื้อโรคบางชนิดมีภูมิคุ้มกัน (ก่อนการรับเชื้อ) ควรพิจารณาการฉีดวัคซีนเพื่อการป้องกันเมื่อจะมีการวิจัย
โรคติดต่อซึ่งมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันโรค
บุคลากรซึ่งท�ำงานกับสัตว์ฟาร์มอาจเกิดโรคภูมิแพ้ โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควรระบุบริเวณและ
งานต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง และควรให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ดูแลสัตว์เกี่ยวกับวิธีลดความเสี่ยง สามารถลดการบาดเจ็บโดยให้
การฝึกอบรมการจับสัตว์ การยกของและการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ควรสามารถเข้าถึงการปฐมพยาบาลและการรักษาทันที
และควรฝึกบุคลากรและคุ้นเคยเข้าถึงวิธีการเหล่านี้ การเข้าถึงได้อาจมีเช่น การมีชุดปฐมพยาบาลที่ใช้ได้อย่างทันท่วงทีและ
มีการเก็บส�ำรองอย่างถูกต้อง ควรบันทึกกรณีต่างๆ ที่สัตว์กัดหรือข่วน และควรพิจารณาการป้องกันโรคบาดทะยัก
พนักงานเลีย้ งสัตว์ผทู้ ำ� งานกับสัตว์เกษตรในอาคารปิดอาจเกิดปัญหาโรคทางเดินหายใจ รวมทัง้ โรคปอดเสียหายเรือ้ รัง
และย้อนกลับไม่ได้ (Kirkhorn and Garry, 2000) ควรให้การป้องกันทางเดินหายใจอย่างเหมาะสมกับบุคคลเหล่านั้น
โรคสัตว์สู่คนสามารถเป็นความเสี่ยงอย่างรุนแรงอย่างหนึ่ง บุคลากร (ได้แก่ พนักงานดูแลสัตว์ นักเทคนิค นักวิจัย
นักศึกษา ช่างซ่อมบ�ำรุง และพนักงานรักษาความปลอดภัย) ผู้สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสกับสัตว์หรือของเสียจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์
หรือเนื้อเยื่อควรทราบว่ามีภัยต่างๆ และก�ำหนดว่าเป็นความเสี่ยง (Acha and Szyfres, 2001, 2003) ควรตรวจคัดกรองโรคสัตว์
สู่คนในฝูงสัตว์หรือตรวจสอบเป็นประจ�ำตามสมควร ตาราง ก-1 ในภาคผนวก 2 ของข้อแนะน�ำฉบับนี้มีรายการโรคสัตว์สู่คน
ที่พบได้ในสัตว์เกษตร และวิธีที่โรคเหล่านี้แพร่ออกไป ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่อ้างไว้ในบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร

6

บทที่ 1

บางครั้งระดับเสียงในอาคารสัตว์บางแห่งมีระดับสูง เมื่อเสียงระดับสูงเกินมาตรฐานของรัฐบาลกลางคุกคามบุคลากร
ควรปฏิบัติตามโปรแกรมการป้องกันอย่างเหมาะสม (CFR, 1995)
การมอบหมายหน้าที่การงานและบันทึกสุขภาพควรเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอาชีวอนามัย ควรเก็บบันทึกการมอบ
หมายงานของแต่ละคน และควรบันทึกวันที่และเวลาของการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยอย่างไม่ธรรมดา ควรให้ผู้บังคับบัญชา
ชี้แจงภัยต่อสุขภาพที่มีโอกาสเกิดได้ให้กับบุคลากรอย่างครบถ้วน และควรให้บุคลากรแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถ้าพบโรคสัตว์
สู่คน

ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
สิ่งอันตรายต่างๆ

การใช้สิ่งอันตรายทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพ ท�ำให้จ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามข้อแนะน�ำต่างๆ ทีร่ ะบุโดยหน่วยงานและองค์กรทีใ่ ห้ทนุ วิจยั สถาบันควรมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ บริหารการทดลองทีม่ สี ารอันตราย และควรท�ำให้มนั่ ใจว่าพนักงาน สมาชิกผูป้ ฏิบตั งิ านและช่วยเหลือโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิ่งอันตราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อประเมินอันตรายที่มีต่อสัตว์และมนุษย์ และมีความสามารถในการเลือกสรร
วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเหมาะสม อาจต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์พิเศษส�ำหรับสิ่งอันตรายบางอย่าง และยังมี
ข้อก�ำหนดเพิ่มเติมต่างๆ ส�ำหรับสารชีวภาพและสารพิษทั้งหลายที่จัดเป็นสารอันตรายจ�ำเพาะ (select agents) ตามกฎหมาย
แห่งรัฐบาลกลาง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและวิธีด�ำเนินการซึ่งก็แนะน�ำได้ในสิ่งตีพิมพ์ของ CDC และ
NIH (2000; 2007), CFR (2005) และ NRC (1997)
สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม และสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน (cloned animals)
ความก้าวหน้าทางการวิจยั น�ำมาซึง่ การค้นพบและการพัฒนาเทคโนโลยี จ�ำเป็นต้องมีขอ้ ควรค�ำนึงอย่างเฉพาะเจาะจง
ใหม่ๆ ส�ำหรับการดูแลและการใช้สตั ว์เกษตรในการวิจยั และการสอน สถาบัน นักวิจยั และ IACUCs ควรรับประกันว่าการประเมิน
โปรโตคอลการดูแลและใช้สัตว์สะท้อนให้เห็นความแตกต่างกันในด้านเทคโนโลยีของสัตว์อย่างมากมาย ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การวิจัยที่เกี่ยวกับสัตว์ที่มีการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม (GE) หรือปศุสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน ไม่มีความแตกต่างของวัสดุ
อุปกรณ์จากสัตว์ที่เลี้ยงในการวิจัยแบบธรรมดายกเว้นภายใต้สถานการณ์พิเศษ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์แล้วไม่ได้
ระบุว่ามีความจ�ำเป็นต้องมีค�ำแนะน�ำเฉพาะเป็นพิเศษ มาตรฐานการดูแลโดยทั่วไปในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ GE หรือ
สัตว์เกษตรที่ผลิตมาจากการโคลนควรเหมือนกันกับสัตว์เกษตรทั้งหมด ยกเว้นเสียว่าการดัดแปลงทางพันธุกรรมโดยเฉพาะนั้น
ต้องให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมการวิจัยเพื่อเอื้อต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างเจาะจง
ในอนาคต สถาบันต่างๆ อาจปรารถนาจัดตั้งค�ำแนะน�ำเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของรัฐบาลกลาง ของรัฐ
และของรัฐบาลท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพได้แถลงค�ำแนะน�ำส�ำหรับการวิจัยและการพัฒนาสัตว์ GE
เป็นโปรแกรมการจัดการเพื่อสัตว์ GE (Biotechnology Industrial Organization, 2009) ค�ำแนะน�ำของ BIO ให้ข้อมูลส�ำหรับ
การพัฒนาและการน�ำโปรแกรมการจัดการไปปฏิบัติส�ำหรับสถาบันทุกแห่งและนักวิจัยทุกท่านเพื่อเข้าร่วมในการวิจัยและ
การพัฒนาสัตว์ GE และการท�ำเป็นเชิงพาณิชย์ที่เป็นไปได้

การวิจัยที่กี่ยวข้องกับสัตว์เกษตรที่เปลี่ยนพันธุวิศวกรรม

พันธุวิศวกรรมศาสตร์ของสัตว์เกษตรเป็นการกระท�ำโดยตรงต่อจีนของสิ่งนั้น ได้แก่ recombinant DNA ทั้งที่
เป็นกรรมพันธุ์และไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ พันธุวิศวกรรมแตกต่างจากการแพร่ขยายพันธุ์แบบดั้งเดิม ซึ่งจีนของสิ่งนั้น
ถูกกระท�ำโดยอ้อม พันธุวิศวกรรมศาสตร์ของสัตว์เกษตรได้รับการทบทวนโดยละเอียด (National Research Council, 2002;
Council on Agricultural Science and Technology, 2003, 2007, 2009; Wheeler, 2007) สัตว์ GE ทั้งหมดในสหรัฐฯ อยู่ใน
ขั้นวิจัยและพัฒนา ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์เกษตร GE ในสหรัฐฯ ที่ได้รับอนุญาตแล้วเพียงหนึ่งชนิด มีการควบคุม
สวัสดิภาพของสัตว์ GE ที่ใช้ในการวิจัยด้วยกฎหมาย กฎข้อบังคับ และค�ำแนะน�ำของกระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ (USDA)
และสถาบันสุภาพแห่งชาติ (NIH) ความจ�ำเป็นให้มีอุณหภูมิสบาย การควบคุมความชื้น พื้นที่พื้นและการปฏิบัติทาง

นโยบายของสถาบัน
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สัตวบาลต่างๆ ส�ำหรับสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยชีวการแพทย์ควรยึดถือมาตรฐานสมรรถภาพตามที่ได้แถลงใน Ag Guide ฉบับนี้
ควรท�ำความเข้าใจว่าสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมชีวการแพทย์ที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมชัดเจนอาจต้องมีข้อก�ำหนดเป็นพิเศษ
เพื่อให้สัตว์สุขสบาย มาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดียวกับที่ระบุสวัสดิภาพสัตว์ในการจัดสภาพการเกษตรจะน�ำไปใช้ได้กับสัตว์
ในสภาพแวดล้อมชีวการแพทย์ ในปัจจุบันมีการควบคุมสวัสดิภาพของสัตว์ในสภาพแวดล้อมชีวการแพทย์ด้วยกฎหมาย
กฎข้อบังคับ และค�ำแนะน�ำของ USDA และ NIH สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะโดยการทบทวนค�ำแนะน�ำของ NIH ส�ำหรับ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุล recombinant DNA (NIH, 2002) และกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ที่ USDA ก�ำกับดูแล นอกจากนี้
ส�ำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ประกาศค�ำแนะน�ำส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอาจมีประโยชน์
ในการท�ำงานวิจัยสัตว์ GE (FDA, 2009)

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตรที่ผลิตมาจากการโคลน

การท�ำโคลนนิ่งในสัตว์เป็นเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบพันธุ์ (FDA, 2008) เช่นเดียวกันกับการผสมเทียม การฝาก
ย้ายตัวอ่อน และการปฏิสนธิในหลอดทดลอง เทคนิคปัจจุบันที่ใช้ส�ำหรับการโคลนสัตว์ คือการย้ายนิวเคลียสของเซลล์
ร่างกาย (somatic cell nuclear transfer, SCNT) ในการวิจัยอาจผลิตสัตว์ GE ด้วยวิธี SCNT ยังไม่มีค�ำแนะน�ำที่ตีพิมพ์ในสหรัฐฯ
ส�ำหรับข้อก�ำหนดเฉพาะในการดูแลและการใช้สัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนในงานวิจัย การดูแลและการใช้สัตว์ที่ผลิตมาจาก
การโคลนไม่แตกต่างจากสัตว์ธรรมดาอื่นๆ เพื่อยืนยันว่ามีสวัสดิภาพดีและมีความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้เพราะว่าลูกของสัตว์
ผลิตจากการโคลนทั้งหลายไม่เป็นสัตว์โคลนเดียวกัน ดังนั้น ลูกหลานของมันจึงไม่ต้องการการค�ำนึงถึงเป็นพิเศษ

การก�ำจัดสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน

การเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ ผู้ถือผลประโยชน์ในห่วงโซ่อาหารและรัฐบาลสหรัฐฯ สนใจการก�ำจัดสัตว์ที่ผลิตจากการโคลน
เพราะว่ามีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัง้ นโยบายใหม่โดยรัฐบาลต่างประเทศ ดังนัน้ จึงแนะน�ำว่าสถาบันและนักวิจยั ควรเข้าร่วม
ลงทะเบียนทีส่ ำ� นักงานทะเบียน อุตสาหกรรมปศุสตั ว์ ซึง่ ได้จดทะเบียนโคลนต่างๆ ของสัตว์ลงในแฟ้มฐานข้อมูลหรือส�ำนักงาน
ทะเบียน ส�ำนักงานทะเบียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการห่วงโซ่เสบียงซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทต่างๆที่ท�ำโคลนนิ่งปศุสัตว์
ในสหรัฐฯ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทะเบียนที่ www.livestockcloneregistry.com
การโคลนสัตว์เชิงพาณิชย์
ตรงกันข้ามกับการวิจัยที่ท�ำกับสัตว์เกษตรจากเซลล์เดียว ในสหรัฐฯ ได้ท�ำการโคลนสัตว์เชิงพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์
อาหารมานานแล้ว ตัง้ แต่มขี อ้ สรุปของส�ำนักงานอาหารและยา ปี 2008 ว่าการโคลนและผลิตผลรวมทัง้ ลูกหลานของสัตว์ทผี่ ลิต
มาจากการโคลนมีความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ของสัตว์เหล่านี้อาจมีประโยชน์
ในอนาคตเพราะว่าการใช้สัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน ในการวิจัย (FDA, 2008) นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์ที่ผลิตมา
จากการโคลนทั้งหมดที่ผลิตเป็นการค้าในสหรัฐฯ ณ ส�ำนักงานทะเบียนอุตสาหกรรมปศุสัตว์ดังที่กล่าวไว้แล้ว
IACUC ควรตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน และทบทวนโปรโตคอลอย่างรอบคอบ
โดยไม่ขึ้นกับเทคโนโลยีของสัตว์ ดังที่ได้กล่าวเบื้องต้นแล้วในบทที่ 1 ซึ่งเสนอเรื่องโปรโตคอลวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย
สาธารณะและสวัสดิภาพสัตว์ หลักเกณฑ์ของการทบทวนตามความเหมาะสมของวิธีการต่างๆ เพื่อท�ำเครื่องหมายบนตัว
สัตว์ทดลองแต่ละตัว และรับรองว่าการก�ำจัดสัตว์ทดลองสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาลกลาง
ของรัฐและของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังก�ำหนดให้สถาบันต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาลกลาง
ของรัฐและของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวนิรภัย และประเด็นต่างๆ ทางสภาพแวดล้อม ในการท�ำวิจัย
กับสัตว์ที่มีแหล่งมาจากเทคโนโลยีใหม่ (ดูบทที่ 3 การสัตวบาล ที่อยู่และชีวนิรภัย) ค�ำแนะน�ำระหว่างประเทศส�ำหรับสัตว์ GE
ยังไม่ได้ริเริ่มหรือก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระยะต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ the Codex Alimentarius (2008) ได้น�ำค�ำแนะน�ำใหม่
มาใช้เพื่อด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารส�ำหรับสัตว์ GE สัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน หรือสัตว์
ที่เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีล�้ำสมัยอื่นๆ สถาบันและนักวิจัยควรรับทราบค�ำแนะน�ำหรือนโยบายใหม่ๆ ที่จัดท�ำขึ้นมา
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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บทที่ 2: การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร

ก

ารดูแลสุขภาพสัตว์เกษตรเกี่ยวพันกับการจัดการและการสัตวบาลอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลทางสัตวแพทย์
การจัดการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ผลการทดลองที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการวิจัยและการสอน และต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรผู้ดูแลสัตว์ โปรแกรมการสัตวบาล
ที่ดีประกอบด้วยระบบการดูแลที่ให้สัตว์เจริญเติบโต จนถึงวัยเจริญพันธุ์ สืบพันธุ์ แสดงพฤติกรรมเฉพาะบางอย่างของสัตว์
ชนิดนัน้ และมีสขุ ภาพดี วิธดี ำ� เนินการปฏิบตั เิ ฉพาะต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่างทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน บุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีแรงจูงใจมักสามารถท�ำการดูแลสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพสูงด้วยการใช้สถานที่ทางกายภาพ
และอุปกรณ์น้อยกว่าสภาพที่จัดไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

การจัดหาสัตว์
เมือ่ สถาบันแห่งหนึง่ ได้สตั ว์ใหม่เข้ามา ต้องดูแลใส่ใจปฏิบตั ติ ามกฏข้อบังคับของรัฐบาลกลาง ของรัฐและวิธดี ำ� เนินการ
ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีทั้งหลายที่สืบเนื่องกับการขนส่งและสุขภาพของสัตว์ ต้องได้รับสัตว์และขนส่ง
อย่างถูกกฎหมายทั้งหมด ก่อนการรับสัตว์เข้ามาสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับนักวิทยาศาสตร์หลักควรก�ำหนดวิธีปฏิบัติ
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประเมินสถานะสุขภาพของฝูง หรือกลุ่มสัตว์ที่ได้รับรายงานจากผู้ค้าสัตว์รายนั้น สถาบันควรก�ำหนด
กลไกและกระบวนการในการควบคุมการจัดหาสัตว์ซึ่งรับรองว่ามีการประสานงานระหว่างแหล่งต่างๆ ที่จะท�ำให้การน�ำสัตว์
เข้ามาหมดข้อสงสัยล่วงหน้า ก่อนการเตรียมที่อยู่ให้สัตว์อย่างพอเพียง และมีวิธีด�ำเนินการกักกันสัตว์โดยสัตวแพทย์อย่าง
เหมาะสม การควบคุมคุณภาพของผู้ค้าสัตว์และความรู้เรื่องประวัติของการจัดซื้อสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการดูแล
ทางสัตวแพทย์อย่างเพียงพอ ควรใช้สัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือมาจากคอกปศุสัตว์ชั่วคราวเมื่อมีความจ�ำเป็นเท่านั้น
สัตว์เหล่านัน้ อาจมีความเสีย่ งไม่รสู้ าเหตุทสี่ ำ� คัญยิง่ ต่อสุขภาพสัตว์ เมือ่ เปรียบเทียบกับสัตว์ทที่ ราบแหล่งทีม่ า ดังนัน้ จึงต้องดูแล
อย่างเหมาะสม สัตว์ที่ได้รับมาใหม่ควรผ่านระยะเวลาการกักกันโรคและการให้สัตว์ปรับตัว รวมทั้งมีอายุรศาสตร์ป้องกัน
และการรักษาทางคลินิคตามความเหมาะสมต่อสุขภาพของสัตว์เหล่านั้น

การให้สัตว์ปรับตัวและการปรับสภาพร่างกาย

สัตว์ที่ได้รับมาใหม่ต้องมีระยะเวลาการปรับตัว การปรับตัวนี้รวมถึงระยะเวลาให้สัตว์มีการปรับสภาพร่างกาย
ก่อนการใช้สัตว์ ให้มีการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรจัดท�ำ
แนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปส�ำหรับการปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิด ควรปรึกษาหารือกับสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบก่อนการส่งสัตว์
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทั่วไปที่มีอยู่ ในบางกรณีสัตว์อาจต้องการระยะเวลาการปรับตัวยาวนานขึ้น เพราะสาเหตุ
ทางประวัติหรือสถานะทางสุขภาพของสัตว์เหล่านั้น ในทางกลับกันการศึกษาบางประเภทจ�ำเป็นต้องเริ่มทันทีที่สัตว์มาถึง เช่น
การเปรียบเทียบ การรักษาตามหลังเพื่อป้องกันการเป็นไข้จากการขนส่ง การยกเว้นระยะเวลาการปรับตัวดังกล่าวจะต้องมี
การให้เหตุผลเหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (IACUC)
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การกักกันสัตว์

การกักกันสัตว์เป็นการแยกสัตว์ท่ีได้รับมาใหม่ออกจากสัตว์ท่ีมีอยู่ในอาคาร หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่จนกระทั่งประเมิน
สุขภาพของสัตว์มาใหม่และพบว่ายอมรับได้ สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรยืนยันว่าสถานที่ หรือบริเวณเพื่อการกักกันสัตว์มี
ความเหมาะสม และวิธีด�ำเนินการกักกันสัตว์สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางสัตวแพทย์และกฎข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
การกักกันสัตว์ควรยาวนานเพียงพอส�ำหรับสังเกตอาการต่างๆ ของโรคติดเชื้อ หรือได้เห็นหลักฐานสถานะการติดเชื้อตาม
การวินจิ ฉัย การกักกันสัตว์และการท�ำการทดสอบสัตว์กอ่ นการรับเข้าเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับฝูงหรือกลุม่ ของสัตว์ทที่ ราบสถานะ
การปลอดเชื้อโรคจ�ำเพาะ แต่แนะน�ำว่าไม่ควรรวมสัตว์เข้ากับสัตว์ฝูงเหล่านั้นถ้าไม่ทราบประวัติสุขภาพของสัตว์ที่รับมาใหม่
ควรมีโปรแกรมการกักกันที่ละเอียดถี่ถ้วนและนานพอเพียงเพื่อยอมให้การแสดงอาการหรือการตรวจพบโรคให้เกิดขึ้นในระยะ
เริ่มการฟักตัว การยกเว้นการปฏิบัติการกักกันสัตว์ควรได้รับการอนุมัติจากสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบล่วงหน้าก่อนการส่งสัตว์
สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญภายใต้การชี้แนะโดยสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรท�ำการตรวจสัตว์
เบื้องต้นและการสังเกตอาการสัตว์ในระยะการกักกัน จนกระทั่งสัตว์เหล่านั้นได้รับอนุญาตให้น�ำเข้าสู่ฝูงสัตว์หรืออาคาร
สัตว์ควรได้รับการฉีดวัคซีนและรับการรักษาโรคและพยาธิตามความเหมาะสมระหว่างระยะเวลากักกันเพื่อป้องกันและรักษา
สุขภาพของสัตว์ที่มีอยู่ในสถานที่เดิม นอกเหนือจากการมีวิธีด�ำเนินการกักกันสัตว์อย่างเพียงพอ ควรออกแบบสถานที่วิจัย
และโปรโตคอลการใช้สัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงในการน�ำเชื้อเข้าหรือการติดต่อโรคให้มีน้อยที่สุด

การดูแลทางสัตวแพทย์
สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ

โปรแกรมการดูแลสุขภาพสัตว์เกษตรเป็นความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ หนังสือ ข้อแนะน�ำส�ำหรับ
การดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ของสถาบันเพื่อการวิจัยสัตว์ทดลอง (ILAR) สภาวิจัยแห่งชาติ (The ILAR Guide; Clark, 1996)
ระบุว่าสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ คือ “สัตวแพทย์ผู้มีอ�ำนาจโดยตรงหรือรับมอบหมาย” และ “ผู้ให้ค�ำแนะน�ำแก่บุคลากรด้าน
การวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าได้บรรลุความจ�ำเป็นต่างๆ ด้านมนุษยธรรม และได้ท�ำสอดคล้องกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์”
กฎข้อบังคับของกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์และนโยบายของส�ำนักงานสาธารณสุขก�ำหนดว่า สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบมีอ�ำนาจ
หน้าที่ดูแลความเหมาะสมของการดูแลและการใช้สัตว์ด้านอื่นๆ รวมทั้งการสัตวบาลและโภชนาการ การปฏิบัติสุขาภิบาล
การควบคุมโรคสัตว์สู่คน และการกักเก็บสิ่งอันตราย
สถาบันที่มีการวิจัยและการสอนต้องให้นักวิจัยและคณาจารย์ สามารถเข้าพบสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแล
สัตว์เกษตร มีสัตวแพทย์ท�ำงานเต็มเวลาหรือบางเวลา และต้องมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่เพื่อให้ความมั่นใจว่าโปรแกรม
มีการให้การบริการอย่างครบถ้วน ต้องให้สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบเข้าถึงสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในการวิจัยและการสอนและเข้าถึงบันทึก
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกการดูแลสุขภาพ สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและการสอดส่องดูแล
โปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์ ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ของการดูแลและการใช้สัตว์ เช่น การทบทวนโปรโตคอล การจัดท�ำ
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการวางยาสลบและการระงับปวด เกณฑ์ส�ำหรับปลดสัตว์ออกจากการศึกษา การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ การท�ำ
กิจกรรมการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ การมีส่วนเกี่ยวข้องของสัตวแพทย์ในกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าสัตว์มีสุขภาพดี
และมีความเป็นอยู่ที่ดี สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบไม่ถูกก�ำหนดให้เป็นผู้ให้การดูแลทางสัตวแพทย์แต่เพียงผู้เดียว และสามารถ
มอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ให้กับสัตวแพทย์ผู้มีคุณวุฒิท่านอื่นก็ได้ อย่างไรก็ดี สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบต้องติดต่อสื่อสาร และ
สอดส่องดูแลการให้การดูแลทางสัตวแพทย์ที่ท�ำโดยสัตวแพทย์อีกท่านหนึ่ง เมื่อมีความจ�ำเป็นสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควร
เสาะหาความเชีย่ วชาญของผูช้ ำ� นาญการท่านอืน่ ๆ เมือ่ ท�ำการตัดสินใจเกีย่ วกับการดูแลสัตว์เกษตร เจ้าหน้าทีผ่ ผู้ า่ นการฝึกอบรม
ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์อาจให้การรักษาตามวิธีด�ำเนินการปฏิบัติมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติโดยสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ

เวชกรรมป้องกัน

การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตรอย่างพอเพียงในการวิจยั และการสอน ทีเ่ กีย่ วพันกับวิธดี ำ� เนินการทีเ่ ขียนขึน้ และน�ำมาปฏิบตั ิ
เพื่อการป้องกัน การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การรักษาโรค และการแก้ไขจุดสิ้นสุด วัตถุประสงค์ของโปรแกรมดังกล่าวคือ
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เพือ่ รับรองสุขภาพสัตว์และความเป็นอยูท่ ดี่ ี ลดความเจ็บปวดทรมาน ด�ำรงการผลิตสัตว์ ป้องกันโรคสัตว์สคู่ น ให้ความช่วยเหลือ
นักวิจัยในประเด็นสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือสิ่งตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ โปรแกรม
ควรมีการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การจับบังคับสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม การวางยาสลบ การระงับปวด
การศัลยกรรมและการดูแลหลังการผ่าตัด และการการุณยฆาต
ต้องจัดท�ำกลไกส�ำหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรง ระหว่างบุคลากรผู้รับผิดชอบการดูแลและสังเกตสัตว์ประจ�ำวัน
และสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งและสม�่ำเสมอขึ้น กลไกนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารสุขภาพสัตว์ถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยและถูกต้อง

สัตว์ป่วย บาดเจ็บ และตาย

บุคลากรผูด้ แู ลสัตว์ตอ้ งได้รบั การฝึกอบรมให้จดจ�ำอาการของการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ โดยทัว่ ไปควรแยกสัตว์ปว่ ย
และบาดเจ็บออกจากฝูง เพื่อป้องกันสัตว์เหล่านั้นและสัตว์ตัวอื่น ควรสังเกตอาการสัตว์อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และให้สัตว์
ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม เมื่อแยกสัตว์ออกมาแล้ว ควรมีกลไกพร้อมเพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงานถึงสภาพของสัตว์
และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลประจ�ำวัน สุดสัปดาห์ วันหยุดและการดูแลกรณีฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ในสถานการณ์บางอย่าง
การแยกสัตว์อาจท�ำไม่ได้ หรืออาจขัดขวางการจัดล�ำดับชั้นทางสังคมของสัตว์ เป็นผลให้สัตว์มีความเครียดเพิ่มขึ้น หรือมี
ผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่องานวิจัย ควรเปรียบเทียบข้อดีของการแยกสัตว์กับข้อเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย ควรดูแลให้มีการลดการแพร่ของเชื้อก่อโรคจากสัตว์ป่วยไปสู่สัตว์สุขภาพดี
โดยการสังเกตว่ามีวิธีการปฏิบัติเพื่อการกักเก็บเชื้ออย่างเหมาะสม ควรก�ำจัดสัตว์เจ็บป่วยที่รักษาไม่ได้ หรือสัตว์เจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บ ที่บรรเทาความเจ็บปวดหรือทรมานไม่ได้อย่างมีมนุษยธรรม ควรรายงานความตายของสัตว์อย่างกระทันหัน
ต่อสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ สัตว์ตายเป็นแหล่งของการแพร่เชื้อที่ส�ำคัญและควรก�ำจัดทันทีด้วยการบริการเชิงพาณิชย์ หรือ
ด้วยวิธีอื่นซึ่งเหมาะสม (เช่น การฝัง การท�ำให้เน่าเปื่อย หรืการเผาด้วยเตาเผาซาก) โดยปฏิบัติตามค�ำสั่งและกฎข้อบังคับ
ของรัฐและท้องถิ่น การผ่าตรวจซากสัตว์ที่สดหรือเก็บรักษาไว้อย่างดีอาจให้ข้อมูลสุขภาพสัตว์ที่ส�ำคัญ และช่วยป้องกัน
การสูญเสียเพิม่ เติมอีก เมือ่ ได้รบั การอนุญาตควรขนย้ายของเสียและวัสดุรองนอนออกจากบริเวณทีส่ ตั ว์ตายเคยอยู่ ไปสูบ่ ริเวณ
ที่สัตว์ตัวอื่นไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้และควรฆ่าเชื้อบริเวณนั้นอย่างเหมาะสม

เวชระเบียน

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของโปรแกรมสุขภาพสัตว์เกษตร คือ การเก็บรักษาบันทึกที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะภาพ
ของสุขภาพสัตว์ทั้งทางร่างกายและพฤติกรรม ตลอดจนผลลัพธ์และระดับการผลิต การท�ำเวชระเบียนควรสอดคล้อง
กับแถลงการณ์ด้านเวชระเบียนของวิทยาลัยอายุรศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา (ACLAM) (www.aclam.org/print/
position_medicalrecords.pdf) (Field et al, 2007)
บันทึกสุขภาพกลุ่มอาจเหมาะสมส�ำหรับสัตว์ที่เก็บเป็นกลุ่ม (เช่น เป็นฝูงสัตว์ ฝูงปลา ฝูงสัตว์ปีก ฝูงปศุสัตว์ หรือ
ห้องสัตว์) โดยเฉพาะเมื่อสัตว์เหล่านั้นผ่านการประเมินเป็นครั้งคราวโดยวิธีการตรวจตัวแทนของฝูงสัตว์หลายตัว สถาบัน
ภายใต้ค�ำแนะน�ำของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรก�ำหนดวิธีการเก็บรักษาเวชระเบียน การสอดส่องดูแลเวชระเบียนเป็นหน้าที่
ของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบและ IACUC เมื่อผู้แทนของสถาบันก�ำหนดว่าควรจัดท�ำเวชระเบียน เวชระเบียนนี้ควรบรรจุ
ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การระบุสัตว์แต่ละตัว (หลายตัว) หรือกลุ่ม (หลายกลุ่ม)
2. ข้อมูลทางคลินิค เช่น พฤติกรรมของสัตว์ ผลของการตรวจสุขภาพและการพบความผิดปกติ
		 การเจ็บป่วย และ/หรือ การบาดเจ็บต่างๆ
3. การให้ภูมิคุ้มกัน การรักษาและวิธีด�ำเนินการแบบป้องกันอื่นๆ
4. การบันทึกและการแปรผลการทดสอบวินิจฉัยต่างๆ
5. การบันทึกการกระท�ำวิจัยต่างๆ
6. การรักษาตามที่สั่งยาและการให้ยา
7. ข้อมูลผลตอบสนองทางคลินิคและการติดตาม

การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร
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8. ค�ำอธิบายวิธีด�ำเนินการศัลยกรรมต่างๆ การวางยาสลบ การระงับปวด และการดูแลก่อน ระหว่างและหลัง
		 การผ่าตัด
9. วิธีการต่างๆ ที่ใช้ควบคุมความเจ็บปวดและทรมาน
10. การบันทึกการแก้ไขปัญหา
11. การบันทึกการการุณยฆาต หรือการก�ำจัดด้วยวิธีอื่น และ
12. ผลการชัณสูตรซากสัตว์ ถ้าการผ่าซากเป็นข้อบ่งชี้ให้ท�ำ
ระบบการบันทึกระเบียนต้องจัดโครงสร้างให้เก็บข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สรุปได้งา่ ย และมีสตั วแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
หลักและ IACUC ให้เรียกหาใช้ได้ แถลงการณ์ด้านเวชระเบียนของ ACLAM เรื่อง ระเบียนทางการแพทย์ส�ำหรับสัตว์ที่ใช้ใน
การวิจัย การสอนและการทดสอบ แนะน�ำว่า
การบันทึกในเวชระเบียนควรกระท�ำโดยบุคลากรผู้ได้ท�ำการให้การรักษา หรือให้การประเมินสัตว์ หรือผลการวินิจฉัย
หรือบันทึกโดยผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากบุคลากรผูก้ ระท�ำการ ผูท้ มี่ กั รับผิดชอบการบันทึกลงในระเบียน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ด้านสัตวแพทย์ (สัตวแพทย์ และ/หรือ นักเทคนิคการสัตวแพทย์) เจ้าหน้าที่สัตวบาล (พนักงานดูแลสัตว์ ผู้จัดการ
หัวหน้างาน) และเจ้าหน้าทีว่ จิ ยั (เช่น นักวิจยั หลัก ผูอ้ ำ� นวยการวิจยั และ/หรือ นักเทคนิคการวิจยั ) การจดบันทึกทัง้ หมด
ในระเบียนควรลงวันที่ ระบุผู้เริ่มการบันทึก (เช่น ลงชื่อย่อ ลายเซ็น และลายเซ็นอิเลคโทรนิกส์) และอ่านออกได้อย่าง
ชัดเจนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เขียน

การควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ

ข้อมูลเรื่องการควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ ดูบทที่ 3 การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

วิธีด�ำเนินการศัลยกรรมใหญ่หลายครั้ง

การศัลยกรรม

The ILAR Guide จ�ำแนกศัลยกรรมใหญ่จากศัลยกรรมเล็กดังนี้ ศัลยกรรมใหญ่แบบรอดชีวิตผ่าทะลุและเปิดช่อง
ของร่างกาย หรือ ท�ำให้หน้าที่ทางกายภาพหรือทางสรีระเสียหายอย่างมาก (เช่น การผ่าช่องท้อง การผ่าทรวงอก การเปิด
ผ่ากระโหลกศีรษะ การเปลี่ยนข้อต่อ และการตัดขา) ศัลยกรรมเล็กแบบรอดชีวิตไม่ได้ผ่าช่องของร่างกาย และท�ำให้เกิดการ
เสียหายทางกายภาพเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี (เช่น การเย็บแผล การตัดต่อหลอดเลือดส่วนปลายของร่างกาย วิธีด�ำเนินการปกติ
ของสัตว์ฟาร์ม ได้แก่ การท�ำหมันเพศผู้ การตัดเขา และการแก้ไขการทะลักของทวารหนักหรือช่องคลอด และวิธีการโดย
ส่วนใหญ่ทที่ ำ� เป็นประจ�ำบนพืน้ ฐานสัตว์ปว่ ยแบบไปกลับส�ำหรับการปฏิบตั ใิ นคลินคิ สัตวแพทย์) ศัลยกรรมทีร่ กุ ล�ำ้ เพียงเล็กน้อย
ได้แก่ การใช้กล้องส่องช่องท้องอาจมีประโยชน์ต่อสัตว์โดยเกี่ยวพันกับเทคนิคการศัลยกรรมแบบดั้งเดิม
ไม่ควรท�ำการท�ำศัลยกรรมใหญ่แบบรอดชีวติ มากกว่าหนึง่ ครัง้ บนสัตว์ตวั เดียวกัน แต่อาจจ�ำเป็นต้องท�ำเพือ่ ความมัน่ ใจ
หรือเพื่อรักษาสุขภาพสัตว์ สัตว์ที่มีอายุยืนอาจผ่านการท�ำผ่าตัดใหญ่แบบรอดชีวิตหลายครั้ง เช่น โคเพศเมียที่ต้องท�ำผ่าตัด
เพือ่ แก้ไขกระเพาะอยูผ่ ดิ ทีแ่ ละผ่าท้องช่วยคลอดเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการรักษา การผ่าตัดใหญ่แบบรอดชีวติ หลายครัง้ เพือ่ เหตุผล
ที่ไม่ใช่การรักษา ควรถูกปฏิบัติเฉพาะเมื่อมีการให้เหตุผลสมควร และต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติจาก IACUC การผ่าตัด
ใหญ่หลายครั้งที่ท�ำให้เกิดผลเสียหายต่อสรีระและกายภาพและลดจ�ำนวนสัตว์ที่ใช้ทั้งหมด เช่น การศัลยกรรมช่องท้องแกะ
หลายครั้งด้วยการใช้กล้องส่องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการสืบพันธุ์ อาจมีความเหมาะสม เช่นเดียวกันการท�ำศัลยกรรมหลายครั้ง
อาจชอบด้วยเหตุผลเมื่อวิธีการเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบของโครงการเดียวกันที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น การสอดท่อทางเดินอาหาร
หลายๆ ต�ำแหน่ง)

การวางยาสลบและการระงับปวด

วิธีด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสัตวบาลบางชนิด (วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตร) อาจท�ำโดยไม่ใช้การวางยาสลบ
หลังจากที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดย IACUC วิธีด�ำเนินการเหล่านี้ควรปฏิบัติในช่วงต้นของชีวิตโดยสอดคล้องกับวิธี
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ปฏิบัติทางสัตวแพทย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เมื่อท�ำการผ่าตัดในสัตว์โตเต็มวัย ควรใช้การวางยาสลบอย่างเหมาะสมและเครื่องมือ
ผ่าตัดปลอดเชื้อ ลดการชอกช�้ำให้มีน้อยที่สุดและมีการห้ามเลือด การก�ำหนดการปฏิบัติทางสัตวบาลเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อ
ลดความเครียดให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ ป้องกันการติดเชือ้ และท�ำให้มนั่ ใจว่าสัตว์มคี วามสบายในระยะเวลาทีฟ่ น้ื จากการสลบ มีคำ� แนะน�ำ
โดยเฉพาะส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิดในหลายบทต่อไปนี้
สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรให้ค�ำแนะน�ำแก่นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลือกที่มีอยู่ และการใช้ยาแก้ปวด และ/หรือ
ยาสลบ หรือวิธีบรรเทาปวดหรือความเครียดอื่นๆ รวมทั้งแนะน�ำระยะเวลาให้งดอาหารและน�้ำ บุคลากรทางเทคนิคหลังจาก
ได้รับการฝึกอบรมซึ่งมีความช�ำนาญ และมีนักวิทยาศาสตร์หรือสัตวแพทย์ติดตามดูแลบังคับบัญชา อาจให้ยาสลบและยา
แก้ปวดโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลการวิจัยหรือการสอน ถ้าจ�ำเป็นต้องท�ำวิธีการปฏิบัติการทดลองมีความเจ็บปวด
หรือทรมาน โดยไม่ใช้ยาสลบและยาแก้ปวด เพราะว่าการใช้ยาจะขัดขวางการเก็บข้อมูลซึ่งมีความส�ำคัญ ต้องเสนอวิธีการ
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ลงในโปรโตคอลและได้รับการอนุมัติโดย IACUC
สารที่ท�ำให้เป็นอัมพาต (เช่น succinylcholine ยา curariform ตัวอื่นๆ) ไม่เป็นยาสลบ ต้องไม่ใช้สารเหล่านี้ ยกเว้น
เสียแต่ว่าสัตว์สลบลึกในระดับศัลยกรรมและไม่รู้สึกตัว ในโปรโตคอลการใช้สัตว์ต้องให้เหตุผลว่าการใช้สารเหล่านี้เหมาะสม
และอธิบายการตรวจสอบความลึกของการสลบอย่างเหมาะสม
ยากล่อมประสาททั้งหลายเป็นสารที่มผี ลต่อจิต ซึ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางจิตหรือพฤติกรรม แต่ไม่ให้ทำ� ให้สลบ
(Upson, 1985) ยาเหล่านี้สามารถลดขนาดของยาสลบที่ต้องการ เมื่อใช้ยากล่อมประสาทอย่างเดียวควรใช้เพื่อลดความกลัว
และความตื่นเต้นเท่านั้น การใช้ยาเหล่านี้อาจท�ำให้การจับบังคับสัตว์เกิดความเครียดน้อยลง และท�ำให้สัตว์ปรับตัวต่อ
สถานการณ์ใหม่ได้ง่ายกว่า

บุคลากรการศัลยกรรม

การท�ำเทคนิคศัลยกรรมอย่างไม่เหมาะสม หรือการให้การดูแลหลังผ่าตัดอย่างไม่เพียงพอ จะเป็นผลให้เกิดความ
เจ็บปวดและทรมานอย่างไม่จ�ำเป็น การท�ำศัลยกรรมเพื่อการทดลองในสัตว์เกษตรควรท�ำโดยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์
หรือ/และท�ำภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมาย โดยสอดคล้องกับโปรโตคอลที่จัดท�ำขึ้น
และได้รบั อนุมตั จิ าก IACUC สถาบันต้องให้การอบรมพืน้ ฐานทางศัลยกรรมและให้โอกาสแก่บคุ ลากรผูท้ ำ� หรือช่วยท�ำการผ่าตัด
ต้องบันทึกการฝึกอบรมและมีการยืนยันว่าบุคลากรมีความช�ำนาญส�ำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาความช�ำนาญทางศัลยกรรม

สถานที่ท�ำศัลยกรรมและเทคนิคปลอดเชื้อ

เมื่อใดที่ท�ำได้ควรท�ำศัลยกรรมใหญ่แบบรอดชีวิตในสถานที่ ซึ่งได้ออกแบบและจัดเตรียมที่เอื้อต่อการศัลยกรรม และ
ควรใช้วิธีด�ำเนินการปฏิบัติปลอดเชื้ออย่างเหมาะสม วิธีปฏิบัติศัลยกรรมที่ดี ได้แก่ การใช้หมวกคลุมผม หน้ากาก เสื้อคลุม
และถุงมือส�ำหรับการผ่าตัด ตลอดจนการเตรียมบริเวณผ่าตัดและการใช้ผา้ คลุมช่องผ่าตัดอย่างปลอดเชือ้ ต้องใช้เครือ่ งมือผ่าตัด
ปลอดเชื้อเท่านั้น ส�ำหรับการใช้สารเคมีให้ปลอดเชื้อต้องปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของโรงงานผู้ผลิต ส�ำหรับการท�ำศัลยกรรม
แบบไม่รอดชีวิตซึ่งท�ำให้สัตว์ตายก่อนฟื้นจากการสลบ อาจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำตามเทคนิคปลอดเชื้อทั้งหมด แต่เครื่องมือต่างๆ
และบริเวณโดยรอบควรสะอาด
วิธีด�ำเนินการศัลยกรรมเล็กซึ่งไม่ผ่าทะลุช่องของร่างกาย หรือไม่ท�ำให้ทุพพลภาพ (เช่น การเย็บแผล การสวนท่อ
หลอดเลือดส่วนปลายของร่างกาย วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตรบางอย่าง) อาจท�ำภายใต้สภาวะที่เข้มงวดน้อยกว่า ถ้าปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติมาตรฐานทางการสัตวแพทย์ (Brown et al, 1993)
การศัลยกรรมเพือ่ ให้การรักษาฉุกเฉิน (เช่น การผ่าตัดลูกผ่านทางหน้าท้อง การรักษาท้องอืด การรักษากระเพาะอาหาร
เคลื่อนผิดที่) ในบางครั้งอาจปฏิบัติในสภาพการจัดเตรียมแบบเกษตรที่ไม่เอื้อต่อการปลอดเชื้ออย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม
ควรพยายามทุกอย่างเพื่อท�ำการผ่าตัดตามหลักสุขอนามัย หรือปลอดเชื้อ และเพื่อการใช้ยาสลบต่างๆ และ (หรือ) ยาแก้ปวด
ซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ควรมีการจัดเตรียมเพื่อการจัดการสัตว์ป่วยตามที่คาดคะเนไว้ส�ำหรับ
โปรโตคอลวิจัย ที่มีโอกาสจ�ำเป็นส�ำหรับการผ่าตัดฉุกเฉินสูง ควรจัดเตรียมห่อชุดเครื่องมือผ่าตัดพร้อมใช้ และอุปกรณ์พร้อม
ส�ำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร
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การดูแลหลังการผ่าตัด

ควรมีสถานที่อย่างเหมาะสมส�ำหรับให้สัตว์ฟื้นจากการสลบและการผ่าตัดใหญ่ ควรจัดให้มีสิ่งเหล่านี้
• การแยกออกจากสัตว์ตัวอื่นๆ จนกว่าฟื้นจากการสลบ
• บริเวณฟื้นจากสลบทีส่ ะอาดถูกหลักสุขาภิบาล
• พื้นที่พอเพียง โดยค�ำนึงถึงความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ท่ีดีของสัตว์ ในพื้นที่เหมาะสมส�ำหรับการฟื้น
จากสลบได้โดยไม่บาดเจ็บ (เช่น ห้อง หรือคอกหนึ่งซึ่งมีการบุพื้นและผนังต่างๆ)
• การควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างพอเพียงเพื่อรักษาอุณหภูมิสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ภายในขอบเขต
อุณหภูมิกลาง (thermoneutral zone) และให้อุณหภูมิร่างกายสัตว์อยู่ภายในช่วงปกติตลอดเวลาการฟื้น
จากการผ่าตัด
• มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อสังเกตอาการหลังผ่าตัด เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์มีการฟื้นจากสลบอย่างปลอดภัย
• ควรให้การสังเกตสัตว์ ตั้งแต่หลังผ่าตัดเสร็จจนกระทั่งสัตว์ฟื้นจากยาสลบอย่างสมบูรณ์ สัตว์ทรงตัวได้ และ
สามารถกลับคืนสู่บริเวณที่อยู่เดิม

อาการความเจ็บปวดและทรมาน

ความเจ็บปวดเป็นการรับรู้ความไม่สบาย ซึ่งอาจน�ำไปสู่ความทรมานและการรู้สึกเร่งเร้า ถึงแม้ว่าผู้สังเกตอาการ
ที่มีประสบการณ์ มักจะพบเห็นความเจ็บปวดและทรมานในสัตว์ได้ บางครั้งสภาพเหล่านี้ไม่แสดงออกให้เห็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสัตว์ที่สงบ ถ้าพบเห็นความเจ็บปวด และ (หรือ) ความทรมานที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ผู้ให้การดูแลสัตว์หรือผู้ช่วยวิจัย
ควรปรับปรุงแก้ไขโดยทันทีตามความจ�ำเป็น และแจ้งให้สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบทราบ
ความเจ็บปวดอาจเป็นอาการแรกเริ่มของโรคหรือการบาดเจ็บ สัตว์ที่อยู่ในความเจ็บปวดอาจเซื่องซึม กระวน
กระวายอาจผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลา และไม่ยอมอยู่กับที่ในต�ำแหน่งเดียว กินอาหารลดลง ขบเคี้ยวฟัน หรือส่งเสียงร้อง
สัตว์บางตัวอาจไม่รา่ เริง ขณะทีต่ วั อืน่ ๆ อาจตืน่ กลัวหรือกระวนกระวาย สัตว์บางตัวทีเ่ จ็บปวดอาจไม่ยอมให้จบั หรือไม่ใช้รา่ งกาย
ส่วนที่เจ็บ มีการยืนด้วยท่าทางผิดปกติ หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ
ในบางรายอาจไม่สังเกตเห็นอาการความเจ็บปวดจนกว่าอาการทางสรีระจะปรากฎ เช่น การบวม การไอ การกัดแทะ
หรือการขับถ่ายอุจจาระ ผู้สังเกตควรพยายามพิจารณาว่าความเจ็บปวดมีอยู่คงที่ หรือเกี่ยวข้องกับการกระตุ้น การเกิด
ทันทีทันใดหรือปวดรุนแรงมักเกี่ยวกับกระดูกหัก การแตกหรือบิดของอวัยวะภายใน หรือกระบวนการอักเสบรุนแรง และควร
ค�ำนึงว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน
การบรรเทาความเจ็บปวด และ/หรือ ทรมานในสัตว์เกษตรเกี่ยวข้องกับการก�ำจัด หรือการแก้ไขสิ่งเร้าซึ่งเป็นสาเหตุ
เมื่อท�ำได้ การให้ยาแก้ปวดที่เหมาะสม และการท�ำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดการกระตุ้นของตัวรับความเจ็บปวด (เช่น การ
ตรึงกระดูกที่หักให้อยู่กับที่ การยกกรงเล็บที่บาดเจ็บให้อยู่สูงขึ้นโดยการดามท่อนไม้ไว้ที่กรงเล็บอีกข้าง) การบรรเทาความ
เจ็บปวดควรเป็นงานอันดับแรกของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งท�ำตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
• การบรรเทาปวดเป็นการกระท�ำด้านมนุษยธรรม
• จะต้องเริ่มการบรรเทาปวดโดยทันทีที่รู้สึกว่าเป็นความจ�ำเป็น
• การป้องกันสัตว์ที่เจ็บปวดจากการท�ำร้ายตัวเองอาจเป็นสิ่งจ�ำเป็น
สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบต้องคุ้นเคยกับยาแก้ปวดตามฉลากที่ใช้กับสัตว์เกษตร และต้องสามารถสั่ง และก�ำหนดระยะ
การหยุดยาส�ำหรับการใช้ยาแก้ปวดนอกเหนือจากที่ฉลากยาก�ำหนดไว้ ต้องท�ำการุณยฆาตสัตว์ที่มีความเจ็บปวดรุนแรง
หรือเรื้อรังที่ไม่สามารถบรรเทา

โรคสัตว์สู่คน

ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�ำฉบับนี้ ก�ำหนดว่าโรคสัตว์สู่คนเป็นโรคติดเชื้อในสัตว์เกษตรที่ใช้ในการวิจัยและ
การสอนซึ่งสามารถติดต่อสู่มนุษย์ และสัตว์เกษตรเป็นตัวกักโรคตามธรรมชาติของเชื้อโรคติดต่อ ตาราง A1 ในภาคผนวก 2
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บทที่ 2

มีรายการเชื้อสาเหตุของโรคสัตว์สู่คนหลายอย่างแต่ไม่ใช่ทั้งหมด วิธีการติดต่อ อาการของโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้อง และอาการ
ของโรคและกลุ่มอาการในมนุษย์ อาจค้นหารายการปัจจุบันและอุบัติการเกิดโรคที่ต้องรายงาน เช่น Q fever (Coxiella burnettii)
ได้จากศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (http://www.cdc.gov/)
สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบท�ำงานร่วมกับนักวิจัยสัตว์ ควรจัดท�ำโปรแกรมเวชกรรมป้องกันและการปฏิบัติทางสัตวบาล
อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการติดต่อเชื้อโรคสัตว์สู่คน แต่ละสถาบันจะต้องมีโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่เหมาะสม ส�ำหรับประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสัตว์ และต้องท�ำตามขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลแต่ละคนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การหลีกเลี่ยงสารตกค้าง
ต้องหลีกเลี่ยงการตกค้างจากสารเคมีสามกลุ่มในสัตว์วิจัย ถ้าสัตว์เหล่านั้นหรือผลิตภัณฑ์จะเข้าไปในห่วงโซ่อาหาร
ของมนุษย์ สารเหล่านี้ ได้แก่ 1) ยาขึ้นทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ตามค�ำแนะน�ำบนฉลาก 2) ยาต่างๆ ที่ใช้ตามสมัยนิยมนอกเหนือ
จากที่ระบุไว้บนฉลากยา และ 3) สารเคมีอื่นๆ เช่น ยาก�ำจัดวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช และ สารถนอมเนื้อไม้ต่างๆ ฐานข้อมูล
การหลีกเลี่ยงสารตกค้างในสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร (FARAD; http://www.farad.org/) เป็นโครงการที่อุดหนุนโดยส�ำนักงานการวิจัย
การให้การศึกษา และการเผยแพร่แห่งรัฐร่วมกับกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ หนังสือบทสรุปยาที่ได้ขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงาน
อาหารและยา (FDA) ของ FARAD (the FARAD Compendium of FDA Approved Drug) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่มีอยู่
ส�ำหรับการรักษาโรคสัตว์ เพื่อก�ำหนดระยะเวลาการหยุดยาส�ำหรับน�้ำนมและไข่ และระยะเวลาการเลิกให้ยาส�ำหรับเนื้อสัตว์
ก่อนการส่งโรงฆ่าสัตว์ ข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนส�ำหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารในสหรัฐฯ มีอยู่ในฐานข้อมูลใน
อินเตอร์เนต (http://www.farad.org/) หนังสือบทสรุปของ FARAD ให้การคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ซึ่งมีความจ�ำเป็น ตลอดจนท�ำให้
ตื่นตัวถึงความจ�ำเป็นเพื่อการช่วยเหลือทางสัตวแพทย์ส�ำหรับยาที่หมอต้องเป็นผู้สั่งยา FARAD ยังให้ข้อมูลระยะเวลาที่ได้
คาดคะเนก่อนการให้เนื้อและรีดนม เพื่อหยุดยาส�ำหรับยาที่ใช้นอกเหนือจากที่ฉลากยาระบุไว้
ต้องมีการพิจารณาการให้ยาแก่สัตว์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารเป็นพิเศษ ก่อนที่จะช�ำแหละซากสัตว์
เพื่อวัตถุประสงค์เป็นอาหารมนุษย์หรือสัตว์ ต้องมีระยะเวลาส�ำหรับเภสัชภัณฑ์ ยาที่ขึ้นทะเบียนของ FDA หรือสาร เพื่อการ
ทดลองภายใต้การยกเว้น การเป็นยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ก�ำลังตรวจสอบ (the Investigational New Animal Drug, INAD) เพื่อให้ยา
ถูกขับออกให้หมดสิ้นจากเนื้อเยื่อร่างกาย การยอมให้ใช้เช่นนี้ท�ำได้เฉพาะเมื่อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายการตีความ
การใช้ยาสัตว์ทางการแพทย์ (the Animal Medicial Drug Use Clarification Act) ปี ค.ศ. 1994 เท่านั้นสอดคล้องตามกฎหมาย
สาธารณะ (Public Law) 103-396 (http://www.fda.gov/cvm/amducatoc.htm) ต้องเก็บรักษาบันทึกการใช้เภสัชภัณฑ์ ขนาด
วิธีการให้ ระยะเวลาการรักษา และช่วงเวลาการหยุดยา จะต้องท�ำให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามช่วงเวลาการหยุดยาอย่างถูกต้อง
ก่อนการขนส่งสัตว์ไปยังสถานที่ประมูลสัตว์ ตลาด หรือโรงฆ่าสัตว์

การเก็บและควบคุมยา

ต้องจัดการเภสัชภัณฑ์ที่ตั้งใจให้มีอยู่ เพื่อใช้กับสัตว์ที่ผลิตเป็นอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ ควรเก็บเภสัชภัณฑ์
ไว้ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง และในที่ซึ่งให้การป้องกันจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แสงแดด ฝุ่น ความชื้น และสัตว์
ก่อความร�ำคาญ ควรพิจารณาฉลากยาที่บริษัทผู้ผลิต เพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสภาวะการเก็บรักษา และอายุการเก็บ
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ควรประเมินความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบโอกาสการรั่วซึม หรือการ
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่เก็บ ควรก�ำจัดผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่มีฉลาก หรือฉลากอ่านไม่ได้
อย่างถูกต้อง
ควรแยกผลิตภัณฑ์ตามกายภาพโดยสอดคล้องกับข้อบ่งชี้การใช้ เพื่อลดโอกาสการรักษาผิดพลาดให้มีน้อยที่สุด โดย
ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อแยกยาที่ตั้งใจใช้เฉพาะเพื่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ หรือระยะการผลิตเท่านั้น (เช่น การให้นม ไม่ให้
นม การตั้งท้อง ลูกอ่อน) ส�ำหรับการตรวจนับเภสัชภัณฑ์จ�ำนวนขนาดใหญ่ ควรมีการแยกเก็บในตู้ส�ำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม
ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการผิดพลาดในการเลือกและการใช้ในอนาคต เมื่อมีความจ�ำเป็นควรใช้ตู้ที่แบ่งเป็นหน่วยย่อยซึ่งปิดล็อค
ได้ เพื่อป้องกันการใช้โดยบุคคลผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร
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การเก็บบันทึก

ควรเก็บรักษาบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่กลายไปเป็นสารอันตรายทั้งหมดซึ่งใช้ในสถานที่ มีการเก็บรักษา การใช้ และการ
ก�ำจัดผลิตภัณฑ์ ควรเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวเช่นเดียวกับโปรแกรมการรับรองคุณภาพทีใ่ ช้โดยเจ้าของฟาร์มผูม้ คี วามรับผิดชอบ
ในอุตสาหกรรมสัตว์เพื่อการบริโภค การใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนไม่ควรละเมิดสารตกค้าง ถ้าใช้สอดคล้องกับฉลากยาร่วมกับการท�ำ
ตามระยะเวลาการหยุดยาอย่างถูกต้อง ควรตรวจสอบการเก็บบันทึกและการจัดการ และควรยืนยันว่ายาไม่หมดอายุและใช้ตาม
การชีแ้ นะบนฉลาก ควรรักษาบันทึกไว้ไม่นอ้ ยกว่าสามเดือน หรือตามตารางเวลาทีส่ อดคล้องกับข้อก�ำหนดของรัฐและของรัฐบาล
กลางซึ่งควบคุมสิ่งเหล่านั้น

โปรแกรมการรับรองคุณภาพ

อุตสาหกรรมสัตว์เพื่อการบริโภคได้พัฒนาโปรแกรมการรับรองคุณภาพขึ้น ได้แก่ โปรแกรมการรับรองคุณภาพน�้ำนม
และเนื้อจากโคนม (บริษัท AgriEducation Inc., เมืองสแทรทฟอร์ด รัฐไอโอว่า) โปรแกรมการรับรองคุณภาพเนื้อโค (สมาคมผู้
ค้าเนื้อโคแห่งชาติ เมืองเอนเกิลวูด รัฐโคโลราโด้) โปรแกรมการรับรองคุณภาพห้าดาวของผู้ผลิตไข่ไก่ (UEP เมืองแอตแลนต้า
รัฐจอร์เจีย)โปรแกรมการรับรองคุณภาพเนื้อสุกร (สภาผู้ผลิตเนื้อสุกรแห่งชาติ เมืองเดส โมนเนส รัฐไอโอว่า) และโปรแกรมการ
รับรองคุณภาพผู้ผลิตเนื้อลูกโค (สมาคมลูกโคแห่งอเมริกา เมืองแฮริสเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย) โปรแกรมการวิจัยและการสอน
ทางเกษตรทีใ่ ช้สตั ว์อาจช�ำแหละซากเพือ่ การบริโภคของมนุษย์ ต้องมีการจัดตัง้ โปรแกรมการรับรองคุณภาพซึง่ เทียบเท่าหรือสูง
กว่าโปรแกรมทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมสัตว์เพือ่ บริโภค อุตสาหกรรมสัตว์เพือ่ บริโภค บริษทั เอกชน และองค์การเพือ่ มนุษยธรรมหลาย
แห่งยังได้จัดตั้งโปรแกรมการรับรองสวัสดิภาพสัตว์ขึ้นด้วย ควรใช้เพื่ออ้างอิง

การควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ

ในเหตุการณ์ซึ่งสัตว์ได้รับยาสัตว์ชนิดใหม่เพื่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ จะไม่น�ำเนื้อ ไข่ หรือน�้ำนมของสัตว์เหล่านี้
ไปสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจาก FDA หรือ USDA แล้ว และได้รับการยกเว้น INAD อย่างเหมาะสม
จาก FDA ส�ำหรับการใช้ยาที่ก�ำลังตรวจสอบ ในกรณีเหล่านี้นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้เรียบเรียงไว้ใน INAD การอนุญาต
เพื่อการแปรรูปเนื้อ ไข่หรือนมจากสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นอาหารมนุษย์จะขึ้นกับการพัฒนาจัดท�ำข้อมูลเพื่อแสดงว่า การบริโภค
อาหารจากสัตว์เหล่านีส้ อดคล้องกับการพิจารณาด้านสาธารณสุขและอาหารนัน้ ไม่มสี ารตกค้างจากยาหรือเมตาบอไลท์ของยา
ที่เป็นพิษ ในกรณีที่สัตว์ได้รับยาสัตว์ใหม่ชนิดหนึ่ง อาจจะไม่แปรรูปเนื้อ ไข่ หรือน�้ำนมเพื่อการบริโภคเป็นอาหารมนุษย์ภายใต้
สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม วิธีการก�ำจัดเนื้อ ไข่ และน�้ำนมอย่างถูกต้อง อาจมีการเผา การฝังกลบ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาล และหลีกเลี่ยงการใช้เป็นอาหารมนุษย์

การใช้ยานอกเหนือจากที่ฉลากยาระบุ

การใช้ยานอกเหนือจากที่ฉลากยาระบุไว้ ได้แก่ การใช้ขนาด สูตรการค�ำนวณ หรือวิธีการให้ยา หรือการให้การรักษา
สัตว์แตกต่างออกไป การใช้ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาโดยสัตวแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
เมื่อสุขภาพของสัตว์ถูกคุกคามโดยตรง และเมื่อทุกข์ทรมาน หรือสัตว์อาจจะได้รับผลกระทบถึงแก่ชีวิต ถ้าการรักษาล้มเหลว
ยอมให้ท�ำการใช้ดังกล่าวได้เมื่อท�ำตามกฎข้อบังคับเท่านั้น ซึ่งได้รับการก�ำกับดูแลโดย FDA ภายใต้กฎหมายการตีความ
การใช้ยาสัตว์ทางการแพทย์ (the Animal Medicial Drug Use Clarification Act, AMD-UCA) ปี ค.ศ. 1994 กฎหมายสาธาณะ
(Public Law) 103-396 เกณฑ์ทแี่ นะน�ำการใช้สว่ นใหญ่ ได้แก่ 1) ต้องมีความสัมพันธ์ทเี่ ป็นเหตุเป็นผลชอบด้วยกฎหมายระหว่าง
สัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์ และสัตว์ป่วย และ 2) ต้องมีขอบเขตความปลอดภัยอยู่ในเวลาการหยุดยา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานข้อมูล
ทางเภสัชจลศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุด ควรติดต่อ FDA เมื่อมีความจ�ำเป็นต้องการค�ำแนะน�ำ

การท�ำฟาร์มอินทรีย์

บางสถาบันมีฟาร์มอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ มาตรฐานอินทรีย์แห่งชาติสหรัฐฯ ก�ำหนดว่า “ผู้ผลิตต้องไม่ละเว้น
การรักษาสัตว์ป่วยทางการแพทย์เพื่อคงสภาวะอินทรีย์ของมัน เมื่อวิธีการมาตรฐานยอมรับได้ทางอินทรีย์ล้มเหลว ต้องใช้
การให้ยาและการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์” เป็นสิ่งส�ำคัญต้องมีการดูแลสุขภาพโดยทันทีและอย่างพอเพียง
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บทที่ 2

ตามความจ�ำเป็นแก่สัตว์วิจัยที่จัดการภายใต้มาตรฐานทางอินทรีย์ แม้ว่าจะเป็นผลให้ต้องย้ายสัตว์ออกจากการผลิตอินทรีย์
ก็ตาม

สารเคมีอันตราย

มีการใช้สารเคมีหลายชนิดในฟาร์มและในการจัดการวิจัยทางด้านการเกษตร ซึ่งมีผลท�ำให้มีสารตกค้างในเนื้อ น�้ำนม
หรือไข่ของสัตว์ที่สัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ ตัวอย่างได้แก่ ยาปราบสัตว์ก่อความร�ำคาญ เพื่อฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ยาพิษเพื่อ
ควบคุมสัตว์ฟันแทะ สารรักษาเนื้อไม้ และยาฆ่าเชื้อต่างๆ ควรมีการปิดฉลากและเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายอย่างถูกต้อง ควร
เก็บรักษาบันทึกการซื้อและวันที่หมดอายุ ต้องแจ้งให้บุคลากรทราบถึงภัยที่มีอยู่ และให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม
ต้องเก็บ ใช้ และทิ้งสารเคมีด้วยวิธีซึ่งป้องกันการปนเปื้อนสัตว์และสารตกค้างต่างๆ ในน�้ำนม เนื้อ หรือไข่

การจับบังคับสัตว์
การจับบังคับร่างกายสัตว์ชั่วขณะเพื่อการตรวจร่างกาย การเก็บตัวอย่าง และการจับต้องเพื่อการทดลองและทาง
คลินิคหลายชนิด สามารถท�ำด้วยมือหรือด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท่นจับสัตว์ ประตูยึดหัวสัตว์ เสาหนีบ หรือซองบีบ เป็น
สิ่งส�ำคัญที่อุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดและการออกแบบอย่างเหมาะสมกับสัตว์ที่ถูกจับ และถูกใช้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเจ็บปวดและบาดเจ็บ (Grandin, 1983a, b) ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงบทที่ 5 การจับสัตว์และการขนส่ง บุคลากร
ควรได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์การบังคับสัตว์ซึ่งท�ำงานด้วยไฮโดรลิคเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น IACUC
ควรทบทวนและอนุมัติการจับบังคับร่างกายสัตว์ที่มีเวลานานออกไป

สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม
และสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความสนใจการพัฒนาและการใช้สัตว์เกษตรที่ได้รับการดัดแปลงจีนและเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรและการรักษามนุษย์ สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีน (transgenic animals) เป็นสัตว์ที่มี
จีนมาจากแหล่งอืน่ ซึง่ ตัง้ ใจแทรกลงไปในจีโนม (genome) ของสัตว์ สัตว์ตวั แบบทีไ่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงทางพันธุวศิ วกรรม ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลงจีโนมของสัตว์อย่างจงใจโดยการเคลื่อนย้ายเทรท (trait) ที่ต้องการลงไปในจีโนม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ส�ำเร็จได้ดว้ ยการฉีดโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (microinjection) อาจท�ำให้เกิดการติดเชือ้ เรโทรไวรัส และโดยเทคนิคอืน่ ๆ อีกมากมาย
เป็นสิ่งส�ำคัญที่สัตว์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุวิศวกรรม ไม่ควรสับสนกับสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน อาจผลิต
สัตว์ทไี่ ด้รบั การเปลีย่ นแปลงทางพันธุวศิ วกรรมด้วยวิธกี ารโคลนและวิธอี นื่ ๆ ทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่เรียกลูกหลานของสัตว์
ที่มาจากการโคลนว่าสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน เป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อแยกระหว่างการปฏิบัติเทคนิคโคลนนิ่งส�ำหรับวิจัยกับการใช้
เชิงพาณิชย์ โดยที่ FDA ได้ทบทวนเทคโนโลยีการโคลนและเป็นหนึง่ ในเทคโนโลยีหลายๆ อย่างทีม่ อี ยูท่ างการค้าเพือ่ ช่วยเหลือ
การสืบพันธุ์ ได้แก่ การผสมพันธุ์ในหลอดแก้ว และการย้ายฝากตัวอ่อน (FDA, 2008, 2009) ขณะที่ความก้าวหน้าทางวิจัยมีอยู่
ต่อไปและมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา อาจมีความจ�ำเป็นต้องพิจารณาโดยเฉพาะเพื่อการดูแลและการใช้สัตว์เกษตร
ทั้งสัตว์ตัวแบบที่ได้รับดัดแปลงจีนและได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุวิศวกรรมอาจมีปัญหาทางสรีระหรือลักษณะ
ภายนอก ได้แก่ การแท้ง ลูกมีขนาดตัวใหญ่ มีขนาดสะดือใหญ่ รกค้าง มีตาเดียว ความผิดปกติขณะคลอด และรกผิดปกติ
นักวิจยั เป็นผูร้ บั ผิดชอบทีจ่ ะต้องระบุการเปลีย่ นแปลงทางสรีระและลักษณะทีป่ รากฎ และต้องมีแผนงานเพือ่ แจ้งการเปลีย่ นแปลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ เพื่อช่วยเหลือและรับประกันสวัสดิภาพสัตว์

การุณยฆาต
ควรท�ำโปรโตคอลส�ำหรับการุณยฆาตตามข้อแนะน�ำในปัจจุบัน สมาคมสัตวแพทย์แห่งอเมริกาก�ำหนด (AVMA; www.
avma.org) และมีส�ำเนาของโปรโตคอลให้บุคลากรทุกคนผู้ท�ำการุณยฆาตสัตว์ สารและวิธีการุณยฆาตที่เหมาะสมส�ำหรับ

การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร

19

สัตว์เกษตรมีอยู่ในค�ำแนะน�ำของ AVMA ส�ำหรับการการุณยฆาต ปี ค.ศ. 2007 (http:www.avma.org/issues/animal_welfare/
euthanasia.pdf) หรือฉบับพิมพ์ครั้งถัดมาของเอกสารฉบับนั้น ส�ำหรับข้อมูลเรื่องการการุณยฆาตและการช�ำแหละซากสัตว์
ให้อ้างถึงบทที่ 6 ถึง 11
การุ ณ ยฆาตเป็ น วิ ธี ด� ำ เนิ น การจบชี วิ ต สั ต ว์ อ ย่ า งรวดเร็ ว ไม่ เจ็ บ ปวด และปราศจากความเครี ย ด บุ ค ลากรที่
ผ่านการฝึกอบรมต้องด�ำเนินการการุณยฆาต โดยการใช้เทคนิคที่ยอมรับได้โดยสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
วิธีที่ใช้ไม่ควรรบกวนการประเมินผลการผ่าซากชันสูตร การุณยฆาตอย่างถูกต้องเกี่ยวพันกับบุคลากรที่ช�ำนาญเพื่อช่วยให้
มั่นใจว่าเทคนิคปฏิบัติมีมนุษยธรรมและมีประสิทธิผล และลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อมนุษย์ให้มีน้อยที่สุด บุคลากร
ผู้ปฏิบัติการุณยฆาตต้องผ่านการอบรมและมีประสบการณ์กับเทคนิคที่ใช้ การอบรมและประสบการณ์เช่นนี้ต้องมีการคุ้นเคย
กับพฤติกรรมตามปกติของสัตว์เกษตร และการจับบังคับกระทบต่อพฤติกรรมสัตว์อย่างไร ควรมีเครื่องมือและครุภัณฑ์ที่
ต้องการเพื่อการุณยฆาตพร้อมใช้งาน และสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ หรือนักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิผู้ใช้สัตว์ควรท�ำให้
มั่นใจว่า บุคลากรทุกคนผู้ปฏิบัติการุณยฆาตได้แสดงให้เห็นความช�ำนาญในการใช้เทคนิคที่เลือก
วิธีการุณยฆาตที่ยอมรับได้เป็นวิธีซึ่งเริ่มด้วยการกดระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่าสัตว์ไม่รู้สึกเจ็บปวด
(Canadian Council on Animal Care, 1980) เทคนิคการุณยฆาตควรมีผลท�ำให้สัตว์หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็ว ตามด้วย
การหยุดของหัวใจหรือการหายใจ และการสูญเสียหน้าที่ของสมองในที่สุด นอกจากนี้ เทคนิคที่ใช้ควรลดความเครียดและ
ความตื่นเต้นใดๆ ที่สัตว์รู้สึกก่อนหมดสติ (AVMA, 2007) ด้วยเหตุผลนี้ จึงมักยอมรับยาสลบต่างๆ และสามารถท�ำการุณยฆาต
สัตว์โดยส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วและมีมนุษยธรรมด้วยการฉีดยาสลบบาบิทูเรทเกินขนาด อาจใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อการุณยฆาต
สัตว์ที่ได้วางยาสลบเพราะว่าได้บรรลุเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้ว (การหมดความรู้สึก) (Lucke, 1979)
อาจใช้วิธีการุณยฆาตทางกายภาพ (ได้แก่ การยิงด้วยสลักโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ส�ำหรับสัตว์ขนาดใหญ่) ควรพยายาม
ทุกวิถที างเพือ่ ลดความเครียดต่อสัตว์กอ่ นการการุณยฆาต บุคลากรต้องได้รบั การฝึกอบรมให้ใช้เครือ่ งยิงสลักกับสัตว์แต่ละชนิด
อย่างถูกต้อง และต้องบ�ำรุงรักษาเครื่องยิงสลักอย่างเหมาะสม
การช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นวิธีการุณยฆาตที่ยอมรับได้ หากวางขั้วไฟฟ้าตรงต�ำแหน่งให้กระแสไฟฟ้าผ่านสมอง
และผ่านหัวใจ ไม่ยอมรับวิธีที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจเท่านั้น (www.grandin.com) จ�ำเป็นต้องมั่นใจว่าสัตว์ตายจริง
(เช่น หัวใจหยุดเต้น และไม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพ) ไม่ยอมรับเทคนิคซึ่งให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวถึงหาง หัวถึงตีน หรือหัวไปยัง
แผ่นโลหะเปียกน�้ำซึ่งสัตว์ก�ำลังยืนอยู่ (AVMA, 2007)
ไม่สามารถใช้สารทีม่ ผี ลให้มสี ารตกค้างในเนือ้ เยือ่ ส�ำหรับการุณยฆาตสัตว์ ทีต่ งั้ ใจให้เป็นอาหารมนุษย์หรือสัตว์ ยกเว้น
ถ้า FDA อนุมตั สิ ารเหล่านัน้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีชนิดเดียวทีใ่ ช้ในปัจจุบนั ส�ำหรับการุณยฆาตสัตว์ทใี่ ช้เป็นอาหาร
(สุกรและสัตว์ปกี เป็นหลัก) ซึง่ ไม่เกิดสารตกค้างในเนือ้ เยือ่ ซากสัตว์ทกี่ ารุณยฆาตด้วยยาบาบิทเู รทอาจมีสารตกค้างทีม่ อี นั ตราย
และควรก�ำจัดด้วยวิธีที่ป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสัตว์กินซากเหล่านั้น
ไม่ว่าท�ำการุณยฆาตด้วยวิธีใดก็ตาม บุคลากรต้องมั่นใจว่าสัตว์ตายแล้ว การรับประกันว่าสัตว์ตายแล้วอาจท�ำ
โดยการยืนยันว่าหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ ปราศจากการตอบสนองเมื่อแตะกระจกตา หรือไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอื่นๆ
และไม่มีการเคลื่อนไหวทางกาย ควรฝึกอบรมบุคลากรให้ทราบวิธียืนยันความตายของสัตว์

การช�ำแหละซากสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม

การช�ำแหละซากสัตว์เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ต้องท�ำให้ส�ำเร็จ โดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับที่ก�ำกับดูแล
โดยกฎหมายแห่งรัฐบาลกลาง วิธีการช�ำแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม (9 CFR. 313.1-90; CFR, 1987) กฎข้อบังคับเหล่านี้ระบุ
ข้อก�ำหนดเพื่อการกระท�ำต่อปศุสัตว์ก่อนและระหว่างช�ำแหละ (http://www.animallaw.info/administrative/adus9cfr313.htm)
ส�ำนักงานบริการความปลอดภัยและการตรวจสอบอาหารเป็นหน่วยงานภายในของ UDSA ซึ่งรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
เมื่อการท�ำให้สัตว์หมดสติระหว่างท�ำการช�ำแหละ การท�ำให้หมดสติต้องท�ำอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ต้องบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ส�ำหรับการท�ำให้หมดสติอย่างถูกต้อง และบุคลากรผู้ท�ำให้สัตว์หมดสติต้องได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในการประเมินการหมดสติไม่มีความรู้สึก การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับ
ก๊าซสูดดมอื่นๆ ยังเป็นที่ถกเถียงไม่สิ้นสุด

20

บทที่ 2

เอกสารอ้างอิง
American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM). 2004. Public Statements: Medical records for animals used in research,
teaching and testing. http://www.aclam.org/aclam_public.html.
AVMA. 2007. Guidelines on Euthanasia. http://www.avma.org/issues/animal_welfare/euthanasia.pdf
Brown, M. J., P. T. Pearson, and F. N. Tomson. 1993. Guidelines for animal surgery in research and teaching. Am. J. Vet. Res.
54:1544–1559.
Canadian Council on Animal Care. 1980. Guide to the Care and Use of Experimental Animals. Vol. 1. Can. Counc. Anim. Care,
Ottawa, ON, Canada.
CFR. 1987. Title 21 CFR Parts 511 and 514. US Govt. Printing Office. Washington, DC.
FDA. 2008. Animal Cloning: A Risk Assessment, FDA, 2008. http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/Safety Health/
AnimalCloning/UCM124756.pdf
FDA. 2009. FDA Guidance 187: Guidance for Industry on Regulation of Genetically Engineered Animals Containing Heritable
Recombinant DNA Constructs; Availability. Docket No. FDA-2008-D-0394. Fed. Regist. 74(11):3057–3058.
Field, K., M. Bailey, L. Foresman, R. Harris, S. Motzel, R. Rockar, G. Ruble, and M. Suckow. 2007. Medical Records for Animals used
in Research, Teaching and Testing: Public Statement from the American College of Laboratory Animal Medicine. ILAR J.
48:37–41.
Grandin, T. 1983a. Design of ranch corrals and squeeze chutes for cattle. Pages 5251.1–5251.6 in Great Plains Beef Cattle
Handbook. Cooperative Extension Service, Oklahoma State University, Stillwater.
Grandin, T. 1983b. Welfare requirements of handling facilities. Pages 137–149 in Farm Animal Housing and Welfare. S. H. Baxter, M.
R. Baxter, and J. A. G. McCormack, ed. Martinus Nijhoff, Boston, MA.
ILAR Guide. 1996. Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Institute of Laboratory Animal Resources, National Research
Council. National Academy Press, Washington, DC.
Lucke, J. N. 1979. Euthanasia in small animals. Vet. Rec. 104:316– 318.
Radostits, O. M., D. C. Blood, and C. C. Gay. 1994. Veterinary Medicine. 8th ed. Baillière Tindall, London, UK.
Upson, D. W. 1985. Handbook of Clinical Veterinary Pharmacology. 2nd ed. Veterinary Medicine Publ., Lenexa, KS.
Van Sambeek, F., B. L. McMurray, and R. K. Page. 1995. Incidence of Pasteurella multocida in poultry house cats used for rodent
control programs. Avian Dis. 39:145–146.
Van’t Woudt, B. D. 1990. Roaming, stray, and feral domestic cats and dogs as wildlife problems. Vertebrate Pest Conference
Proceedings Collection. University of Nebraska, Lincoln.
Vantassel, S., S. Hygnstrom, and D. Ferraro. 2005. Controlling house mice. NebGuide, University of Nebraska-Lincoln Extension,
Institute of Agriculture and Natural resources. University of Nebraska, Lincoln.

บทที่ 3: การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

ก

ารจัดการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ การเชื่อถือได้และประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
วิจัยและการสอน และสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรผู้ดูแลสัตว์ โปรแกรมการสัตวบาลที่ดีมีระบบการดูแล
ที่ท�ำให้สัตว์เจริญเติบโต โตถึงวัยเจริญพันธุ์ สืบพันธุ์ และมีสุขภาพดี วิธีด�ำเนินการเฉพาะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสถาบัน บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีแรงจูงใจอย่างถูกต้องสามารถบรรลุผล
ส�ำเร็จในการดูแลสัตว์คุณภาพสูงด้วยอาคารและอุปกรณ์ซึ่งน้อยกว่าที่ต้องมีในอุดมคติ

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
ข้อก�ำหนดทางสภาพแวดล้อมและความเครียด

สัตว์เลี้ยงค่อนข้างปรับตัวได้ง่ายต่อสภาพแวดล้อมหลายแบบ (Hale, 1969; Craig, 1981; Sossinka, 1982;
Curtis, 1983; Price, 1984, 1987; Fraser, 1985; Yousef, 1985a,b,c) การปรับตัวของสัตว์เลี้ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
การผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้การคัดเลือกสายพันธุ์ทางพันธุกรรมของสัตว์เพื่อการเจริญเติบโต
หรือการสืบสายพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันภายใต้ดีกรีการควบคุมที่ต่างกัน (Siegel, 1995) สายพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้
บางครั้งมีความแตกต่างกันจากพันธุ์ หรือสายพันธุ์ของแหล่งก�ำเนิด (Ollivier, 1988; Craig, 1994; Havenstein et al., 1994a,b)
อาจเลี้ยงสัตว์เกษตรในสภาพแวดล้อมกว้างใหญ่ (เช่น ทุ่งหญ้า หรือ บริเวณที่กว้างใหญ่) ที่อยู่มีพื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่
(เช่น หลายเอเคอร์ หลายตารางไมล์) อาจเก็บสัตว์เหล่านี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการดูแลอย่างดี (เช่น ในโรงเรือน คอก
หรือ กรงต่างๆ) เมื่อจ�ำกัดบริเวณสัตว์เหล่านั้นแต่ไม่ได้ควบคุมสภาพแวดล้อมและในบริเวณที่ต้องให้อาหาร น�้ำและสิ่งจ�ำเป็น
อื่นๆ ในช่วงชีวิตหนึ่งสัตว์แต่ละตัวอาจย้ายจากไม่เคยรับการดูแลเลย กลายไปเป็นระบบที่มีการดูแลเข้มหรือในทางกลับกัน
ความต้องการของสัตว์เลี้ยงจึงผันแปรและขึ้นอยู่กับทั้งปูมหลังด้านพันธุกรรมของสัตว์และประสบการณ์ที่มีมาก่อน

หลักเกณฑ์ของความเป็นอยู่ที่ดี

ได้เสนอหลักเกณฑ์เพื่อระบุการจัดการและที่อยู่ที่ไม่เหมาะสมส�ำหรับสัตว์เกษตร ตัวอย่างเช่น สัตว์ปีก การสูญเสียขน
จ�ำนวนมากซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ หรือการผลัดขนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่า
สัตว์ก�ำลังประสบสภาวะความเครียด ไม่มีความจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการวัดความเครียดที่ทันสมัยมากกว่า และอาจให้ผลที่สับสน
และอาจน�ำไปสู่บทสรุปที่คาดเคลื่อน (Moberg, 1985; Rushen, 1991; Rodenburg and Koene, 2004) ตัวอย่างเช่น ระดับ
คอร์ติโคสเตอรอยด์ในน�้ำเลือดของแม่ไก่ที่อยู่อาศัยประจ�ำในกรงกว้างใหญ่อาจมีเท่ากับสัตว์ตัวอื่นซึ่งเลี้ยงในกรงที่มีจ�ำนวน
สัตว์ต่อกรงมากอย่างแออัด ถึงแม้ว่าเกณฑ์อื่นๆ อาจบ่งชี้ว่าแม่ไก่ที่เลี้ยงในกรงได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (Craig and
Craig, 1985; Craig et. al., 1986) ระหว่างระยะเวลาสภาวะทางสังคมที่มีความเครียด ความต้านทานต่อโรคที่เกิดจากไวรัสถูก
กด แต่ความต้านทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรียอาจมีเพิ่มขึ้น (Siegel, 1980; Gross and Siegel, 1983, 1985)
นักวิจัยบางท่านได้เน้นความส�ำคัญของเกณฑ์ทางพฤติกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Wood-Gush et al, 1975) ถึงแม้ว่า
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ท่านอื่นๆ ได้แสดงว่าการตีความหมายมีความยากล�ำบากมาเกี่ยวข้อง (Duncan, 1981; Craig and Adams, 1984; Dawkins,
1990) ในทางเดียวกัน นักวิจัยบางคน (Craig and Adam, 1984) ได้เสนอว่า การลดสมรรถภาพของสัตว์แต่ละตัว
เป็นตัวแสดงออกที่ไวของความเครียดเรื้อรังที่ไม่ขึ้นกับการพิจารณาทางเศรษฐกิจ แต่งานวิจัยของฮิลล์ (1983) มีผลน้อยกว่า
โดยที่มีใช้เกณฑ์ต่างๆ เหมือนกัน
ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์มีทั้งองค์ประกอบทางกายและทางจิต (Fraser and Broom, 1990; Duncan, 1993; Fraser,
1993) ไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีเดียวเพื่อประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการวัดตามวัตถุประสงค์
กับระบบสัตว์เกษตรเพื่อการผลิตโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นส่วนใหญ่กล่าวว่า การใช้ตัวบ่งชี้ร่วมกันหลายชนิด
เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินความเป็นอยู่ที่ดี (Curtis, 1982; Mench and van Tienhoven, 1986; Rushen and de Passillé,
1992; Mason and Mendl, 1993; Mitlöhner et al., 2001) ตัวบ่งชี้สี่กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ 1) รูปแบบของพฤติกรรม
2) ลักษณะเฉพาะทางพยาธิและภูมิคุ้มกัน 3) คุณสมบัติทางสรีระวิทยาและชีวเคมี และ 4) สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์และ
การแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์แต่ละตัว ใช้การตัดสินใจที่พบเห็นจากตัวบ่งชี้เหล่านี้เมื่อท�ำได้ เพื่อความสมดุลของเหตุการณ์
และใช้เป็นพื้นฐานของค�ำแนะน�ำในเล่มนี้
D.C. Hardwick ตั้งสมมุติฐาน (อ้างอิงโดย Duncan, 1978) และ Duncan (1978) โดยพัฒนาความคิดนี้ว่า ระดับของ
ความเป็นอยู่ที่ดีที่ยอมรับได้ อยู่ภายใต้ขอบเขตอย่างกว้างขวางของสภาวะซึ่งมีอยู่ในระบบการผลิตสัตว์เกษตรที่แตกต่างกัน
ไม่ได้มีเฉพาะสถานการณ์หนึ่งในอุดมคติเท่านั้น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีได้ แต่บางเรื่อง
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตจะต้องได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ การจัดการอย่างดีและมีผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์มาตรฐานสูงเป็นสิ่งส�ำคัญในการตัดสินใจยอมรับระบบการผลิตสัตว์ระบบหนึ่งโดยเฉพาะ (Hurnik, 1988) และควร
เน้นว่ามีความส�ำคัญส�ำหรับสถานที่ท�ำการวิจัยสัตว์เกษตรและการสอน

สภาพแวดล้อมมหภาคและสภาพแวดล้อมจุลภาค

ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งสิ่งล้อมรอบต่างๆ ทางกายภาพ
การกินอาหาร และ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและชีววิทยา (Hafez, 1968; Curtis, 1983; Yousef, 1985a) ควรลดความเครียด
การเจ็บป่วย ความตาย การบาดเจ็บ และปัญหาทางพฤติกรรมมีให้น้อยที่สุดในสภาวะแวดล้อม องค์ประกอบโดยเฉพาะ
ของสภาพแวดล้อมซึ่งถือว่าจ�ำเป็น ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น แสง คุณภาพอากาศ พื้นที่ (รวมทั้ง ความซับซ้อนของพื้นที่)
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความหนาแน่นของเชื้อจุลชีพ เสียง สัตว์ก่อความร�ำคาญและสัตว์ผู้ล่า ปัจจัยทางโภชนาการ และน�้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
สภาพทางกายภาพของคอก เล้า โรงเรือน หรือสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งสภาพล้อมรอบทางกายภาพ
และชีวภาพภายใน สภาพแวดล้อมมหภาคที่เหมือนกันอาจมีสภาพแวดล้อมจุลภาคแตกต่างกัน ทั้งสภาพแวดล้อมจุลภาคและ
สภาพแวดล้อมมหภาคควรเหมาะสมกับพันธุกรรมดั้งเดิมและอายุของสัตว์ และจุดประสงค์การเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงสามารถ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับขอบเขตสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมาก แต่สัตว์บางสายพันธุกรรมมีความจ�ำเป็นโดยเฉพาะ
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ควรทราบและรู้ว่าควรจัดให้มีความเหมาะสมอย่างไร
แม้ในบริเวณที่มีสภาพอากาศค่อนข้างปานกลาง เหตุการณ์ทางภูมิอากาศ เช่น น�้ำท่วม พายุฤดูหนาว และคลื่นความร้อน
อาจต้องจัดให้สัตว์เข้าสู่ที่ก�ำบัง ควรจัดสร้างที่ก�ำบัง และ (หรือ) แผงกันลม หรือแผงบังแดด ถ้าต้นไม้หรือลักษณะทางภูมิประเทศ
ไม่ได้ให้การปกป้องอย่างเพียงพอ (Mitlöhner et al., 2001, 2002; Johnson et al., 2008; Marcillac-Embertson et al., 2009)

ความแตกต่างทางพันธุกรรม

สัตว์เกษตรบางสายพันธุ์ อาจมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมากจากสัตว์ชนิดเดียวกันที่มาจากฝูงอื่นๆ (Gross
et al., 1984) ตัวอย่างเช่น สุกรบางสายพันธุ์มีความไวโดยเฉพาะกับความเครียดเพราะว่าพวกมันมีจีนที่เป็นสาเหตุของ
โรคความร้อนของร่างกายสูงอย่างรุนแรงเมื่อพวกมันได้รับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อย (Bäckström and Kauffman, 1995)
สัตว์ที่ได้รับการเปลี่ยนจีนอาจมีความจ�ำเป็นต่อการสัตวบาลและการดูแลเป็นพิเศษ (Mench, 1998) ควรจัดท�ำวิธีการปฏิบัติ
อย่างอิสระซึ่งต่างกันกับที่ใช้กับสัตว์ทั่วไป เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าสัตว์สายพันธุ์พิเศษมีความเป็นอยู่ที่ดี ข้อมูลรายละเอียด
เรื่องการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือทางสังคมมีกล่าวไว้ในบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย
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ข้อก�ำหนดพื้นที่

เนื้อที่พื้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ส่วนประกอบที่ก�ำหนดความต้องการพื้นที่ของสัตว์ ในระบบการจัดการอย่างเข้มงวดนั้น
รูปร่างของสิ่งล้อมรอบ ชนิดของพื้น ความสูงของเพดาน ที่ตั้งและมิติของที่ให้อาหารและน�้ำ ส่วนประกอบภายในสิ่งล้อมรอบ
และส่วนประกอบทางกายภาพและทางสังคมมีผลต่อการที่สัตว์รู้สึกถึงปริมาณ การรับรู้ และการใช้ (Strickland et al.,
1979; Strickland and Gonyou, 1995) เมื่อเป็นไปได้ควรให้สัตว์ในคอก กรง ลังไม้ คอกยกพื้นสามารถมองเห็นสัตว์ตัวอื่น
พนักงานดูแล และกิจกรรมต่างๆ โดยที่สิ่งนี้ไม่รบกวนวัตถุประสงค์การวิจัยหรือการสอน
ควรก�ำหนดความต้องการพื้นที่ของสัตว์เลี้ยงตามพื้นฐานขนาดร่างกาย ความสูงจรดหัวสัตว์ ช่วงของวงจรชีวิต
พฤติกรรม สุขภาพและสภาวะอากาศ ค�ำแนะน�ำทุกด้านในข้อแนะน�ำฉบับนี้อ้างถึงอาณาเขตของสัตว์ (เช่น ที่ว่างที่มีให้สัตว์ใช้)
ควรมีที่ว่างเพียงพอให้สัตว์สามารถปรับท่าทางตามปกติ รวมทั้งการยืน นอน พักผ่อน แต่งตัว กินอาหาร กินน�้ำ และการ
ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ยกเว้นมีการระบุให้เป็นอย่างอื่นโดยค�ำนึงถึงการทดลอง หรือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
เมื่อสัตว์อยู่อย่างแออัด การเพิ่มน�้ำหนักตัวและคุณสมบัติเฉพาะทางสมรรถภาพอาจถูกกด (Gehlbach et al., 1966;
Adams and Craig, 1985) และสัตว์อาจแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของพฤติกรรมความก้าวร้าว (Bryant and Ewbank, 1974;
Al-Rawi and Craig, 1975)

อุณหภูมิ ความดันไอของน�้ำ และการระบายอากาศ

อุ ณ หภู มิ ข องอากาศ ความดั น ไอของน�้ ำ และความเร็ ว ลมเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ในสภาพแวดล้ อ ม
ทางกายภาพของสัตว์เกษตร นอกจากนี้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ (เช่น สถานะของการติดเชื้อ) และพันธุกรรม
(เช่นการดัดแปลงทางพันธุกรรม) มีผลต่อสมดุลอุณหภูมิของสัตว์ และต่อพฤติกรรม เมตาบอลิซึม และสมรรถภาพของสัตว์
สัตว์เกษตรโดยส่วนใหญ่มักปรับตัวได้ง่ายต่อสภาพแวดล้อมที่มีค่าช่วงอุณหภูมิกว้าง ที่มักพบในสภาพล้อมรอบ
กลางแจ้งโดยธรรมชาติในหลายสภาพอาณาเขตภูมิอากาศของทวีปอเมริกา เขตอุณหภูมิเป็นกลาง (Thermoneutral Zone)
คือ ช่วงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมซึ่งสัตว์ใช้ปริมาณพลังงานจากการเผาผลาญอาหารเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ร่างกาย (NRC, 1981; Curtis, 1983; Yousef, 1985a) ภายในช่วงอุณหภูมินี้ร่างกายไม่ต้องตอบสนองด้วยการเผาผลาญ
พลังงานเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ อุณหภูมิของอากาศและความดันไอของน�้ำแปรเปลี่ยนอย่างมากตามที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เป็นระยะเวลายาวนานไม่จ�ำเป็นต้องแย่ลงทุกครั้งที่สัตว์กระทบความเครียดจาก
ความเย็นหรือความร้อน อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพรวมของการเผาผลาญพลังงานซึ่งใช้เพื่อจุดประสงค์การสืบพันธุ์
เมื่ออยู่นอกเขตมักใช้น้อยกว่าเมื่อมันอยู่ภายในเขตอุณหภูมิเป็นกลาง
สภาวะอุณหภูมิที่พึงประสงค์ส�ำหรับสัตว์เกษตรอยู่ภายในช่วงที่ไม่มีการสูญเสียทางสมรรถภาพ (Hahn, 1985)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง อาจเย็นกว่าหรืออุ่นกว่าอุณหภูมิที่พึงประสงค์เพียงชั่วครู่โดยไม่มีผลเสีย
ต่อความเป็นอยู่ที่ดี หรือประสิทธิภาพการผลิตของสัตว์ทั้งหมด (NRC, 1981) การประเมินการควบคุมอุณหภูมิ หรือการผลิต
การกระจายและสะสมความร้อน สามารถนับเป็นตัวบ่งชี้ของความเป็นอยู่ที่ดีโดยสัมพันธ์กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
(Hahn et al., 1992; Eigenberg et al., 1995; Mitoehner and Laube, 2003)
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่สัตว์ประสบจริง (เช่น อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ) แสดงผลรวมของ
ตัวแปรหลายอย่าง ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ ความดันไอของน�้ำ ความเร็วลม อุณหภูมิของพื้นผิวโดยรอบ อายุ เพศ น�้ำหนัก
สถานะการติดเชื้อ สถานะการดัดแปลงพันธุกรรม สถานะการปรับตัว ระดับการเคลื่อนไหว ท่าทาง ระยะการสืบพันธุ์ สภาพ
ร่างกาย และสูตรอาหารสัตว์
เพื่อเอาชนะข้อด้อยของการใช้อุณหภูมิที่อยู่ล้อมรอบ เป็นตัวบ่งชี้ของความสุขสบายของสัตว์เพียงอย่างเดียว มีการ
ก�ำหนดดัชนีอุณหภูมิขึ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติการมีอิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดล้อมหลายชนิดต่อสัตว์ Thom (1959) มีดัชนี
อุณหภูมิ-ความชื้น (THI) ซึ่งน�ำไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่อสภาวะปานกลางถึงร้อน ร่วมกับข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวกับความเร็วลมและ
ปริมาณรังสีความร้อนที่รับทราบแล้ว (NOAA, 1976) ณ ขณะนี้ค่า THI ได้กลายเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันเองส�ำหรับการ
จ�ำแนกสภาพของอุณหภูมิในการทดลองสัตว์หลายอย่าง และการเลือกวิธีการปฏิบัติจัดการระหว่างฤดูกาลนอกเหนือจากฤดู
หนาว (Hahn et al., 2003)
ค่า THI ได้ถูกใช้ต่อมาเป็นพื้นฐานดัชนีความปลอดภัยของสภาพอากาศส�ำหรับปศุสัตว์ (LWSI; LCI, 1970)
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เพื่ออธิบายประเภทของความเครียดจากความร้อน ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนส�ำหรับปศุสัตว์ที่ประสบกับสภาพอากาศวิกฤต
ประเภทของ LWSI ได้แก่ ตื่นตัว (74 < THI < 79) อันตราย (79 ≤ THI < 84) และฉุกเฉิน (THI ≥ 84) นอกจากนี้ ค่า THI
ระหว่าง 70 และ 74 เป็นตัวบ่งชี้ให้ผู้ผลิตสัตว์ทราบว่า เขาเหล่านั้นจ�ำเป็นต้องตื่นตัว เพราะมีโอกาสเกิดความเครียด
จากความร้อนในปศุสัตว์
ค่าดัชนี {ดัชนีอุณหภูมิลมหนาว (°ซ) = 13.12 + (0.6215 x AT) – [11.37 x (WSPD)0.16] + [0.3965 x AT x
(WSPD)0.16]} เมื่อ AT คือ อุณหภูมิลม (°ซ) และ WSPD คือ ความเร็วลม (ม/วินาที) เป็นแบบจ�ำลองที่มีพื้นฐานทางสรีรวิทยา
และนับรวมค่าความคาดเคลื่อนที่มีอยู่ในดัชนีอุณหภูมิลมหนาวสะท้าน (WCI) ซึ่งไม่มีพื้นฐานคุณสมบัติการแลกเปลี่ยน
ความร้อนของเนื้อเยื่อร่างกาย อย่างไรก็ดี ค่า WCI ดั้งเดิมใกล้เคียงกับการสูญเสียความร้อน และเหมือนกับสูตรการค�ำนวณ
ดัชนีอุณหภูมิที่รายงานโดย Ames Insley (1975) ส�ำหรับแกะและโคสูตรที่พัฒนาโดย Ames Insley (1975) ค�ำนวณ
การแลกเปลี่ ย นความร้ อ นผ่ า นชิ้ น ส่ ว นของผิ ว หนั ง สั ต ว์ แ ละหนั ง สั ต ว์ ที่ ฟ อกแล้ ว ที่ เ ก็ บ ตั ว อย่ า งมาก่ อ น อย่ า งไรก็ ดี
เขาไม่ได้ค�ำนวณไขมันปกคลุมและกระบวนการควบคุมอื่นๆ ที่ใช้ในการบรรเทาความเครียดจากความหนาว นอกจากนี้การ
สูญเสียความร้อนของร่างกายที่เกี่ยวพันกับลม จะเป็นสัดส่วนกับพื้นผิวที่สัมผัสและไม่ใช่พื้นผิวทั้งหมดของร่างกาย ค่า
ความคาดเคลื่อนนี้มีอยู่ในค่า WCI แบบดั้งเดิม
ระบบระบายอากาศก� ำ จั ด ความร้ อ น ความดั น ไอของน�้ ำ และมลพิ ษ ในอากาศจากสถานที่ ป ิ ด ล้ อ มของสั ต ว์
(เช่น อาคารซึ่งอากาศเข้าและออกโดยผ่านทางช่องเปิดซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้) ในขณะเดียวกัน
ก็น�ำอากาศบริสุทธิ์เข้ามา การพิจารณาหลักในการป้องกันโรคทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ คือให้มีการระบายอากาศอย่าง
พอเพียง เมื่อการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งวิกฤต อาจต้องการการท�ำอากาศให้เย็นหรือร้อนเพื่อสนับสนุนระบบระบายอากาศ
อาจจ�ำเป็นต้องกรองหรือปรับอากาศด้วยส�ำหรับการวิจัยบางชนิด
โดยปกติ การระบายอากาศเป็นวิธีแรก ในการรักษาอุณหภูมิของอากาศและความดันไอของน�้ำในสภาพแวดล้อม
จุลภาคของสัตว์ตามที่ต้องการ ปริมาณการระบายอากาศตามความจ�ำเป็นจะขึ้นอยู่กับขนาด จ�ำนวน ชนิด อายุ สูตรอาหาร
ของสัตว์ ระบบการจัดการของเสีย และสภาวะของบรรยากาศ ควรค�ำนึงถึงอุปกรณ์และการปฏิบัติทางสัตวบาลในการออกแบบ
และใช้ระบบการระบายอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะความร้อนและความดันไอของน�้ำภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ควรเพิ่มอัตราการระบายอากาศในโรงเรือนปิด (MWPS, 1989, 1990a,b) ให้มีค่าสูงขึ้นกว่าค่าต�่ำสุดในฤดูหนาว
(เพื่อก�ำจัดความดันไอของน�้ำ สิ่งปนเปื้อน และกลิ่น ตลอดจนปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน) จนถึงค่าสูงสุดในฤดูร้อน
(มักมีค่าประมาณ 10 เท่าของอัตราต�่ำสุด เพื่อจ�ำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในโรงเรือน ซึ่งเกี่ยวกับปริมาณรังสีแสงอาทิตย์
และความร้อนของสัตว์ที่รู้สึก) การตระหนักถึงการเพิ่มอัตราระบายอากาศโดยเฉลี่ยมากขึ้น 10 เท่าจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน
เป็นสิ่งส�ำคัญในโรงเรือนปศุสัตว์และสัตว์ปีกโดยทั่วไป ซึ่งต้องจัดให้มีเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นแหล่งหลักของความดัน
ไอของน�้ำ ความร้อน และสสารที่มีกลิ่น (ในทางอ้อม) การค�ำนวณอัตราการระบายอากาศตามพื้นฐานมวลของตัวสัตว์
จึงถูกต้องกว่าค่าซึ่งค�ำนวณตามบรรทัดฐานอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ
ใช้ ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์ เ ป็ น เกณฑ์ ป กติ ใ นการจั ด การส่ ว นประกอบความชื้ น ในอากาศ อั ต ราการระบายอากาศ
ในสภาพอากาศร้อนควรมีมากพอเพียง เพื่อรักษาความชื้นสัมพัทธ์ต�่ำกว่า 80% ในโรงเรือนสัตว์แบบปิด (Curtis, 1983; Hinkle
and Stromberg, 1983) ยกเว้นในสถานการณ์ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์สูงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ในทางกลับกันอัตรา
การระบายอากาศระหว่างอากาศหนาวควรมีค่าต�่ำเพียงพอ เพื่อให้ม่ันใจว่าความชื้นสัมพัทธ์ไม่ลดค่าต�่ำลงซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพ ยกเว้นถ้ามีความจ�ำเป็นเพื่อคุณภาพอากาศหรือการควบแน่นของไอน�้ำท�ำให้อัตราสูงกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยธรรมดาความชื้นของบรรยากาศไม่ได้เป็นปัจจัยส�ำคัญของอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่ง
อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นเท่าอุณหภูมิที่ผิวตัวสัตว์ ในกรณีนี้สัตว์จะต้องพึ่งพาการระเหยเกือบทั้งหมดในการสูญเสียความร้อน
เพื่อรักษาอุณหภูมิให้สมดุลย์กับสภาพแวดล้อม
มีการใช้พัดลมเพื่อเสริมการเคลื่อนที่อากาศระหว่างอากาศร้อน ถ้าการเคลื่อนที่ของอากาศตามธรรมชาติมีเล็กน้อย
การท�ำให้เปียกโดยตรงมีประสิทธิภาพในการลดความเครียดจากความร้อนในโคและสุกร อย่างไรก็ตามท�ำให้เกิดการตาย
ของสัตว์ปีก สามารถท�ำให้เปียกได้ดีที่สุดโดยการใช้พ่นฝอยน�้ำหรือหยดน�้ำลงบนตัวสัตว์โดยตรง มีการใช้เครื่องพ่นละอองน�้ำ
และเครื่องท�ำความเย็นด้วยการระเหยของน�้ำ ที่ออกแบบเพื่อลดอุณหภูมิกระเปาะแห้งในการลดความเครียดจากความร้อน
ของสัตว์เกษตรด้วย

การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย
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แผงกันแดดซึ่งถูกออกแบบและบ�ำรุงรักษาอย่างถูกต้องป้องกันสัตว์จากความเครียดจากความร้อน ด้วยการลด
ปริมาณการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ถ้ามีต้นไม้อยู่ก็เป็นก�ำบังแดดตามอุดมคติ ยอมรับให้ใช้หลังคากันแดดสังเคราะห์ได้
ต้องออกแบบการระบายอากาศด้วยเครื่องจักร และมีการใช้งานทั้งช่องอากาศเข้าและพัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อการ
กระจายและการผสมของอากาศอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดสภาวะที่สม�่ำเสมอกระจายทั่วบริเวณที่ให้สัตว์อาศัยอยู่
การระบายอากาศด้วยเครื่องจักรมีการท�ำให้เกิดความแตกต่างของแรงดันอากาศสถิตย์ระหว่างภายในและภายนอกโรงเรือน
ด้วยพัดลม น�ำอากาศสะอาดเข้าและปล่อยอากาศเสียซึ่งมีความร้อน แรงดันของไอน�้ำ และมลพิษในอากาศออกจากอาคาร
ถ้าออกแบบการระบายอากาศด้วยเครื่องจักรอย่างถูกต้อง สามารถให้การควบคุมการแลกเปลี่ยนอากาศของโรงเรือนสัตว์
ที่ปิดและมีฉนวนกันความร้อนในสภาพอากาศหนาว ได้ดีกว่าการระบายอากาศแบบธรรมชาติ ประสิทธิภาพของการระบาย
อากาศแบบธรรมชาติในสภาพอากาศหนาวจะขึ้นอยู่กับการออกแบบและทิศทางที่ตั้งของอาคาร ตลอดจนชนิด จ�ำนวนสัตว์
ที่อาศัยอยู่ และระยะช่วงชีวิตของสัตว์เหล่านั้น
การระบายอากาศแบบธรรมชาติใช้การลอยตัวของความร้อนและกระแสลม เพื่อปล่อยให้อากาศไหลผ่านช่อง
ของผนังหรือที่ขอบรอบนอกของอาคาร การระบายอากาศแบบธรรมชาติมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษส�ำหรับโรงเรือนเย็น
(เช่น โรงเรือนที่ไม่มีการจ่ายความร้อนนอกเหนือจากความร้อนของสัตว์) ในที่ที่มีสภาพอากาศปานกลาง อย่างไรก็ตาม
มักแนะน�ำการใช้ผนัง ฝ้าเพดานและพื้นที่มีฉนวนเพื่อลดการควบแน่นของไอน�้ำ อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศที่จ�ำเป็น
เพื่อก�ำจัดความดันไอน�้ำที่สัตว์สร้างขึ้นและการระเหยของน�้ำจากพื้นผิวของสภาพแวดล้อม ท�ำให้อุณหภูมิอากาศภายใน
โรงเรือนเย็นลงใกล้เคียงกับค่าของอุณหภูมินอกอาคาร ถ้าระบบน�้ำและท่อน�้ำถูกปกคลุมจากการเป็นน�้ำแข็ง อุณหภูมิต�่ำ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน คือ จุดที่มูลสัตว์กลายเป็นน�้ำแข็ง ถึงแม้ว่าอุณหภูมิ ณ จุดนี้อาจเย็นเกินไปส�ำหรับสัตว์บางชนิด
หรือบางช่วงของวงจรชีวิต ม่านหรือแผงกันลมอัตโนมัติ ฝ้าเพดานติดฉนวน และพัดลมหมุนเวียนอากาศช่วยควบคุมและ
ส่งเสริมระบบการระบายอากาศ
การระบายอากาศในโรงเรือนส�ำหรับลูกสัตว์เกิดใหม่ระหว่างสภาวะอากาศหนาวเย็น ควรรักษาคุณภาพอากาศ
ที่มีความดันไอน�้ำและมลพิษอื่นๆ ซึ่งยอมรับได้ด้วยโดยไม่ท�ำให้สัตว์หนาวสั่น ความเร็วลมที่ผ่านสัตว์อายุน้อยควรต�่ำกว่า
0.25 เมตร/วินาที (50 ฟุต/นาที) ไม่ควรมีลมแรงพัดผ่านลูกสัตว์ปีกหรือลูกสุกร
การระบายอากาศในโรงเรือนสัตว์ระหว่างสภาพบรรยากาศร้อน อุ่น หรือหนาว ควรรักษาความร้อนให้สัตว์สบาย
เท่าที่ท�ำได้ อัตราการระบายอากาศในอุดมคติควรมีสูงมากพอ เพื่อป้องกันอุณหภูมิภายในโรงเรือนจากอุณหภูมิภายนอกที่
สูงเกินไป (ขีดจ�ำกัดอุณหภูมิเพิ่มขึ้น; Curtis, 1983) โดยมากกว่า 3°ซ (5°ฟ) เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมมากกว่า 32°ซ (90°ฟ)
ส�ำหรับสัตว์เล็ก และมากกว่า 25°ซ (78°ฟ) ส�ำหรับสัตว์ใหญ่ในบริเวณแห้งแล้งมากหรือกึ่งแห้งแล้งซึ่งโอกาสสูญเสียความร้อน
มีมาก อุณหภูมิของอากาศอาจขึ้นสูงถึง 43°ซ (110°ฟ) เป็นเวลา 1 ถึง 2 วันหรือนานกว่าโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ที่ดีของสัตว์ ถ้าสัตว์ได้ปรับตัวโดยให้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
การออกแบบระบบระบายอากาศควรอยู่บนพื้นฐานการก่อสร้างอาคารและอัตราความดันไอของน�้ำและการสร้าง
ความร้อนของสัตว์ที่อาศัยอยู่ (Curtis, 1983; Hinkle and Stromberg, 1983) กรอบอ้างอิงคือสภาพแวดล้อมจุลภาคของสัตว์
ตัวอย่างเช่น ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ นิยมให้ลูกโคที่ใช้ทดแทนโคนมสาวอยู่ในโรงเรือนของลูกโคเป็นที่ให้ความสบาย
ถึงแม้ว่าโรงเรือนให้สภาพแวดล้อมจุลภาคที่หนาวเย็นส�ำหรับลูกโคในฤดูหนาวในแนวเส้นรุ้งตอนเหนือ ถ้าได้รับการดูแล
อย่างถูกต้องลูกโคก็ยังอยู่ได้อย่างสบาย (MWPS, 1995) ในโรงเรือนปิดระหว่างระยะเวลาอากาศร้อน อาจต้องเพิ่ม
ความสามารถการระบายอากาศ (การแลกเปลี่ยนอากาศ 60 ครั้ง/ชั่วโมงหรือมากกว่า)
ในโรงเรื อ นสั ต ว์ ป ิ ด ทึ บ ทั้ ง อุ ณ หภู มิ ส ภาพแวดล้ อ มและคุ ณ ภาพอากาศขึ้ น อยู ่ กั บ การท� ำ หน้ า ที่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ของระบบระบายอากาศ ระบบเตื อ นโดยอั ต โนมั ติ เ ป็ น สิ่ ง พึ ง ปรารถนา เพื่ อ เตื อ นบุ ค ลากรผู ้ ดู แ ลสั ต ว์ แ ละยามรั ก ษา
ความปลอดภัยเมื่อไฟฟ้าดับ และมีสภาพแวดล้อมเกินขีดที่ทนได้ (Clark and Hahn, 1971) และควรค�ำนึงถึงการมีเครื่องก�ำเนิด
ไฟฟ้าใช้ ณ สถานที่
เมื่อออกแบบระบบระบายอากาศ ควรค�ำนึงถึงความดันอากาศสัมพัทธ์ระหว่างบริเวณห้องสัตว์และส่วนบริการ
ของอาคารเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดการน�ำเชื้อโรคในอากาศหรือสารพิษในอากาศ ที่อาจเข้าสู่ส่วนบริการให้มีน้อยที่สุด ควรเสาะหา
ค�ำแนะน�ำของวิศวกรเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น เพื่อการออกแบบและการใช้ค�ำแนะน�ำของอุปกรณ์ระบายอากาศ
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บทที่ 3

คุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ หมายถึง ธรรมชาติของอากาศโดยค�ำนึงผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตลอดจน
มนุษย์ที่ท�ำงานกับสัตว์เหล่านี้ คุณภาพอากาศมักบ่งบอกถึงส่วนประกอบของอากาศบางอย่าง ก๊าซ ฝุ่นละออง และละออง
ของเหลว รวมทั้งสิ่งต่างๆ ซึ่งน�ำเชื้อจุลชีพหลากหลายชนิด
การระบายอากาศ การจัดการของเสีย และการสัตวบาลอย่างดีมักส่งผลให้มีคุณภาพอากาศที่ยอมรับได้ ก๊าซแอมโมเนีย
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คาร์บอนโมนอกไซด์ และมีเทนเป็นก๊าซพิษที่ต้องค�ำนึงถึงมากที่สุดในสถานที่เลี้ยงสัตว์ (Curtis, 1986) นอกจาก
นี้ OSHA (1995) ก�ำหนดระดับการคุกคามที่ยอมรับได้ส�ำหรับพนักงานซึ่งได้รับก๊าซเหล่านี้ 8 ชั่วโมงทุกวันท�ำงาน ความเข้มข้น
ของแอมโมเนียซึ่งสัตว์ได้รับทั่วไปควรน้อยกว่า 10 ppm และไม่ควรเกิน 25 ppm แต่ไม่ควรมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์หากเกิน
พิกัดเพียงชั่วขณะ (Von Borell et al., 2007) ความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เปรียบเทียบกันได้ คือ 10 และ 50 ppm
ตามล�ำดับ ความเข้มข้นของคาร์บอนโมนอกไซด์ (เพิ่มขึ้นจากเครื่องท�ำความร้อนที่ไม่มีการระบายอากาศ) ในอากาศที่สัตว์หายใจ
เข้าไม่ควรสูงเกิน 150 ppm และก๊าซมีเทน (ซึ่งระเบิดได้ที่ระดับความเข้มข้นในอากาศ) ไม่ควรสูงเกิน 50,000 ppm ต้องจัด
ให้มีการระบายอากาศเป็นพิเศษเมื่อสูบของเสียในบ่อเก็บใต้พื้นทิ้ง เพราะว่าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสัตว์และมนุษย์จากก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และจากก๊าซมีเทนซึ่งถูกปล่อยออกมา
มีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบต่อความหนาแน่นของฝุ่นในอากาศ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ การเคลื่อนไหวของสัตว์
ความเร็วลม และชนิดของอาหาร ความหนาแน่นของฝุ่นมีค่าต�่ำกว่า เมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูง มีการเคลื่อนไหวของ
สัตว์อย่างมาก และความเร็วลมสูงกวนละอองฝุ่นได้มากกว่า และท�ำให้มันลอยอยู่ได้นานกว่า ไขมันและน�้ำมันที่เพิ่มลง
ในอาหารช่วยลดการเกิดฝุ่น (Chiba et al., 1985) จุลชีพและก๊าซพิษต่างๆ อาจจับกับฝุ่นละอองในอากาศ
OSHA (1995) ก�ำหนดระดับค่าฝุ่นละอองที่ยอมรับได้ บนพื้นฐานการคุกคามคนงาน 8 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่ใส่
หน้ากาก ระดับค่าฝุ่นละอองของฝุ่นที่ถูกหายใจเข้าที่ยอมรับได้ คือ 5 มก/ม3 (มีขนาดละออง 5 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่า)
และ 15 มก/ม3 ส�ำหรับฝุ่นทั้งหมด ถึงแม้ว่าสัตว์สามารถทนฝุ่นเฉื่อยที่ระดับสูงกว่าโดยไม่มีความสูญเสียที่ต่อสุขภาพหรือ
ความเป็นอยู่ที่ดีที่พบได้ (Curtis an d Drummond, 1982) ควรลดความหนาแน่นของฝุ่นในโรงเรือนสัตว์ให้มีน้อยที่สุด
ควรลดความเข้มข้นของเชื้อจุลชีพในอากาศให้มีน้อยที่สุด ควรควบคุมฝุ่นและความดันไอของน�้ำ ระบบระบายอากาศ
ควรสกัดกั้นการผสมของอากาศจากสภาพแวดล้อมจุลภาคที่ติดเชื้อ ไม่ให้ปนกับอากาศที่มาจากสภาพแวดล้อมจุลภาคที่ไม่ติดเชื้อ

แสงสว่าง

ควรมีแสงสว่างกระจายสม�่ำเสมอทั่วโรงเรือนส�ำหรับสัตว์ มีการส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อช่วยด�ำรงการปฏิบัติทาง
สัตวบาลอย่างดี และยอมให้มีการสังเกตอาการสัตว์ได้อย่างเหมาะสม คงความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ และสภาวะส�ำหรับ
การท�ำงานของพนักงานอย่างปลอดภัย บรรทัดฐานส�ำหรับระบบแสงสว่างในสถานที่เลี้ยงสัตว์มีอยู่(MWPS, 1987b)
ถึ ง แม้ ว ่ า มี ก ารใช้ แ บบแผนการจั ด การแสงสว่ า งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ประจ� ำ ในอุ ต สาหกรรมการเลี้ ย งสั ต ว์
อยู่อย่างมากมาย เพื่อสนับสนุนสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการแพร่ขยายพันธุ์ แต่ยังไม่มีข้อก�ำหนดที่ระบุชัดเจนส�ำหรับ
การรักษาสุขภาพและความคงที่ทางสรีรวิทยาของสัตว์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ควรให้สัตว์ได้รับระยะเวลามืดสว่างตลอดวงจร
เวลา 24 ชั่วโมง ยกเว้นโปรโตคอลระบุให้เป็นอย่างอื่น เอกสารอ้างอิงเรื่องแสงสว่างและระยะเวลามีแสงสว่างของสัตว์
แต่ละชนิดให้ดูบทที่ 6 ถึง 11 อาจใช้แสงสีแดงหรือแสงสลัวถ้าจ�ำเป็น เพื่อควบคุมปัญหาต่างๆ เช่น การจิกขนกันของสัตว์ปีก
และการกัดหางกันของปศุสัตว์
การจัดให้มีการควบคุมความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงได้ และการซ่อมบ�ำรุงโคมไฟฟ้าตามปกติ ช่วยท�ำให้มั่นใจว่า
ความเข้มของแสงมีความเหมาะสมกับการประหยัดพลังงานและความจ�ำเป็นของสัตว์ (ตามที่สัตว์เหล่านั้นรับรู้) ตลอดจน
การให้ความเข้มแสงอย่างเพียงพอส�ำหรับบุคลากรซึ่งก�ำลังท�ำงานในห้องสัตว์ อาจให้มีระบบไฟแสงสว่างที่มีการควบคุมเวลา
หรือให้แสงตามจ�ำเป็นเพื่อให้มีวงจรกลางวันกลางคืน ควรตรวจเช็คเครื่องตั้งเวลาเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าท�ำงานอย่างถูกต้อง

การจัดการสิ่งปฏิกูลและการสุขาภิบาล

ระบบการการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสถานที่ใดๆ เพื่อดูแลสัตว์อย่างเข้มงวด ระบบ
มีเป้าหมาย ดังนี้

การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย
•
		
•
•
•
•
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มีสถานที่สะอาดที่ยอมรับได้ เพื่อรักษาระดับสุขภาพของพนักงาน และสุขภาพกับการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์		
เพื่อป้องกันมลภาวะของน�้ำ ดิน และอากาศ
เพื่อลดการเกิดกลิ่นและฝุ่นให้มีน้อยที่สุด
เพื่อลดสัตว์ก่อความร�ำคาญและปรสิตให้มีน้อยที่สุด
เพื่อปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการตรวจสอบสุขาภิบาล และ
เพื่อปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย กฎข้อบังคับและนโยบายของท้องถิ่น ของรัฐ และของรัฐบาลกลาง

MWPS (1993) อธิบายการวางแผนและการออกแบบสถานที่และอุปกรณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลส�ำหรับปศุสัตว์
การท�ำตามแผนที่ก�ำหนดไว้เพื่อท�ำให้มั่นใจได้ว่าสัตว์ได้รับการเลี้ยงให้อยู่ในสภาพแห้งและสะอาด และได้รับสิ่ง
ล้อมรอบซึ่งสบายและเอื้อต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลที่ดีจ�ำเป็นส�ำหรับสถานที่เลี้ยงดูสัตว์เข้มงวด พนักงานดูแลสัตว์และ
เจ้าหน้าที่มืออาชีพควรเข้าใจหลักเกณฑ์ของการสุขาภิบาลที่ดี การสุขาภิบาลที่ระดับต่างกันอาจมีความเหมาะสมภายใต้
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกเก็บอยู่ในถุง บ่อ บ่อกลางแจ้ง บนพื้นดินหรือแบบอื่น
และระบบที่อยู่ของสัตว์เป็นอย่างไร ในบางกรณีอาจจงใจให้สัตว์สัมผัสสิ่งปฏิกูลของตัวเองเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ควรจัดท�ำและ
ใช้แผนการสุขาภิบาลของสถานที่เลี้ยงสัตว์เกษตรแต่ละแห่งซึ่งเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ควรท�ำความสะอาดในของ
ตัวอาคาร ทางเดิน พื้นที่เก็บของ ห้องก่อนเข้าห้องสัตว์ และบริเวณอื่นๆ อย่างสม�่ำเสมอและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม
ควรน�ำขยะภายในภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียไปทิ้งบ่อยๆ และควรท�ำความสะอาดอุปกรณ์สำ� หรับท�ำความสะอาดบ่อยๆ
การใช้ถุงบุด้านในถังขยะและการล้างถังขยะสม�่ำเสมอเป็นการปฏิบัติที่ดี
สั ต ว์ มี จุ ล ชี พ อยู ่ ใ นร่ า งกายซึ่ ง สามารถท� ำ ให้ เ กิ ด โรคในมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ ช นิ ด อื่ น ๆ ดั ง นั้ น ควรก� ำ จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล
อย่างสม�่ำเสมอ ยกเว้นถ้ามีการใช้ระบบการปูวัสดุรองนอนอย่างหนา หรือการจัดเก็บเพื่อกักสิ่งปฏิกูลไว้ และควรมีโปรแกรม
เพื่อการฆ่าเชื้อที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดเชื้อก่อโรคในสภาพแวดล้อมให้มีอยู่น้อยที่สุด
ในการท�ำความสะอาดขั้นสุดท้าย ควรก�ำจัดสิ่งสกปรกอินทรีย์ออกจากอุปกรณ์และจากผิวของพื้น ผนังและฝ้าเพดาน
ให้หมด ถ้าการบรรลุประสิทธิภาพของการสุขาภิบาลต้องขึ้นกับความร้อน อุปกรณ์เครื่องท�ำความสะอาดควรสามารถจ่ายน�้ำ
ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า 82°ซ (180°ฟ) เมื่อใช้ในการฆ่าเชื้อด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้ออุณหภูมิของน�้ำที่ใช้ล้างอาจเย็นกว่า ถ้าไม่มี
เครื่องอาจล้างพื้นผิวของอุปกรณ์ให้สะอาดด้วยมือร่วมกับสารซักฟอกที่เหมาะสมและน�้ำยาฆ่าเชื้อร่วมกับการขัดถูอย่างแรง
ระยะเวลาระหว่างการใช้โรงเรือนอย่างเข้มงวดให้สัมฤทธิ์ผลอาจกระทบสุขภาพและสมรรถภาพของสัตว์ ในการ
จัดการสถานที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับการจัดการโรคในบางสถานะ มีการฆ่าเชื้อโรงเรือนสัตว์อย่างสมบูรณ์ในช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน
เมื่อสัตว์มีการเข้าออกพร้อมกัน
โปรแกรมการหมุนเวียนทุ่งหญ้ากับไร่ธัญพืชเพื่อการพักทุ่งหญ้า และโปรแกรมเพื่อยอมให้สัตว์ชนิดอื่นแทะเล็มหญ้า
สามารถช่วยในการควบคุมโรคและปรสิตที่เกิดจากดิน การใส่ปุ๋ยด้วยการแผ่มูลสัตว์บนทุ่งหญ้าเป็นการปฏิบัติจัดการที่ดี
และยอมรับได้ แต่อาจแพร่สารพิษและเชื้อก่อโรคต่างๆ (Wray and Sojka, 1977) ควรระมัดระวังเมื่อทราบว่ามูลของ
สัตว์ติดเชื้อก่อโรคและควรพิจารณาวิธีการก�ำจัดของเสียด้วยวิธีอื่น
โปรแกรมสุขภาพสัตว์ควรก�ำหนดเกณฑ์การเก็บ การจับ และการใช้สารเคมีที่มุ่งหมาย เพื่อฆ่าเชื้อจุลชีพและปรสิต
ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีด�ำเนินการป้องกัน การให้ภูมิคุ้มกัน การรักษา และการทดสอบส�ำหรับโรคติดเชื้อที่มีอยู่ในท้องที่
เมื่อตรวจพบเชื้อก่อโรครุนแรง อาจจ�ำเป็นต้องฆ่าเชื้อสภาพแวดล้อม การก�ำจัดพื้นที่ชื้นแฉะและมีดินโคลนใน
สภาพทุ่งหญ้าอาจท�ำไม่ได้ แต่มีทางเลือกโดยการยืดระยะเวลาการพักทุ่งหญ้า อาจต้องขูดผิวคอกสัตว์แห้ง (drylot) ออก
และเติมใหม่ด้วยวัสดุที่ไม่ปนเปื้อน การท�ำความสะอาดโรงเรือนสัตว์อย่างละเอียดอาจตามด้วยการฆ่าเชื้อ การเลือกสาร
ฆ่าเชื้อควรอยู่บนพื้นฐานความรู้เรื่องเชื้อที่มีโอกาสก่อโรค และความไวของเชื้อต่อสารฆ่าเชื้อเฉพาะต่างๆ (Meyerholz and
Gaskin, 1981a,b)
อุปกรณ์และครุภัณฑ์บางชนิด (เช่น การท�ำให้ปลอดเชื้อด้วยเครื่องอบด้วยความร้อน หรือด้วยก๊าซ) เป็นสิ่งจ�ำเป็น
เมื่อมีเชื้อจุลชีพบางอย่างอยู่ และใช้กับสถานที่และฝูงสัตว์พิเศษเฉพาะ ยกเว้นในกรณีพิเศษต่างๆ (เช่น สัตว์ที่ปลอดเชื้อ
จ�ำเพาะ) ถ้าใช้วัสดุสะอาดต่างๆ ที่ได้รับมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ อาจไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้อุปกรณ์ อาหาร และวัสดุรองนอน
ปลอดเชื้อเป็นประจ�ำ ควรใช้ระบบส�ำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ในบริเวณที่ใช้สารอันตรายทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพ
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บทที่ 3

อาหารและน�้ำ
จะต้องให้อาหารและน�้ำแก่สัตว์อย่างสม�่ำเสมอ ตามก�ำหนดเวลาเป็นประจ�ำ โดยสอดคล้องกับความต้องการ
ซึ่งได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิดโดย NRC (1985, 1988, 1994, 2001, 2007) และตามที่แนะน�ำไว้ส�ำหรับพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์ เมื่อต้องมีการยกเว้นตามที่โปรโตคอลการทดลองหรือการแนะน�ำก�ำหนด สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการให้เหตุผล
สมควรในโปรโตคอล และอาจต้องมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ (IACUC) ต้องออกแบบและวางที่
ให้อาหารและน�้ำในต�ำแหน่งที่สัตว์เข้าถึงได้ง่ายโดยปราศจากการแก่งแย่งจนเกินควร (NRAE, 1990; Lacy, 1995; Pirkelmann,
1995; Taylor, 1995)
ต้องให้มีน�้ำอย่างพอเพียงเพื่อสนองความจ�ำเป็นประจ�ำวันของสัตว์ ต้องท�ำความสะอาดรางให้น�้ำ อ่างหรืออุปกรณ์
ให้น�้ำอย่างอื่นตามความจ�ำเป็น เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าสัตว์ได้รับน�้ำกินพอเพียง และเพื่อป้องกันการแพร่จุลชีพ หรือโรคที่เกี่ยวกับ
การปนเปื้อน หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยืนยันแล้วควรทดสอบคุณภาพแหล่งน�้ำที่ไม่ใช่ของเทศบาลเป็นครั้งคราว
ควรเก็บครุภัณฑ์และอาหารปริมาณมากในบริเวณที่เหมาะสมและตามที่จัดไว้ (MWPS, 1987a) ต้องบ�ำรุงรักษา
ตู้เก็บอาหารปริมาณมากและถังอาหาร และปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้สัตว์ก่อความร�ำคาญเข้า ป้องกันการปนเปื้อนด้วยน�้ำและ
การเจริญของจุลชีพ ภาชนะที่ใช้เก็บควรสะอาดตามความจ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจคุณภาพอาหาร ควรท�ำความสะอาดบริเวณ
โดยรอบภาชนะต่างๆ เป็นประจ�ำ เช่น บริเวณแท่นหมุนรองถังอาหาร ควรเก็บถุงอาหารห่างจากพื้นบนแท่นหรือหิ้ง และ
ควรปิดฉลากทุกถุงแสดงสิ่งที่บรรจุ วันที่ผลิต หรือวันที่ที่ต้องใช้ให้หมด ควรเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีการซึ่งป้องกันการปนเปื้อน
สารเคมี และ/หรือสัตว์ก่อความร�ำคาญ ตัวอย่างเช่น ควรเก็บถุงอาหารที่เปิดแล้วในภาชนะปิด ควรท�ำความสะอาดวัสดุ
และอุปกรณ์การผสม อุปกรณ์การขนส่ง และที่ให้อาหาร/บริเวณที่ให้อาหารเป็นประจ�ำเพื่อท�ำให้มั่นใจว่าสัตว์ได้รับอาหาร
อย่างพอเพียง และป้องกันการติดต่อโรคที่เกี่ยวกับจุลชีพหรือที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน ควรให้อาหารที่ถูกใส่อยู่ในรถเข็น
หรืออุปกรณ์อย่างอื่นโดยทันที หรือปิดคลุมไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดสัตว์ก่อความร�ำคาญ ควรจัดท�ำโปรแกรมควบคุมสัตว์
ก่อความร�ำคาญอย่างมีประสิทธิภาพในบริเวณเก็บอาหาร พนักงานผู้ดูแลสัตว์ควรตรวจสอบอาหารตามปกติเพื่อระบุว่า
ความผิดปกติที่เห็นได้ด้วยตา เช่น รา สิ่งแปลกปลอม หรือมูลสัตว์ ไม่ควรให้อาหารที่ผิดปกติเช่นนี้แก่สัตว์จนกว่าส่วนประกอบ
ผิดปกติถูกก�ำจัดออก หรือพิจารณาว่าอาหารนั้นปลอดภัย ควรเก็บสารพิษต่างๆ (Osweiler, 1985) ในบริเวณที่จัดไว้ห่างจาก
อาหารและสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงการกินโดยอุบัติเหตุ

สภาพแวดล้อมทางสังคม

สัตว์เกษตรเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติ และการแยกสัตว์ออกจากสังคมท�ำให้สัตว์เครียด (Gross and Siegel, 1981;
Marsden and Wood-Gush, 1986) สัตว์เกษตรซึ่งใช้ในการวิจัยและการทดสอบ โดยปกติอยู่เป็นฝูงหรือกลุ่มภายใต้สภาวะ
ตามธรรมชาติ เมื่อท�ำได้ควรเลี้ยงเป็นคู่ หรือกลุ่ม Mench และคณะ (1992) ได้อภิปรายข้อควรค�ำนึงที่เกี่ยวกับการให้
สัตว์เกษตรอยู่เป็นสังคม ถ้าให้สัตว์อยู่เป็นสังคมไม่ได้เพราะว่าโปรโตคอลการทดลอง หรือเพราะว่าความก้าวร้าวของสมาชิก
กลุ่มที่ท�ำให้สัตว์บาดเจ็บโดยไม่สามารถป้องกันได้ ควรให้สัตว์อยู่เดี่ยวโดยการได้เห็น ได้ยิน และ (หรือ) การได้กลิ่นสมาชิก
สัตว์ชนิดเดียวกันตัวอื่นๆ การมีสังคมกับมนุษย์และการสัมผัสกับมนุษย์ในทางบวกเป็นประจ�ำก็เป็นผลดีเช่นกัน (Gross and
Siegel, 1982; Hemsworth et al., 1986, 1993) ในบางกรณี สัตว์ชนิดหนึ่งสามารถใช้เป็นเพื่อนตัวหนึ่งของสัตว์ชนิดอื่น
(เช่น แพะ และม้า; Gross and Siegel, 1982; Hemsworth et al., 1986, 1993) ในบางครั้งต้องแยกสัตว์จากกันชั่วคราว
เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ (เช่น ระหว่างการฟื้นจากการสลบ) แต่ควรคืนสัตว์สู่สภาพสังคมเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

การแยกสัตว์แต่ละชนิดออกจากกัน

มักเก็บสัตว์เกษตรต่างชนิดกันไว้ในอาณาเขตแยกจากกัน เพื่อลดการขัดแย้งระหว่างชนิดของสัตว์ โดยท�ำตาม
ความจ�ำเป็นทางสัตวบาลและสภาพแวดล้อมของสัตว์ต่างๆ และเอื้อต่อการวิจัยและการทดสอบ อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลวิจัย
หรือหลักสูตรบางอย่างต้องการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ร่วมกัน การออกแบบสถานที่และการปฏิบัติทางสัตวบาลมีอิทธิพล ซึ่งการ
แยกสัตว์จากกันนี้สามารถท�ำได้ส�ำเร็จโดยวิธีที่รับรองความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์หรือไม่ การรวมสัตว์ชนิดที่เข้ากันได้ (เช่น
แกะกับโค) ในสภาวะการเลี้ยงปล่อยทุ่งสามารถท�ำส�ำเร็จได้ง่ายกว่าการเลี้ยงในโรงเรือนอย่างเข้มงวด สัตว์บางชนิดสามารถ

การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย
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เก็บการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ หรืออยู่ในระยะฟักตัวซึ่งสามารถติดต่อไปยังสัตว์ชนิดอื่นซึ่งเลี้ยงอยู่ใกล้กัน ท�ำให้เกิด
โรคทางคลินิคและความตาย ดังนั้น สัตวแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมควรแนะน�ำวิธีปฏิบัติทางสุขภาพ
และชีวนิรภัยอย่างเหมาะสมถ้าจะเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ร่วมกัน

การแยกสัตว์ออกจากกันตามแหล่งที่มา หรือ อายุ

สัตว์ที่ได้รับมาจากแหล่งต่างกันมักมีสถานะจุลชีพแตกต่างกัน มักให้สัตว์เหล่านี้อยู่แยกกันอย่างน้อยจนกระทั่ง
สามารถระบุสถานะทางจุลชีพได้ (เช่น การตรวจทางน�้ำเหลือง การเพาะเชื้อจุลชีพ การตรวจปรสิตในมูลสัตว์ด้วยเทคนิค
การแขวนลอย) หรือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ (เช่น การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ การรักษา การคัดเลือก) เพื่อป้องกันการติดต่อ
โรค แนะน�ำให้แยกสัตว์ตามอายุด้วยเพื่อลดการติดต่อโรคและควบคุมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดสัตว์ให้อยู่เป็นกลุ่มตามอายุ
หรือขนาดเท่ากัน อาจท�ำให้เข้าถึงแหล่งอาหารได้อย่างเท่าเทียมกันและลดการบาดเจ็บ แผนการน�ำสัตว์ทั้งหมดเข้าออก
พร้อมกันเป็นตัวอย่างของการแยกสัตว์ตามกลุ่มอายุ อย่างไรก็ดี การให้สัตว์อยู่คละกลุ่มก็ยอมรับได้ถ้ามีความเสี่ยงต่อโรคต�ำ่
การปฏิบัติทางสัตวบาลดี และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมยอมรับได้ หรือเป็นสิ่งจ�ำเป็น (เช่น แม่โคที่ก�ำลังเลี้ยงลูก) สัตวแพทย์
ผู้มีคุณสมบัติหรือผู้จัดการโรงเรือนสัตว์ควรท�ำงานร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดที่อยู่สัตว์และการปฏิบัติทางสัตวบาลซึ่ง
ประกันสุขภาพสัตว์และความเป็นอยู่ที่ดีขณะปฏิบัติตามเป้าของการวิจัย และ (หรือ) การสอนด้วย

การสัตวบาล
บุคลากรผู้ดูแลสัตว์

นักวิจัยหลักหรือหัวหน้างานการจัดการสัตว์ควรท�ำให้พนักงานดูแลสัตว์ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเขา
ทั้งระหว่างชั่วโมงท�ำงานปกติและฉุกเฉิน ควรจัดท�ำโปรแกรมการปฏิบัติทางสัตวบาลพิเศษในกรณีฉุกเฉิน
ผู้จัดการสถานที่วิจัยมีหน้าที่ท�ำให้มั่นใจว่าบุคลากรผู้ดูแลสัตว์เกษตรซึ่งใช้ในการวิจัยและการสอน มีคุณสมบัติหรือ
ได้ รับการฝึก ฝนอบรมอย่างเหมาะสม อาจมอบหมายความรั บผิดชอบนี้ ให้ IACUC ต้ องท�ำ บัน ทึกการมี คุณสมบัติ
โดยประสบการณ์ และ (หรือ) การฝึกฝนอบรมเหมาะสม ผู้จัดการสถานที่วิจัยต้องท�ำให้มั่นใจว่าบุคลากรผู้ดูแลสัตว์รับทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเขาระหว่างชั่วโมงท�ำงานและนอกเวลาชั่วโมงท�ำงานปกติ ต้องจัดท�ำโปรโตคอลส�ำหรับการดูแล
ฉุกเฉินและมีให้บุคลากรทุกคน

การสังเกตสัตว์

ควรสังเกตอาการสัตว์ที่อยู่ในการดูแลอย่างเข้มงวด และได้รับการดูแลทุกวันโดยผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกฝนอบรมและ
มีประสบการณ์ ต้องมีแสงสว่างเพียงพอที่เอื้อต่อการตรวจดูสัตว์ ในบางสถานการณ์อาจจ�ำเป็นต้องสังเกตหรือดูแลสัตว์
บ่อยกว่าปกติ (เช่น ระหว่างการคลอดลูก การฟื้นจากการผ่าตัด การกักอยู่ในคอกส�ำหรับตรวจเมตาบอลิซึม หรือการหาย
จากการเจ็บป่วย) ภายใต้สภาพการเลี้ยงปล่อย ได้แก่ แปลงปล่อยขนาดใหญ่หรือทุ่งหญ้า ควรสังเกตอาการสัตว์บ่อยเพียงพอ
เพื่อพบเห็นการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ ให้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติฉุกเฉิน
และท�ำให้ม่ันใจว่าอาหารและน�้ำมีอยู่อย่างพอเพียง ต้องจัดท�ำแผนภัยพิบัติเพื่อสังเกตอาการและให้การดูแลระหว่าง
สภาพอากาศหรือสถานะฉุกเฉินทางสุขภาพ ควรบันทึกการสังเกตสัตว์โดยไม่ค�ำนึงถึงสภาพการให้การดูแล และรายงานปัญหา
ทางสัตวบาลหรือสุขภาพไปยังผู้จัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม

การดูแลฉุกเฉิน วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ต้องมีวิธีการสื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีกรณีเหตุฉุกเฉินบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยและ
อัคคีภัยต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลสัตว์เกษตร ควรติดประกาศชื่อและข้อมูลส�ำหรับการติดต่อของบุคคล
เหล่านั้นให้เห็นเด่นชัดในสถานที่ดูแลสัตว์ และควรให้ข้อมูลกับแผนกรักษาความปลอดภัยหรือศูนย์โทรศัพท์ ถ้าการปิดประกาศชื่อ
และข้อมูลส�ำหรับการติดต่อของบุคคลเหล่านั้นท�ำให้มีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย ควรใช้เบอร์ติดต่อของศูนย์
รักษาความปลอดภัยหรือศูนย์บัญชาการแทน สถาบันต้องท�ำให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถติดต่อการบริการฉุกเฉินได้ตลอดเวลา
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บทที่ 3

สถาบันต้องรับประกันว่ามีการดูแลสัตว์ทุกวันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดงานอย่างกระทันหันและในสถานการณ์ฉุกเฉิน บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงานในวันหยุด
สุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะต้องมีคุณสมบัติเพื่อท�ำงานตามมอบหมาย ควรสนับสนุนการฝึกอบรมให้พนักงานท�ำงาน
อื่นข้ามสายงานได้ และมีการจัดท�ำวิธีด�ำเนินงานเพื่อประกันการดูแลสัตว์อย่างสม�่ำเสมอและมีคุณภาพสูง ต้องมีการดูแล
ฉุกเฉินทางสัตวแพทย์อยู่พร้อมหลังชั่วโมงการท�ำงาน วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ในกรณีมีสภาวะอากาศหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติท�ำให้ไม่สามารถให้อาหารสัตว์ได้ชั่วคราว ควรพยายามทุกวิถีทาง
ให้สัตว์มีน�้ำกินอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรให้เกิดการขาดอาหารนานถึง 48 ชั่วโมงเพราะมีอันตรายรุนแรงต่อสุขภาพโค แกะ แพะ ม้า
สัตว์ปีก หรือสุกรปกติรุ่นหนุ่มสาวที่มีความสมบูรณ์ของร่างกาย หรือโตเต็มวัย ควรให้อาหารสัตว์อายุน้อยมากที่ไม่มีแม่เลี้ยงดู
ทุกๆ 24 ชั่วโมง

แผนงานฉุกเฉิน

ต้องจัดท�ำแผนฉุกเฉินที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่เพื่อดูแลสัตว์เกษตรซึ่งใช้ส�ำหรับการวิจัยและการสอน ควรมีเป้าหมาย
ของแผนเพื่อให้การจัดการและการดูแลสัตว์อย่างถูกต้องไม่ว่าในสภาวะใดๆ อย่างไรก็ดีอาจมีบางสภาวะผิดปกติและวิกฤต
ซึ่งจะให้การดูแลสัตว์โดยทันทีและมั่นใจว่าบุคลากรมีความปลอดภัยในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้
ควรระบุชื่อพนักงานหรือต�ำแหน่งในแผนฉุกเฉิน ซึ่งพิจารณาว่ามีความจ�ำเป็นเพื่อให้การจัดการและการดูแลสัตว์
อย่างถูกต้อง พนักงานเหล่านั้นควรเข้าใจล่วงหน้าว่าการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเป็นสถานะของการจ้างงานและเขาเหล่านั้น
จะต้องรับผิดชอบถ้าเขาละเลยไม่ดูแลสัตว์อย่างถูกต้อง แผนควรเน้นเหตุฉุกเฉินซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นที่เฉพาะ
ตามภูมิศาสตร์ สถานที่วิจัยหรือการสอน (เช่น หิมะตกหนัก พายุหิมะ น�้ำแข็ง ลมแรง พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน ไฟไหม้
น�้ำท่วม การท�ำลายความมั่นคงทางกายภาพซึ่งรบกวนการดูแลสัตว์ และการฝ่าฝืนความมั่นคงทางชีวภาพซึ่งมีผลร้ายต่อสัตว์)
แผนฉุกเฉินควรมีแผนอพยพสัตว์เฉพาะเจาะจงส�ำหรับสถานที่วิจัยและการสอน และการปฏิบัติถ้าการคมนาคมถูกขัดขวาง

การท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์และระเบียน

ควรท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์อย่างถาวรด้วยวิธีที่สามารถอ่านได้ง่าย การระบุสัตว์แต่ละตัวเป็นสิ่งพึงประสงค์
แต่ในบางสถานะการณ์ก็ยอมรับการระบุสัตว์ทั้งกลุ่ม ทั้งกรง หรือคอก สัตว์ปีกแต่ละตัวอาจถูกติดแถบที่ปีก หรือแถบที่ขา
อาจใช้การเจาะตัดขอบใบหู การสักที่ใบหู เครื่องส่งสัญญาณอิเลคโทรนิค และการตีตราส�ำหรับการระบุเอกลักษณ์ประจ�ำตัว
ของสัตว์ชนิดอื่น ทั้งนี้แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย การเจาะตัดขอบใบหูและการสักเป็นวิธีที่ถาวรและมีประสิทธิภาพ แต่การ
ตัดขอบใบหูเป็นศัลยกรรมทางเลือกและการสักมักไม่สามารถอ่านเบอร์ได้โดยไม่จับบังคับสัตว์ เครื่องส่งสัญญาณอิเลคโทรนิค
ต้องมีเครื่องหรือสถานีตรวจจับสัญญานพิเศษ แต่ควรพิจารณาเมื่อเป็นไปได้ มักระบุเอกลักษณ์โคและม้าตามปกติด้วย
การตีตราเย็นที่สะโพก ไหล่ ขาหลัง หรือด้านข้าง นอกจากนี้เมื่อใช้ตราเย็นในม้ามากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ การตีตรามักท�ำใต้
แผงคอ บางรัฐก�ำหนดให้มีการระบุเอกลักษณ์โคแบบถาวรด้วยการตีตราด้วยเหล็กร้อน อย่างไรก็ดี วิธีนี้เครียดมากกว่า
การตีตราเย็น (Lay et al., 1992) ถึงแม้ว่าสามารถอ่านเบอร์การติดป้ายที่หูและป้ายคล้องโซ่คอได้จากระยะไกล แต่ป้ายอาจ
หลุดหาย และดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีที่ถาวร นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงโซ่หรือแถบคล้องคอสัตว์ในสภาวะที่อาจเกี่ยวติดรั้ว แนวหิน
แบ่งเขต หรือสภาพแวดล้อมรูปแบบอื่น ควรค�ำนึงถึงความเจ็บปวดและความเครียดที่เกี่ยวข้องเมื่อก�ำหนดวิธีท�ำเครื่องหมาย
ระบุเอกลักษณ์ประจ�ำตัวสัตว์ ในบางกรณีอาจจ�ำเป็นต้องท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์หลายวิธี (เช่น เป็นสัตว์ที่เปลี่ยนจีน
และโดยการท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์แต่ละตัว)
การท�ำบันทึกประจ�ำตัวสัตว์จ�ำเป็นส�ำหรับสัตว์ส่วนใหญ่ บันทึกเหล่านี้ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ (เช่น วันเกิด เพศ
พันธุ์ประวัติ) แหล่งที่มาและที่อยู่ ผลผลิตของมัน (เช่น น�้ำหนักตัว การผลิตน�้ำนมหรือไข่ ส่วนประกอบของน�ำ้ นมแต่ละวันที่
เฉพาะ) สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ (การผสมพันธุ์และการตกลูก วันที่เก็บน�้ำเชื้อ) โปรโตคอลที่ใช้สัตว์และการก�ำจัดสัตว์ทิ้ง
ในที่สุด บันทึกส�ำหรับสัตว์แต่ละตัวหรือกลุ่มควรมีวันที่ของการฉีดวัคซีน วิธีการควบคุมปรสิตวันที่ทดสอบและผลการตรวจ
เลือด และบันทึกว่าวิธีด�ำเนินการตอนเพศผู้ ท�ำหมันเพศเมีย หรือวิธีทางเลือกอื่นๆ ด้วย ข้อมูลทางการสัตวแพทย์ที่เข้าข่าย
ต้องบันทึก ได้แก่ วันที่การตรวจสัตว์/ข้อมูลการรักษาทางคลินิค/การวินิจฉัย ชื่อยา ปริมาณและวิธีให้ยา รายละเอียดวิธีการ
ผ่าตัด และการหายจากการผ่าตัดหรือการเจ็บป่วย นักวิทยาศาสตร์หลักหรือผู้จัดการโรงเรือนสัตว์อาจอยากบันทึกข้อมูล

การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

31

โภชนาการ โปรโตคอลวิจัยมักสั่งให้จดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลในการระบุเอกลักษณ์ประจ�ำตัวสัตว์ของสัตว์แต่ละชนิด
และการเก็บบันทึกให้ดูบทที่ 6 ถึง 11

การควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ

ควรจัดท�ำโปรแกรมเพื่อควบคุมการแพร่ของสัตว์ก่อความร�ำคาญในสถานที่ (เช่น แมลงวัน ยุง เหา ไร เห็บ หนอน
สัตว์ฟันแทะ สกั้งค์ และนกก่อความร�ำคาญ เช่น นกเอี้ยง นกพิราบ และนกกระจอก) การควบคุมในอาคารที่มีประสิทธิภาพ
ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้สัตว์ก่อความร�ำคาญเข้ามาในอาคาร ด้วยการใส่ตาข่ายที่ช่องเปิดและฝ้าเพดาน อุดรอยแยก ก�ำจัด
การแพร่พันธุ์ คานที่เกาะและที่หลบซ่อนของสัตว์ก่อความร�ำคาญ และก�ำจัดการเข้าของสัตว์ก่อความร�ำคาญไปยังอาหารและ
น�้ำ ควรใส่ตาข่ายขนาด 1.3 ซ.ม. (0.5 นิ้ว) ที่ช่องต่างๆ ของสถานที่ และควรใส่ตาข่ายขนาด 1.9 ซ.ม. (0.75 นิ้ว) ที่สันระบาย
อากาศที่เพดานเพื่อลดการเข้าของสัตว์ฟันแทะและนกให้มีน้อยที่สุด แนะน�ำให้ใช้ตาข่ายขนาดตาเล็กเมื่อการไหลของอากาศ
ไม่ถูกรบกวน อาจจ�ำเป็นต้องติดตั้งตาข่ายตลอดแนวฐานรากต�่ำกว่าระดับพื้นดิน โดยเฉพาะที่มีฐานท�ำด้วยไม้
ควรใช้ยาฆ่าสัตว์ก่อความร�ำคาญตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (Hodgson, 1980) ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับ
สารตกค้างในอาหารสัตว์ซึ่งอาจท�ำอันตรายสัตว์ และ (หรือ) ผ่านไปยังเนื้อ น�้ำนมหรือไข่ในที่สุด (Willett et al., 1981) ควรใช้
ยาฆ่าสัตว์ก่อความร�ำคาญในอาคารเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น เมื่อได้รับอนุญาตจากนักวิจัยซึ่งสัตว์จะถูกคุกคามโดยยาเหล่านี้และ
ท�ำด้วยการดูแลเป็นพิเศษเท่านั้น อาจใช้ผู้ให้บริการก�ำจัดสัตว์ก่อความร�ำคาญหรือการบริการเชิงพาณิชย์
ในบางบริเวณ สัตว์ป่า (เช่น สกั้งค์ แรคคูน และหมาจิ้งจอก) แมวและสุนัขจรจัดอาจแพร่โรคสัตว์สู่คน รวมทั้งโรค
พิ ษ สุ นั ข บ้ า สู ่ สั ต ว์ เ กษตร ในพื้ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง สถาบั น ควรจั ด ท� ำ โปรแกรมการให้ ค วามรู ้ ซึ่ ง มี ก ารฝึ ก อบรมให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และผู้ดูแลสัตว์ให้จดจ�ำอาการต่างๆ ของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์ป่าและในสัตว์เกษตร และเพื่อจัดการ
และรายงานสัตว์ที่มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะน�ำการฉีดวัคซีนแก่บุคคลที่อาจใกล้ชิดสัมผัสกับสัตว์ในท้องที่ที่มีการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า
สถาบันที่มีสัตว์เกษตรหลายแห่งอาจใช้แมวเพื่อวัตถุประสงค์การควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ ถึงแม้ว่าการเลี้ยงแมว
ปล่อยเป็นอิสระเป็นการควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญแบบดั้งเดิม ส�ำหรับสถานที่เลี้ยงสัตว์เกษตรการใช้แมวอาจจ�ำกัดการใช้
เหยื่อล่อและอาจท�ำให้มีความเสี่ยงทางสุขาภิบาล หรือมีอุบัติเหตุ หรือเป็นตัวน�ำโรค (Van’t Woudt, 1990; Van Sambeek
et al., 1995; Vantassel et al., 2005) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีแมวควรให้มีการดูแลทางสัตวแพทย์อย่างถูกต้องแก่สัตว์เหล่านั้น
การดูแลทางสัตวแพทย์ เช่น มีการฉีดวัคซีน การควบคุมปรสิต และการท�ำหมัน

วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
บางครั้ ง วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ บ างอย่ า งมี ผ ลให้ สั ต ว์ เ กิ ด ความเครี ย ดชั่ ว ขณะ และร่ ว มกั บ ความเจ็ บ ปวดบ้ า งเพื่ อ รั ก ษา
สวัสดิภาพสัตว์หรือผู้จับสัตว์ให้คงอยู่ในระยะยาว วิธีการปฏิบัติเหล่านี้ได้แก่ (แต่ไม่ได้จ�ำกัดเพียงเท่านี้) การตัดแต่งหงอน
นิ้วตีน และจงอยปากของไก่ การตัดแต่งปากของห่าน การตัดเล็บ จงอยปาก แผงขนของไก่งวง การตัดเขาและแต่งกีบ
ของโค การตัดหางและตัดขนแกะ การตัดหาง การตัดฟันของลูกอ่อน การแต่งกีบ และตัดฟันเขี้ยวของสุกร การตอนเพศผู้และ
ท�ำหมันเพศเมียในสัตว์บางชนิด วิธีการปฏิบัติบางอย่างเหล่านี้ลดการบาดเจ็บต่อมนุษย์และสัตว์อื่นๆ (เช่น การจิกกัน การ
กัดหาง และถูกแทงด้วยเขา) ตัวอย่างเช่น การตอนช่วยลดโอกาสความก้าวร้าวต่อสัตว์ตัวอื่น โคและสุกรเพศผู้ท�ำให้มนุษย์
บาดเจ็บด้วย (Hanfors and Fletcher, 1983) IACUC ควรทบทวนและอนุมัติวิธีการปฏิบัติมาตรฐานที่อาจเกิดความเจ็บปวด
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเหล่านี้ส�ำหรับสัตว์ชนิดอื่นๆ มีอยู่ในบทที่ 6 ถึง 11 สนับสนุนให้มีการจัดท�ำและการน�ำ
วิธีทางเลือกทดแทนซึ่งไม่ค่อยเกิดความเจ็บปวดหรือความเครียดไปใช้ โดยภาพรวมควรท�ำตามวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด
เพื่อป้องกันและควบคุมความเจ็บปวด

สัตว์ป่วย เจ็บ และตาย

ควรแยกสัตว์ป่วยและบาดเจ็บออกจากกลุ่มหลักเมื่อท�ำได้ สังเกตอาการอย่างละเอียดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และ
ได้รับการดูแลทางสัตวแพทย์อย่างเหมาะสม ควรท�ำการุณยฆาตสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่อยู่ในความเจ็บปวดหรือ
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บทที่ 3

ความเครียดอย่างเรื้อรังซึ่งไม่สามารถรักษาได้โดยทันทีที่ได้วินิจฉัย (ดูบทที่ 2 และ บทที่ 6 ถึง 11) ดังนั้น สัตว์ตายเป็น
แหล่งของการติดเชื้อ ควรท�ำการก�ำจัดซากสัตว์โดยเร็วโดยผู้ให้การบริการเชิงพาณิชย์ หรือวิธีอื่นๆ (เช่น การฝัง การท�ำให้
เน่าเปื่อย หรือการเผาด้วยเตาเผา) และโดยสอดคล้องกับค�ำสั่งและกฎระเบียบต่างๆ การผ่าซากสัตว์ตายใหม่ๆ หรือที่
ถนอมซากไว้เพื่อตรวจอาจให้ข้อมูลสุขภาพที่ส�ำคัญ และช่วยป้องกันการสูญเสียในอนาคต เมื่อต้องท�ำและเมื่อท�ำได้
ควรเคลื่อนย้ายของเสียและวัสดุรองนอนของที่มาจากสถานที่ซึ่งสัตว์ตายเคยอยู่ไปยังบริเวณที่สัตว์อื่นเข้าไม่ถึง มีข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์เจ็บป่วย บาดเจ็บและตายให้ในบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร

การจับและการขนส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับ การจับบังคับ และการขนส่งสัตว์มีให้ในบทที่ 5 การจับและการขนส่งสัตว์

ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
เสียง

เสียงจากสัตว์และกิจกรรมการดูแลสัตว์มีอยู่ในการท�ำงาน ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ถึงแม้ว่ามีความแตกต่างในการได้รับ
ความดังของเสียงๆ เดียวกัน (Algers et al., 1978a,b) มีการก�ำหนดการจ�ำกัดเสียงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพส�ำหรับคนงานและ
ลูกจ้าง ซึ่งควรให้การป้องกันการได้ยินอย่างเหมาะสมและตรวจสอบผลกระทบต่างๆ (Mitloehner and Calvo, 2008)
เสียงธรรมดาที่คุ้นเคยในสถานที่เลี้ยงสัตว์เกษตรมักมีผลอย่างถาวรต่อสมรรถภาพสัตว์เพียงเล็กน้อย (Bond, 1970;
NRC, 1970) ถึงแม้ว่า Algers และ Jensen (1985, 1991) พบว่าเสียงพัดลมที่ส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องรบกวนการดูดนมของ
ลูกหมู มีรายงานว่าเสียงดังอย่างฉับพลันท�ำให้เกิดโรคฮีสทีเรียในไก่หลายสายพันธุ์ (Mills and Faure, 1990)

คอกส�ำหรับศึกษาเมตาบอลิซึม และวิธีด�ำเนินการที่รุกล�้ำอื่นๆ

ต้องจับบังคับสัตว์เพื่อวิธีปฏิบัติรุกรุกล�้ำเป็นเวลานาน การเก็บตัวอย่างบ่อยๆ หรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ จะมีความเครียด
น้อยกว่าถ้าฝึกพวกมันให้เคยชินยอมให้ท�ำวิธีปฏิบัตินั้น สามารถฝึกโค สุกรและสัตว์อื่นโดยการให้อาหารเป็นรางวัลเพื่อให้
ยินยอมและร่วมมือกับวิธีการหลายอย่าง ได้แก่ การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำที่แผงคอ (Panepinto, 1983; Calle and
Bornmann, 1988; Grandin 1989; Grandin et al., 1995)
การศึกษาโภชนาการและสรีรวิทยาของสัตว์เกษตรหลายเรื่องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น คอกส�ำหรับศึกษาเมตาบอลิซึม มี
รายงานอุปกรณ์ที่ออกแบบอย่างประสบความส�ำเร็จส�ำหรับสัตว์หลายชนิด (Mayo, 1961; Welch, 1964; Baker et al, 1967;
Stillions and Nelson, 1968; Wooden et al., 1970) ท�ำให้เจ้าหน้าที่วิจัยและดูแลสัตว์เข้าถึงตัวสัตว์และสิ่งขับถ่ายของมันได้ง่าย
ระดับการจับบังคับสัตว์ที่อยู่ในคอกเมตาบอลิซึมมีความแตกต่างอย่างมากจากวิธีอื่นๆ ซึ่งจ�ำกัดการเคลื่อนไหว
(เช่น ซองบังคับสัตว์และการสอดสวนท่อเพื่อวัดค่าหรือเก็บตัวอย่าง (tethering ) สัตว์ที่อยู่ในคอกเมตาบอลิซึมมักถูกยึดด้วย
ประตูด้านหัว หรือมีท่อที่คอ และถูกยึดเพื่อจ�ำกัดการเคลื่อนที่ด้านข้างและตามแนวยาว ความแตกต่างเหล่านี้อาจเพิ่มผลกระทบ
ของการจ�ำกัดบริเวณสัตว์ที่อยู่ในคอกเมตาบอลิซึม (Bowers et al., 1993) ควรใช้คอกเมตาบอลิซึมเฉพาะส�ำหรับการศึกษา
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เป็นที่อยู่ตามปกติ นักวิจัยควรพิจารณาวิธีทางเลือกอื่นๆ ทดแทนการใช้คอกเมตา
บอลิซึมอย่างเหมาะสม ถ้าวิธีการทดแทนอื่นๆ มีอยู่ (ได้แก่ การพิจารณาการย่อยอาหารด้วยการใช้ สิ่งที่ท�ำเป็นเครื่องหมาย)
ควรมีระยะเวลาการเตรียมตัวก่อนทดลองอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์มีการปรับตัวอย่างเพียงพอ และเพื่อความ
สบายของสัตว์ที่อยู่ในคอกเมตาบอลิซึมก่อนเริ่มการเก็บตัวอย่าง ความยาวนานของระยะการเตรียมตัวก่อนทดลองควรเป็นเรื่อง
ที่ต้องอนุมัติโดย IACUC อย่างน้อยควรให้มีพื้นที่ว่างพอในคอกเมตาบอลิซึมส�ำหรับให้สัตว์ยืนขึ้นและลงนอนตามปกติ เมื่อ
ท�ำได้ควรจัดวางคอกเมตาบอลิซึมให้สัตว์มองเห็น ได้ยิน และได้กลิ่นสัตว์ที่เข้ากันได้เพื่อลดผลของการถูกแยกออกจากสังคม
ถ้าสัตว์อยู่ในคอกเมตาบอลิซึมอาจกระทบความต้องการความร้อนของพวกมัน ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
วิกฤตต�่ำสุดของสัตว์ที่ให้อยู่ล�ำพังในคอกเมตาบอลิซึมมีค่าสูงกว่าเมื่อมันอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม เพราะว่าสัตว์ที่อยู่เดี่ยวไม่สามารถ
ได้รับผลประโยชน์จากการสงวนพลังงานด้วยการสุมตัวกันของสัตว์ร่วมฝูง

การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

33

ควรสังเกตสัตว์ในคอกเมตาบอลิซึมบ่อยกว่าสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นๆ และควรใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความอยากอาหาร รวมทั้งสภาพของผิวหนัง ตีนและขา ระยะเวลาที่สัตว์ตัวหนึ่งอาจอาศัยอยู่ในคอกเมตา
บอลิซึมก่อนปล่อยให้ออกก�ำลัง ควรอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ และเป็นหัวข้อที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติโดย IACUC ในการตัดสินใจควรพิจารณาชนิดของสัตว์และระดับการจับบังคับด้วยคอกแต่ละแบบ หาดู
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิดในบทที่เกี่ยวข้องในข้อแนะน�ำเล่มนี้

ชีวนิรภัย
ตามประวัติค�ำศัพท์ ชีวนิรภัยในการจัดการทางเกษตรเป็นวิธีการตรวจตราเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อก่อโรคและ
การติดเชื้อต่อไปยังสัตว์ส�ำหรับแพร่ขยายพันธุ์อย่างไม่ได้ตั้งใจโดยมนุษย์ สัตว์ก่อความร�ำคาญ หรือวิธีอื่นๆ เช่น การกีดกันไม่
ให้เชื้อเข้า (bioexclusion) ชีวนิรภัยยังเป็นเรื่องเดียวกันกับสัตว์เกษตรที่ใช้กลางแจ้งส�ำหรับการวิจัย การสอนและการทดสอบ
ทางเกษตร ป้องกันจากการก่อการร้ายด้วยเชื้อโรค และมีรายการเชื้อควบคุม (select agents) ค�ำศัพท์ ชีวนิรภัยจึงได้รับ
ค�ำนิยามใหม่โดยขึ้นกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันใช้ชีวนิรภัยเพื่อก�ำหนดนโยบายและวิธีด�ำเนินการระดับชาติและท้องถิ่น
ซึ่งกล่าวถึงการป้องกันเสบียงอาหารและน�้ำจากการท�ำให้ปนเปื้อนอย่างตั้งใจ และการใช้เพิ่มเติมเพื่อก�ำหนดวิธีที่ต้องท�ำ
เพื่อค�้ำประกันความมั่นคง และการท�ำบัญชีเชื้อและพิษตามที่ก�ำหนด การเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นสิ่งส�ำคัญเมื่อมีการใช้
ค�ำศัพท์ และเพื่อชี้แจงว่าในบทนี้เราก�ำลังใช้ค�ำศัพท์ ชีวนิรภัยในความหมายการป้องกันการแพร่เชื้อก่อโรคไปยังสัตว์และ
มนุษย์อย่างไม่ได้ตั้งใจโดยการออกแบบสถานที่ การฝึกอบรม และการระมัดระวังอย่างเหมาะสม (เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน)
ตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่ท�ำงานในสถานที่เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกควรได้รับวัคซีนต่อต้านโรคไข้หวัดใหญ่ และได้รับการฝึกอบรม
ที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนเชื้อข้ามระหว่างสัตว์และมนุษย์ที่มีโอกาสเป็นไปได้ USDA ตั้งใจตีพิมพ์บรรทัดฐานและรายการสิ่งของ
ที่ต้องตรวจสอบให้เป็นแหล่งเพื่อช่วยผู้ผลิตสัตว์เกษตรลดความเสี่ยงต่อการคุกคามต่างๆ ที่ระดับฟาร์ม (USDA, 2006)
รายการเอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูลในประเด็นชีวนิรภัยตามสภาพฟาร์มมีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วย มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เช่น การทบทวนพื้นฐานชีวนิรภัยและวิธีปฏิบัติการจัดการอย่างดีเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อ และชีวนิรภัยส�ำหรับอาหารสัตว์
(Buhman et al., 2000; BAMN, 2001) สิ่งตีพิมพ์เหล่านี้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะซึ่งสามารถใช้ประเมินผลกระทบของ
สิ่งเหล่านั้นต่อการออกแบบอาคารเลี้ยงสัตว์
การที่เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เกษตรรักษามาตรฐานชีวนิรภัยอย่างสูงเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อป้องกันสัตว์จากเชื้อก่อโรค
ซึ่งสามารถแพร่ผ่านมนุษย์ ชีวนิรภัยอย่างดีเริ่มต้นที่ความสะอาดของบุคลากร ควรมีสถานที่ส�ำหรับอาบน�้ำหรือล้างมือ
และครุภัณฑ์ต่างๆ และบุคลากรควรเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยตามความจ�ำเป็นเพื่อรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล อาจมีวัสดุใช้แล้วทิ้ง
เช่น ถุงมือ หน้ากาก เสื้อคลุม เสื้อชุดคลุมทั้งตัว และถุงคลุมรองเท้าในบางสถานะการณ์ บุคลากรไม่ควรใส่ชุดคลุมป้องกัน
ซึ่งใช้ใส่ท�ำงานกับสัตว์กลับบ้าน ไม่ควรอนุญาตให้บุคลากรกิน ดื่ม ทาเครื่องส�ำอางค์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่
เลี้ ย งสั ต ว์ ควรจ� ำ กั ด แขกผู ้ ม าเยื อ นตามความเหมาะสม และสถาบั น ควรปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ควรระวั ง ต่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแขกผู้มาเยือนและสัตว์
การป้องกันการน�ำเชื้อโรคเข้าเป็นการท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานที่ส�ำหรับการสอนและ
การวิจัยยอมให้บุคคลภายนอกเข้าได้ ควรมีโปรแกรมสุขภาพส�ำหรับฝูงสัตว์ ณ พื้นที่เพื่อลดการคุกคามโดยเชื้อก่อโรค
ให้มีน้อยที่สุด
พนักงานดูแลสัตว์ในสถานที่วิจัยและการสอนไม่ควรสัมผัสเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ที่อื่น ยกเว้นได้มีการปฏิบัติตามข้อ
ควรระวังทางชีวนิรภัยอย่างเข้มงวด ควรให้ความระมัดระวังต่อรูปแบบการสัญจรระหว่างอาคารของบุคลากรและเชื้อโรค
ในอาหารและยานพาหนะส�ำหรับขนส่ง เพื่อลดการแพร่เชื้อจุลชีพก่อโรคระหว่างอาคาร ควรค�ำนึงถึงการสกัดกั้นการแพร่
เชื้อจุลชีพของบุคลากรผู้เคลื่อนที่ระหว่างโรงเรือนต่างๆ ได้แก่ การอาบน�้ำก่อนเข้า การเปลี่ยนเสื้อผ้า และการใช้อ่างน�้ำยา
ฆ่าเชื้อส�ำหรับจุ่มรองเท้าขณะที่บุคลากรเคลื่อนผ่านห้องและอาคารต่างๆ การจัดตั้งสิ่งป้องกันระหว่างสัตว์และแขกผู้มาเยือน
ที่แขกผู้มาเยือนต้องท�ำสิ่งเหล่านี้บางอย่างหรือทั้งหมด ได้แก่ การอาบน�้ำก่อนเข้า/ก่อนออก (รวมทั้งสระผม) สวมรองเท้า
สะอาด (เช่น รองเท้าบู๊ตพลาสติค) เปลี่ยนเป็นชุดเสื้อผ้าส�ำหรับสถานที่นั้น และสวมใส่เฉพาะชุดเสื้อผ้าส�ำหรับสถานที่นั้น
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นอกจากนั้น ถ้าบุคลากรเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ที่มีสัตว์ในช่วงอายุการแพร่ขยายพันธุ์ เป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่เขาทั้งหลายต้องท�ำงานในที่สะอาดก่อนไปยังส่วนสกปรกของฟาร์ม

การท�ำความสะอาดรองเท้าบู๊ต

การใช้อ่างน�้ำยาฆ่าเชื้อส�ำหรับจุ่มรองเท้าบู๊ต สามารถป้องกันหรือลดการแพร่เชื้อผ่านสิ่งของระหว่างกลุ่มของสุกร
อาจก�ำจัดอินทรีย์สารซึ่งมองเห็นได้ออกจากรองเท้าบู๊ตโดยการใช้น�้ำและแปรง หรือมีสถานที่ส�ำหรับการท�ำความสะอาด
รองเท้าบู๊ตโดยเฉพาะ อาจฆ่าเชื้อรองเท้าบู๊ตโดยการแช่ในอ่างส�ำหรับท�ำความสะอาดที่มีน�้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม ตาม
ค�ำแนะน�ำอัตราการเจือจางและเวลาแช่ให้สัมผัสของบริษัทผู้ผลิต บุคลากรควรเหยียบลงในบ่อจุ่มและขัดถูรองเท้าบู๊ตเมื่อเข้า
และเมื่อออกจากห้อง/อาคาร การเททิ้ง ท�ำความสะอาดและเติมน�้ำยาบ่อจุ่มเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อป้องกันการปนเปื้อนด้วยสาร
อินทรีย์ อาจใช้รองเท้าบู๊ตชนิดใช้แล้วทิ้ง

การกักเก็บสิ่งอันตราย
เชื้อก่อโรคปศุสัตว์ที่มีผลรุนแรงตามมาภายหลัง (เช่น วัณโรค โรคปากเท้าเปื่อย) หรือ พาหะตัวน�ำโรค (เช่น ยุง เห็บ)
เป็นสาเหตุของการแพร่โรคที่มีการติดต่อและความตายสูง และสามารถมีผลกระทบอย่างส�ำคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค แห่ง
ชาติและของโลก การใช้เชื้อก่อโรคชนิดเหล่านี้ในการวิจัยเกษตรเป็นความท้าทายอย่างมากมายในการออกแบบและจัดการ
สถานที่เลี้ยงสัตว์ การออกแบบสถานที่เช่นนี้ควรมุ่งมั่นให้มีความยืดหยุ่น การกักเก็บเชื้อก่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ความเสี่ยงของการคุกคามบุคลากรเมื่อใช้เชื้อโรคสัตว์สู่คน การใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยเชื้อโรคปศุสัตว์ที่มีผลกระทบตามมา
อย่างรุนแรงต้องการความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนในเรื่องข้อก�ำหนดตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง USDA
ก�ำหนดรายการเชื้อโรคปศุสัตว์ สัตว์ปีกและปลาซึ่งจ�ำแนกเป็น “เชื้อโรคส�ำคัญทางสัตวแพทย์” อยู่ในภาคผนวก D ของหนังสือ
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์ (Biosafety in Microbiological and Biomedical
Laboratories, BMBL; CDC, 2007) การใช้เชื้อเหล่านี้ต้องการสถานที่สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะ
ส�ำหรับการออกแบบ การจัดการและรูปแบบที่ใช้กักเก็บเชื้อซึ่ง BMBL อธิบาย ส�ำหรับเชื้อที่มีอยู่ในรายการอาจมีหลักเกณฑ์
การใช้ระดับการกักเก็บเชื้อซึ่งก�ำหนดเป็นระดับความปลอดภัยชีวภาพของสัตว์ (ABSL) -2 การยกระดับเป็น ABSL-3 BSL-3Ag หรือ ABSL-4 ต้องท�ำตามข้อก�ำหนดส�ำหรับสถานที่ BSL-3-Ag เมื่อใช้เชื้อใดในรายการกับสัตว์และห้องที่สัตว์อยู่เป็นการ
กักเก็บเชื้อเบื้องต้น (เช่น เลี้ยงสัตว์ปล่อยอิสระในห้อง) เมื่อการศึกษาสามารถท�ำได้ในสัตว์ขนาดเล็กกว่าซึ่งสัตว์อาศัยอยู่ใน
กรงเป็นอุปกรณ์กักเก็บอันดับแรกและห้องท�ำหน้าที่สิ่งสกัดกั้นอันดับสอง การท�ำเช่นนี้ใช้ข้อก�ำหนดยกระดับเป็น ABSL-3 ควร
พิจารณาการเพิ่มระดับเป็น ABSL-3 ตามพื้นฐานแต่ละกรณี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการปรึกษาส�ำนักบริการตรวจ
สอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ของ USDA นอกเหนือจาก BMBL มาตรฐานการออกแบบ USDA ได้ตีพิมพ์เพื่อแนะแนว
การออกแบบโครงการก่อสร้างของส�ำนักบริการการวิจัยสัตว์ (ARS) และมีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการออกแบบสถานที่กักเก็บ
เชื้อส�ำหรับการวิจัยเกษตร มาตรฐานเหล่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสถานที่กักเก็บซึ่งกล่าวถึงการจ�ำแนกภัย ทางเลือก
การกักเก็บเชื้อ อุปกรณ์กักเก็บเชื้อ และประเด็นการออกแบบส�ำหรับการกักเก็บเชื้อชีวภาพที่ระดับแตกต่างกัน (ARS, 2002)
หนังสือ บรรทัดฐานการออกแบบและนโยบายของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH, 2003) ถึงแม้ว่ามีการตีพิมพ์เพื่อให้แนวทาง
ส�ำหรับโครงการการก่อสร้างและการปรับปรุงสถานที่ส�ำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ที่ได้งบประมาณจากสถาบันสุขภาพแห่ง
ชาติ (NIH) ก็ยังให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการก่อสร้างสถานที่ส�ำหรับ BSL-3 และ ABSL-3 เมื่อมีการออกแบบสถานที่เลี้ยงสัตว์
ส�ำหรับการใช้โมเลกุล recombinant DNA ในการวิจัยเกษตรสามารถขยายหัวข้อการพิจารณาเพิ่มเติม มีบรรทัดฐานที่ได้ตีพิมพ์
แล้วให้ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการกักเก็บทางกายภาพและชีวภาพส�ำหรับการวิจัยที่ใช้ recombinant DNA ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ (NIH,
2002) บรรทัดฐานเหล่านี้รวมถึงภาคผนวกที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006 ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะส�ำหรับการใช้ lentivirus เป็น
ตัวน�ำเชื้อ (NIH, 2006) กฎหมายการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพต่อการเกษตรปี ค.ศ. 2002 ต้องมีการจัดท�ำกฎระเบียบ
ซึ่งก�ำหนดการมีครอบครอง การใช้ การเคลื่อนย้ายเชื้อและพิษตามก�ำหนดซึ่งมีโอกาสท�ำอันตรายอย่างรุนแรงต่อพืชหรือสัตว์
และผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย USDA/APHIS ได้ตีพิมพ์กฎระเบียบการน�ำไปใช้คุ้มครองสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ซึ่งแสดงเชื้อและพิษ
ควบคุมที่มีการคุกคามต่อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์แต่อย่างเดียว (VS เชื้อและพิษควบคุม) และเชื้อทับซ้อนต่างๆ หรือเชื้อทั้ง
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หลายซึ่งคุกคามต่อสาธารณสุขและความปลอดภัย หรือต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ (CFR, 2005) เชื้อและพิษทับซ้อนตามควบคุมอยู่
ภายใต้กฎระเบียบทั้งของ APHIS และศูนย์ส�ำหรับการควบคุมและป้องกันโรค (CFR, 2002) กฎระเบียบต่างๆ ที่น�ำไปใช้โดยทั้ง
สองหน่วยงานอ้างอิงหนังสือ BMBL และ ข้อแนะน�ำส�ำหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุล recombinant DNA (Guidelines for
Research Involving Recombinant DNA Molecules) ของ NIH ให้เป็นแหล่งเพื่อพิจารณาเมื่อพัฒนาโครงสร้างและส่วน
ประกอบทางกายภาพ และการจัดการและวิธีการด้านความปลอดภัย ประเด็นอื่นที่ถูกอภิปรายในเอกสารอ้างอิงเหล่านี้บาง
เรื่องอาจไม่มีผลโดยตรงต่อการกักเก็บเชื้อหรือความปลอดภัยของบุคลากร แต่ควรควรค�ำนึงถึงเพราะอาจมีผลต่อการ
ออกแบบสถานที่ ตัวอย่างเช่น การใช้เชื้อควบคุมต้องปฏิบัติตามวิธีส�ำหรับความปลอดภัยที่มีอยู่ ณ สถานที่ซึ่งจ�ำกัดการเข้าสู่
บริเวณที่ใช้หรือเก็บเชื้อและพิษควบคุม อาจรวมถึงห้องปฏิบัติการ ห้องเลี้ยงสัตว์ และห้องเก็บตู้เยือกแข็ง ซึ่งมีผลอย่างมีนัย
ส�ำคัญต่อการออกแบบสถานที่วิจัย แนะน�ำให้ท�ำความเข้าใจเอกสารอ้างอิงที่ถูกอ้างถึงในบทนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนเริ่มการ
ออกแบบสถานที่กักเก็บเชื้อแห่งใหม่หรือการปรับปรุงสถานที่ที่มีอยู่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการวิจัยสารอันตรายและพิษ
ซึ่งต้องมีการกักเก็บ
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บทที่ 4: การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

ก

ารเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมของสัตว์ การเพิ่มพูน
สภาพแวดล้อมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของความพยายามอย่างประณีต เพื่อสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบ
และควรพิจารณาเมื่อสามารถให้โอกาสสัตว์ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือเมื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพถูกจ�ำกัด
หรือขาดแคลน
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีผลต่อสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์หลายชนิด (Young, 2003) และสามารถให้ผล
โดยเฉพาะในสภาพการวิจัยเพื่อลดอุบัติการ หรือลดความรุนแรงของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ
ที่พบในปศุสัตว์รวมทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวท่าทางเดิมซ�้ำๆ (stereotypies) เช่น ยืนโยกตัวอยู่กับที่ (weaving) เดินย�่ำอยู่กับ
ที่ไปมา (pacing) และเดินตามแนวเดิมด้วยท่าเดิมไปกลับซ�้ำๆ (route-tracing) และพฤติกรรมที่ใช้ปาก ได้แก่ การกินขนตัวเอง
ของแกะ การจิกขนตัวเองและการจิกขนตัวอื่นของสัตว์ปีก การแทะลูกกรงของสุกร การม้วนลิ้นของโค และอาการสูบสมุทร
ของม้า (Price, 2008) พฤติกรรมเหล่านี้ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของสัตว์ที่แสดงความผิดปกติ หรือสัตว์อื่นในกลุ่มสังคม และ
มักพบได้บ่อยในสถานการณ์ซึ่งสัตว์ได้รับคุณภาพหรือมีปริมาณที่ว่างไม่เพียงพอ การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมอาจช่วยลด
ความถี่หรือความรุนแรงของพฤติกรรมเหล่านี้ หรือป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นได้ด้วย (Mason et al., 2007)
เป็นที่น่าเสียดายว่า ค�ำศัพท์ “การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม” ไม่ได้มีค�ำนิยามชัดเจนและไม่ใช้อย่างสม�่ำเสมอ (Newberry,
1995; Young, 2003) โดยมักอ้างถึงอย่างง่ายๆ ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวกับการเพิ่มสิ่งของ หนึ่ง หรือ สองอย่างใน
สิ่งล้อมรอบสัตว์มากกว่าการระบุถึงจุดมุ่งหมายพึงประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ Newberry (1995) แนะน�ำหลักเกณฑ์
ที่มีประโยชน์ คือ จุดมุ่งหมายท้ายสุดของการเพิ่มพูนควรเพิ่มหน้าที่ทางชีววิทยาของสัตว์ ดังนั้น เป้าหมายของโปรแกรม
การเพิ่มพูน ได้แก่ 1) การเพิ่มจ�ำนวนและความหลากหลายของพฤติกรรมปกติที่สัตว์แสดงออก 2) การป้องกันกระบวนการเกิด
พฤติกรรมผิดปกติ หรือการลดความถี่หรือความรุนแรงของสิ่งเหล่านี้ 3) การเพิ่มการใช้สภาพแวดล้อมด้านบวก (เช่น การใช้
ที่ว่าง) 4) การเพิ่มความสามารถของสัตว์เพื่อรับมือกับการท้าทายทางพฤติกรรมและทางสรีรวิทยาต่างๆ เช่น การพบเห็น
มนุษย์ การปฏิบัติทางการทดลองหรือการผันแปรของสภาพแวดล้อม หลักเกณฑ์การเพิ่มพูนควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ
พฤติกรรมเฉพาะและสรีรวิทยาของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อท�ำให้เป้าหมายเหล่านี้ส�ำเร็จ การเพิ่มพูนไม่ควรเป็นแค่ดึงดูดสัตว์
แต่ ค วรมี ผ ลท� ำ ให้ สั ต ว์ ส นใจซึ่ ง ท� ำ ให้ ด� ำ รงอยู ่ ต ่ อ ไปอย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ บรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ท างสมรรถภาพที่ พึ ง ประสงค์ ด ้ ว ย
Bloomsmith et al., (1991) มีการจ�ำแนกประเภทของการเพิ่มพูนออกเป็นแบบต่างๆ ได้แก่
1. การเพิ่มพูนด้านสังคม ซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับการสัมผัส (การเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน) โดยตรงหรือโดยอ้อม
กับสัตว์ที่เข้ากันได้ (สัตว์ตัวอื่นชนิดเดียวกัน) หรือกับมนุษย์
2. การเพิ่มพูนทางความถนัด ซึ่งรวบรวมทั้งการเพิ่มพูนทางสังคม (เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ควบคุมหรือความ
ท้าทาย) และการเพิ่มพูนที่กระตุ้นให้ออกก�ำลังกาย
3. การเพิ่มพูนทางกายภาพ ซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนขนาดหรือความซับซ้อนของสิ่งล้อมรอบสัตว์ หรือ
เพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในสิ่งล้อมรอบ เช่น สิ่งของ สารตั้งต้น หรือโครงสร้างถาวรต่างๆ (เช่น รังนอน)
4. การเพิ่มพูนทางการรับรู้ หรือสิ่งเร้าซึ่งมองเห็นได้ (โทรทัศน์) เสียง (เพลง การให้ส่งเสียงร้อง) หรือสิ่งบ�ำบัดอื่นๆ
(เช่น กลิ่น สัมผัส รส)
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5. การเพิ่มพูนทางโภชนะ ซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับการให้อาหารหลายรูปแบบ หรือแบบใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนวิธี
การให้อาหาร
ได้มีการประเมินการเพิ่มพูนทุกแบบเพื่อใช้กับสัตว์เกษตร ในตอนต่อไปมีการอภิปรายถึงการเพิ่มพูนอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิดซึ่งได้รับการยืนยันหรือให้มีโอกาสเพิ่มพูน ยังกล่าวถึงสัตว์เกษตรทุกชนิดเป็นสัตว์สังคม (ยกเว้น สุกรเพศ
ผู้ โตเต็มวัย) พฤติกรรมและการจัดการทางสังคมของกลุ่มต่างๆ ไว้ในบทของสัตว์ชนิดนั้นๆ ส�ำหรับบทนี้เน้นเรื่องการสัมผัส
ทางอ้อม หรือการสัมผัสกับมนุษย์เพื่อทดแทนการสัมผัสสัตว์ชนิดเดียวกันที่เข้ากันได้ในสถานการณ์ซึ่งสัตว์ต้องถูกขังเดี่ยว
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างพันธุ์ เชื้อสาย หรือสายพันธุ์ของสัตว์เกษตรอาจแสดงออกซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้สัตว์
เหล่านั้น หรือการตอบสนองต่อการเพิ่มพูน (เช่น Hill et al., 1998)

โค

การเพิ่มพูนด้านสังคม ถ้าโปรโตคอลการทดลองก�ำหนดให้โคอยู่ตัวเดียว การเห็นและได้ยินสัตว์ตัวอื่นเป็นสิ่ง

พึงปรารถนา การวิจัยเรื่องปฏิสัมพันธ์ของโคกับมนุษย์แสดงว่ามนุษย์อาจเป็นตัวแทนการสัมผัสสัตว์ที่เข้ากันได้ถ้าให้การสัมผัส
ทางสังคมไม่ได้ โคบาลผู้ปฏิบัติกับสัตว์อย่างนุ่มนวลแต่มั่นใจมีผลดีต่อสัตว์และอาจมีผลในการเพิ่มผลผลิตน�้ำนม ตัวอย่าง
เช่น โคมักชอบเข้าหาคนเมื่อมนุษย์แตะตัวสัตว์ในส่วนซึ่งโคตัวอื่นมักถูไถ เช่น ที่คอ แสดงว่าการสัมผัสอย่างเหมาะสมและ
นุ่มนวลโดยมนุษย์ปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์ (Schmied et al., 2008) ในทางกลับกันการบังคับสัตว์อย่างรุนแรง
เป็นความเครียดส�ำหรับโค โคจดจ�ำแต่ละคนได้และตื่นกลัวคนเหล่านั้นที่บังคับพวกมันอย่างรุนแรง (Rushen et al., 1999)
การตะโกน การตี และการใช้แท่งส�ำหรับกระทุ้งโคเป็นการท�ำให้โคกลัว (Pajor et al., 2000, 2003) ตามความจริงโค
จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างรุนแรงมากกว่าเมื่ออยู่กับคนผู้บังคับพวกมันด้วยความรุนแรง เปรียบเทียบกับผู้บังคับสัตว์
อย่างนุ่มนวลหรือผู้ไม่คุ้นเคย (Welp et al., 2004)

การเพิ่มพูนทางความถนัด โคนมผูกยืนโรงควรได้ออกก�ำลังกายในสนาม การออกก�ำลังให้ประโยชน์อย่าง

มากมายต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น โคที่ให้ออกก�ำลังกายทุกวันมีการเจ็บป่วยที่ต้องให้การเอาใจใส่โดยสัตวแพทย์น้อยกว่า และ
มีปัญหาข้อขาบาดเจ็บน้อยครั้งกว่า (Gustafson, 1993) โคที่ได้ออกก�ำลังกายดังนี้จะใช้เวลาช่วงนี้ดูแลส่วนของร่างกาย
ตัวเอง ซึ่งไม่สามารถท�ำได้ขณะถูกผูกยืนอยู่กับที่ (Loberg et al., 2004) ตามความจริงแล้วโคที่ถูกผูกอย่างหลวมๆ จะแต่งขน
เพิ่มขึ้นเมื่อให้มีเครื่องแปรงขน และจะใช้แปรงเหล่านี้เพื่อแปรงพื้นที่ส่วนที่เอื้อมไม่ถึง เช่นบริเวณสะโพก (Wilson et al., 2002;
DeVries et al., 2007) โคมักใช้อุปกรณ์ส�ำหรับเกาหรือมีสันส�ำหรับถูสีข้างบ่อยกว่าและนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
เพิ่มพูนชนิดอื่นที่ทดสอบ (Wilson et al., 2002)

การเพิ่มพูนทางโภชนะ เมื่อสภาพอากาศอ�ำนวย การให้โคทุกตัวออกสู่ทุ่งหญ้าที่ได้รับการจัดการอย่างดี

เป็นประโยชน์และแนะน�ำให้ท�ำ โคนมที่ปล่อยออกทุ่งหญ้ามีปัญหาสุขภาพน้อยกว่า เช่น เต้านมอักเสบ (ดังเช่นรายงาน
ของ Washburn et al., 2002) ขณะปล่อยในทุ่งหญ้าโคไม่แสดงอาการม้วนลิ้นท่าเดิมซ�้ำๆ (Redbo, 1990) ตามความจริง
จากงานวิจัยพบว่าการให้โคออกก�ำลังกาย (Redbo, 1992) การให้อาหารเยื่อใยอย่างเพียงพอ (Redbo and Nordblad, 1997)
และการให้อยู่รวมกันเป็นฝูง (Seo et al., 1998) สามารถลดอาการม้วนลิ้นท่าเดิมซ�้ำๆ ของโคได้

การเพิ่มพูนทางความรับรู้ เสียงเป็นตัวก่อความเครียดที่เป็นไปได้ภายในสภาพแวดล้อมที่อยู่ของโคและระหว่าง

การปฏิบัติจัดการเป็นประจ�ำ เช่น การจับ การรีดนมและการเคลื่อนย้าย ขณะถูกจับอยู่ในซองบังคับโคเนื้อที่ถูกกระทบเทือน
โดยเสียงคนตะโกนหรือเสียงการตีโลหะมีการเคลื่อนไหวตัวมากกว่า ดังนั้นสภาพแวดล้อมเงียบสงบเอื้อต่อการจับสัตว์
และความเป็นอยู่ที่ดี (Waynert et al., 1999) สภาพแวดล้อมเงียบที่สงบอาจมีความส�ำคัญกับโคนม มากกว่าเพราะโคเหล่านี้
ตอบสนองต่อเสียงมากกว่าโคเนื้อ (Lanier et al., 2000) ถึงแม้ว่าเพลงและเสียงสามารถเชื่อมโยงสมานความสนใจที่มีต่อเค
รื่องรีดนมอัตโนมัติ (Uetake et al., 1997) เมื่อให้มีทางเลือกโคจะหลีกหนีเสียง เช่น วิทยุ หรือเสียงของเครื่องรีดนมซึ่งมีผล
ต่อการให้น�้ำนม (Arnold et al., 2008)
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บทที่ 4

การเพิ่มพูนด้วยกลิ่นอาจมีความส�ำคัญกับโคเช่นกัน มีรายงานว่าโคขุนสนใจอุปกรณ์เพิ่มพูนกลิ่น (กลิ่นน�้ำนม
หรือ ลาเวนเดอร์) มากกว่าอุปกรณ์ที่ไม่มีกลิ่น (Wilson et al., 2002) โคขุนดังกล่าวจะใช้เวลาเกาตัวกับแปรงมากกว่า (Wilson
et al., 2002) ซึ่งแสดงว่ากลิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มพูนการสัมผัส

ม้า

การเพิ่มพูนด้านสังคม ม้าเป็นสัตว์ผู้ถูกล่า จะมีความกระตือรือล้นแสดงปฏิกิริยาต่อสัตว์ตัวอื่นชนิดเดียวกัน

เพื่อความสบาย การเล่น เข้าหาแหล่งอาหารและที่ก�ำบัง และเป็นกลยุทธ์ต่อต้านสัตว์ผู้ล่า ในระหว่างสภาวะหวาดกลัวและ
เมื่อถูกแยกออกจากสัตว์เข้ากันได้ที่อยู่อย่างใกล้ชิด ม้าเกิดการกระวนกระวาย ส่ายตัวไปมาและส่งเสียงร้องแสดงว่าได้ประสบ
กับการตื่นเต้นอย่างทันใดอันเป็นความทรมาน ม้าที่เลี้ยงให้อยู่ตัวเดียวแสดงอาการลุกลนมากกว่าและลดการเสาะหาอาหาร
เมื่อเปรียบเทียบกับม้าที่ให้อยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูง (Houpt and Houpt, 1989) ม้าที่เลี้ยงให้อยู่ตัวเดียวยังแสดงการก้าวร้าวต่อคน
จับและเรียนรู้การท�ำสิ่งใหม่ได้ช้ากว่าม้าที่อยู่เป็นฝูง (Sondergaard and Ladewig, 2004) การจ�ำกัดบริเวณม้าเป็นระยะเวลา
นานอาจท�ำให้มีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ (การเซื่องซึม หรือก้าวร้าว) ซึ่งบางครั้งลุกลามกลายเป็นการแสดงท่าทางเดิมซ�้ำซาก
ตัวอย่างเช่น การยืนโยกตัวไปมา การกัดแทะรางอาหาร หรือการสูบสมุทร ความพยายามเพื่อลดการแสดงท่าทางเดิมซ�้ำซาก
ได้แก่ การให้มีเพื่อน (ม้าอีกตัวหนึ่ง หรือลูกม้า หรือแม้กระทั่ง แพะ แมว สุนัขหนึ่งตัว หรือฝูงไก่) การให้ออกก�ำลังกาย (การ
จูงเดิน การวิ่งเร็ว หรือปล่อยออกทุ่ง) การให้สิ่งของเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม (ลูกบอลขนาดใหญ่ อุปกรณ์ให้คุ้ยหาอาหาร
ถังพลาสติคผูกกับเพดาน หรือกระจกเงา) หรือการเพิ่มอาหารเยื่อใยโดยการปล่อยให้เล็มหญ้า การให้มีหญ้าแห้ง หรือการให้
วัสดุหลายอย่างปนกัน (Winskill et al., 1996; MacAfee et al., 2002; Thorne et al., 2005)
ตามสภาพธรรมชาติและในป่า ม้าด�ำรงความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน พ่อและแม่ม้าอยู่ด้วยกันตลอดทั้งปี ติดต่อกัน
หลายฤดูผสมพันธุ์ ขณะที่ลูกม้ารุ่นเพศผู้และเพศเมียอพยพออกจากฝูงต้นก�ำเนิดขณะที่พวกมันยังมีอายุน้อย (Feh, 2005)
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อม้ากับแม่ม้าคงที่และยาวนานหลายปี ถึงแม้ว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลงอย่างมากระหว่างช่วงเวลา
หลังคลอดเมื่อแม่ม้าแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อลูกของพวกมัน (van Dierendonck et al., 2004) การเชื่อมโยงทางสังคม
ส�ำหรับแม่ม้าและลูกม้าเพศเมียมักพัฒนาขึ้นระหว่างม้าที่คุ้นเคยกัน เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด และมีล�ำดับชั้นเดียวกัน (Heitor
et al., 2006) ความสัมพันธ์กันทางสังคมระหว่างม้าเพศเมียมีลักษณะพิเศษโดยการผลัดกันแต่งตัวและอยู่ใกล้เคียงกันตลอด
(Kimura, 1998; van Dierendonck et al., 2004) ถ้าไม่มีการแสดงปัจจัยเหล่านี้การเชื่อมโยงทางสังคมจะส่งผ่านตัวที่ไม่คุ้นเคย
ที่มีขนสีเดียวกันกับสีของแม่ของม้ารุ่นเพศเมีย (Sawford et al., 2005)
การผลัดกันแต่งตัวท�ำที่บริเวณตะโหนกและคอ และเกี่ยวข้องกับการลดอัตราการเต้นของหัวใจ (Feh and de
Mazieres, 1993) แสดงว่ามีบทบาทในการลดการตื่นเต้น ไม่ค่อยพบการผลัดกันแต่งตัวในม้าหนุ่ม (Crowell-Davis et al., 1986)
ยกเว้นหลังจากช่วงเวลาการขาดแคลนทางสังคม (Christensen et al., 2002) ในทางกลับกันลูกม้าเพศผู้ และม้าเพศผู้ที่ถูกตอน
แล้วมักสนใจที่จะเล่นด้วยกัน เมื่อเลี้ยงลูกม้าเพศผู้ในที่กว้างมักเล่นสู้กันทุกชั่วโมง เช่น แกล้งต่อสู้กัน ขณะที่ม้าเพศเมีย
มักไม่ท�ำพฤติกรรมเช่นนี้ (Sigurjonsdottir et al., 2003)
ม้าหนุ่มจึงมักถูกขังเดี่ยวเพราะว่าความก้าวร้าวและการเล่นสามารถท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ ความก้าวร้าวได้รับอิทธิพล
มาจากสถานะทางการสื บ พั น ธุ ์ ฝู ง ที่ มี ค วามก้ า วร้ า วอยู ่ จ ะมี ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม ในฤดู ก ารผสมพั น ธุ ์ แ ละออกลู ก (Grogan
and McDonnell, 2005) ในฝูงผสมพันธุ์แม่ม้าแสดงความก้าวร้าวมากกว่าในช่วงหลังคลอด โดยเบื้องต้นแสดงการปกป้องลูกม้า
จากม้าเพศเมียตัวอื่นที่ไม่มีลูกและม้าเพศผู้ที่ถูกตอนแล้ว (Rutberg and Greenberg, 1990; van Dierendonck et al., 2004)
เช่นเดียวกันระหว่างการลองให้อาหาร ลูกม้าเพศเมียแสดงอาการตรงกันข้ามอย่างชัดเจนมากกว่าม้าเพศผู้ตอนแล้วที่มี
อายุเท่ากัน (เช่น การชูหัว การกัด การเตะเมื่อถูกคุกคาม) อาจเป็นเพราะว่าขณะเป็นสัด มีระดับของสารสเตียรอยด์ในเลือด
(Motch et al., 2007)
ความทรมานที่เกี่ยวกับการขาดสังคมเมื่อม้าอยู่เดี่ยวหรือแยกขัง สามารถบรรเทาได้โดยการให้ได้เห็นม้าตัวอื่น การ
แสดงท่าทางเดิมซ�้ำซาก เช่น การยืนโยกตัวไปมา การผงกหัว เกี่ยวข้องกับความสับสน (Mills and Riezebos, 2005) สามารถ
ลดลงอย่างมากเมื่อม้าได้เห็นม้าตัวอื่นผ่านทางช่องหน้าต่างที่มีตาข่าย (Cooper et al., 2000) หรือมีกระจกเงา (McAfee et
al., 2002) หรือมีรูปภาพหน้าของม้าตัวหนึ่งที่มีขนาดเท่าตัวจริงติดตั้งไว้ในคอก (Mills and Riezebos, 2005) การได้เห็นด้านข้าง
อาจมีความส�ำคัญเพราะการยืนโยกตัวไปมาเกิดขึ้นมากกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อจัดคอกม้าให้หันหน้าเข้าหากันเปรียบเทียบ
กับการมีด้านข้างขนานกัน (Ninomiya et al., 2007)

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
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เมื่อไม่มีม้าตัวอื่นม้ามีความสัมพันธ์ได้ทันทีกับสัตว์ชนิดอื่น เช่น แพะ สุนัข และมนุษย์ ม้าที่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
สามารถรับรู้และตอบสนองตัวชี้วัดที่ละเอียดอ่อนของสถานะทางอารมณ์และความมั่นใจของผู้จับ โดยแสดงออกทั้งความกลัว
และความสงบเสงี่ยม (Chamove et al., 2002; von Borstel, 2007; von Borstel et al., 2007) ม้ายอมรับการแปรงขนโดยมนุษย์
มีการลดอัตราการเต้นของหัวใจ ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเมื่อม้าผลัดกันแต่งตัว (Feh and de Mazieres, 1993) มักพบเมื่อมนุษย์
แปรงหรือเกาบริเวณตะโหนกหรือคอม้าด้วย (Lynch et al., 1974; Hamas et al., 1996) อย่างไรก็ดี พบว่าการเกี่ยวข้อง
ทางบวกด้วยการกระตุ้นทางการสัมผัสเป็นผลจากการเรียนรู้ ไม่ได้มีอยู่เอง (Henry et al., 2006) และ ลูกม้าเริ่มหลีกหนี
มนุษย์เมื่ออายุสามสัปดาห์ถ้าไม่ได้รับปฏิสัมพันธ์ทางบวก (Lansade et al., 2007)

การเพิ่มพูนทางกายภาพ ม้าที่ให้ออกสู่สนามหรือทุ่งหญ้าสามารถบรรเทาความอยากเสาะหาอาหารด้วยการ

แทะเล็มหญ้า แต่ม้ายังได้ประโยชน์จากโอกาสออกก�ำลังกายกับกิจกรรมด้านบวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับขนาดของสนาม (Jorgensen
and Boe, 2007) ม้าถูกโน้มน�ำให้ออกก�ำลังกายตามที่มันต้องการ ซึ่งแรงจูงใจสะสมเพิ่มขึ้นและออกก�ำลังชดเชยหลังจาก
ช่วงระยะเวลาที่ขาดแคลนมานาน (Houpt et al., 2001; Christensen et al., 2002; Chaya et al., 2006) นอกจากนี้ ม้าที่ได้
ออกก�ำลังกายยังแสดงพฤติกรรมการนอนม้วนตัวซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความสบาย (Hansen et al., 2007) ในการศึกษาม้าแข่ง
ผลประโยชน์ที่ได้จากการออกก�ำลังกายยังลดการก้าวร้าวที่มีต่อผู้ฝึก (Drissler et al., 2006) และมีสมรรถภาพการแข่งดีและ
มีอนาคตไกล (Drissler, 2006)

การเพิ่มพูนทางความถนัด เมื่อปราศจากการปล่อยออกสนามหรือทุ่งหญ้า ม้าสามารถแสดงพฤติกรรมการเล่น

โดยผ่าน “ของเล่นต่างๆ” ที่มีอยู่ในคอก ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีอยู่ในท้องตลาด เช่น สามารถให้ลูกบอลล์ขนาดใหญ่
ที่ออกแบบเพื่อใช้ในคอกม้า ตลอดจนอุปกรณ์ที่ท�ำเองในบ้าน เช่น เหยือกน�้ำพลาสติกห้อยด้วยเชือก ประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังขาดหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์

การเพิ่มพูนทางความรับรู้ ในคอกหลายแห่งมักมีเสียงพื้นฐาน โดยการให้ฟังวิทยุเป็นการสันนิษฐานว่าสิ่งนี้เป็นผล

ให้ม้าสงบและบรรเทาความเบื่อ อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่าการมีหรือชนิดของเพลงมีผลกระทบส�ำคัญต่อพฤติกรรมของม้า
ขนาดเล็กที่มีการกักขังมีความเครียดเป็นระยะเวลาสั้น (Houpt et al., 2000) ผู้รายงานเหล่านี้คาดการณ์ว่าเสียงพื้นฐานอาจมี
ผลกระทบทางอ้อมต่อพฤติกรรมม้าผ่านทัศนคติของผู้จับ ในทางกลับกันมีผลิตภัณฑ์ฟีโมนสังเคราะห์เพื่อให้ม้าสงบชนิดหนึ่ง
วางขายตามท้องตลาด และมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ผล เพื่อลดการตอบสนองความกลัวทาง
พฤติกรรมและสรีรวิทยาของม้าที่อยู่ในภาวะความเครียด (Falewee et al., 2006)

การเพิ่มพูนทางโภชนะ โอกาสเพื่อเสาะหาอาหารให้การเพิ่มพูนอย่างส�ำคัญต่อม้าที่อาศัยในคอก ม้ามักใช้เวลา

10 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวันแทะเล็มหญ้า (Ralston, 1984) และแม่ม้าให้น�้ำนมใช้เวลาของพวกมัน 70% เล็มหญ้าในทุ่ง (CrowellDavis et al., 1985) ม้ามักเสาะแสวงหาวัสดุรองนอนในคอกหรือพื้นผิวคอกเมื่อไม่มีวัสดุใดให้เสาะหาอาหาร (Drissler et al.,
2006) หรืออาจแสดงพฤติกรรมเดิมซ�้ำซากด้วยปาก เช่น การแทะรางอาหาร การสูบสมุทร การแกล้งเคี้ยว การกินขนตัวมันเอง
และการแทะหรือเลียไม้ สามารถแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ด้วยปากด้วยการให้หญ้าแห้งอย่างน้อย 6.8 ก.ก. ต่อวัน
(McGreevy et al., 1995) การให้วัสดุเพื่อคุ้ยเขี่ยเสาะหาอาหาร (Goodwin et al., 2002; Thorne et al., 2005) และการแบ่ง
ให้อาหารข้นขนาดน้อยลงและบ่อยครั้งกว่าตลอดวัน (Cooper et al., 2005) ม้าที่ได้รับวัสดุรองนอนเป็นฟางแสดงพฤติกรรม
ซ�้ำซากน้อยกว่าม้าที่ให้กระดาษหรือขี้กบปูนอน (Cooper et al., 2005) มีของเล่นที่เป็นอาหารหลายชนิดวางขายโดยมีปริมาณ
เยื่อใยอยู่มาก ซึ่งม้าคุ้ยเขี่ยเพื่อได้อาหารชนิดเม็ด อาหารที่อยู่ในลูกบอลล์เหล่านี้มีผลเพิ่มเวลาในการหาอาหาร (Winskill et al.,
1996) และลดพฤติกรรมการท�ำท่าทางเดิมซ�้ำซาก (Henderson and Waran, 2001) ของเล่นที่ออกแบบเป็นทรงกลมหรือ
หลายเหลี่ยมมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Goodwin et al., 2007) สามารถให้ของเล่นเหล่านี้ในรางอาหารเพื่อกันไม่ให้ม้ากินเชื้อ
โรคและวัสดุที่ไม่ใช่อาหารจากวัสดุรองนอนในคอก
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สัตว์ปีก

การเพิ่มพูนด้านสังคม การให้สัตว์ปีกมีสังคมกับมนุษย์สามารถท�ำง่าย โดยการให้การดูแลบ่อยๆ อย่างมีเมตตา

และอ่อนโยน (Jones, 1996) แม้เป็นการดูแลเป็นระยะเวลาสั้น เริ่มตั้งแต่สัตว์อายุน้อยเท่าที่ท�ำได้ ก็เป็นผลดีท�ำให้การจับ
สัตว์ปีกง่ายขึ้นในโอกาสต่อไป และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร น�้ำหนักตัว และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (Gross and
Siegel, 1983) นอกจากนี้ Gross and Siegel (1982) พบว่าไก่ที่มีสังคมด้านบวกมีการตอบสนองต่อความเครียดน้อยกว่า
และมีความทนทานต่อโรคส่วนใหญ่ที่ทดสอบมากกว่าสัตว์ปีกที่ไม่ได้อยู่เป็นสังคม
การเพิ่มพูนทางความถนัด วิธีแรกส�ำหรับการส่งเสริมการออกก�ำลังกายของสัตว์ปีก คือ การให้มีคอนเกาะ
หรือการมีบริเวณยกสูงอื่นๆ ซึ่งกระตุ้นการใช้พื้นที่ว่างแนวตั้งภายในสิ่งล้อมรอบ ไก่พันธุ์ไข่หลายสายพันธุ์กระตือรือล้นในการ
ใช้คอนเกาะในเวลากลางคืน (Olsson and Keeling, 2002) และไก่ทั้งฝูง (100% ของแม่ไก่ทั้งหมด) จะใช้คอนเกาะในตอน
กลางคืนถ้ามีพื้นที่คอนอย่างเพียงพอ (Appleby et al., 1993; Olsson and Keeling, 2002) เมื่อเลี้ยงแม่ไก่อยู่บนพื้นเล้า
คอนที่ ย อมให้ มั น เกาะได้ อ ย่ า งสบายโดยการรบกวนเพี ย งล็ ก น้ อ ย และให้ พ วกมั น มี โ อกาสหาที่ ห ลบภั ย จากไก่ ตั ว อื่ น
เพื่อหลีกเลี่ยงการจิกตีกัน (Wechsler and Huber-Eicher, 1998) คอนเกาะช่วยลดการบินหนีและความตื่นกลัว (Brake, 1987)
และการออกก� ำ ลั ง กายโดยการเคลื่ อ นที่ แ นวตั้ ง สามารถเสริ ม ความแข็ ง แกร่ ง ของกระดู ก (Whitehead, 2004) การให้
คอนช่วยสนับสนุนพฤติกรรมการเกาะคอนของสัตว์ปีกขนาดใหญ่ (Faure and Jones, 1982; Heikklia et al., 2006) สัตว์ปีก
และไก่เนื้อรุ่นใช้คอนเกาะด้วย แต่การใช้มีแนวโน้มน้อยลงเมื่อพวกมันมีอายุเพิ่มขึ้น ไก่เนื้อและไก่งวงที่ระยะถัดมาของ
วงจรการสืบพันธุ์ใช้คอนน้อยลงกว่าไก่ไข่ (LeVan et al., 2000; Martrenchar et al., 2001) ในกรณีไก่งวงขนาดใหญ่และไก่เนื้อ
เพราะว่าขนาดตัวและรูปร่างของพวกมัน จึงจ�ำเป็นต้องมีคอนเกาะในระดับต�่ำกว่า โดยมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมให้
สัตว์เกาะและทรงตัวได้อย่างถูกต้อง ส�ำหรับไก่งวงอายุมากขึ้นแนะน�ำให้จัดวางคอนสูงพอที่ไก่งวงที่อยู่บนพื้นไม่สามารถ
จิกและถอนขนของไก่ที่เกาะอยู่บนคอน สามารถติดตั้งทางเดินที่หน้าคอนเหล่านี้เพื่อท�ำให้ไก่ขึ้นได้ง่าย (Council of Europe,
2006) ส�ำหรับไก่เนื้อและไก่งวงสามารถเพิ่มมัดฟางในเล้าเพื่อให้พื้นยกสูงขึ้น (Council of Europe, 2006) แต่เช่นเดียวกัน
อาจต้องติดตั้งทางเดินเพื่อสัตว์ปีกอายุมากกว่าสามารถขึ้นคอนเหล่านี้ได้ง่าย เพราะว่าสามารถใช้ฟางเป็นวัสดุส�ำหรับ
การคุ้ยหาอาหาร อย่างไรก็ตาม มัดฟางอาจถูกจิกและแยกออกเร็ว (Martrenchar et al., 2001)
โดยทั่วไป คอนควรปราศจากขอบแหลมคม มีขนาดที่สามารถยึดเกาะได้ทันทีด้วยกรงเล็บ แต่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ใหญ่พอที่ไม่ให้เล็บของสัตว์ปีกท�ำให้อุ้งตีนเสียหาย และท�ำด้วยวัสดุที่ไม่ลื่นแต่สามารถท�ำความสะอาดได้ ในสัตว์ปีกที่
ให้อยู่บนพื้นคอนที่สกปรกเปื้อนอุจจาระเป็นปัจจัยหลักต่อการเกิดสภาพตีนเจ็บ ตีนบวมโต ดังนั้น การออกแบบคอนเพื่อลด
ปัญหานี้เป็นสิ่งส�ำคัญ นอกจากนี้ ไก่เพศเมียอาจมีปัญหากระดูกสันอกคดจากการพักบนคอน ถึงแม้ไม่รู้ว่าสภาวะนี้เจ็บปวด
หรือไม่ (Tauson and Abrahamsson, 1996) ไก่ไข่ชอบคอนสูงๆ มากกว่า อย่างไรก็ดี แม่ไก่มีแนวโน้มการเป็นกระดูกพรุน
และเหตุนี้ท�ำให้การจัดวางคอนเป็นสิ่งจ�ำเป็น (เช่น ระยะระหว่างคอนเมื่อมีคอนหลายอัน) เพื่อให้มั่นใจว่าแม่ไก่สามารถร่อน
ลงเกาะคอนโดยกระดูกไม่หัก (ดู Keeling, 2004)
เป็ดจะว่ายน�้ำถ้าให้น�้ำที่มีความลึกพอเพียง ถ้ามีน�้ำให้ลูกเป็ดว่ายควรให้ระดับน�้ำตื้น เพื่อลูกเป็ดไม่จมน�้ำและต้อง
ดูแลจนกระทั่งขนกันน�้ำขึ้น เพื่อมั่นใจว่าลูกเป็ดไม่เปียกและหนาวสั่น (BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group
on Refinement, 2001; Council of Europe, 2006)

การเพิ่มพูนทางกายภาพ
กล่องท�ำรัง: สิ่งเพิ่มพูนทางกายภาพที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับไก่ไข่คือกล่องส�ำหรับท�ำรัง การวางไข่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
อย่างซับซ้อนต่อเนื่อง ได้แก่ การหาต�ำแหน่งเหมาะสมเพื่อออกไข่ การเตรียมบริเวณเพื่อจิก คุ้ยวัสดุและท�ำให้กลวงเพื่อท�ำเป็น
รัง แม่ไก่ไข่ที่ไม่ได้จัดที่ท�ำรังให้ (เช่น ไก่ที่ถูกเลี้ยงในกรงธรรมดา) อาจแสดงพฤติกรรมเดินสับสนระหว่างช่วงเวลาเสาะหาที่ท�ำรัง
ซึ่งประเมินว่าเป็นการแสดงความสับสน (Appleby et al., 2004)
แม่ไก่รู้ค่าการเข้าถึงรังอย่างมาก และแรงผลักดันส�ำหรับการใช้รังของพวกมันมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อใกล้เวลาการ
วางไข่ (Cooper and Albentosa, 2003) ถึงแม้ว่าแม่ไก่ที่ไม่มีประสบการณ์ใช้รังแสดงแรงผลักดันเพื่อการใช้รังส�ำหรับวางไข่เป็น
อย่างมาก (Cooper and Appleby, 1995; 1997) โดยทั่วไปแม่ไก่ไข่ยังชอบรังที่ปิดมิดชิดมากกว่าพื้นที่เปิดโล่ง (Appleby and
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McRae, 1986; Cooper and Appleby, 1997) การให้วัสดุเหมาะสมในกล่องท�ำรังเป็นสิ่งส�ำคัญด้วยเพื่อแสดงพฤติกรรมการ
สร้างรัง (Appleby et al., 2004)
ได้มีการทดลองสองสามเรื่องเพื่อศึกษาพฤติกรรมก่อนการวางไข่หรือการเลือกที่ท�ำรังของเป็ดหรือไก่งวง อย่างไร
ก็ตาม เป็นไปได้ว่ามีแรงผลักดันอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันในการวางไข่ของพวกมันในรัง มีกล่องวางไข่อยู่หลายรูปแบบขาย
ในท้องตลาดที่ใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในสภาพอุตสาหกรรมและการวิจัย แสดงให้เห็นรูปแบบที่ส�ำคัญของกล่องวางไข่
ของสัตว์ชนิดเหล่านั้น ส�ำหรับแม่ไก่ไข่เป็นรูปแบบอย่างง่าย (Appleby et al., 2004)
วัสดุรองพื้น: การให้วัสดุรองพื้นเหมาะสม เช่น วัสดุรองนอนชนิดร่วนส�ำหรับไก่งวงและสัตว์ปีก และให้น�้ำร่วมกับ
วัสดุรองนอนชนิดร่วนส�ำหรับเป็ด ส่งเสริมทั้งพฤติกรรมการคุ้ยหาอาหารและการไซ้ขน สัตว์ปีกควรใช้เวลาตามปกติเสาะหา
อาหาร และการเพิ่มโอกาสการคุ้ยหาอาหารสามารถช่วยลดอุบัติการเกิดพฤติกรรมผิดปกติสองอย่าง ทั้งการจิกขนและ
การจิกตีกัน (Newberry, 2004; Rodenburg and Koene, 2004) พฤติกรรมเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความก้าวร้าว แต่เหมือนกับ
ความก้าวร้าวในแง่ที่ท�ำกับสัตว์ตัวอื่นในฝูง การจิกขนอาจเป็นการจิกแบบนุ่มนวลที่ไม่มีผลท�ำให้ขนหลุดจากตัวสัตว์ที่ถูกจิก
หรือการจิกอย่างรุนแรงมากกว่าซึ่งเป็นผลให้ขนหลุด (Savory, 1995) การถูกถอนขนเป็นความเจ็บปวด (Gentle and Hunter,
1991) และการถูกจิกขนอย่างรุนแรงท�ำให้สัตว์ปีกมีบริเวณที่ไม่มีขน ซึ่งเผยให้เห็นผิวหนังบาดเจ็บและท�ำให้การควบคุม
อุณหภูมิผิดปกติ บริเวณที่ปลอดขนเหล่านี้อาจดึงดูดให้มีการจิกเนื้อและการจิกตีโดยสัตว์ตัวอื่นด้วย การจิกตีกันเกี่ยวข้องกับ
การจิกและฉีกผิวหนัง เนื้อเยื่อด้านล่าง และอวัยวะ การจิกตีกันมักเกิดขึ้นส่วนตีน หาง ก้น หรือบนปีกที่มีขนชั้นแรกขึ้นใหม่
และสามารถท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของฝูงสัตว์และความตายถ้าสัตว์ไม่ได้ถูกแต่งจงอยปาก (Newberry, 2004; Riber and
Mench, 2008) การลุกลามของการจิกขนและการจิกตีกันถ้าเกิดขึ้นแล้วจะควบคุมยาก เพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้สามารถ
แพร่ระบาดถ่ายทอดทางสังคมสู่สัตว์ปีกตัวอื่นในฝูง ดังนั้นการป้องกันการเกิดโดยแก้ไขโดยเร็วจึงเป็นการดีที่สุด
ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การขาดโภชนะ หรือการเบี่ยงเบนทางสภาพแวดล้อมหรือการจัดการ (เช่น การมีระดับแสงเข้มมาก
หรือมีฝูงขนาดใหญ่) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของการจิกขนและจิกตีกัน ยังมีผลกระทบรุนแรงทางพันธุกรรม (Kjaer and
Hocking, 2004) และควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ในสัตว์บางชนิดหรือสายพันธุ์ยากกว่าสัตว์อื่น ตัวอย่างเช่น เป็ดพันธุ์มัสโควี่
(Muscovy ducks) มักมีพฤติกรรมการจิกตีกันมากกว่าเป็ดพันธุ์ปักกิ่ง (Gustafson et al., 2007a, b) และพบว่าการให้เป็ดพันธุ์
มัสโควี่มีสิ่งเพิ่มพูนหลายชนิดซึ่งมีน�้ำและอาหารเป็นหลักไม่มีประโยชน์ในการป้องกันการจิกตีกัน (Riber and Mench, 2008)
สามารถลดพฤติกรรมการก้าวร้าวในไก่งวงได้โดยการให้วัสดุเพื่อคุ้ยหาอาหาร งานวิจัยของ Martrenchar et al. (2001)
ไก่งวงก�ำลังโตได้รับฟางและแขวนโซ่ พบว่าการบาดเจ็บจากการจิกกันลดลงทั้งในไก่เพศผู้ และเพศเมีย Sherwin et al. (1999)
เลี้ยงไก่งวงโดยให้วัสดุที่จิกได้หลายชนิด เช่น (ผักต่างๆ เชือก ท่อพลาสติก โซ่) และพบว่าการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับการจิกปีก
และหางลดลง สิ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาพฤติกรรมทั้งในสภาพแวดล้อมการเลี้ยงในกรงต่างๆ ตัวอย่างเช่น ไก่มัก
ถูกดึงดูดโดยการเล่นเชือกที่แขวนให้ (Jones, 2004) และพบว่าการให้สิ่งเหล่านี้ในกรงลดการการสูญเสียขนส�ำหรับในไก่ไข่
ที่เลี้ยงในกรง คาดว่าเป็นเพราะการลดการจิกขน (Jones et al., 2004)
ถ้าให้มีวัสดุที่เหมาะสม ไก่และไก่งวงจะคลุกฝุ่นเป็นช่วงเวลานานๆ เกือบทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมีแดดหรือ
ตรงที่มีแสงจ้าภายในสภาพแวดล้อมของพวกมัน ระหว่างการคลุกฝุ่น มีวัสดุขนาดเล็กร่วงผ่านขนและถูกสลัดออก การท�ำเช่นนี้
ช่วยปรับให้ขนดีขึ้นโดยการกระจายไขมัน (van Liere, 1992) และเป็นไปได้ว่าช่วยขจัดพยาธิภายนอก ไก่จะคลุกฝุ่นในวัสดุร่วน
แตกต่างกันหลายชนิด แต่ชอบฝุ่นขนาดเล็ก (เช่น ผงถ่าน หรือทราย) มากกว่าวัสดุที่มีขนาดเม็ดใหญ่กว่า (เช่น ขี้กบไม้หรือวัสดุ
รองนอนท�ำด้วยกระดาษ; Shields et al., 2004) ฝุ่นขนาดเล็กกว่ายังมีประสิทธิภาพมากกว่าในการซอกซอนขน
เป็ดรักษาสภาพขนโดยการอาบน�้ำ ถ้าไม่มีน�้ำให้อาบเนื่องจากเหตุผลทางสุขาภิบาล การให้แหล่งน�้ำที่มีความลึกมาก
พอให้เป็ดจุ่มหัวลงได้และสลัดน�้ำใส่ล�ำตัวสามารถช่วยพวกมันให้รักษาสภาพขน รูจมูกและตาได้ดี และสามารถให้มีฝักบัว
ที่ปล่อยน�้ำจากข้างบนแก่สัตว์เหล่านี้ (Jones et al., 2009)
วัสดุรองนอนสามารถปนเปื้อนอุจจาระถ้าไม่ดูแลอย่างดีพอ และท�ำให้เกิดแอมโมเนียในบรรยากาศ ณ ระดับที่
ยอมรับไม่ได้ วัสดุรองนอนที่เปียกหรือปนเปื้อนยังสามารถท�ำให้เกิดปัญหาตีนและขา เช่น ผิวหนังอุ้งตีนอักเสบ (Berg, 2004)
วัสดุรองนอนบางชนิดสามารถฟุ้งกระจายได้ ท�ำให้เกิดฝุ่นละอองจ�ำนวนมาก เมื่อให้เป็ดมีน�้ำส�ำหรับว่าย เสาะหาอาหาร หรือ
มีวัสดุให้แต่งขน ซึ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อน ผลจากการมีความชื้นในสภาพแวดล้อมสามารถน�ำไปสู่ระดับ
แอมโมเนียที่ยอมรับไม่ได้ เกิดการสัมผัสกับอาหารและวัสดุรองนอนที่เป็นราเพราะมีความชื้นในสภาพแวดล้อมมากเกินไป
ท�ำให้เป็ดมีความโน้มเอียงต่อการติดเชื้อโรค Aspergillosis ง่าย (Brown and Forbes, 1996)

บทที่ 4
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สิ่งปิดคลุม: การเลี้ยงให้ไก่อยู่บนพื้นมีสิ่งที่ปิดคลุมเป็นแผงแนวตั้งเหนือหัวเป็นการส่งเสริมการใช้เล้า เพิ่มการพัก

ผ่อนและพฤติกรรมการไซ้ขนด้วยปาก และลดจ�ำนวนครั้งที่สัตว์ถูกสัตว์ตัวอื่นรบกวน (Newberry and Shackleton, 1992;
Cornetto et al., 2002) แผงแบบเป็นซี่ๆ มีประสิทธิภาพให้การครอบคลุม 67% และไก่ชอบมากกว่าแผงทึบ โปร่งใส หรือแบบ
ที่มีซี่ปิดน้อยกว่า (Newberry and Shackleton, 1992)

สิ่งของ: การศึกษาหลายเรื่องค้นคว้าว่าการให้สิ่งของใหม่ๆ สามารถลดความกลัวของสัตว์ปีกได้หรือไม่ ลูกไก่ที่ได้รับ

สิ่งของเช่นนั้นกลัวน้อยกว่าในระหว่างท�ำการทดสอบมาตรฐานหลายแบบ (Jones, 1982) ถึงแม้ว่าสัตว์ปีกไม่ได้ศึกษาเมื่อ
สัตว์โตเต็มวัยเพื่อพิจารณาว่าผลเช่นนี้ยังมีอยู่ Reed และคณะ (1993) รายงานว่าการที่ไก่ในช่วงวางไข่ได้สิ่งของใหม่ วิทยุที่เปิด
เสียงมนุษย์พูด และการจับโดยมนุษย์เป็นผลท�ำให้ความกลัวต่อการกระตุ้นใหม่ๆ ลดน้อยลงและลดการบาดเจ็บจากการจับ
เมื่อแม่ไก่โตเต็มวัย ในทางกลับกัน Nicol และ Scott (1990) พบว่าไม่มีการลดความกลัวในไก่เนื้อที่ได้ถูกมนุษย์จับ ได้ยินเสียง
และได้สิ่งของเพิ่มพูนชนิดใหม่ และ Nicol (1992) ได้พบว่าสิ่งของเพิ่มพูนชนิดใหม่สามารถเพิ่มความกลัวในไก่เนื้อ ถึงแม้ว่า
ไก่ได้แสดงความสนใจส�ำรวจสภาพแวดล้อมกึ่งคุ้นเคย (Newberry, 1999) สิ่งของใหม่และอาหารเหล่านี้อาจท�ำให้เกิดปฏิกิริยา
ความกลัว (Murphy, 1977) และการให้แก่สัตว์ปีกอายุมากกว่าจึงควรท�ำอย่างระมัดระวัง

การเพิ่มพูนทางการรับรู้ Jones (2004) ทบทวนผลกระทบการเพิ่มพูนการรับรู้สามแบบ (วีดีทัศน์ กลิ่น และ

เสียงดนตรี) ที่มีต่อไก่ ภาพวีดีทัศน์ที่ฉายด้านนอกของสิ่งล้อมรอบของพวกมันดึงดูดทั้งลูกไก่และแม่ไก่ ความจ้า สี ความ
ซับซ้อน และการเคลื่อนไหวของภาพวีดีทัศน์ดึงดูดไก่ได้มากกว่าภาพทึบ นิ่ง โทนสีเทาและง่าย การให้ลูกไก่เห็นการกระตุ้น
ด้วยวีดีทัศน์เป็นปกติลดความกลัวของพวกมันต่อสถานที่ใหม่ ยังพบว่าการตอบสนองความกลัวของไก่ต่อสภาพแวดล้อมใหม่
ลดลงด้วย ถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีกลิ่น (วานิลลิน) ซึ่งไก่เคยถูกเลี้ยงมาก่อนร่วมด้วย และไก่ยังแสดงความกลัวต่ออาหารใหม่
(food neophobia) น้อยลงด้วย และไก่กินอาหารนั้นไวขึ้นถ้ามีกลิ่นที่คุ้นเคยร่วมด้วย ยังแสดงอีกด้วยว่าเสียงดนตรีมีส่วนร่วมลด
การตอบสนองความกลัวในไก่ แต่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันเพราะไม่เป็นพื้นฐานการสังเกตของการศึกษา (Jones
and Rayner, 1999)

การเพิ่มพูนทางโภชนะ ดังได้อธิบายข้างต้น การให้สิ่งที่เหมาะสม เช่น ขี้กบไม้เป็นวัสดุรองนอนส�ำหรับสัตว์ปีกหรือ

เป็ด ยังส่งเสริมพฤติกรรมการเสาะหาอาหาร วิธีเพิ่มเวลาการหาอาหารมีการกระจายอาหารลงในวัสดุรองนอนเมื่อเลี้ยงสัตว์
บนวัสดุ และการใส่ก้อนหิน ของกินได้ หรือสิ่งของอื่นในภาชนะให้น�้ำของเป็ด (BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint
Working Group on Refinement, 2001) หรือในรางอาหารของไก่ (Sherwin, 1995) ถ้าใช้การกระจายอาหารหรือการให้อาหาร
ในน�้ำ ควรตรวจสอบน�้ำหนักตัวสัตว์เพื่อมั่นใจว่าสัตว์ได้กินอาหารอย่างเพียงพอ
การวิจัยในเรื่องผลกระทบของการให้อาหารหลากหลายชนิดกับสัตว์ปีกมีอย่างจ�ำกัด แต่ไก่สามารถเลือกกินส่วนผสม
ต่างๆ ได้เองเพื่อได้อาหารที่มีโภชนะสมดุลย์ (Appleby et al., 2004) บรรทัดฐานหลายแหล่ง (BVAAWF/FRAME/RSPCA/
UFAW Joint Working Group on Refinement, 2001; Council of Europe, 2006) แนะให้มีพืชตระกูลกระหล�่ำ (brassicas) หรือ
อาหารประเภทเดียวกันเพื่อกระตุ้นการคุ้ยหาอาหารและให้เปลี่ยนส่วนผสมของสูตรอาหารไก่

แกะและแพะ
การเพิ่มพูนด้านสังคม การยืนยันอุปกรณ์เพิ่มพูนและวิธีด�ำเนินการส�ำหรับแกะมีอยู่อย่างจ�ำกัดมาก อย่างไรก็ตาม

แกะเป็นสัตว์สังคมอย่างมาก และถ้าต้องจ�ำกัดการสัมผัสทางสังคม การให้แกะได้เห็นแกะตัวอื่นโดยมองผ่านรั้วหรือวัสดุใส
ชนิดอื่นอาจมีประโยชน์ แนะน�ำด้วยว่ากระจกเงาหรือวัตถุไม่มีชีวิตที่หุ้มด้วยหนังสัตว์สามารถเป็นตัวแทนทางสังคม กระจกเงา
สามารถลดแต่ไม่ลบล้างความเครียดทางสรีรวิทยาต่อการแยกตัวทางสังคมของแกะ (Parrott et al., 1988) เพราะแกะมองเห็น
ตั ว เองในกระจกเงาเป็ น ตั ว แปลกหน้ า อาจเป็ น ไปได้ ที่ ภ าพสะท้ อ นในกระจกสามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ความเครี ย ดทางสั ง คม
(Reinhardt and Reinhardt, 2002)

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
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การเพิ่มพูนทางโภชนะ การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้อาหารเสริมโดยการเลียหรือใช้หัวดัน อาจดึงดูดความสนใจ

ของสัตว์ อย่างไรก็ตาม ต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านี้ให้สะอาด เพราะปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลได้ง่าย

การเพิ่มพูนทางความถนัดและการเพิ่มพูนทางกายภาพ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่าการกัดขนอาจ

เกิดขึ้นในแกะที่ถูกจ�ำกัดบริเวณ แกะที่กัดขนตัวเองจะกัดและกินขนแกะตัวอื่นด้วย (Vasseur et al., 2006) สิ่งนี้อาจบั่นทอน
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแกะซึ่งเป็น “ตัวเคราะห์ร้าย” และอาจเปลี่ยนสถานะทางโภชนะของสัตว์ตัวที่กินขนตัวอื่น
การกัดขนดูเหมือนเป็นพฤติกรรมของแกะถูกเลี้ยงขังและขาดการกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม และอาหารอาจเป็นส่วนร่วมให้
เกิดการเริ่มกัดขน (Sambraus, 1985; Lynch et al., 1992) กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือยับยั้งการกัดขน ได้แก่ การแขวนโซ่
เหนือพื้นผิวคอก การเพิ่มวัตถุในคอก (เช่น ลูกบาสเกตบอล ขวดพลาสติก หรือไม้ขวางส�ำหรับให้กัด) การให้เสียงดนตรี และ
การเปลี่ยนอาหาร การเพิ่มใยอาหารอาจลดอุบัติการเกิดการกัดขน ถึงแม้ว่าไม่มีรายงานวิธีแน่ชัดส�ำหรับป้องกันหรือลด
พฤติกรรมนี้ (Vasseur et al., 2006)
แพะจะปีนสิ่งของต่างๆ เช่น โต๊ะ แป้นม้วนสายเคเบิล หรือแม้กระทั่งแท่นออกก�ำลังกายที่ออกแบบอย่างถี่ถ้วน
โครงสร้างเหล่านี้จะถูกใช้ตลอดวัน แสดงว่าการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมช่วยเพิ่มการกินอาหารและลดความก้าวร้าวใน
แพะเลี้ยงขุน (Flint and Murray, 2001) ต้องดูแลให้มีที่ว่างส�ำหรับการปีนป่ายเพียงพอกับจ�ำนวนสัตว์ในฝูง เพราะสัตว์จ่าฝูง
จะแย่งที่สัตว์ชั้นรองลงมา ควรจัดวางสิ่งของส�ำหรับปีนในลักษณะที่ป้องกันแพะจากการกระโดดข้ามสิ่งล้อมรอบด้วย

สุกร
การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของสุกรในหลายวิธี ดังระบุด้วยการเพิ่มความ
หลากหลายของพฤติกรรม การปรับตัวต่อสิ่งใหม่ และความสามารถการเรียนรู้ ร่วมกับการลดความก้าวร้าว ความกลัว
พฤติกรรมท่าเดิมซ�้ำซาก การใช้จมูกดุนท้อง และการกัดหางและหู (Wood-Gush et al., 1990; O’Connell and Beattie,
1999; Beattie et al., 2000; Sneddon et al., 2000; Wemelsfelder et al., 2000; Day et al., 2002; Puppe et al.,
2007) โปรแกรมการเพิ่มพูนอย่างครอบคลุมจะให้ความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมอย่างพอเพียง ท�ำให้สุกรสามารถ
แสดงขอบเขตพฤติกรรมปกติได้กว้าง และเพื่อให้ระดับการควบคุมและตัวเลือกในสภาพแวดล้อมของสัตว์เหล่านี้
แต่จ�ำเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพสัตว์และปฏิบัติได้ด้วย (Van de Weerd and Day, 2009)
การเพิ่มพูนด้านสังคม การให้สุกรอาศัยอยู่เป็นกลุ่มอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีที่ว่างและมีสภาพแวดล้อมสมบูรณ์

พอเพียง ท�ำให้พวกมันปรับความใกล้ชิดต่อสัตว์ตัวอื่นได้ง่าย สอดคล้องกับความสัมพันธ์และสถานะปัจจุบันทางสังคมของ
พวกมัน มีระบบการอยู่อาศัยทดแทนที่ลดการจัดกลุ่มใหม่และความเครียดและอาจใช้ส�ำหรับการวิจัยบางอย่างและโปรโตคอล
การสอน หรือฝูงสัตว์บางชนิด (Stolba and Wood-Gush, 1984; Newberry and Wood-Gush, 1986; Wechsler, 1996; Weary
et al., 1999b; Parratt et al., 2006)
เมื่อจะต้องแยกสุกรออกจากตัวอื่นๆ ที่เข้ากันได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทดลอง การสัมผัสอย่างอบอุ่นโดยผู้เลี้ยง
ซึ่งสัตว์คุ้นเคยนับว่ามีความส�ำคัญเป็นพิเศษ สุกรจดจ�ำผู้เลี้ยงซึ่งสัตว์คุ้นเคยได้โดยใช้การมองเห็น (ขนาดตัวและหน้าตา)
ตลอดจนเสียงและกลิ่น (Koba and Tanida, 2001) พนักงานดูแลสัตว์สามารถพัฒนาสัมผัสด้านบวกทางสังคมกับสุกรโดยการ
เคลื่อนไหวช้าและสงบ การย่อตัวลงเพื่อลดขนาดตัวอย่างชัดเจน การหลีกเลี่ยงการจับต้องตัวสัตว์อย่างไม่พอใจหรือไม่
สม�่ำเสมอ (บางทีพอใจและบางทีไม่พอใจ) และการแตะหรือการเกาตัวสุกรซึ่งเข้าหา (Hemsworth et al., 1996) เมื่อสุกร
มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เลี้ยง พวกมันจะเข้าหาด้วยความเชื่อใจและแสวงหาปฏิสัมพันธ์ ซึ่งอาจมีความหมายด้านบวกส�ำหรับกลยุทธ์
การจับสัตว์
การให้ความเป็นมิตรจากเพื่อนร่วมคอก และเต้านมเทียมที่อุ่นและมีหัวนมยืดหยุ่นสามารถลดความเครียดของลูกหมู
ซึ่งต้องถูกหย่านมเพื่อเหตุผลทางการทดลอง (Jeppesen, 1982; Weary et al., 1999a; Toscano and Lay, 2005; Widowski et
al., 2005; Colson et al., 2006; Bench and Gonyou, 2007)
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บทที่ 4
การเพิ่มพูนทางความถนัด การเพิ่มพูนความถนัดท�ำส�ำเร็จโดยให้และส่งเสริมการออกก�ำลังทางกาย การเสาะหา

อาหาร การส�ำรวจ การสร้างรัง การเล่น และกิจกรรมที่จับต้องและเรียนรู้ การเข้าถึงสนามหญ้า ดิน ฟาง ถ่านร่วน ปุ๋ยผสม
ส�ำหรับเห็ด หญ้าแห้ง เปลือกไม้ กิ่งไม้ ท่อนไม้ และวัตถุอื่นที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ช่วยตอบสนองแรงผลักดันเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้
ใช้เป็นการระบายเพื่อการค้นหา สูดดม กัด ใช้จมูกดุนและการเคี้ยว ถ้าลดโอกาสพฤติกรรมเหล่านี้สัตว์จะเปลี่ยนทิศทางไปท�ำ
กับเพื่อนร่วมคอกหรือโครงสร้างของคอก วัสดุนี้สามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บและการรังแกจากการกัดหาง เคี้ยวหูและดุน
ท้องกัน ตลอดจนการลดพฤติกรรมความก้าวร้าว และการสึกหรอและช�ำรุดของโครงสร้างของคอก (Fraser et al., 1991;
Beattie et al., 1995; Lay et al., 2000; Hotzel et al., 2004)
โดยเบื้องต้นวัตถุที่มีกลิ่น เปลี่ยนรูปร่างได้ และเคี้ยวได้ดึงดูดสุกร แต่เพื่อการรักษาการเพิ่มพูนตามความถนัดให้คงอยู่
วัตถุที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแบบได้ เล่นได้ ถูกท�ำลายได้และย่อยได้ หรือมีส่วนประกอบเล็กๆ น้อยๆ ที่กินได้ (Van de Weerd
et al., 2003; Bracke, 2007; Studnitz et al., 2007) ดังนั้นสุกรจึงชอบใช้จมูกดุนและเล่นวัตถุต่างๆ มากกว่า เช่น ข้าวโพด
อาหารสัตว์ผสมกับฟาง ปุ๋ยคอก ถ่านหินร่วน ดินร่วน ดินจากป่า หัวบีท ชิ้นส่วนต้นสน และกิ่งต้นสน ถึงแม้ว่าสุกรชอบฟาง
เส้นยาวน้อยกว่า แต่ก็เป็นวัสดุเพิ่มพูนที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพดีกว่าฟางท่อนสั้นๆ กรวดทราย หรือเชือก และมี
ประสิทธิภาพมากกว่าวัตถุที่ถูกท�ำลายไม่ได้ เช่น ท่อน�้ำ โซ่ และยางรถ (Tuyttens, 2005; Van de Weerd et al., 2005; Scott
et al., 2006; Jensen and Pedersen, 2007; Studnitz et al., 2007; Day et al., 2008; Zonderland et al., 2008) การวางวัตถุ
ไว้บนพื้นอาจดึงดูดสุกรมากกว่าวัตถุที่ถูกแขวนไว้ แต่อาจเสียการดึงดูดถ้าสิ่งนี้สกปรกด้วยสิ่งปฏิกูล (Van de Weerd et al.,
2003)
งานวิจัยด้านการเพิ่มพูนส่วนใหญ่เน้นเรื่องฟาง พฤติกรรมส่วนหนึ่งมุ่งไปที่ฟางเส้นยาวมากกว่าเพื่อนร่วมคอกโดย
เป็นสัดส่วนกับปริมาณฟางที่ให้ (Kelly et al., 2000; Day et al., 2002) ถึงแม้ว่าการให้ฟางหลังจากที่สัตว์เริ่มการกัดหางกัน
เท่านั้นสามารถลดพฤติกรรม แต่ก็ไม่ใช่การรักษาอย่างสมบูรณ์ การให้ฟางตั้งแต่สัตว์อายุน้อยช่วยป้องกันการกัดหาง ลดความ
ก้าวร้าว และรักษากิจกรรมตามปกติ (Day et al., 2002; Bolhuis et al., 2006; Chaloupkova et al., 2007) อย่างไรก็ตาม
ถ้าสุกรที่เลี้ยงโดยให้ฟางมาตั้งแต่ต้น ภายหลังเลี้ยงโดยไม่ให้ฟางพบว่าความเสี่ยงของการกัดหางกันมีมากขึ้น และกิจกรรม
ถูกกด (Day et al., 2002; Bolhuis et al., 2006) การพบสิ่งเหล่านี้ เน้นความส�ำคัญของการให้โปรแกรมการเพิ่มพูนอย่าง
ต่อเนื่องถ้าครั้งหนึ่งเคยเริ่มให้แล้ว
พื้นที่มีช่องตามยาวและระบบการจัดการปฏิกูลของเหลวมักขัดขวางการให้ฟางเส้นยาวและการให้วัสดุร่วนที่ใช้
คุ้ยหาอาหารในปริมาณมาก ในสถานะเช่นนี้ การให้วัตถุต่างๆ ปริมาณน้อยในตะแกรงหรือราง และการเติมวัสดุบ่อยๆ กระตุ้น
การดม การใช้จมูกดุนและการเคี้ยว ขณะที่รักษาระดับความใหม่สดซึ่งมีความส�ำคัญให้สุกรที่สอดรู้สอดเห็น คงความสนใจ
เมื่อไม่สามารถใช้วัสดุร่วนซุย การแขวนเชือกที่ปลายไม่มีปมซึ่งสามารถถูกดึง สะบัด เคี้ยวและท�ำลายได้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
อันดับถัดมา (Jensen and Pedersen, 2007; Trickett et al., 2009) วัตถุแขวนชิ้นใหม่ที่ไม่สามารถถูกท�ำลายสามารถให้การ
เพิ่มพูนระยะสั้นโดยการดึงดูดให้สัตว์สำ� รวจและกระตุ้นให้เล่น แต่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนทดแทนบ่อย เพราะว่าสุกรสูญเสียความ
สนใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ใหม่อีกต่อไป (Van de Weerd et al., 2003; Gifford et al., 2007) ควรตรวจ
ดูวัสดุและวัตถุเพิ่มพูน เพื่อมั่นใจว่าไม่ก่อปัญหาสุขภาพ (เช่น การรัด การคล้องคอ การเป็นพิษ การอุดตันทางเดินอาหาร
การแพร่เชื้อก่อโรค) หรือล่อแหลมต่อความปลอดภัยของอาหาร การให้เข้าถึงวัสดุและวัตถุเพิ่มพูนที่โปรดปรานอย่างเพียงพอ
จะลดความก้าวร้าวในการแก่งแย่งสิ่งทั้งหลายนั้นลง
การให้สุกรมีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเพื่อหารางวัลอาหารเป็นครั้งคราว และขมีขมันเพื่อ
ให้เข้าถึงวัสดุคุ้ยเขี่ยและอาหารที่ซ่อนอยู่เป็นความพึงพอใจ (Puppe et al., 2007; de Jonge et al., 2008) พบว่ารูปแบบ
การเพิ่มพูนเช่นนี้ท�ำให้แผลหายเร็วขึ้น (Ernst et al., 2006)
การให้วัสดุที่เป็นดิน หรือทรายร่วมกับฟาง กิ่งไม้ หรือวัสดุรองนอนอื่นๆ ก่อนการคลอดลูกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
ช่วยให้แม่สุกรลดแรงผลักดันอย่างรุนแรงในพฤติกรรมการสร้างรัง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขุดหลุมตื้นๆ ด้วยสันจมูกและจากนั้น
ก็รวบรวมวัสดุรองนอน ได้แก่ หญ้าเส้นยาว กิ่งไม้อ่อน กิ่งไม้ ใช้ปากน�ำสิ่งเหล่านี้ไปที่รัง และจัดแจงท�ำสิ่งเหล่านี้เป็นรัง
(Jensen, 1989, 1993) การให้วัสดุรองนอนสามารถมีส่วนร่วมในการรอดชีวิตของลูกสุกรอ่อนเยาว์ ถึงแม้ว่าผลต่างๆ
ผันแปรได้ (Herskin et al., 1998; Jarvis et al., 1999; Damm et al., 2005) สุกรชอบฟางเส้นยาวมากกว่าเศษผ้าเป็นวัสดุ
รองนอน ถึงแม้ว่าสิ่งหลังอาจมีประโยชน์ต่อระบบสิ่งปฏิกูลของเหลวซึ่งขัดขวางการใช้ฟาง (Widowski and Curtis, 1990)

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
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การเพิ่มพูนทางกายภาพ สุกรแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันเป็นช่วงๆ ได้แก่ การนอน การกินอาหารและการขับถ่าย

การให้ที่ว่างอย่างเหลือเฟือ หรือการแบ่งบริเวณภายในสิ่งล้อมรอบออกเป็นส่วนย่อยอย่างเหมาะสมท�ำให้การจัดแบ่งพื้นที่
ตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น Simonsen (1990) แบ่งพื้นคอกออกเป็นส่วนที่มีฟางเป็นวัสดุรองนอน ฝักบัวที่สุกรเปิดใช้ได้
ชั้นวางฟาง และท่อนไม้แขวนด้วยโซ่ Stolba and Wood-Gush (1984) แบ่งสิ่งล้อมรอบออกเป็นบริเวณเพื่อท�ำรัง การกิน
อาหาร การดุนด้วยจมูก และการขับถ่าย คอกสองชั้นแบ่งส่วนที่ว่างของคอกจึงกระตุ้นการออกก�ำลัง การจับและการต้อนสุกร
ง่ายขึ้นและยอมให้สุกรเลือกสภาพแวดล้อมตามอุณหภูมิ (Fraser et al., 1986; Pedersen et al., 1993) การสร้างความคุ้นเคย
กับทางลาดและทางเดินในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ช่วยลดความกลัวที่เกิดจากสิ่งใหม่ๆ เมื่อสุกรได้รับการเคลื่อนย้าย
ในอันดับต่อมา (Lewis et al., 2008) การให้สุกรเข้าสู่บริเวณที่มีสิ่งเพิ่มพูนได้ตลอดเวลาสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมและ
การเล่น (Dudink et al., 2006; Casey et al., 2007) ควรค�ำนึงถึงการค�ำนวณความหนาแน่นของสัตว์และที่ให้อาหาร เป็นตัวแปร
ในการกระจายสุกรในส่วนของคอกที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดและการแก่งแย่งบริเวณหนึ่งของคอกที่ได้แบ่ง
ส่วนย่อยหรือมีหลายชั้น (Pedersen et al., 1993)
การจัดให้มีแผงบังตาช่วยให้สุกรหลีกเลี่ยงสุกรร่วมคอกตัวที่ก้าวร้าว สิ่งนี้ท�ำได้โดยการติดตั้งแผงทึบแบ่งแยกระหว่าง
ที่ให้อาหาร ลัง หรือโพรงในผนังที่สุกรสามารถซุกหัวของพวกมัน (เป็นเป้าหมายแรกของความก้าวร้าว) ท่อนฟาง แผงแบ่ง
ระหว่างบริเวณตามหน้าที่แตกต่าง หรือคอกชั้นบนที่เข้าถึงโดยผ่านทางลาด (Stolba and Wood-Gush, 1984; McGlone and
Curtis, 1985; Fraser et al., 1986; Pedersen et al., 1993; Waran and Broom, 1993; Andersen et al., 1999) ในคอกกลาง
แจ้ง พุ่มไม้ ต้นไม้และผืนดินที่แตกต่างสามารถสร้างเป็นบริเวณแยกจากกัน
การเลี้ยงแม่สุกรโดยปล่อยให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระท�ำให้ระยะเวลาการคลอดสั้นลง และลดความเครียดขณะคลอด
ลูกเปรียบเทียบกับการกักขังในซอง และสามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บได้โดยการมีทางเดินที่ปลอดภัย และการจัดการ
วัสดุรองนอนอย่างดี (Lawrence et al., 1994; Marchant and Broom, 1996; Boyle et al., 2002; Karlen et al., 2007; Oliviero
et al., 2008) คอกที่มีซองร่วมกับบริเวณกิจกรรมร่วมและบริเวณพักผ่อนท�ำให้สุกรตั้งท้องเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและพักผ่อน
อยู่ด้วยกัน ขณะที่มีการแยกอย่างชั่วคราวในคอกส�ำหรับการให้อาหารหรือเพื่อการทดลอง นอกจากการเพิ่มพูนทางความถนัด
วัสดุรองนอนยังให้ความสบายทางอุณหภูมิในสภาพอากาศหนาวตลอดจนเป็นเบาะรองร่างกายบนพื้นผิวแข็ง (Fraser et al.,
1991; Tuyttens, 2005) ควรใช้เฉพาะวัสดุรองนอนคุณภาพดีเพื่อหลีกเลี่ยงการน�ำราซึ่งมีพิษ และต้องจัดการวัสดุรองนอนเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเปียกชื้นและปล่อยก๊าซแอมโมเนีย เสื่อสังเคราะห์บางชนิดอาจมีส่วนช่วยให้นอนสบาย (Phillips et al., 1995;
Tuyttens et al., 2008) ในคอกกลางแจ้ง ควรมีกระท่อม หรือเล้าที่ใช้ฟางท�ำเป็นบริเวณนอนอย่างเหมาะสมในอากาศหนาว
ในอากาศร้อนควรมีปลัก เครื่องให้ความเย็นหรือฝักบัวพ่นน�้ำที่สัตว์บังคับด้วยจมูกช่วยควบคุมอุณหภูมิ (Stansbury et al.,
1987; McGlone et al., 1988) การรองพื้นด้วยดินท�ำให้สุกรสามารถขุดหลุมตื้นที่พื้นเพื่อเป็นรัง อาจต้องมีร่มเงาเพื่อปกป้อง
สุกรกลางแจ้งจากความเครียดจากความร้อนและการถูกแดดเผา (Miao et al., 2004)

การเพิ่มพูนทางความรับรู้ สุกรสามารถเรียนรู้เพื่อสนใจสิ่งกระตุ้นทางกลิ่น เสียงและสีร่วมกับการให้รางวัลอาหาร

(Croney et al., 2003; Puppe et al., 2007) ตัวอย่างเช่น สุกรใช้กลิ่นของไดเมททิลซัลไฟด์ในการหาเห็ดที่ถูกฝังไว้ อาหาร
ชนิดที่ชอบซึ่งมีกลิ่นแรงของกระเทียม/เห็ดและมีฟีโรโมนสุกรเพศผู้ 5-α-androstenol (Talou et al., 1990) สุกรเสาะหาโอกาส
เล่นวัสดุที่กระตุ้นการสัมผัสสันจมูกและปากส่วนต่างๆ (Dailey and McGlone, 1997) สามารถใช้สิ่งกระตุ้นการรับรู้ร่วมกับ
รางวัลต่างๆ เช่น การเข้าถึงสิ่งเพิ่มพูน เพื่อกระตุ้นความกระตือรือล้นและการเล่นอย่างร่วมมือ (Dudink et al., 2006; Puppe
et al., 2007) การท�ำให้คุ้นเคยกับสิ่งกระตุ้นการรับรู้อย่างหลากหลายที่ไม่เป็นอันตรายเมื่อสัตว์อายุยังน้อย อาจช่วย
ลดความกลัวสถานะการณ์ใหม่เมื่อโตขึ้น และการพบการกระตุ้นการรับรู้ซึ่งท�ำให้เกิดสิ่งเกี่ยวเนื่องที่สุขสบาย อาจช่วยเหลือ
ในโอกาสที่หลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้
การตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการท�ำความสะอาด ควรค�ำนึงว่าสุกรสื่อสารกันทางกลิ่น การหลีกเลี่ยงความคลาด
เคลื่อนในตารางการท�ำความสะอาดตามปกติ เป็นสิ่งส�ำคัญระหว่างสัปดาห์แรกหลังคลอดลูกซึ่งเป็นเวลาส�ำคัญ ส�ำหรับการ
เชื่อมโยงทางสังคมระหว่างแม่สุกรกับลูกของมันและการจัดล�ำดับหัวนม ถึงแม้ว่าระดับแอมโมเนียปานกลางไม่เป็นสิ่งที่รังเกียจ
และไม่ขัดขวางการจดจ�ำทางสังคม (Jones et al., 1998; Kristensen et al., 2001) ควรรักษาระดับแอมโมเนียต�่ำสุดซึ่งเอื้อ
ต่อการเสาะหากลิ่นในสภาพแวดล้อมอย่างหลากหลาย สิ่งเพิ่มพูนมีกลิ่นที่จ�ำได้ช่วยดึงดูดการเสาะหา และสุกรแสดงการชอบ

บทที่ 4

50

อาหารที่มีกลิ่นหรือรสเฉพาะ ขณะที่วัสดุซึ่งเปรอะเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลเป็นที่สัตว์รังเกียจ (Van de Weerd et al., 2003; Bracke,
2007; Janz et al., 2007) การจ่ายน�้ำที่มีรสชาดด้วยท่อที่เคี้ยวได้อาจไม่พอเพียงส�ำหรับการป้องกันการกัดหาง (Van de Weerd
et al., 2006)
ควรหลีกเลี่ยงการให้เสียงดังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการสื่อสารด้วยเสียงระหว่างสุกรด้วยกัน (เช่น จากพัดลม
วิทยุและกิจกรรมของมนุษย์) เป็นสิ่งส�ำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณคลอดลูกเพราะการส่งเสียงระหว่างแม่สุกรและลูก
มีความส�ำคัญส�ำหรับการเชื่อมโยงทางสังคมและการเลี้ยงลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และการกลบเสียงเหล่านี้ด้วยเสียงระดับสูง
ในสภาพแวดล้อมสามารถขัดขวางพฤติกรรมการดูดนม (Algers and Jensen, 1985, 1991) ควรจับลูกสุกรด้วยวิธีซึ่งลด
การส่งเสียงดังที่ส่งสัญญานให้ลูกสุกรเครียดและรบกวนแม่สุกร ควรค�ำนึงการจับลูกสุกรในที่ห่างไกลจากระยะการได้ยิน
ของแม่ ถ้าการกรีดร้องของลูกสุกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความเงียบมีประสิทธิภาพในการท�ำให้ลูกสุกรที่ถูกแยกจากแม่
เงียบเสียงได้มากกว่าการเปิดเสียงดนตรีส�ำหรับท�ำสมาธิ เสียงพื้นฐาน (white noice) หรือการส่งเสียงของสุกรที่ไม่คุ้นเคย
(Cloutier et al., 2000) นอกจากนี้ สุกรไม่ถูกกระตุ้นเป็นพิเศษเมื่อเล่นสิ่งเพิ่มพูนซึ่งมีเสียง (Van de Weerd et al., 2003; Bracke,
2007) ในทางกลับกันควรท�ำให้สุกรคุ้นเคยต่อเสียงในสภาพแวดล้อมอย่างมาก ช่วยลดความกลัวเมื่อสัตว์ถูกเคลื่อนย้าย
ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ การเปิดวิทยุ (ให้ตามหลังการท�ำให้คุ้นเคย) อาจมีประโยชน์เพื่อกลบเสียง ในโอกาสเมื่อคาดว่าอาจมี
เสียงดังเกิดขึ้นโดยทันใดอย่างไม่คาดคิด เช่น เสียงที่เกิดขณะการก่อสร้าง

การเพิ่มพูนทางโภชนะ การจ�ำกัดอาหารเมื่อให้อาหารข้น มักจ�ำเป็นขณะตั้งท้องเพื่อป้องกันการมีน�้ำหนักเพิ่มมาก

เกินไป ซึ่งอาจมีผลให้เกิดปัญหาระหว่างคลอดและการให้น�้ำนมตามมา ถึงแม้ว่าสูตรอาหารตอบสนองความต้องการ
ทางโภชนะของสัตว์เหล่านั้น แม่สุกรกินอาหารเร็วและหิวเกือบตลอดทั้งวัน การตอบสนองของแม่สุกรตามปกติ คือ การคุ้ยหา
อาหารเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ เลี้ ย งแม่ สุ ก รในสภาพแวดล้ อ มที่ ไ ม่ มี ก ารปล่ อ ยให้ มี พ ฤติ ก รรมการคุ ้ ย หาอาหารอย่ า งหลากหลาย
การก้าวร้าวอาจเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการคุ้ยเขี่ยอาจโน้มน�ำไปสู่ส่วนประกอบสองสามอย่างที่สืบเนื่องไปเป็นการเคลื่อนไหว
ซ�้ำซากในท่าทางเดิมอย่างต่อเนื่อง (เช่น การแทะลูกกรง การเคี้ยวหลอก) หรืออาจกินน�้ำมากผิดปกติ (Terlouw et al., 1991,
1993) พฤติกรรมเหล่านี้ลดลงได้โดยการให้ฟางและวัสดุอื่นส�ำหรับคุ้ยเขี่ยซึ่งกินไม่ได้ ให้สุกรใช้เวลาในกิจกรรมการคุ้ยเขี่ย
เสาะหาอาหารอย่างหลากหลาย และโดยการให้อาหารที่มีโพลีแซ็คคาไรด์ชนิดที่ไม่ใช่แป้งหมัก (เช่น เนื้อเยื่อหัวบีท กากถั่ว
เหลือง) เพื่อเพิ่มความอิ่ม (Spoolder et al., 1995; Meunier-Salaun et al., 2001; Robert et al., 2002; van der Peet-Schwering
et al., 2003; de Leeuw et al., 2005) ถึงแม้ว่าการเพิ่มเยื่อใยในส่วนประกอบของอาหารมักไม่มีอิทธิพลในพฤติกรรม
อย่างซ�้ำซากของปาก-จมูก-หน้าก็ตาม (McGlone and Fullwood, 2001) อาจลดอุบัติการของวิการที่กระเพาะอาหารของสุกร
ที่ได้รับฟางเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ซึ่งไม่ได้ให้สารเยื่อใย (Bolhuis et al., 2007)
วัสดุและวัตถุต่างๆ ที่เคี้ยวได้ ท�ำลายได้ แต่กินไม่ได้ เช่น เชือกและพู่เศษผ้าตอบสนองสุกรสาวได้น้อยกว่าฟาง
หรือวัสดุเยื่อใยอื่นๆ แต่ก็ดีกว่าวัตถุที่แข็งและท�ำลายไม่ได้ เช่น โซ่และหิน เมื่อพิจารณาถึงสิ่งซึ่งสุกรน�ำไปสู่พฤติกรรมการท�ำ
ท่าทางเดิมซ�้ำซาก (Spoolder et al., 1995; Robert et al., 2002; Tuyttens, 2005; Studnitz et al., 2007) การมีอาหาร
เป็นรางวัลรวมอยู่ในวัตถุส�ำหรับใช้จมูกดุนหรือเคี้ยวได้ ช่วยเพิ่มความสนใจของมันต่อวัตถุมากกว่าวัตถุที่ไม่ให้อาหารเสริม
(Day et al., 1996; Van de Weerd et al., 2006) ถึงแม้ว่าพฤติกรรมซ�้ำซากมีมากที่สุดในช่วงเวลาภายหลังมื้ออาหาร
ทันที จึงเสนอว่าแม่สุกรที่ถูกจ�ำกัดอาหารควรได้รับอาหารข้นวันละหนึ่งมื้อมากกว่าการให้อาหารมื้อเล็ก หลายมื้อ ไม่พบ
ว่าการให้อาหารเป็นรางวัลเล็กน้อยเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมซ�้ำซากเมื่อท�ำร่วมกับการเลี้ยงปล่อยคอกที่มีฟางรองนอน
(Terlouw et al., 1993; Haskell et al., 1996) ภายใต้สภาวะเหล่านี้ การจ�ำกัดอาหารสุกรสามารถทดแทนได้โดยการให้อาหาร
ในภาชนะซึ่งมีกลไกปล่อยอาหาร (เช่น ลูกบอลอาหารของ Edinburgh; Young et al., 1994) เป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อท�ำให้มั่นใจว่า
มีภาชนะเพียงพอเพื่อเพิ่มพูนทางโภชนะและหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งกันกินอย่างก้าวร้าว โดยทั่วไป ผลประโยชน์ของการ
เพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�ำหรับสุกรมักมีมากที่สุดเมื่อมีสิ่งเพิ่มพูนเสริมให้หลายชนิด (Olsen, 2001)

ข้อควรค�ำนึงโดยทั่วไป

เมื่อให้สิ่งเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมแก่สัตว์ จ�ำเป็นต้องประเมินผลลัพธ์เพื่อท�ำให้มั่นใจว่าโปรแกรมการเพิ่มพูนได้ผล
ตอบสนองเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง การสังเกตพฤติกรรม สุขภาพ ลักษณะเฉพาะทางสมรรถภาพของสัตว์ และการใช้สิ่งเพิ่มพูน
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เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการประเมิน การสังเกตพฤติกรรมอาจมีการประเมินความถี่ของพฤติกรรมตามปกติ ความถี่ ความ
รุนแรงของพฤติกรรมซ�้ำซากและพฤติกรรมการบาดเจ็บ และความถี่และความรุนแรงของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น
ความกลัว หรือ ความก้าวร้าวมากเกินไป
การประเมินผลลัพธ์อย่างพอเพียงเป็นสิ่งส�ำคัญที่บุคลากรซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม
ในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลตัวอย่าง และวิธีเหล่านี้ผู้สังเกตการณ์ทุกคนท�ำตามมาตรฐานเสมอกัน วิธีการสังเกตเหล่านี้มักท�ำ
โดยพนักงานดูแลสัตว์ เพราะบุคลากรเหล่านี้มักอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์เป็นประจ�ำทุกวัน Nelson and Mandrell (2005) เสนอว่า
ดังนั้นควร “กระตุ้นพนักงานดูแลสัตว์ให้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์แต่ละตัว เพื่อมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือล้นในการ
ท�ำโปรแกรมการเพิ่มพูนให้เป็นผล และตระหนักถึงบทบาทพิเศษที่พวกเขามีส่วนร่วมในการประสานความส�ำเร็จ และความ
ล้มเหลวของกลยุทธ์การเพิ่มพูน” (หน้า 175) ควรกระตุ้นบุคลากรเหล่านี้ให้มีความคิดสร้างสรรในการพัฒนาโปรแกรมการ
เพิ่มพูนส�ำหรับสัตว์เกษตรด้วย หนังสือและวารสารต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ฟาร์มเป็นแหล่งที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ Young (2003)
ให้ข้อมูลที่สนับสนุนการออกแบบและการวิเคราะห์การศึกษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนรายชื่อแหล่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ
เพิ่มพูนสภาพแวดล้อมอย่างหลากหลายวิธี มีข้อควรค�ำนึงที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการให้การเพิ่มพูนแก่สัตว์ รวมทั้งสิ่งทั้งหลายที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย (Bayne, 2005) ถึงแม้ว่ามีเอกสารตีพิมพ์อยู่อย่างจ�ำกัด (และไม่มีเอกสารเกี่ยวกับสัตว์ฟาร์ม) มีรายงาน
เกี่ยวกับสัตว์ที่ยังมีการบาดเจ็บจากการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การอุดตันของล�ำไส้เนื่องจากการให้สิ่งเพิ่มพูน
การคุ้ยหาอาหาร หรือวัตถุที่สามารถถูกเคี้ยวและย่อยได้ (Hahn et al., 2000; Seier et al., 2005) Young (2003) แสดงรายการ
ข้อควรค�ำนึงหลายอย่าง ซึ่งควรพิจารณาเมื่อประเมินคุณสมบัติความปลอดภัยของสิ่งของที่มีโอกาสใช้เป็นสิ่งเพิ่มพูน ได้แก่
• สิ่งเพิ่มพูนมีมุมแหลมคมหรือไม่?
• แขนขาของสัตว์หรือส่วนหนึ่งใดของร่างกายสามารถติดในส่วนใดของสิ่งเพิ่มพูนหรือไม่?
• สิ่งเพิ่มพูนสามารถแตกหักหรือถูกแยกชิ้นส่วนโดยสัตว์หรือไม่ และถ้าท�ำได้ส่วนที่แตกออกหรือส่วนประกอบ
เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือไม่?
• สิ่งเพิ่มพูนหรือชิ้นส่วนของมันสามารถถูกแทะและกลืนได้หรือไม่? สิ่งเพิ่มพูนท�ำจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษหรือไม่?
• สามารถท�ำความสะอาดสิ่งเพิ่มพูนอย่างเพียงพอ หรือท�ำให้ปลอดเชื้อด้วยไอน�้ำร้อนเพื่อป้องกันการแพร่โรคได้
หรือไม่?
• สัตว์สามารถใช้สิ่งเพิ่มพูนเพื่อท�ำลายกรงของมัน หรือเพื่อนร่วมกรง หรือสิ่งล้อมรอบได้หรือไม่?
นอกจากนี้ เมื่อน�ำสิ่งของใส่เข้าไปในสภาพแวดล้อมแบบสังคม ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าความก้าวร้าวอาจ
เพิ่มขึ้นถ้าสัตว์แก่งแย่งกันเพื่อเข้าถึงวัตถุนั้น
ข้อจ�ำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งเพิ่มพูนเกี่ยวพันกับการออกแบบสถานที่ มูลค่า การจัดการง่าย (ได้แก่ ปริมาณเวลาและ
ความพยายามที่พนักงานต้องใช้ในการดูแลรักษาโปรแกรมการเพิ่มพูน) และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อผลลัพธ์การวิจัย ควร
แสวงหาความเห็นจาก IACUC สัตวแพทย์ นักวิจัยและพนักงานดูแลสัตว์ผู้จะรับผิดชอบการท�ำโปรแกรมการเพิ่มพูนใน
แต่ละวันให้เป็นผล (Weed and Raber, 2005)
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บทที่ 5: การจับและการขนส่งสัตว์

ก

ารจับหมายถึงการจับสัตว์ สัมผัส เคลื่อนย้าย และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีด�ำเนินการสัตวบาล การขนส่งหมายถึงการ
เคลือ่ นย้ายสัตว์เกษตรโดยพาหนะหรือยวดยานจากสถานทีห่ นึง่ ไปยังอีกทีห่ นึง่ มาตรฐานการจับอย่างมีสมรรถภาพ คือ
การที่มนุษย์ปฏิบัติกับสัตว์อย่างระมัดระวัง รอบคอบ สุขุม ด้วยกิริยาท่าทางที่เป็นมิตรเท่าที่จะท�ำได้ สัตว์ที่ถูกจับด้วย
ความระมัดระวัง จะสงบมากกว่า และจับง่ายกว่าสัตว์ที่ถูกจับด้วยกิริยาท่าทางก้าวร้าวหรือขาดความนับถือ
หากท�ำได้ ควรเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยการเดินตามความเร็วตามปกติ และการปรับสภาพสัตว์ให้คุ้นเคยกับการจับและมี
ความใกล้ชิดกับมนุษย์จะลดความเครียด (Grandin, 1997a; Fordyce, 1987; Boandl et al., 1989) งานวิจัยแสดงชัดเจนว่าสัตว์
ที่ถูกจับด้วยกิริยาท่าทางเป็นลบและกลัวมนุษย์ มีการเพิ่มของน�้ำหนักตัวต�่ำกว่า มีลูกน้อยกว่า และให้น�้ำนมน้อยกว่า และลด
การผลิตไข่ (Hemsworth, 1981; Barnett et al., 1992; Hemsworth et al., 2000) โคที่ตื่นตกใจระหว่างการจับบังคับในซองบีบ
หรือการออกจากซองบีบอย่างรวดเร็ว มีการเพิ่มของน�้ำหนักน้อยกว่า คุณภาพเนื้อต�่ำกว่า และมีระดับคอร์ติซอลสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัตว์ที่สงบ (Voisinet et al., 1997a,b; King et al., 2006)
หากท�ำได้สัตว์เกษตรควรมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ เมื่อใช้สัตว์จ�ำนวนน้อยในการวิจัย สามารถท�ำให้สัตว์มีสังคมและ
ท�ำให้สัตว์เรียบร้อยได้ง่าย โดยการได้รับการดูแลสัมผัสอย่างมีเมตตาและนุ่มนวลบ่อยๆ  การเริ่มที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
แม้ว่าเป็นเวลาสั้นๆ ให้ผลดีกับการจับสัตว์ปีกต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร น�้ำหนักตัว และการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมบนเม็ดเลือดแดง (Gross and Siegel, 2007) ตัวอย่างเช่น  Gross และ Siegel (1982a,b) และ Jones
และ Hughes (1981) พบว่าโดยส่วนใหญ่ไก่ทมี่ สี งั คมด้านบวกมีการตอบสนองต่อตัวก่อความเครียดน้อยกว่า และมีความทนต่อ
การติดโรคมากกว่าไก่ที่ไม่มีสังคม เมื่อให้สัตว์จ�ำนวนมากเลี้ยงเป็นการค้า การมีสังคมอาจท�ำไม่ได้ แต่สามารถลดการบินหนีถ้า
มีคนเดินผ่านฝูงสัตว์หรือกลุ่มสัตว์ หรือเดินผ่านหน้ากรงสัตว์ทุกวัน
สัตว์ที่สงบจะให้ผลการทดลองที่ถูกต้องมากกว่าสัตว์ที่สับสนด้วยความเครียดจากการจับ การจับสัตว์และการบังคับ
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยาได้อย่างมีนัยส�ำคัญ โคเนื้อที่ไม่คุ้นเคยกับการจับหลังจากการจับบังคับมีระดับคอร์ติ
ซอลสูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับโคนมซึ่งคุ้นเคยกับการจับ (Lay et al., 1992a,b) การจับบังคับแกะยาวนาน 6
ชั่วโมง โดยที่สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวมีผลให้มีระดับคอร์ติซอสูงมากถึง >110 ng/mL (Apple et al., 1993) ไม่ควรจับ
สัตว์ฟาร์มอย่างก้าวร้าว การช็อตหลายครัง้ ด้วยแท่งไฟฟ้าท�ำให้คา่ ระดับแลคเตทและกลูโคสในสุกรสูงมากกว่าสองเท่า เมือ่ เปรียบ
เทียบกับการไม่ใช้แท่งไฟ้ฟ้า (Benjamin et al., 2001; Brundige et al., 1998) สถานะทางสมรรถภาพของการขนส่ง ได้แก่ การ
เคลือ่ นย้ายสัตว์ดว้ ยความเสีย่ งการบาดเจ็บ หรือความตายของสัตว์ หรือผูเ้ คลือ่ นย้ายสัตว์นอ้ ยทีส่ ดุ ควรท�ำการขนส่งเมือ่ จ�ำเป็น
เท่านั้น ผู้เคลื่อนย้ายสัตว์ควรให้สัตว์แต่ละชนิดได้รับประสบการณ์การขนส่งอย่างสบายมากกว่าโดยถือเป็นความส�ำคัญอันดับ
ต้น

ข้อก�ำหนดต่างๆ ของการวิจัยชีวการแพทย์เปรียบเทียบกับการวิจัยทางเกษตร
เพื่อให้ผลของการวิจัยที่น�ำไปใช้ได้กับการเกษตรเพื่อการค้า จ�ำเป็นต้องจับและเลี้ยงสัตว์ในสภาวะเช่นเดียวกับสภาพฟาร์มเชิง
พาณิชย์ ในสถานการณ์เช่นนี้ สัตว์เหล่านี้อาจไม่คุ้นเคยกับการใกล้ชิดมนุษย์ และอุปกรณ์จับบังคับ เช่น ซองบีบส�ำหรับโค และ
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ในการวิจัยอีกแบบหนึ่งจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ อาจใช้สัตว์เกษตรตัวหนึ่งส�ำหรับการวิจัยชีวการแพทย์ และเลี้ยงสัตว์
ในคอกขนาดเล็กในโรงเรือนซึ่งไม่เหมือนสภาวะทางการค้า นักวิจัยชีวการแพทย์ได้ปรับสภาพและฝึกสัตว์ให้ยอมรับการฉีดยา
การจับบังคับและการปฏิบัติอื่นๆ  สามารถฝึกลิง สุกร และแกะได้ง่ายเพื่อสมัครใจเข้าอุปกรณ์จับบังคับ หรือยื่นขาออกมาให้ท�ำ
ปฏิบัติหลายอย่าง (Panepinto, 1983; randin, 1989a; McKinley et al., 2003; Schapiro et al., 2005)  Hutson (1985) รายงาน
ว่า การให้อาหารแกะเพื่อเป็นรางวัลท�ำให้มันยอมเคลื่อนย้ายผ่านช่องทางส�ำหรับเคลื่อนย้ายในอนาคต
การฝึกให้รว่ มมือช่วยปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์เป็นอย่างมาก และขจัดผลกระทบบางอย่างของการจับบังคับทีม่ ตี อ่ ข้อมูล
ทางสรีรวิทยา มีรายงานว่าตัวแอนทีโลปทีไ่ ม่ถกู ท�ำให้ซมึ ซึง่ ได้ผา่ นการปรับสภาพเพือ่ เข้าซองบังคับและยืนนิง่ เพือ่ ให้การทดสอบ
เลือด มีระดับค่าคอร์ติซอลและกลูโคสต�่ำ  (Phillips et al., 1998) เมื่อใช้สัตว์จ�ำนวนสองสามตัวเพื่อการทดลองทางการแพทย์
แนะน�ำการฝึกสัตว์เพื่อให้สมัครใจร่วมมือรับการฉีดยา เก็บตัวอย่างเลือด หรือการปฏิบัติอื่นส�ำหรับสภาพการวิจัยชีวการแพทย์
อย่างไรก็ตาม การวิจัยเกษตรซึ่งต้องจับสัตว์เป็นจ�ำนวนมากพบบ่อยว่าไม่สดวกในทางปฏิบัติ

หลักเกณฑ์บริเวณหลบหนีและพฤติกรรม
บุคลากรผู้จับโค ควายไบซัน แกะ ม้า และสัตว์เล็มหญ้าชนิดอื่น ควรมีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์บริเวณหลบหนี (Grandin,
1987, 2007a; Smith, 1998; Cote, 2003; รูปที่ 1) หลักเกณฑ์บริเวณหลบหนีใช้ไม่ได้กับสัตว์ที่ได้รับการฝึกให้เดินตามสายโยง
หรือใกล้ชิดปรับสภาพคุ้นเคยกับการจับโดยมนุษย์   บริเวณหลบหนีผันแปรกับการที่โคหรือปศุสัตว์ชนิดอื่นได้รับการเลี้ยงอย่าง
ครอบคลุมหรือเข้มงวด โคทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูอย่างครอบคลุมอาจมีบริเวณหลบหนีมากถึง 50 ม. แต่โคทีเ่ ลีย้ งดูอย่างเข้มงวด (เช่น
ในแปลงหญ้า) อาจมีบริเวณหลบหนี 2 to 8 ม. เท่านั้น (Grandin, 1989b, 2007a) ขนาดของทางเดินสามารถเปลี่ยนบริเวณ
หลบหนี แกะที่อยู่ในทางเดินกว้าง 2 ม. (6 ฟุต) มีบริเวณหลบหนีน้อยกว่าแกะที่อยู่ในทางเดินกว้าง 4 ม. (13.5 ฟุต) (Hutson,
1982) การคาดคะเนบริเวณหลบหนีสามารถท�ำได้โดยการเข้าหาสัตว์และสังเกตว่าสัตว์หลีกหนีไปไกลเท่าใด เมื่อผู้จับอยู่นอก
บริเวณหลบหนีโคกลับตัวและหันหน้าหาผู้จับ ผู้จับสัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากบริเวณหลบหนีเพื่อเคลื่อนย้ายโคและปศุสัตว์
ชนิดอื่นอย่างมีประสิทธิภาพและเงียบ ตัวอย่างเช่น ผู้จับควรอยู่ ณ ต�ำแหน่งขอบของบริเวณหลบหนีและอยู่หลังจุดสมดุลย์ (ซึ่ง
อยู่ที่ไหล่) การเคลื่อนย้ายโคไปทางด้านหน้า ผู้จับหลายท่านมักท�ำผิดพลาดคือยืนอยู่หน้าไหล่และพยายามท�ำให้สัตว์เคลื่อนไป
ด้านหน้าด้วยการกระทุง้ ทีท่ า้ ยล�ำตัว วิธนี ที้ ำ� ให้สตั ว์ได้รบั สัญญานทีส่ บั สน ผูจ้ บั ควรอยู่ ณ หลังจุดสมดุลย์เพือ่ การเคลือ่ นสัตว์ไป
ด้านหน้า (Kilgour and Dalton, 1984; Grandin, 1987, 2007a) รูปที่ 1 แสดงหลักเกณฑ์ของบริเวณหลบหนีและจุดสมดุลย์ รูป
ที่ 2 แสดงการเคลื่อนสัตว์ไปทางด้านหน้าในซองโดยการเดินผ่านจุดสมดุลย์อย่างรวดเร็วที่ไหล่ของสัตว์ในทิศทางตรงกันข้าม
ของทิศทางทีต่ อ้ งการ (Grandin, 1998, 2007a,b; Grandin and Deesing, 2008) ผูจ้ บั ควรอยูท่ ตี่ ำ� แหน่งหน้าจุดสมดุลย์เพือ่ ท�ำให้
สัตว์หยุดหรือถอยหลัง การล�้ำเข้าไปในบริเวณหลบหนีอาจน�ำให้โควิ่งเตลิดหรือถอยออกจากซอง สัตว์มักหยุดไม่ถอยหลังถ้าผู้
จับถอยหลังและก้าวออกจากบริเวณหลบหนี ควรฝึกบุคลากรผู้ท�ำงานกับโคให้ใช้บริเวณหลบหนีอย่างถูกต้อง
ปศุสตั ว์เลีย้ งปล่อยทุง่ หญ้าอย่างอิสระทีม่ าถึงสถานทีว่ จิ ยั อาจมีบริเวณหลบหนีขนาดใหญ่ ขนาดของบริเวณหลบหนีจะ
ค่อยๆ ลดลง ถ้าจับพวกมันอย่างนุ่มนวลและมีการสัมผัสกับมนุษย์อย่างใกล้ชิด สัตว์ฟาร์มเป็นสัตว์สังคม สัตว์ตัวหนึ่งที่ถูกแยก
ออกจากเพื่อนร่วมฝูงมักถูกรบกวนอย่างรุนแรง เกิดการบาดเจ็บขึ้นหลายครั้งต่อทั้งมนุษย์และสัตว์   เมื่อสัตว์โดดเดี่ยวตัวหนึ่ง
วิ่งเข้าหารั้วหรือวิ่งชนคน สามารถท�ำให้สัตว์โดดเดี่ยวตัวหนึ่งที่ถูกรบกวนสงบได้โดยการใส่สัตว์ตัวอื่นให้อยู่ด้วย
โคและแกะจะตามตัวน�ำฝูง (Arnold, 1977; Dumont et al., 2005) เมื่อตัวหนึ่งในฝูงเริ่มเคลื่อนที่ ตัวอื่นจะเดินตาม
สามารถใช้ธรรมชาติของพฤติกรรมการท�ำตามเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างสงบ ถ้าสัตว์ก�ำลังเคลื่อนที่อย่างสงบใน
ทิศทางตามต้องการ ผู้จับควรเดินถอยหลังและหยุดกดดันที่บริเวณหลบหนี การกดดันที่บริเวณหลบหนีอย่างต่อเนื่องอาจท�ำให้
สัตว์เริ่มวิ่งซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์

บทที่ 5
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การช่วยเหลือเพื่อเคลื่อนย้ายสัตว์
อาจเคลือ่ นย้ายสัตว์ในสถานทีซ่ งึ่ ออกแบบอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติโดยไม่ตอ้ งใช้การช่วยเหลือ
ใดๆ  ควรตัง้ เป้าหมายของการเคลือ่ นย้ายเพือ่ ลดความเครียดต่อสัตว์แต่ละตัวให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ ลดความกลัวและคงความสงบของ
สัตว์ทกุ ตัว ควรฝึกผูจ้ บั ทุกคนให้รพู้ ฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดนัน้ พร้อมทัง้ บริเวณหลบหนีและการเคลือ่ นไหว และการ
แสดงท่าทางของผู้จับอย่างถูกต้อง และสามารถจดจ�ำอาการความเครียด การตื่นเต้น หรือพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเป็นผลให้สัตว์
บาดเจ็บหรือเครียด เมื่อจ�ำเป็นเครื่องมือช่วยที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น พาย ธง และแผงต่างๆ อาจเป็นตัวช่วยเสริมการใช้พฤติกรรม
และความช�ำนาญในการจับสัตว์ ควรฝึกผูจ้ บั สัตว์ในการใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเคลือ่ นย้ายสัตว์อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพซึง่ เหมาะ
สมกับชนิดของสัตว์
ควรน�ำและใช้แท่งไฟฟ้าเฉพาะในสถานการณ์ที่จ�ำเป็นเท่านั้นและน�ำกลับไปเก็บ ผู้จับสัตว์มีทัศนคติเกี่ยวกับสัตว์ดีขึ้น
เมื่อไม่ใช้การช๊อตด้วยไฟฟ้า (Coleman et al., 2003) ข้อมูลที่รวบรวม ณ โรงช�ำแหละเนื้อแสดงว่าสามารถเคลื่อนย้ายโค และ
สุกรส่วนใหญ่ตลอดระบบการล�ำเลียงทัง้ หมดโดยไม่ใช้แท่งไฟฟ้า (Grandin 2005) ควรจ�ำกัดการใช้บนแปลงหญ้าหรือทุง่ หญ้าแค่
10% ของโคหรือน้อยกว่า (NCBA, 2007)
เมื่อจ�ำเป็นต้องใช้แท่งไฟฟ้า ควรจี้ไปตรงบริเวณสะโพกของสัตว์ มักช๊อตสั้นๆ 1 ถึง 3 ครั้งเท่าที่จ�ำเป็น ถ้าสัตว์ไม่ตอบ
สนองควรหยุดการใช้แท่งไฟฟ้าทันที ไม่ควรจี้ไปตรงบริเวณที่บอบบาง เช่น ตา หู อวัยวะเพศ เต้านม หรือทวารหนัก แนะน�ำ
แท่งที่ใช้แบตเตอรี่เพราะแท่งเหล่านี้ช็อตเฉพาะต�ำแหน่งระหว่างทั้งสองขั้วไฟฟ้า ไม่ควรใช้แท่งไฟฟ้ากับลูกสัตว์เกิดใหม่ สัตว์
อ่อนแอ สัตว์ลุกยืนไม่ได้ หรือสัตว์ซูบผอม แท่งไฟฟ้าเป็นความเครียดต่อสุกรสูงมาก การช็อตซ�้ำๆ เพิ่มเปอร์เซนต์สุกรที่ลุกยืน
ไม่ได้มากขึ้น (Benjamin et al., 2001) การช็อตหลายครั้งและการจับสัตว์อย่างก้าวร้าวท�ำให้ค่าแลคเตทในเลือด และค่าของตัว
ชีว้ ดั ของความเครียดทางการเผาผลาญพลังงานเพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ เมือ่ เปรียบเทียบกับการจับสัตว์อย่างนุม่ นวล (Ritter
et al., 2009) ไม่ควรใช้แท่งไฟฟ้ากับสุกรที่ลุกไม่ขึ้นจากการเมื่อยล้าหรือกลุ่มอาการความเครียดของสุกร
ตาราง 5-1. การรบกวนการมองเห็นซึ่งอาจท�ำให้สัตว์ชะงักและหยุดเคลื่อนที่1

   

• การเปลี่ยนโครงสร้างพื้น หรือพื้นผิวอย่างกระทันหัน เช่น ตะแกรงระบายน�้ำ สิ่งของบนพื้น หรือการเปลี่ยนวัสดุพื้น
• เงา แอ่งน�้ำ แสงสะท้อนการมองเห็นแสงลอดผ่านพื้นตะแกรง
• สัตว์อาจปฏิเสธไม่เข้าไปในที่มืด ใช้แสงส่องทางอ้อมเพื่อเอื้อการเคลื่อนที่เข้าหาแสง สัตว์มีแนวโน้มเคลื่อนที่
จากที่มืดกว่าไปสู่ที่สว่างจ้ากว่า แต่พวกมันจะไม่เคลื่อนเข้าไปยังแสงที่ถูกบังไว้
• การสะท้อนบนพื้นเปียกน�้ำ หรือโลหะมันเงา เคลื่อนย้ายหลอดไฟเพื่อก�ำจัดการสะท้อน หรือใช้พื้นผิวที่ไม่สะท้อน
• การย้ายผู้คนที่อยู่ด้านหน้าของสัตว์ที่ก�ำลังเคลื่อนเข้าหา ผู้คนควรยืน ณ ต�ำแหน่งซึ่งสัตว์ที่ก�ำลังเคลื่อนเข้ามา
มองไม่เห็นพวกเขา
• เคลื่อนย้ายสิ่งของรบกวนเหล่านี้ เช่น โซ่ที่ใช้กระตุก สิ่งที่เคลือบบนรั้ว แผ่นพลาสติกที่กระพือได้
หรือเชือกที่แกว่งไปมา
• สัตว์มองเห็นผู้คน วัตถุที่ก�ำลังเคลื่อนที่ เช่น ยานพาหนะ หรือวัตถุที่มีสีตัดกันอย่างมากที่อยู่นอกซอง
ปรับปรุงการเคลื่อนย้ายโดยติดตั้งผนังทึบ

ตารางนี้ถูกปรับมาจากข้อมูลใน Kilgour (1971), Lynch and Alexander (1973), Hutson (1981), Grandin (1980a,b, 1982–1983,
1996), van Putten and Elshof (1978), Kilgour and Dalton (1984), Tanida et al. (1996), Grandin and Johnson (2005), and
Grandin and Deesing (2008)

1

ตัวอย่างการใช้แท่งไฟฟ้าในบางกรณีเป็นมาตรการสุดท้าย หรือเมื่อมีการเสี่ยงภัยของมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้มีแจกแจงดังนี้ เช่น
1. เพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ตัวหนึ่งหลังความพยายามใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆ ซ�้ำๆ ได้แก่ ถุงพลาสติกติดบนปลายไม้
การใช้ธง แท่งตบ ใบพายที่มีกระพรวน หรือเมื่อการใช้สายสะบัดติดบนปลายไม้ล้มเหลว นิยมการใช้แท่งไฟฟ้ามากกว่าการตี
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บทที่ 5

การตวาด การผลัก หรือการหักหางสัตว์อย่างแรง ถ้าต้องมีการตีหรือการจีด้ ว้ ยแท่งไฟฟ้ามากเกินไปเป็นประจ�ำ แสดงว่าบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องอาจกังวลมากเกินไป หรือไม่ได้รับการฝึกการจับสัตว์อย่างถูกต้องอย่างเพียงพอ หรืออาจจ�ำเป็นต้องมีการดัดแปลง
อาจอุ้มสัตว์ขนาดเล็กอย่างนุ่มนวลหรือกลิ้งมันบนกลไกสายพานการเคลื่อนย้าย
2. ในรถบรรทุกเมือ่ รถจอดข้างทางสายหลักและพบว่ามีสตั ว์ทที่ รุดตัว (ลงนอน) ในสถานการณ์นกี้ ารเปิดประตูรถบรรทุก
หรือให้สัตว์ลงจากรถเป็นไปไม่ได้
3. ส�ำหรับโคซึ่งหัวถูกรัดในซองหนีบ หรือที่ประตูบังคับหัว หรืออัดกันแน่นในซองหรืออุปกรณ์อื่น

ความสามารถในการรับรู้ของสัตว์
การได้ยิน สัตว์เล็มหญ้าทุกชนิดมีการได้ยินที่ไว โคและม้ามีการได้ยินเปรียบเทียบต่อเสียงสูง ซึ่งไวกว่ามนุษย์ (Heffner and
Heffner, 1983) หูของมนุษย์ไวมากสุดที่ความถี่ 1000 to 3000 เฮิร์ทซ และในโคไวมากที่สุดที่ 8000 เฮิร์ทซ (Ames, 1974;
Heffner and Heffner, 1983) ผูจ้ บั สัตว์ไม่ควรตะโกนหรือแผดเสียงใส่โคเพราะอาจเป็นความไม่พอใจเทียบเท่ากับการใช้แท่งไฟฟ้า
(Pajor et al., 2003) ในอีกการทดลองหนึง่ มีเสียงฝูงชนตะโกนเป็นผลให้มกี ารเพิม่ อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่าเสียงของประตู
กระทบกัน (Waynert et al., 1999)
เสียงดังเป็นระยะๆ หรือเสียงสูงท�ำให้สุกรเกิดปฏิกิริยาทางพฤติกรรมมากกว่าและเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเสียงดังสม�่ำเสมอหรือเสียงต�่ำ  (Talling et al., 1998) เสียงดังเป็นระยะๆ และเคลื่อนที่อย่างเร็วยังท�ำให้โคมี
ปฏิกิริยาด้วย (Lanier et al., 2000) ผู้จับสัตว์ควรเป็นผู้สังเกตต�ำแหน่งใบหูของสัตว์ ม้าและโคจะชี้ใบหูของมันไปยังทิศทางซึ่ง
ดึงดูดความสนใจของพวกมัน (Grandin, 2007a)
การมองเห็น โค แกะ และม้ามีการมองเห็นเป็นมุมกว้าง และพวกมันสามารถเห็นสิ่งรอบตัวได้โดยไม่ต้องเอียงหัวของพวกมัน
(Prince, 1970; Hutson, 1980; Kilgour and Dalton, 1984) สัตว์เล็มหญ้ามีการรับรู้ความลึกเมื่อพวกมันยืนอยู่โดยก้มหัวต�่ำลง
(Lemmon and Patterson, 1964) การรับรู้ความลึกอาจแย่ลงเมื่อสัตว์ยกหัวชันขึ้น สิ่งนี้อธิบายว่าท�ำไมพวกมันหยุดและก้มหัว
ต�่ำลงเมื่อพวกมันเห็นเงาบนพื้น
สัตว์เล็มหญ้าเห็นได้สองสี (เช่น มีการบอดสีบางส่วน) จอตาของโค แกะและแพะมีความไวมากทีส่ ดุ ต่อสีเขียวอมเหลือง
(552–555 น.ม.) และแสงสีม่วงอมน�้ำเงิน (444–455 น.ม.) (Jacobs et al., 1998) การมองเห็นสองสีของม้ามีความไวมากที่สุด
ที่ 428 และ 539 น.ม. (Murphy et al., 2001) การมองเห็นสองสีและการไม่มีตัวรับสีแดงบนจอตาอาจอธิบายว่าท�ำไมปศุสัตว์
จึงไวมากกับความแตกต่างอย่างตัดกันของความสว่างและความมืด เช่น เงา หรือเงาสะท้อนบนอุปกรณ์จับบังคับ
สัตว์ปีกมักมีการมองเห็นดีเลิศ ไก่และไก่งวงมีเซลล์ชนิดแท่งในจอตา 4 ชนิดท�ำให้พวกมันมีการมองเห็นได้สี่สี เมื่อ
เปรียบเทียบกับมนุษย์ที่มีการมองเห็นได้สามสีโดยมีเซลล์ชนิดแท่งสามชนิด (Lewis and Morris, 2000) นอกจากนี้ความไวต่อ
แถบสีของไก่ดีกว่ามนุษย์จาก 320 ถึง 480 น.ม. และ 580 ถึง 700 น.ม. ความไวมากที่สุดของพวกมันอยู่ที่ช่วงเดียวกัน (545
– 575 น.ม.) กับมนุษย์ (Prescott and Wathes, 1999) ความไวต่อแถบสีที่กว้างกว่าของไก่อาจท�ำให้มันรับรู้แสงจากหลายแหล่ง
ซึง่ สว่างมากกว่าทีม่ นุษย์เห็นได้ ทีก่ ารจับในช่วงแถบสีฟา้ สัตว์ปกี อาจเชือ่ งมากกว่า (Lewis and Morris, 2000) สภาวะต่างๆ ของ
แสงมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมของไก่เมื่อพวกมันถูกผูกห้อยเพื่อการฆ่า (Jones et al., 1998) ควรลดการกระพือปีก
ระหว่างการจับสัตว์ปกี ให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ อาจใช้การเปลีย่ นแปลงแสงเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ เพือ่ รักษาให้สตั ว์สงบลงระหว่างการจับ

ผลของการรบกวนทางการมองเห็นและการจับสัตว์

ปศุสตั ว์ทกุ ชนิดมักจะขัดขืนต่อการเคลือ่ นเข้าไปในซองหรือสถานทีจ่ บั บังคับชนิดอืน่ ถ้าพวกมันเห็นสิง่ รบกวนต่างๆ เช่น
เงา แสงสะท้อน หรือฝูงชนอยูข่ า้ งหน้า  กองไม้และทีก่ นั้ จะช่วยการเคลือ่ นย้ายสัตว์ (Kilgour and Dalton, 1984; Grandin, 1996;
Grandin and Johnson, 2005; Grandin, 2007a) สัตว์ที่สงบจะยืน และหันตาและหูของมันไปยังสิ่งรบกวนซึ่งดึงดูดความสนใจ
ของมัน ถ้ายอมให้ตัวน�ำฝูงหยุดและมองดูสิ่งรบกวน มันมักจะเดินหน้าและสัตว์ตัวอื่นจะเดินตาม ถ้าสัตว์ถูกเร่งพวกมันจะหัน
กลับและขัดขืนไม่ยอมเดินหน้าเมื่อพวกมันเห็นสิ่งรบกวน  ถ้าสัตว์ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ สิ่งรบกวนต่างๆ มักเป็นสาเหตุของการ
หยุดชะงักหรือปัญหาการจับอื่นๆ โคนมเพศเมียที่มีประสบการณ์มักจะเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวน เช่น ท่อระบายน�้ำที่พื้น แต่โคสาว

การจับและการขนส่งสัตว์
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ตัวใหม่ทไี่ ม่มปี ระสบการณ์จะหยุดทีน่ นั่ ตาราง 5-1 แสดงรายการสิง่ รบกวนซึง่ ท�ำให้สตั ว์หยุดและขัดขืนการเคลือ่ นย้าย สามารถ
ใช้รายการนี้เป็นค�ำแนะน�ำส�ำหรับปรับเปลี่ยนสถานที่ซึ่งมีการใช้แท่งไฟฟ้ามากเกินจ�ำเป็น การก�ำจัดสิ่งรบกวนอาจไม่จ�ำเป็นใน
สถานที่ซึ่งสัตว์เคลื่อนย้ายง่ายและเงียบ และไม่ค่อยใช้แท่งไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การออกแบบสถานที่ส�ำหรับสัตว์ทุกชนิด

พืน้ พืน้ ไม่ลนื่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับสัตว์ทกุ ชนิด (Grandin 1990, 2007b; Albright, 1995; Grandin and Deesing, 2008)
สัตว์มักหงุดหงิดถ้าพวกมันเริ่มลื่นไถล ถ้าสัตว์อยู่บนพื้นไม่ลื่น (ได้แก่ คอนกรีตมีทางตามยาว เสื่อยาง หรือ ตะแกรงเหล็ก)
การจับและการบังคับสัตว์ให้อยู่นิ่งจะปลอดภัยกว่าและจะสงบนิ่งต่อไป สถานที่จับควรมีพื้นไม่ลื่นและมีการระบายน�้ำดี

การบ�ำรุงรักษาอุปการณ์ พื้นผิวที่สัมผัสสัตว์ต้องเรียบและปราศจากขอบมุมแหลมคม ซึ่งสามารถท�ำให้สัตว์บาดเจ็บ
ขอบคมต่างๆ จะท�ำให้เกิดฟกช�้ำ  (Grandin, 1980c) และการบาดเจ็บ ผู้จัดการควรตรวจสอบอุปกรณ์และมีโปรแกรมส�ำหรับ
การบ�ำรุงรักษา บนพื้นฐานการใช้งาน ควรใส่ใจต่อกลอนบนเครื่องมือจับบังคับ
การสุขาภิบาล ผู้จัดการควรตรวจดูสถานที่อย่างสม�่ำเสมอเพื่อมั่นใจในความสะอาด เมื่อออกแบบสถานที่ใหม่ การ
ท�ำความสะอาดได้งา่ ยเป็นส่วนส�ำคัญของการออกแบบ สามารถใช้สนั คอนกรีตเพือ่ น�ำสิง่ ปฏิกลู ไปยังท่อระบาย ควรให้มสี ายน�ำ 
้
พลั่วและเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งจ�ำเป็นต่อการท�ำความสะอาด หลังการท�ำความสะอาดควรน�ำอุปกรณ์เพื่อการสุขาภิบาลออกไป
ควรท�ำความสะอาดสถานทีเ่ พือ่ การจับสัตว์อย่างสม�ำ่ เสมอหลังการใช้ และบ�ำรุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพดี การบาดเจ็บและ
อุบตั เิ หตุสามารถเกิดขึน้ กับสัตว์และผูจ้ บั จากการถูกล็อคติดหรือปัญหาอืน่ ๆ ซึง่ สามารถเกิดขึน้ จากความหมักหมม การแตกแยก
หรือการสึกหรอและการฉีกขาด ผู้จัดการควรตรวจดูสถานที่อย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดและเพื่อท�ำตามตาราง
การบ�ำรุงรักษาอย่างสม�่ำเสมอบนพื้นฐานการใช้งาน

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจับบังคับและหลักเกณฑ์การจับสัตว์
เพื่อป้องกันการรบกวนทางพฤติกรรม
การฝึกอบรมพนักงานดูแลสัตว์ควรมีการพิจารณาถึงความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสัตว์ ควรใส่ใจดูแลเพือ่ ป้องกันการบาด
เจ็บต่อสัตว์หรือบุคลากรระหว่างการจับและบังคับสัตว์สตั ว์ ควรจับสัตว์อย่างเงียบแต่หนักแน่น สถานทีซ่ งึ่ ออกแบบอย่าง
ถูกต้องและบ�ำรุงรักษาโดยบุคลากรซึ่งผ่านการฝึกอบรม สนับสนุนการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพได้มาก
ต้องหลีกเลี่ยงการจับบังคับสัตว์ตัวใดเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นการจับบังคับนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยหรือการสอน ข้อแนะน�ำส�ำคัญเพื่อการใช้อุปกรณ์การจับบังคับสัตว์มีดังนี้
• สัตว์ที่จะอยู่ในอุปกรณ์การจับบังคับเป็นปกติ ควรให้สัตว์ปรับสภาพก่อนการเริ่มโครงการ ยกเว้นการปรับ
สภาพนั้นจะเป็นตัวเพิ่มความเครียดให้สัตว์เสียเอง
• ควรมีระยะเวลาการจับบังคับสั้นตามความต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยหรือการสอน
• ต้องไม่ใช้การท�ำให้อยู่นิ่งด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นวิธีจับบังคับ วิธีนี้สร้างความไม่พอใจแก่โคและแกะ (Grandin
et al., 1986; Lambooy, 1985; Pascoe and McDonnell, 1985; Rushen, 1986) การท�ำให้อยู่นิ่งด้วยไฟฟ้า
ต้องไม่สับสนกับการท�ำให้สลบด้วยไฟฟ้าซึ่งท�ำให้หมดความรู้สึกอย่างทันทีทันใด หรือการใช้แท่งไฟฟ้า
ซึ่งไม่ได้ท�ำให้สัตว์อยู่นิ่ง
• ไม่ควรถือว่าอุปกรณ์การจับบังคับเป็นที่อยู่ตามปกติ ถึงแม้ว่าต้องจัดสิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย
หรือการสอน
• ควรใส่ใจต่อการเกิดวิการหรือการเจ็บป่วยที่เป็นไปได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับบังคับ ได้แก่ ฟกช�้ำ  บาดแผล
ทีเ่ ข่าหรือข้อตีน แผลกดทับ บวมน�ำ 
้ และน�ำ้ หนักตัวลดลง ควรให้การดูแลสุขภาพถ้าอาการเหล่านีห้ รือปัญหา
รุนแรงอื่นๆ เกิดขึ้น และถ้าจ�ำเป็นควรปลดสัตว์ออกจากอุปกรณ์บังคับชั่วคราว หรือโดยถาวร ควรจับและ
บังคับสัตว์ในสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดและวิธีด�ำเนินการ
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สัตว์ฟาร์มทีก่ า้ วร้าวบางชนิด ท�ำให้เกิดความเสีย่ งต่อสุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ที งั้ ต่อเพือ่ นร่วมฝูงและมนุษย์
ผูจ้ บั อาจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเหล่านีห้ รือลดผลกระทบได้ดว้ ยอุปกรณ์การจับบังคับทีย่ อมรับได้หลายชนิด (ได้แก่ เชือก
ผูกขาสัตว์ ซองบีบ และซองบังคับ) และ ควรใช้วธิ ปี ฏิบตั ติ า่ งๆ เฉพาะการจับบังคับเล็กน้อยตามความจ�ำเป็นเพือ่ ควบคุม
สัตว์และให้มั่นใจความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติเท่านั้น ควรใส่ใจดูแลไม่ให้สัตว์ปะปนกันเพื่อลดการต่อสู้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อให้สัตว์อยู่เป็นกลุ่มด้วยกันเป็นครั้งแรก
ควรจับและบังคับสัตว์ในสถานที่และด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดและวิธีด�ำเนินการ ตัวอย่างส�ำหรับโค
เช่น ควรให้มีซองใช้ (โดยเฉพาะหนึ่งซองเพื่อใช้ส�ำหรับวิธีด�ำเนินการทางสูติกรรม ตามความเหมาะสม) ยกเว้นถ้า
พวกมันยังอายุน้อยหรือเชื่อง การบังคับลูกโคให้อยู่นิ่งเพื่อการปฏิบัติประจ�ำ  ควรจับด้วยวิธีการใช้ซองส�ำหรับลูกโค
ที่ติดตั้งเปลพยุงลูกโค

หลักเกณฑ์ทั่วไปขณะการจับบังคับส�ำหรับสัตว์ทุกชนิด
มีข้อแนะน�ำต่อไปนี้ให้เพื่อป้องกันการรบกวนพฤติกรรม
• ควรมีพื้นไม่ลื่น (Grandin, 1990; Albright, 1995) การลื่นเล็กน้อยซ�้ำๆ อาจท�ำให้เกิดความร�ำคาญ
• หลีกเลีย่ งการเคลื่อนไหวคนหรืออุปกรณ์อย่างเร็วฉับพลัน การเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นจะรักษาให้สัตว์
สงบกว่า (Grandin, 1992)
• เมื่อยกสัตว์ลอยจากพื้นระหว่างการจับบังคับ มันมักจะคงอยู่อย่างสงบกว่าหากร่างกายของมันถูกพยุง
อย่างสมบูรณ์
• การกดที่ตลอดบริเวณล�ำตัวอย่างกว้างขวางมีข้อดีคือท�ำให้สงบ (Ewbank, 1968) Panepinto sling ส�ำหรับ
สุกรและซองบีบส�ำหรับโคใช้หลักนี้ (Panepinto, 1983; Grandin, 2007b)
• เสียงสงบ มั่นใจจะช่วยรักษาให้ปศุสัตว์สงบได้มากกว่า
• การใช้แรงกดอย่างพอดี ไม่หลวมและไม่คับเกินไป สัตว์จ�ำเป็นต้องถูกจับแน่นพอดีเพื่อรู้สึกว่าถูกจับ แต่ต้อง
ไม่แน่นเกินไปจนสัตว์รู้สึกเจ็บปวด การกดแรงเกินไปจะท�ำให้ดิ้น (Grandin, 1992)
• การสะกัดการมองเห็น ใช้แผงกั้นการมองเห็นที่ท�ำจากวัสดุทึบอย่างสมบูรณ์ มักจะท�ำให้โคและม้าซึ่งมี
บริเวณการหลบหนีกว้างสงบกว่า (Mitchell et al., 2004) แผงทึบด้านข้างบนซองโคหรือกล่องปิดทึบที่มืดทึบ
มีผลท�ำให้สงบ (Grandin, 1980a,b, 1992; Muller et al., 2008; Pollard and Littlejohn, 1994)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิด
การจับโคเนื้อ
ในสถานทีจ่ บั สัตว์ สัตว์ทถี่ กู เลีย้ งอิสระและมีบริเวณการหลบหนีกว้างอาจหงุดหงิดถ้าฝูงชนยืนใกล้ซองและคอก
ถ้าเกิดดังนีก้ ารติดตัง้ รัว้ ทึบอาจจ�ำเป็นเพือ่ สัตว์ไม่เห็นฝูงชน ซึง่ อยูล่ กึ เข้ามาในบริเวณการหลบหนี ข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ การ
ออกแบบสถานที่มีอยู่ใน Grandin (1990, 1997b, 2007b) และ Grandin and Deesing (2008)
มีการออกแบบซองบังคับ (หนีบ) หลายแบบแตกต่างกัน ซองบีบควรยอมให้สัตว์ทั้งหมดยืนในท่าทางที่สมดุลย์
และด้านทีห่ นีบทัง้ สองฝัง่ ถูกหนีบเสมอกัน ซองบีบอาจเป็นแบบไฮโดรลิคหรือใช้มอื ควรปรับค่าการก�ำหนดลิน้ ปล่อยแรง
ดันส�ำหรับเครื่องบังคับแบบไฮโดรลิคเพื่อป้องกันการกดด้วยแรงดันมากเกินไป (Grandin, 1989b) ถึงแม้ว่าผู้ใช้โยก
คันบังคับต่อเนื่อง ซองควรหยุดการหนีบโดยอัตโนมัติที่ค่าแรงดันพอประมาณ ควรจัดให้ซองมีการควบคุมแรงกดแยก
ต่างหากซึ่งมีเครื่องไฮโดรลิคส�ำหรับบังคับหัวสัตว์ ควรตั้งค่าอุปกรณ์นี้ที่แรงกดต�่ำกว่าส่วนอื่นๆ ของซองเพื่อหลีกเลี่ยง
บาดเจ็บของสัตว์ ควรให้แรงกดอย่างช้าๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำให้สัตว์ตื่นเต้น การให้แรงกดมากเกินไปอาจท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บและยุยงให้สัตว์ต่อสู้การจับบังคับ ถ้าโคแผดเสียงร้องขณะให้แรงกดโดยเครื่องไฮโดรลิค สิ่งนี้บ่งชี้ว่าใช้แรงกด
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มากเกินไป (Grandin, 2001) การแผดเสียงร้องขณะจับบังคับเกี่ยวข้องกับระดับค่าคอร์ติซอลเพิ่มสูงขึ้น (Dunn, 1990)
ขณะจับบังคับโคควรสามารถหายใจได้ตามปกติ ประตูที่ส่วนหัวสามารถจับได้เองหรือบังคับด้วยมือ มักไม่แนะน�ำให้ใช้
ประตูที่ส่วนหัวที่จับเองกับโคตัวที่มีเขายกเว้นชนิดที่บังคับด้วยมือ  ยกเว้นสัตว์ที่อายุน้อยหรือเชื่อง ควรจับบังคับลูกโค
เพื่อวิธีการตามกิจวัตรด้วยวิธีการใช้ซองที่ติดตั้งด้วยแคร่พยุงลูกโค
การคล้องด้วยเชือกเป็นสิ่งจ�ำเป็นภายใต้สภาวะบางอย่าง (เช่น ในทุ่งหญ้าเมื่อสัตว์จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษา
และไม่มีสถานที่จับบังคับอยู่ที่นั่น) อย่างไรก็ดี บุคลากรผู้ท�ำการผูกเชือกควรผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ และ
ท�ำโดยลดความเครียดต่อทั้งบุคคลและฝูงสัตว์ทั้งหมด แนะน�ำให้ใช้ขลุมเชือกที่มีขนาดพอดีส�ำหรับการบังคับหัวในซอง
บีบ อาจใช้คีมหนีบจมูกส�ำหรับสัตว์ดื้อร่วมกับวิธีการบังคับอื่นๆ (เช่น ซองบีบ) แต่คีมหนีบจมูกสามารถเลื่อนไถลออก
จากจมูกท�ำให้เกิดการบาดเจ็บทั้งต่อสัตว์และบุคลากร และดังนั้นจึงไม่แนะน�ำให้ใช้เป็นการจับบังคับเพียงวิธีเดียว คีม
หนีบจมูกเป็นสิ่งที่สัตว์เกลียด และโคอาจต่อต้านการใส่คีมในอนาคต แนะน�ำอย่างหนักแน่นให้ใช้ขลุมเชือกส�ำหรับการ
ท�ำปฏิบตั ซิ ำ�้ ๆ ซึง่ ต้องบังคับหัวสัตว์ ต้องไม่ใช้วธิ กี ารบังคับสัตว์โดยการให้อยูน่ งิ่ ด้วยไฟฟ้า โคและแกะรังเกียจวิธนี ี้ (Pascoe
and McDonnell, 1985; Grandin et al., 1986; Rushen, 1986)
สายพลาสติคหรือถุงใส่ของผูกกับปลายไม้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับการเคลื่อนย้ายโคและเปลี่ยน
ทิศทางของพวกมัน (Grandin, 2007a) อารมณ์ของโคผันแปรในแต่ละตัวและระหว่างสายพันธุ์ (Tulloh, 1961; Grandin,
1993; Curley et al., 2006) ควรปรับการจับตามความแตกต่างทางพันธุกรรมและคุณสมบัติภายนอก
การจับโคนม
สามารถจับโคนมก�ำลังรีดนมที่โตเต็มวัยในซองบังคับหัว หรือแนวราวทางเดินส�ำหรับการจัดการ (Albright and
Fulwider, 2007) ไม่ต้องจัดซองบีบอย่างสมบูรณ์ ภาพร่างและรูปที่ Sheldon และคณะ (2006) แสดงวิธีส�ำหรับการจับ
บังคับโคนมเมื่อพวกมันถูกจับในซองบังคับหัว มักจับโคนมสาวที่ไม่คุ้นเคยการอยู่ใกล้ฝูงชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยที่สุดในสถานที่ส�ำหรับโคเนื้อร่วมกับซองบีบ
การรบกวนโดยสัตวแพทย์และแขกผู้มาเยือนสามารถลผลผลิตน�้ำนม (King, 1976) ถ้าโคมีความคุ้นเคยต่อคน
หลายคนซึง่ เดินผ่านโรงรีดนมมักไม่มผี ลกระทบ เพราะแขกทีม่ าบ่อยกลายเป็นส่วนหนึง่ ของกิจวัตรทีค่ นุ้ เคย โคนมสามารถ
แยกแยะระหว่างคนที่เคยจับมันแบบก้าวร้าว และคนที่จับมันแบบเป็นมิตร (dePassillé et al., 1996) พวกมันมักหลีก
เลี่ยงผู้จับแบบก้าวร้าวเมื่อเห็นเขาในต�ำแหน่งเดิมที่เหตุการณ์ที่เกลียดได้เกิดขึ้น
โคนมเพศผู้ มักมีอันตรายมากกว่าโคเนื้อเพศผู้ การถูกชนโดยพ่อโคเป็นเหตุหลักของการเสียชีวิตเมื่อบุคลากร
ท�ำงานกับปศุสัตว์ หนึ่งเหตุผลที่โคเนื้อเพศผู้ปลอดภัยกว่า เพราะพวกมันถูกเลี้ยงเป็นฝูงแบบมีสังคมอยู่กับโคเพศเมีย  
Price and Wallach (1990) พบว่าโคเนื้อเพศผู้ท�ำร้ายคนมากกว่าเมื่อพวกมันถูกแยกเลี้ยงคอกขังเดี่ยว ลูกโคนมเพศผู้ที่
ถูกเลี้ยงเดี่ยวจนโตเต็มวัย มักมีอันตรายมากกว่าโคเพศผู้ที่ให้อยู่กับตัวอื่นเสมอ ถ้าโคเพศผู้ตัวหนึ่งจะเป็นอันตรายมัน
มักแสดงความก้าวร้าวกับมนุษย์เมือ่ มันอายุ 18 ถึง 24 เดือน ผูจ้ บั มักเรียนรูจ้ ดจ�ำอาการของความก้าวร้าวล่วงเลยเป็นการ
โจมตีท�ำร้าย โคเพศผู้จะหันด้านข้างเพื่อแสดงว่าตนตัวโตก่อนพุ่งชน การอธิบายอย่างละเอียดมีอยู่ใน Albright and
Arave (1997) และAlbright and Fulwider (2007) ควรก�ำจัดหรือย้ายโคเพศผู้ที่แสดงความก้าวร้าวต่อมนุษย์ไปยังสถาน
ที่ปลอดภัย
การจับม้า
มักจับม้าส�ำหรับการสอนและการวิจัยด้วยขลุมและสายจูง และอาจท�ำการควบคุมเพิ่มโดยใช้บ่วงของแถบผ้า
พันเหนือจมูกม้า ควรผูกเฉพาะม้าที่ถูกฝึกแล้วเท่านั้นและยึดกับวัตถุแข็งที่ไม่ยอมให้ม้าดึงถอนให้หลุดได้ ควรผูกสายจูง
ที่ถูกยึดกับขลุมกับปมที่ปลดหลุดได้โดยเร็ว เชือกไขว้ที่ยึดกับขลุมแต่ละด้านควรติดด้วยตะขอเกี่ยวเพื่อกันตกใจ (panicsnaps) หรือตัวปลดเพื่อความปลอดภัย การบิดริมฝีปากบนของม้าเป็นวิธีการบังคับม้าระยะสั้น (Sheldon et al., 2006)
อาจจับบังคับการเคลื่อนไหวของม้าในคอกหรือซอง คอกม้าหรือซองอาจจะเรียบง่ายเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าร่วม
กับมีพื้นไม่ลื่น อาจใช้วิธีการจับบังคับแบบอื่นโดยผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ การผูกขาหน้า เชือกผูกไขว้ หรือเชือกส�ำหรับ
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พ่อแม่พนั ธุ์ หรือแถบขา แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบขึน้ อยูก่ บั การฝึกของม้าแต่ละตัวและดีกรีการจับบังคับตามความ
จ�ำเป็น
การบังคับด้วยการใช้สารเคมีอาจมีประสิทธิภาพและต้องให้ยาโดยผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ม้าตัวทีด่ ซู มึ อาจตอบ
สนองอย่างฉับพลันและรุนแรงต่อการกระตุ้นที่เจ็บปวดต่อยาบางชนิด (Tobin, 1981) การวางยาสลบทั่วตัวและ
เฉพาะที่ควรด�ำเนินการโดยผู้มีคุณสมบัติ ส�ำหรับวิธีการที่เจ็บปวดมักท�ำโดยสัตวแพทย์ เช่น การตอน
การจับสุกร
การใช้บ่วงรัดจมูกเป็นวิธีดั้งเดิมในการจับสุกรเพื่อการเจาะเลือดและวิธีด�ำเนินการอื่น ซึ่งมีค�ำอธิบายไว้เป็นอย่างดี
ใน Battaglia (1998) และ Sheldon et al. (2006) การรัดจมูกสุกรน่าจะเครียดเพราะพวกมันจะพยายามหลบหลีก
หลังจากที่ผ่านประสบการณ์ถูกรัดจมูกแล้ว ในการวิจัยชีวการแพทย์ สามารถฝึกสุกรขนาดเล็กให้เข้าไปใน Panepinto
sling (Panepinto, 1983) สัตว์ได้รบั การพยุงทัง้ ตัว และขาของมันลอดออกผ่านทางช่องส�ำหรับขา การใช้แผงดีทสี่ ดุ ส�ำหรับ
การเคลื่อนย้ายสุกร (McGlone et al., 2004) บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ตัวช่วยที่ไม่ใช้ไฟฟ้า ได้แก่
ด้ามส�ำหรับโคและธง ข้อแนะน�ำเรื่องการใช้แท่งเหล็กไฟฟ้ามีอยู่ในหัวข้อตัวช่วยการเคลื่อนย้าย ประสบการณ์ที่สัตว์
ได้รับจากการถูกจับ และปริมาณความใกล้ชิดกับฝูงชนในอดีตจะมีผลกระทบต่อความง่ายของการเคลื่อนย้าย สุกรที่เคยมี
ประสบการณ์การเคลื่อนย้ายอย่างสงบอาจถูกเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าในอนาคต (Abbott et al., 1997; Geverink et al.,
1998) ฝูงชนที่สงบและเคลื่อนไหวอย่างไม่คุกคามจะลดระดับความเครียดในสุกร และท�ำให้พวกมันร่วมมือที่จะเข้าหา
มนุษย์มากขึ้น (Hemsworth et al., 1986)
การจับแกะและแพะ
แกะและแพะแสดงพฤติกรรมการอยู่รวมฝูงอย่างรุนแรงในคอกและในทุ่งหญ้า   สายพันธุ์ อัตราการรวมฝูง
ภูมิประเทศ ความเขียวขจี ที่ร่ม และระยะทางถึงแหล่งน�้ำอาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการอยู่รวมฝูง แกะและแพที่อยู่
โดดเดียวมักมีอาการการกระวนกระวาย การแยกจากกลุม่ ฝูง หรือกลุม่ เพือ่ นเป็นปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นเหตุให้แกะและแพะ
พยายามหลบหนี แกะและแพะมีแนวโน้มการตามตัวอื่น แม้กระทั่งกิจกรรม เช่น การเล็มหญ้า การลงนอนบนวัสดุ
รองนอน การตอบสนองต่ออุปสรรค และการกินอาหาร (Hutson, 2007) ควรพิจารณาพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อจับแกะ
และแพะ และใช้เป็นข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อความใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
การขนส่งแกะและแพะ ควรค�ำนึงสภาวะทางลมฟ้าอากาศและช่วงระยะการสืบพันธุ์ของสัตว์ (เช่น การท้องใน
ระยะท้าย หรือแม่เลี้ยงลูกอ่อน) ควรดูแลใส่ใจการขนส่งสัตว์และควรค�ำนึงเป็นพิเศษในสภาวะอุณหภูมิเกินพิกัดและมี
ความชื้นสูง มาตรการต่างๆ เช่น ควรพิจารณาเพิ่มการให้สารอาหารทันทีก่อนการขนส่งทางไกลซึ่งอาจลดความเสี่ยง
ต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ และการชักเกร็งระหว่างการขนส่งในแกะและแพะ ยกเว้นเพือ่ การขนส่งระยะสัน้ เมือ่ การเคลือ่ นที่
โดยรถลากจูงมีการเคลื่อนไหวทางกายน้อยกว่าการไล่ต้อนให้เดินไป ควรหลีกเลี่ยงการขนส่งแกะเพศเมียและแพะเพศ
เมียระหว่างการตั้งท้องระยะท้าย  เมื่อท�ำได้ควรกั้นแยกสัตว์ออกเป็นกลุ่มขนาดเล็กระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกันการก
องทับกันและการสูญเสียจากความตาย นอกจากนี้ควรพิจารณาอุณหภูมิสูงอย่างวิกฤต และการถูกคุกคามด้วย และให้
มีกล่องส�ำหรับใส่สตั ว์อย่างพอเพียงและเหมาะสม  อาจใช้เภสัชภัณฑ์ทม่ี ผี ลขัดขวางหรือป้องกันโรคด้วย (เช่น ยาปฏิชวี นะ
และการฉีดวัคซีนก่อนการขนส่ง) เพื่อความพยายามลดการเป็นโรคซึ่งเกี่ยวกับการขนส่ง
คูม่ อื การผลิตแกะ (American Sheep Industry Association, 2002) และ ข้อแนะน�ำการดูแลแกะ (Shulaw, 2005)
มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ส�ำหรับการจับและการขนส่ง สามารถฝึกแกะให้เข้าแท่นหนีบที่ลาดเอียงได้ (Grandin, 1989a)
สามารถใช้ Panepinto sling ส�ำหรับแกะด้วย สัตว์เกลียดอุปกรณ์จบั บังคับบางชนิดมากกว่า  เครือ่ งบังคับสัตว์ทอี่ อกแบบ
อย่างดีสามารถพยุงตัวสัตว์และปราศจากส่วนแหลมคม สามารถฝึกทั้งแกะและแพะให้เข้าในคอกบังคับหัวได้ง่าย   
Sheldon และเพื่อน (2006) และ Battaglia (1998) แสดงค�ำแนะน�ำวิธีจับแกะและแพะด้วยมือ สามารถดูการออกแบบ
ลู่วิ่งและคอกส�ำหรับแกะและแพะได้ใน Barber และ Freeman (2007) และ American Sheep Industry Association
(2002)

การจับและการขนส่งสัตว์
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การจับสัตว์ปีก
สัตว์ปกี ถูกจับในสภาวะการทดลองและการสอนหลายเรือ่ ง ตัวอย่างเช่น การติดแถบทีป่ กี หรือขา การให้ภมู คิ มุ้ กัน
โดยการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ และใต้ผวิ หนัง การให้ยาทางจมูก หรือการหยดลงทีต่ า หรือการแทงทีผ่ งั ผืดปีก และการจับออก
หรือย้ายสัตว์ไปอยู่กลุ่มอื่น ใส่ในกรง หรือลังเพื่อขังและการขนส่ง สัตว์ที่บาดเจ็บ เป็นโรค หรือสัตว์เพื่อการขนส่งควร
ท�ำการุณยฆาตทีฟ่ าร์ม ไม่ควรน�ำพวกมันใส่ในลังส�ำหรับการขนส่ง ควรฝึกผูจ้ บั สัตว์อย่างเพียงพอเพือ่ ให้สตั ว์มคี วามเครียด
เล็กน้อย
สัตว์ปีกซึ่งไม่คุ้นเคยกับมนุษย์มักดิ้นรุนแรงเมื่อถูกจับ พวกมันบาดเจ็บได้ง่ายถ้าจับอย่างผิดวิธี หรือใช้แรงมาก
เกินพอ สัตว์ปีกทั้งหมดเมื่อถูกจับมักตีปีก พลิกกลับ หรือท�ำให้สัตว์ดิ้นรนเพื่อทรงตัวหรือการยืนด้วยตีน แนวโน้มเช่นนี้
น�ำไปสู่ความเสี่ยงของข้อเคลื่อน กระดูกแตก หรือฟกช�้ำเมื่อปีกกระพือถูกสิ่งของหรือสัตว์ตัวอื่น ความเสี่ยงมีมากโดย
เฉพาะกับสัตว์สายพันธุใ์ หม่ทมี่ ขี นาดน�ำ้ หนักเนือ้ มากเพือ่ ส่งตลาด โดยมีกล้ามเนือ้ อกแข็งแกร่งแต่มขี อ้ ไม่แข็งแรงเนือ่ งจาก
อายุของพวกมันยังน้อย หรือลูกผสมขนาดเบาเลี้ยงขังกรง (พันธุ์ Leghorn ขาว) แม่ไก่ไข่ซึ่งมีกระดูกปีกเปราะ ควรจับ
สัตว์ปีกด้วยวิธีซึ่งลดการกระพือปีก หรือผลที่ตามมาซึ่งมีอันตราย ควรดูแลเพื่อป้องกันสัตว์จากการกระพือปีกของพวก
มันบนขอบประตูเมื่อใส่พวกมันลงภายใน หรือดึงพวกมันออกจากกรงหรือเล้า ควรดูแลโดยเฉพาะในการจับแม่ไก่ก�ำลัง
ไข่ซึ่งมีแนวโน้มต่อภาวะกระดูกพรุน (Rennie et al., 1997; Webster, 2004) ควรจับแม่ไก่ด้วยขาทั้งคู่เมื่อน�ำมันออกจาก
กรง เพื่อลดความเสี่ยงต่อกระดูกหัก (Gregory and Wilkins, 1989; Gregory et al., 1993) วิธีจับสัตว์ออกมาสามารถ
กระทบความกลัวของมันและความเครียด ไก่กระทงทีถ่ กู จับขาห้อยหัวลงแม้เพียงชัว่ ขณะจะแสดงการตอบสนองมีระดับ
ค่าคอร์ติโคสเตียโรนสูงกว่าสัตว์ที่ถูกจับในท่าตัวตั้งตรง และมีการตอบสนองอยู่นานประมาณ 3 ชั่วโมง (Kannan and
Mench, 1996) ดังนั้นเมื่อท�ำได้ควรจับสัตว์ในท่าตัวตรงหัวขึ้น สัตว์ดิ้นน้อยกว่าถ้าพวกมันอยู่เป็นสังคม เมื่อถูกพยุงทั้ง
ตัวในท่าหัวขึ้นโดยรวบปีก สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีแสงหรี่ลดลง
ไม่ควรจับสัตว์ปีกขึ้นมาหรือย้ายสัตว์ด้วยปีกข้างเดียว ยกเว้นการรวบปีกใกล้โคนปีกชิดกับล�ำตัว ขณะจับสัตว์
ออกจากสุม่ ไปยังพืน้ เล้าควรปล่อยพวกมันจากการรวบโดยเร็ว ควรเบีย่ งพวกมันไปสูก่ ารรวบทีโ่ คนทัง้ สองปีกอย่างกระชับ
หรือพยุงล�ำตัวเพื่อลดการดิ้นและโอกาสการบาดเจ็บที่ขา ไม่ควรจับเป็ดที่ขาเพราะมีแนวโน้มขาเจ็บถ้าจับแบบนี้
การควบคุมสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่โดยการจับขาข้างเดียวท�ำได้ยาก เช่น ไก่งวงเพศผู้ เมื่อดิ้นรนต่อต้านการจับ
พวกมันสามารถตีปีกอย่างแรง การจับไก่งวงขนาดใหญ่มาก เช่น พ่อพันธุ์ ควรจับปีกข้างหนึ่งที่โคนใกล้ล�ำตัวแล้วจับขา
ด้านตรงข้าม และวางหน้าอกของมันลงที่พื้น สุดท้ายจับบังคับโดยการรวบขาทั้งสองข้าง ส�ำหรับไก่งวงขนาดปานกลาง
สามารถจับที่โคนปีกและตามด้วยการรวบขาทั้งสองข้าง ขณะที่ยกตัวไก่งวงให้ลอยจากพื้น เมื่อต้องเคลื่อนย้ายฝูงสัตว์
สามารถต้อนไก่งวงและเป็ด เพื่อลดการบาดเจ็บจากการจับและบังคับสัตว์แต่ละตัวโดยการใช้ทางเดิน ทางลาดและ
เทคนิคการต้อนตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี สัตว์ปีกบางตัว เช่น ไก่งวงอายุมากจะไม่เดินบนพื้นผิวที่แตกต่าง ฉนั้น
อาจต้องเคลื่อนย้ายโดยการจับทีละตัว
ในสภาพการทดลองและการสอนหลายกรณี จ�ำเป็นต้องจับลูกสัตว์ปีกที่ฟักใหม่ หรือสัตว์ปีกอายุมากจ�ำนวน
น้อย ในกรณีเหล่านัน้ สามารถจับสัตว์แต่ละตัวและจัดการได้งา่ ย ตัวอย่างเช่น การใส่แถบทีป่ กี หรือทีข่ า การให้ภมู คิ มุ้ กัน
ด้วยการหยอดจมูก หรือตา การแทงปีก และการย้ายหรือจัดสัตว์ปีกให้อยู่ต่างฝูง ใส่กรงหรือลัง นักวิทยาศาสตร์และ
พนักงานดูแลสัตว์ซึ่งได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ทราบว่า สัตว์ปีกดิ้นรนน้อยกว่าถ้าพวกมันได้อยู่เป็นสังคม
ถ้าสภาพแวดล้อมเงียบสงบ และพยุงล�ำตัวสัตว์เต็มที่ในท่าตั้งตรง (Gross and Siegel, 2007) การด�ำเนินการที่ซับซ้อน
กว่า เช่น การเก็บตัวอย่างเลือด การแทงช่องท้องหรือหลอดเลือดด�ำ และการผสมเทียมมักต้องใช้ผมู้ ปี ระสบการณ์อย่าง
น้อยสองคน ผู้ปฏิบัติที่มีความช�ำนาญควรฝึกสอนวิธีการจับสัตว์ให้บุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อมีความเครียดเล็กน้อย
ควรดูแลโดยเฉพาะในกรณีไก่ไข่เพื่อลดความเสี่ยงกระดูกแตกหักให้มีน้อยที่สุด (Gregory and Wilkins, 1989)
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ตาราง 5-2. พื้นที่แนะน�ำน้อยที่สุดที่ต้องมีในการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งกลุ่มสัตว์
ที่ใช้ในการวิจัยและการสอนทางเกษตร1
ชนิดสัตว์
โค (ลูกโค)

โค (แม่โคและพ่อโค
เลี้ยงโตเต็มวัย)
สุกรขนาดเล็ก

สุกรและแม่สุกรส่งตลาด

แกะ

ม้าเลี้ยงปล่อย
ลูกม้า <6 เดือน
ม้ารุ่น 6–24 เดือน

น�้าหนักตัวเฉลี่ย
(กก)
(ปอนด์)
91
200
136
300
182
400
273
600
364
455
545
636
4.54
9.07
13.60
22.70
27.20
31.20
36.30
40.80
45
91
114
136
182
27
36
45
55
250 ถึง 500
1.0 × 1.4
0.76 × 2.0
1.2 × 2.0

พื้นที่ต่อสัตว์หนึ่งตัว

(ม2)
0.32
0.46
0.57
0.80
มีเขา
2
(ฟุต2)
(ม )
800
1.0
10.9
1,000
1.2
12.8
1,200
1.4
15.3
1,400
1.8
19.0
10
0.060
0.70
20
0.084
0.90
30
0.093
1.00
50
0.139
1.50
60
0.158
1.70
70
0.167
1.80
80
0.177
1.90
90
0.195
2.10
ฤดูหนาว
100
0.22
2.4
200
0.32
3.5
250
0.40
4.3
300
0.46
5.0
400
0.61
6.6
ตัดขนแล้ว
60
0.20
2.1
80
0.23
2.5
100
0.26
2.8
120
0.30
3.2
ขนาด
(ม)
(ฟุต)
550 ถึง 1100 0.7 × 2.5 2.3 × 8.2
3.3 × 4.6
2.5 × 6.6
3.9 × 6.6

(ฟุต2)
3.5
4.8
6.4
8.5
ไม่มีเขา
2
(ม )
0.97
1.1
1.4
1.7

(ฟุต2)
10.4
12.0
14.5
18.0

ฤดูร้อน
0.30
3.0
0.37
4.0
0.46
5.0
0.55
6.0
0.65
7.0
ยังมีขนต็ม
0.21
2.2
0.24
2.6
0.27
3.0
0.31
3.4
พื้นที่
2
(ฟุต2)
(ม )
1.75
18.8
1.4
15.2
1.2
16.5
2.4
25.8

ดัดแปลงมาจากข้อมูลของ Grandin (1981, 2007c); Cregier (1982); Whiting and Brandt (2002); Whiting (1999); ข้อแนะน�ำ
การขนส่งของ ILAR (2006); และ คู่มือการประกันคุณภาพผู้ขนส่งสัตว์ ของสภาสุกรแห่งชาติ (2008)
1
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เมือ่ เคลือ่ นย้าย หรือให้การรักษาสัตว์ปกี จ�ำนวนมากในสภาพเลีย้ งเชิงพาณิชย์ วิธกี ารจับจ�ำเป็นต้องสอดคล้องกับระบบ
ที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง (Weeks, 2007) แหล่งข้อควรค�ำนึงหลักได้แก่ ลักษณะท่าทางซึ่งสัตว์แต่ละตัวถูกจับ ยกและวางในสถาน
ที่ใหม่หรือลัง ในหลายสถานะกาณ์สัตว์ปีกเสี่ยงภัยการบาดเจ็บในการย้ายสัตว์ เพราะพวกมันถูกจับและเคลื่อนย้ายโดยการจับ
ปีกข้างเดียวร่วมกับการออกแรงอย่างมากเกินตามมา ไม่ควรรจับสัตว์ปีกไม่ว่าชนิดใดด้วยปีกข้างเดียว Gregory and Wilkins
(1989) พบว่าเพื่อเคลื่อนย้ายจากกรงการจับไก่ไข่ด้วยขาข้างเดียวและย้ายออกจากกรงเมื่อหยุดวางไข่มีอุบัติการกระดูกหักเป็น
12.7% แต่อบุ ตั กิ ารเป็น 4.6% เท่านัน้ เมือ่ ใช้การจับขาทัง้ สองข้าง ส�ำหรับฟาร์มไก่กระทงแบบเชิงพาณิชย์ ไก่มกั ถูกจับยกขึน้ ด้วย
ขาหนึ่งข้าง สามารถลดการหักของขาถ้าเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในระยะทางสั้นๆ ไปยังกรงส�ำหรับเคลื่อนย้าย เมื่อท�ำการวิจัยภาย
ใต้สภาพฟาร์มการจับไก่กระทงด้วยวิธีนี้เป็นสิ่งยอมรับได้

การขนส่ง
การขนส่งปศุสัตว์เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติอย่างซับซ้อน ได้แก่ การจับ การขนย้ายขึ้นลง สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้น
เคย และในบางกรณี การขังแยก การขัดขวางสังคมสัตว์ การให้อยู่ในที่จ�ำกัด การเสียการทรงตัว การผันแปรของอุณหภูมิและ
ความชื้น การคุกคามด้วยมลพิษ (เช่น ท่อไอเสียของรถบรรทุก) การอดอาหารและน�้ำ และปัจจัยอื่นๆ  ดังนั้น การก�ำหนดความ
ถูกต้องว่าองค์ประกอบหนึ่ง หรือองค์ประกอบร่วมเป็นเหตุของความเครียดของการขนส่ง จึงมักเป็นความล�ำบาก ดังนั้น การ
ใส่ใจในส่วนประกอบทั้งหมด และความเป็นไปได้ของผลกระทบสะสมต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่ถูกขนส่งจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ  
การทบทวนแนวลึกและการวิจยั เรือ่ งการให้ทวี่ า่ งส�ำหรับปศุสตั ว์แต่ละชนิด มีการตีพมิ พ์สำ� หรับโค (Eldridge et al., 1988; Tarrant
et al., 1992; Knowles, 1999; Eicher, 2001; Swanson and Morrow-Tesch, 2001; Fike and Spire, 2006) แกะ (Cockram
et al., 1996; Knowles et al., 1998) สุกร (Guise et al., 1998; Warriss, 1998; Whiting and Brandt, 2002; Ritter et al., 2006;
Sutherland et al., 2009) และม้า (Stull, 1999; Whiting, 1999; Friend, 2000a,b) นอกจากนี้ บัณฑิตยสภาแห่งชาติได้ตีพิมพ์
ข้อแนะน�ำ  (ILAR Transportation Guide, 2006) ส�ำหรับการขนส่งสัตว์ทดลองที่มีความต้องการพื้นที่ว่างระหว่างการขนส่งซึ่ง
สอดคล้องกับข้อแนะน�ำ สูตรที่มอี ยู่ในข้อแนะน�ำการขนส่งของ ILAR (2006) อาจใช้ในการก�ำหนดการให้ที่ว่างระหว่างการขนส่ง
ได้ เมื่อไม่มีข้อมูลสนับสนุนความต้องการที่ว่างของสัตว์ฟาร์มระหว่างการขนส่งอย่างเฉพาะเจาะจง   เมื่อขนส่งสัตว์เป็นกลุ่ม
พื้นที่น้อยที่สุดต่อสัตว์หนึ่งตัวส�ำหรับสัตว์ที่มีน�้ำหนักแตกต่างกันมีอยู่ในตาราง 5-2
ความปลอดภัยและความสบายของสัตว์ควรเป็นข้อควรค�ำนึงอันดับแรกในการขนส่งสัตว์ใดๆ  ต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์
ขึ้นหรือขนส่งสัตว์ที่พยุงตัวเองไม่ได้ หรืออ่อนแรง ทรุดโทรมยกเว้นเป็นความจ�ำเป็นเพื่อการดูแลทางการแพทย์ ไม่ควรขนส่ง
สัตว์ใกล้เวลาตกลูก ข้อยกเว้นอย่างเดียวคือเมื่อเคลื่อนย้ายสัตว์ระยะใกล้ไปยังสถานที่ซึ่งสัตว์จะตกลูกหรือไปยังสถานที่ของโรง
พยาบาล ถ้าสัตว์บาดเจ็บหรือไม่สามารถลุกยืนระหว่างการขนส่งควรท�ำตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมอย่างทันที โดยแยกสัตว์ตัว
นั้นและให้สิ่งที่สัตว์จำ� เป็น แนะน�ำให้ใช้รถเข็นและเปลพิเศษ ผ้าคลุมที่ท�ำจากผ้าใบ หรือกระดานเลื่อนส�ำหรับการย้ายสัตว์ซึ่ง
พยุงตัวเองไม่ได้ลงจากรถ ต้องไม่ลาก ยกด้วยแม่แรงหรือปล่อยให้สตั ว์หล่น ถ้าไม่สามารถย้ายสัตว์ดว้ ยอุปกรณ์ทแี่ นะน�ำ บุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรมควรการุณยฆาตสัตว์โดยใช้วิธีที่ยอมรับได้ซึ่งก�ำหนดโดย AVMA (2007) ในสถานที่วิจัยและการสอน ต้องกา
รุณยฆาตสัตว์ซงึ่ พยุงตัวเองไม่ได้ดว้ ยการใช้วธิ ดี ำ� เนินการซึง่ ได้รบั อนุมตั ิ ยกเว้นสัตว์ได้รบั การรักษาทางการแพทย์ (ดูบทที่ 2 และ
6 ถึง 11) ก่อนการเคลื่อนย้ายออก (Grandin, 2007c; Humane Slaughter Act Regulations)
ถ้าต้องเคลื่อนย้ายลูกโคอายุน้อยหรือเกิดใหม่ ควรให้การดูแลรายตัวและให้นมน�้ำเหลืองภายใน 2 ถึง 3 ชั่วโมงหลังค
ลอด ก่อนการขนส่งลูกโคควรมีขนตัวแห้ง สายสะดือแห้ง และสามารถเดินเองได้ง่ายโดยไม่ต้องช่วย ข้อยกเว้นเดียวของข้อ
แนะน�ำนี้คือ เมื่อเคลื่อนย้ายลูกโคในระยะทางใกล้ไปยังสถานที่เลี้ยงดูลูกโคเป็นพิเศษ   ส�ำหรับสัตว์ทุกชนิดต้องไม่เคลื่อนย้าย
ลูกสัตว์อ่อนแอ สัตว์ผอมโซ สัตว์ที่มีการบาดเจ็บรุนแรง หรือสัตว์ที่เดินล�ำบากอย่างมากไปยังสถานประมูลหรือตลาดสัตว์
เมือ่ เคลือ่ นย้ายสัตว์ สัตว์เหล่านีค้ วรได้รบั การระบายอากาศอย่างถูกต้องและพืน้ ผิวพืน้ ซึง่ ลดการลืน่ เมือ่ เป็นไปได้ควร
ขนส่งสัตว์เป็นกลุม่ ทีม่ ขี นาดตัวใกล้เคียงกัน เพศและชนิดเดียวกัน ความหนาแน่นของฝูงมีผลกระทบต่อส่วนประกอบในน�ำ้ เลือด
ที่สัมพันธ์กับความเครียดและการฟกช�้ำบนซากสัตว์ ตลอดจนตัวแปรทางพฤติกรรมของโค (Tarrant et al., 1988, 1992) ในสุกร
พบผลเช่นเดียวกัน (Lambooy and Engel, 1991; Knowles and Warriss, 2007) และแกะ (Cockram, 2007)
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การบาดเจ็บของสัตว์ การฟกช�้ำ และการเสียหายของซากสามารถมาจากการจับสัตว์ระหว่างการขนส่งอย่างไม่ถูกต้อง  
Grandin (1980c) ระบุว่าการจับอย่างก้าวร้าว การปะปนสัตว์ต่างเพศ สัตว์มีเขา และการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบไม่ดี ไม่ได้ซ่อม
บ�ำรุงและช�ำรุดเสียหายเป็นสาเหตุหลักของซากโคเสียหาย  มีการตีพมิ พ์ ข้อแนะน�ำเพือ่ การออกแบบ เคลือ่ นย้ายขึน้ และลงจาก
รถบรรทุก การจับบังคับสัตว์ และการจับสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ (Grandin, 1980a,b, 1982–1983, 1990, 2007d) การฝึกขับรถ เช่น
การเร่งเครื่องอย่างราบรื่นและไม่หยุดอย่างกระทันหันจะช่วยลดการบาดเจ็บของสัตว์จากการเหวี่ยงออกจากสมดุล
ตาราง 5-3. วิธีด�ำเนินการเตรียมรถบรรทุกระหว่างอุณหภูมิสูงต�่ำเกินพิกัดส�ำหรับสุกร1
					
แผงด้านข้างรถ
อุณหภูมิลม °ซ (°ฟ)
สิ่งรองนอน
ปิด %
เปิด %
<-12 (<10)
หนา
90
102
-12 ถึง -7 (10 ถึง 20)
ปานกลาง
75
252
-7 ถึง 4 (20 ถึง 40)
ปานกลาง
50
50
4 ถึง 10 (40 ถึง 50)
บาง
25
75
3
>10 (>50)
บาง
0
100
แหล่ง: คู่มือการประกันคุณภาพผู้ขนส่งสัตว์ของสภาสุกรแห่งชาติ (2008)
การเปิดเล็กน้อยจ�ำเป็นเพื่อการระบายอากาศแม้ในสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุด
3
ค�ำนึงถึงการใช้ทรายหรือสิ่งรองนอนเปียก ถ้าไม่ชื้นมากเกินไปและรถบรรทุกก�ำลังแล่น
1
2

สภาพแวดล้อมอุณหภูมิของยานพาหนะ

ความเครียดจากการขนส่งและการจับสามารถสะสมอย่างมากจากสภาวะทางอากาศที่เลวร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว สภาพอากาศร้อนเป็นเวลาที่ต้องระวัง ใช้ดัชนีสภาพอากาศที่ปลอดภัยของ
ปศุสัตว์เป็นพื้นฐานส�ำหรับการตัดสินใจการจับสัตว์และการขนส่งสุกรระหว่างช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศวิกฤต มีค่าตัวเลขแบบ
ดั้งเดิมส�ำหรับโคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนความร้อนของโคบรามันและโคลูกผสมบรามัน (Grandin, 1981, 2007c)
ควรป้องกันสัตว์จากความเครียดจากความร้อนขณะรอการขนส่ง ความร้อนสะสมของสัตว์ทกุ ชนิดเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
ในรถทีจ่ อดนิง่ ยกเว้นมีกลไกการระบายอากาศ ควรขนย้ายสัตว์ทนั ทีเมือ่ รถมาถึงทีห่ มาย และหลังการย้ายสัตว์ลงรถควรเคลือ่ น
ออกไปทันที  ถ้ารถบรรทุกจ�ำเป็นต้องจอดระหว่างสภาพอากาศร้อนควรให้มีพัดลมหรือฝอยละอองน�้ำเพื่อรักษาให้สัตว์เย็น ไก่
และสุกรมักมีแนวโน้มความเครียดจากความร้อนเป็นพิเศษ มักใช้แถวของพัดลมข้างที่จอดรถบรรทุกในอุตสาหกรรมสุกรและไก่  
สามารถพบข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งสภาพแวดล้อมความร้อนใน ข้อแนะน�ำส�ำหรับการขนส่งสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรม ของสภา
วิจัยแห่งชาติ (ILAR Transportation Guide, 2006) สามารถพบค่าช่วงความร้อนเป็นกลางใน Robertshaw (2004)  เมื่อปศุสัตว์
อยู่อย่างหนาแน่น (เช่น บนรถบรรทุก) และเมื่อความเร็วของลมช้า (เช่น รถบรรทุกจอด) ระหว่างอากาศร้อน มีวิธีการป้องกัน
ได้แก่ การให้ที่ร่ม การท�ำให้ชื้นแฉะ และการใช้ที่รองนอนด้วยทรายหรือขี้กบ
ระหว่างการขนส่ง ควรป้องกันสัตว์จากความเครียดจากความหนาว ควรให้การป้องกันลมเมื่อคาดการณ์ว่าอุณหภูมิ
ตามความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมจุลภาคของสัตว์ลดต�่ำลงกว่าระดับวิกฤตขั้นต�่ำ  ข้อแนะน�ำเพื่อป้องกันสัตว์จากความเครียด
จากความหนาวมีอยูใ่ น Grandin (2007c) และสภาสุกรแห่งชาติ (2008) หนังสือคูม่ อื การประกันคุณภาพส�ำหรับคนขับรถบรรทุก
(ตาราง 5-3) การระบายอากาศอย่างพอเพียงเป็นความจ�ำเป็นเสมอ ระหว่างสภาพอากาศหนาว ควรปูพนื้ รถบรรทุกปศุสตั ว์ดว้ ย
วัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนสูง (เช่น ฟางหั่น) ถ้าใช้เวลาในรถขนส่งสัตว์นานกว่าสองสามนาที สิ่งนี้ส�ำคัญเป็นพิเศษส�ำหรับ
สุกรเพือ่ ลดการสูญเสียจากความตาย (Sutherland et al., 2009) ในปัจจุบนั ไม่มขี อ้ แนะน�ำส�ำหรับพืน้ ทีว่ า่ งให้ลกู สุกรระหว่างการ
ขนส่งเพื่อการประกันคุณภาพการบรรทุกในสหรัฐฯ นิยมการให้พื้นที่ 0.06 และ 0.07 มากกว่าที่ 0.05 ม2/ตัว เมื่อขนส่งสุกร
หย่านมระหว่าง 60 ถึง 112 นาทีในฤดูร้อน (28.4 ± 1.2°ซ) และฤดูหนาว (10.5 ± 6.15°ซ) ตามพื้นฐานสัดส่วนค่าเม็ดเลือดขา
วนิวโตรฟิลต่อลิมโฟไซด์และพฤติกรรม (Sutherland et al., 2009) อย่างไรก็ดี ผลของการให้พื้นที่ต่อสวัสดิภาพของสุกรอาจแตก
ต่างกันเมื่อระยะเวลาขนส่งนานกว่า 112 นาที ต้องให้มีสิ่งรองนอนอย่างพอเพียงเพื่อให้สัตว์แห้งอยู่ตลอด

การจับและการขนส่งสัตว์

73

ตาราง 5-4. ขนาดที่แนะน�ำเพื่อการอ�ำนวยความสะดวกการขนส่งส�ำหรับม้าและลูกม้าในการวิจัยและการสอนทางเกษตร
ขนาดของรถพ่วง หรือ รถตู้
หลังคาส�ำหรับความสูงของม้า
มากถึง 1.5 ม (15 แฮนด์ส1)
1.5–1.6 ม (15 ถึง 16 แฮนด์ส)
ความกว้าง
ยืนเดี่ยวหรือเรียงตามยาว
สองตัวยืนเคียงข้างกัน

(ม)

(ฟ)

1.7–2.0
2.0–2.2

5.6–6.5
6.5–7.0

1.2
1.7–2 ×
1.8–3.1

4
5.6–6.6 ×
5.9–10.2

หนึ่งแฮนด์มีค่าประมาณ 10 ซม (4 นิ้ว)

1

ข้อแนะน�ำส�ำหรับยานพาหนะ

กระบะของรถบรรทุกส�ำหรับขนส่งปศุสัตว์ควรสะอาด แห้ง มีอุปกรณ์บุรองพื้นอย่างดีและไม่ลื่น ควรน�ำสัตว์ขึ้นและลง
ง่ายได้ทันที ควรออกแบบซองส�ำหรับสัตว์ที่จะจับ (Grandin, 1990) ควรขนส่งสัตว์ที่ความหนาแน่นพอควรเพื่อลดโอกาส
การบาดเจ็บ ชนิดของรถส�ำหรับขนส่งมีความส�ำคัญเช่นกันเพราะความแตกต่างระหว่างและภายในชนิดของปศุสัตว์ ตัวอย่าง
เช่น ขึ้นกับพันธุ์ของม้า มักมีข้อก�ำหนดการขนส่งเป็นพิเศษ (Houpt, 2007) ไม่ควรขนส่งปศุสัตว์บนรถบรรทุกซึ่งมีพื้นที่โล่ง
ด้านบนไม่พอที่จะสนองความสูงของสัตว์ เช่นเดียวกับกรณีขนส่งม้าบนรถบรรทุกโคที่มีสองชั้น (Grandin et al., 1999; Stull,
1999; Houpt, 2007)
กิจกรรมการสอนและการวิจัยหลายอย่างต้องการการขนส่งสัตว์บ่อยในระยะใกล้ ควรระมัดระวังการขนสัตว์ขึ้นลงรถ
เพื่อลดความเครียด ในการเดินทางใกล้ๆ การขนสัตว์ขึ้นและลงจากรถเป็นส่วนที่เครียดมากที่สุดของการเดินทาง สุกรมัก
ยืนตลอดในการเดินทางระยะสั้น (Guise et al., 1998) และสามารถจัดพวกมันให้มีความหนาแน่นมากกว่าการเดินทางไกลซึ่ง
สัตว์จะจ�ำเป็นต้องมีที่ว่างเพื่อนอนลง  ส�ำหรับสุกรหนักมาก (129 กก) การเพิ่มพื้นที่จาก 0.39 ถึง 0.48 ม2/ตัวได้ลดความตาย
จากการขนส่งจาก 0.88 เป็น 0.36% ในการเดินทางที่ยาวนานประมาณ 3 ชั่วโมง (Ritter et al., 2006) รถขนส่งควรมีขนาดและ
แข็งแรงเพียงพอส�ำหรับบรรทุกสัตว์และมีการระบายอากาศเหมาะสม มักใช้รถพ่วงและรถกระบะที่มีชั้นเป็นพาหนะส�ำหรับการ
ขนส่งระยะสั้น  ผนังและการบุด้านในของยานพาหนะไม่ควรมีขอบหรือสิ่งยื่นที่แหลมคมที่จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ อาจขนส่ง
สัตว์โดยปล่อยอิสระในรถหรือยึดและผูก เฉพาะกรณีโค แกะ และม้าสัตว์ทไี่ ด้รบั การฝึกให้ชนิ กับขลุมแล้วและอยูใ่ นท่าสงบเท่านัน้
ที่ควรถูกผูกเมื่อขนส่ง ควรผูกสัตว์ด้วยปมที่ปลดง่ายกับด้านข้างของรถที่ความสูงเทียบใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของไหล่ (ตะโหนก)
ผูกเชือกสั้นพอที่สัตว์ไม่สามารถก้าวล�้ำข้ามเชือกจูง
ควรตรวจสภาพของสัตว์เป็นระยะๆ ระหว่างหยุดรอ คนขับรถควรเริ่มเคลื่อนและหยุดรถอย่างราบเรียบ และควรชลอ
เมื่อถึงทางโค้งหรือหักเลี้ยว

ทางลาดส�ำหรับขนปศุสัตว์ขึ้นลง

ไม่ต้องมีทางลาดถ้าขนส่งสัตว์ในรถพ่วงที่มีชานต�ำ 
่ ทางลาดที่ซ่อมบ�ำรุงอย่างดี มีพื้นผิวไม่เรียบเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ขนย้ายสัตว์ขึ้นรถบรรทุกซึ่งมีกระบะสูงกว่าความสามารถของสัตว์ที่จะก้าวขึ้นรถ ทางลาดส�ำหรับขนย้ายสัตว์ต้องมีฐานไม่ลื่น
เพื่อป้องกันการลื่นและล้ม หรือการเสียหายของกีบ (van Putten and Elshof, 1978; Grandin, 1983, 1990, 2007b; Phillips et
al., 1988) บนทางลาดคอนกรีต ขั้นบันไดให้ฐานที่ดี (Grandin, 1990) บันไดแต่ละขั้นส�ำหรับโค ควรมีความสูง 10 ซ.ม. (4 นิ้ว)
ร่วมกับความกว้าง 30 ซ.ม. (12 นิ้ว) ส�ำหรับสัตว์ทุกชนิดถ้าสัตว์ไม่เชื่องตลอดทางลาดควรมีด้านข้างทึบ

การขนส่งม้า

ยานพาหนะที่ออกแบบส�ำหรับขนส่งเฉพาะม้าโดยทางถนน คือ รถตู้ รถพ่วง และรถบรรทุก ความจุของรถเหล่านี้มี
ขอบเขตตัง้ แต่การขนส่งม้าตัวเดียวหรือหลายตัว ควรพยายามลดการบาดเจ็บและการตืน่ ของม้าระหว่างการขนส่ง  ข้อควรค�ำนึง
ได้แก่ วิธีการขนขึ้น มารยาทการขับรถ พื้นที่ว่างภายใน ฐานพื้น การระบายอากาศ เสียง แสง ระยะเวลารอ การปะปนของม้า
ที่ไม่คุ้นเคยหรือก้าวร้าว ความสมบูรณ์ของการเดินทางและการจับ (Grandin et al., 1999)
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บางครั้งขนส่งม้าเป็นกลุ่มเล็ก และแยกตามความเข้ากันได้เป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อลดความเครียดและการบาดเจ็บ ข้อควร
ค�ำนึงเพื่อการแบ่งแยกอาจได้แก่ ขนาด เพศและพฤติกรรม ไม่ควรใส่ม้าในยานพาหนะสองชั้นที่ออกแบบส�ำหรับโคเพราะ
รถเหล่านี้ มีความสูงจากพื้นถึงเพดานจ�ำกัดเกินไปส�ำหรับม้าส่วนใหญ่ และมีการบาดเจ็บบ่อย (Grandin et al., 1999; Stull,
1999) ควรตรวจยานพาหนะทั้งหมดก่อนการเดินทางแต่ละเที่ยวเพื่อความปลอดภัยและการบ�ำรุงรักษา แผ่นไม้ปูพื้นและ
โครงเหล็กค�้ำยันควรมีความแข็งแรงพอเพียงเพื่อรับน�้ำหนักได้เป็นสองเท่าของน�้ำหนักม้าตัวใดที่จะถูกขนส่ง ควรตรวจกลอน
ประตู เชือกผูก และอุปกรณ์ส�ำหรับเกี่ยวก่อนเริ่มเดินทางและซ่อมแซมถ้าจ�ำเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้ช�ำรุดเมื่อถูกใช้งานและถูก
คุกคาม
รถพ่วง

ก�ำหนดขนาดส�ำหรับรถพ่วงขึ้นกับขนาดของม้าที่ถูกเคลื่อนย้าย (ตาราง 5-4) รถพ่วงส�ำหรับม้าที่มีคอกส�ำหรับม้า
แต่ละตัวควรมีเชือกส�ำหรับคล้องสะโพก หรือแท่งเหล็กขวางเพื่อกันการออกของม้าจากรถพ่วง อาจติดสายยูที่ประตูหลัง
(ม้าก้าวขึน้ รถพ่วง) หรือมีทางเดินขึน้ หรือทัง้ สองอย่างร่วมกับอุปกรณ์การผูกยึดทีแ่ ข็งแรงเพือ่ ป้องกันไม่ให้ประตูเปิดระหว่างรอ
ในรถตู้ส�ำหรับม้าหลายตัวมักใช้แผงกั้นเต็มที่ทึบ กั้นระหว่างม้าเพื่อเป็นคอกขนาดเล็ก ควรใช้การกั้นบางส่วนที่ต�ำแหน่งกึ่งกลาง
ตัวม้าเพื่อแยกม้าในรถพ่วงออกจากกัน และระหว่างม้าที่ถูกผูกขวางในรถตู้ แผงกั้นบางส่วนเหล่านี้ยอมให้ม้าเหยียดขาของมัน
พอเพื่อมันทรงตัวได้อย่างถูกต้องภายในบริเวณจ�ำกัด พื้นไม่ควรลื่น อาจมีทราย สิ่งรองนอน หรือเสื่อยางเพื่อยืนซึ่งลดการ
ตื่นและบาดเจ็บที่เป็นไปได้   การห่อขา การพันหาง การใส่บู๊ตป้องกันกีบ (bell boots) หรือ ขลุมที่มีการบุไม่เป็นสิ่งจ�ำเป็น
แต่อาจมีประโยชน์ในการป้องกันหรือลดโอกาสบาดเจ็บของม้าบางตัวระหว่างรอเคลื่อนย้าย การให้แสงสว่างในตอนกลางคืน
ภายในรถพ่วงและบริเวณขึ้นลงช่วยการจับและขนย้ายม้าอย่างปลอดภัย
มักไม่ผูกม้าที่เดินทางด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กระหว่างขนย้าย และการเคลื่อนย้ายอาจจ�ำกัดขึ้นอยู่กับความหนาแน่น
การบรรทุกภายในตู้โดยสาร คนขับรถควรประเมินถ้าม้ามีการเคลื่อนไหวมากเกินไประหว่างรอซึ่งอาจบ่งถึงปัญหา อาจผูกม้า
ในรถพ่วงและรถตู้ในระหว่างรอเพื่อป้องกันการหมุนตัวและมีปฏิกิริยาต่อม้าตัวอื่น และควรผูกด้วยเงื่อนที่กระตุกให้หลุดได้ง่าย
หรือตะขอหนีบกันตื่นตกใจ การผูกม้าจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของหัวและคอ การยืดหัวของม้าสูงกว่าตะโหนกระหว่างรอมีผลเสีย
ต่อระบบภูมิคุ้มกัน และอาจน�ำไปสู่ความผิดปกติของทางเดินหายใจ (Raidal et al., 1997) สามารถหลีกเลี่ยงปํญหาทางเดิน
หายใจโดยการท�ำให้มั่นใจว่าหัวไม่ยกสูงกว่าจุดสูงสุดของไหล่ทุกๆ 12 ชั่วโมง มักท�ำระหว่างที่รอหรือหยุดพักให้หญ้าแห้ง
กองต�่ำกว่าระดับอก ท�ำให้ม้าได้ลดหัวต�่ำลง (Racklyeft and Love, 1990; Stull and Rodiek, 2002)
อาจจ�ำเป็นต้องให้ม้ากินน�้ำระหว่างการเดินทาง มักนิยมให้น�้ำทุก 12 ชั่วโมง และให้บ่อยมากขึ้นระหว่างสภาพอากาศ
ร้อน เมือ่ ม้าหลายตัวเดินทางในรถพ่วงหรือรถตู้ ควรให้หญ้าแห้งขณะรอ ควรให้อาหารม้าทีไ่ ม่ได้รบั อาหารระหว่างรออย่างน้อย
ทุก 24 ชัว่ โมง ไม่ควรคาดหวังให้มา้ เดินทางมากเกิน 24 ชัว่ โมงในแต่ละครัง้ โดยปราศจากการเมือ่ ยล้าและกระหายน�ำ 
้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาพอากาศแวดล้อมวิกฤต (ร้อนหรือหนาว) (Stull, 1999; Friend, 2000b; Stull and Rodiek, 2002)
การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของอากาศผ่านรถขนส่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดจากความร้อน หรือ
การคุกคามโดยควันไอเสีย การระบายอากาศอย่างพอเพียงเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ระหว่างสภาพอากาศร้อนหรือหนาวรุนแรง ในสภาพ
อากาศร้อนไม่ควรทอดทิ้งม้าอยู่ในรถพ่วงที่จอดไว้ เพราะม้าอาจเกิดเป็นลมจากความร้อนได้ง่าย   ในสภาพอากาศหนาว
อาจจ�ำเป็นต้องให้ผา้ ห่มแก่มา้ ในรถพ่วงก�ำลังเคลือ่ นที่ โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถควบคุมการไหลของอากาศได้ (ดังเช่น ในรถพ่วง
ที่บรรทุกไม่เต็ม)
ตาราง 5-5. การก�ำหนดที่ว่างส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวก1
ชนิดสัตว์
โค
สุกร (น�้ำหนักส่งตลาด)

น�้ำหนัก กก (ปอนด์)
545 (1,200)
113 (250)

ที่ว่าง  ม2 (ฟุต2)
1.87 (20)
0.55 (6)

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการออกแบบสถานที่สิ่งอ�ำนวยความสะดวก และสวัสดิภาพของโรงช�ำแหละสัตว์
ในข้อแนะน�ำการจัดการสัตว์และการตรวจสอบยืนยันของสถาบันเนื้อสัตว์แห่งอเมริกา (Grandin, 2007c,d)
1
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การขนส่งสัตว์ปีก

สัตว์ปีกในฟาร์มถูกจับด้วยมือและใส่ลงในลัง ซึ่งวางซ้อนกันบนกระบะเปิดโล่งของรถบรรทุก ซึ่งไม่เหมือนการใช้
ทางลาดและซองส�ำหรับให้ปศุสัตว์ขึ้นรถ การใส่ใจพัฒนาความช�ำนาญของพนักงานเพื่อการจับ การใส่ และการขนย้ายสัตว์ปีก
เป็นสิ่งส�ำคัญ ความกลัวที่เพิ่มขึ้น (Jones, 1992) การแตกหักของขา (Gregory and Wilkins, 1989) และความตายเกี่ยวข้องกับ
การจับและการขนย้ายอย่างผิดวิธี (Weeks, 2007)  สัตว์ปกี ทีไ่ ม่คอ่ ยมีขนมีการสูญเสียความร้อนมากกว่าสัตว์ปกี ทีม่ แี ผงขนคลุม
อย่างดีดว้ ย ขอบเขตความร้อนเป็นกลางมีคา่ จาก 8 ถึง 18°ซ และ 24 ถึง 28°ซ ส�ำหรับไก่ทมี่ ขี นดีและไก่ทไี่ ม่คอ่ ยมีขนตามล�ำดับ
ภายใต้สภาวะรอระหว่างการขนส่งโดยทั่วไปที่มีการเคลื่อนที่ของลมต�่ำและมีความชื้นสูง (Webster et al., 1992) การเพิ่ม
เวลาการรอ การให้อดอาหารและน�้ำ  และความเหนื่อยล้าสามารถท�ำให้เกิดการสูญเสียจากความตายและความเครียด ดังนั้น
ควรลดปัจจัยเหล่านี้ลงให้มีน้อยที่สุด

ระยะทางและระยะเวลาการขนส่ง

การขนส่งสัตว์โดยส่วนใหญ่เพื่อการใช้ในการวิจัยและการสอน จะขนส่งในระยะทางสั้นเป็นเวลาน้อยกว่า 6 ช.ม.
ในสถานะการณ์เหล่านี้ เวลาที่ใช้บนพาหนะไม่เป็นประเด็นทางสวัสดิภาพ การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมง จะพบใน
อัตราส่วนที่สูง กฎข้อบังคับของสหรัฐฯ ระบุว่าต้องขนปศุสัตว์ลงจากรถ ให้อาหาร และน�้ำหลังจากอยู่บนรถนาน 28 ช.ม.
โดยปราศจากอาหารหรือน�้ำระหว่างการขนส่งระหว่างรัฐ   กฎหมายการช�ำแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ของสหรัฐฯ ก�ำหนด
ให้ปศุสัตว์ในคอกปศุสัตว์ชั่วคราวของโรงช�ำแหละสัตว์ในคอกรอทั้งหมด ทุกๆ คอกต้องมีการเข้าถึงน�้ำ  ประชาชนผู้ใช้
สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนจ�ำเป็นต้องรักษาเวลาซึ่งปศุสัตว์อยู่บนรถให้สั้นที่สุดเท่าที่ท�ำได้ อาจมีบางสถานะการณ์ที่
การวิจัยต้องท�ำในฟาร์มเชิงพาณิชย์ คอกชั่วคราว หรือโรงช�ำแหละสัตว์ ซึ่งนักวิจัยควบคุมสภาวะการขนส่งไม่ได้

ข้อก�ำหนดตามกฎหมายส�ำหรับการขนส่ง

ผู้ขนส่งสัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสุขภาพสัตว์ และข้อก�ำหนดการท�ำเครื่องหมายสัตว์ของท้องถิ่น ของรัฐและ
ของรัฐบาลกลางก่อนการขนส่งปศุสัตว์และสัตว์ปีก เมื่อขนส่งสัตว์ข้ามเขตรัฐหรือจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของรัฐบาลกลางเรื่องการฉีดวัคซีน การตรวจโดยสัตวแพทย์และการออกใบรับรองสุขภาพ มีกฎข้อบังคับที่แตกต่างกันส�ำหรับ
สัตว์แต่ละชนิด และแต่ละรัฐอาจมีกฎข้อบังคับส�ำหรับใบรับรองสุขภาพด้วย กฎหมายสุขภาพสัตว์ของรัฐบังคับใช้กบั สัตว์ทกุ ชนิด
ทีถ่ กู ขนส่งภายในรัฐหนึง่   รัฐฝัง่ ตะวันตกบางรัฐมีกฎหมายการตรวจตราประทับประจ�ำตัวสัตว์ซงึ่ ต้องมีใบรับรองการเป็นเจ้าของ
และการตรวจสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ ในบางรัฐสัตว์ทถี่ กู ขนส่งในระยะใกล้ๆ ต้องมีใบรับรอง ผูข้ นส่งสัตว์ตอ้ งมีความรูเ้ รือ่ งข้อก�ำหนด
ทางกฎหมาย กฎข้อบังคับระหว่างประเทศส�ำหรับการขนส่งสัตว์ซึ่งได้สรุปเมื่อเร็วๆ นี้ (ILAR Transportation Guide, 2006)

ข้อแนะน�ำส�ำหรับที่พักสัตว์ชั่วคราวก่อนการช�ำแหละซาก

หลังจากขนย้ายสัตว์ลงจากยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง ควรจัดให้สัตว์อาศัยอยู่ในคอกชั่วคราว ต้องมีที่ว่างเพียงพอ
ส�ำหรับให้สัตว์ทุกตัวนอนลงได้ในเวลาเดียวกันโดยปราศจากการนอนทับลงบนสัตว์ตัวอื่น  ตาราง 5-5 แสดงตัวอย่างข้อก�ำหนด
พื้นที่ว่างซึ่งแนะน�ำ (Grandin, 2007c)

วิธีการฉุกเฉินส�ำหรับสถานที่วิจัยและผู้ขนส่งสัตว์

ทั้งสถานที่วิจัยและบุคลากรผู้ขนส่งสัตว์ควรมีรายการหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน เบอร์เหล่านี้ควรอยู่บนรายการ
ส�ำหรับการติดต่อนอกเหนือจากต�ำรวจดับเพลิงและรถพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์สำ� หรับทีท่ ำ� งาน บ้านและหมายเลขโทรศัพท์
เคลื่อนที่ควรอยู่บนรายการ
• ต�ำรวจ (หมายเลขโทรศัพท์)
• ดับเพลิง (หมายเลขโทรศัพท์)
• รถพยาบาล (หมายเลขโทรศัพท์)
• ผู้ติดต่อฉุกเฉินล�ำดับที่หนึ่งและผู้ติดต่อฉุกเฉินล�ำดับที่สอง  
ผู้ค้าควรมีเบอร์ซึ่งพวกเขาสามารถโทรถ้ามีอุบัติเหตุ   ผู้ติดต่อบางท่านที่ควรมีได้แก่ บุคคลที่สามารถน�ำแผงแบบเคลื่อนย้ายได้
ทางลาดส�ำหรับย้ายสัตว์ หรืออุปกรณ์อื่นส�ำหรับขนย้ายสัตว์ที่หลุดหนีขึ้นรถหลังเกิดอุบัติเหตุ
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บทที่ 6: โคเนื้อ

โค

เนื้อหมายถึงสัตว์ทุกชนิดในวงศ์ Bos และการเลี้ยงสัตว์ในตระกูลเหล่านี้เพื่อการผลิตเนื้อเป็นหลัก สัตว์ตระกูล Bos
ซึ่งใช้เพื่อผลิตน�้ำนมอธิบายไว้ในบทที่ 7: โคนม การที่โคเนื้อเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง จึงมีความสามารถกินอาหาร
ได้หลายชนิดและเป็นผลให้เลี้ยงได้ในหลายสภาวะ ตั้งแต่การให้แทะเล็มในทุ่งหญ้าไปจนถึงการเลี้ยงให้อาหารใน
คอกปิด และในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด ไม่ว่าระบบที่อยู่จะเป็นเช่นไรควรตอบสนองความจ�ำเป็นพื้นฐาน
ส�ำหรับอาหาร น�้ำ ที่ร่ม และความสุขสบาย

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
สภาวะความร้อนตามหลักการ

อุณหภูมิเป็นตัวส�ำคัญที่จะส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสภาพแวดล้อมและตัวสัตว์ภายใต้สภาวะสภาพ
แวดล้อมหลัก อย่างไรก็ตาม ความชืน้ และความร้อนทีเ่ ป็นส่วนประกอบของอากาศ การแผ่รงั สีความร้อนและการไหลของอากาศ
ยังมีผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนอากาศ ดังนั้น ตัวแปรสภาพแวดล้อมต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกับสภาวะต่างๆ (อุณหภูมิ
ตามความจริง หรือที่ชัดเจน) ซึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตอบสนอง
มีการระบุอณ
ุ หภูมติ ามจริงทีอ่ ยูล่ อ้ มรอบซึง่ สัตว์สามารถรับสภาพได้โดยมีความถูกต้องตามเหตุผล ภายใต้สภาวะต่างๆ
ซึ่งสามารถก�ำหนดการวัดค่าที่เกี่ยวข้องและการเปรียบเทียบผลกระทบของตัวแปรทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน อย่างไร
ก็ตามมีการผันแปรระหว่างฝูงสัตว์ สภาวะสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสบายสูงสุด (เขตอุณหภูมิสุขสบาย thermo comfort zone,
TCZ) และต้องใช้พลังงานเล็กน้อยหรือไม่ตอ้ งการเพือ่ การด�ำรงรักษา ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั อายุของโค ขนาดของการเผาผลาญพลังงาน
และ/หรือมวลของร่างกาย และพื้นที่ผิวภายนอก ค่า TCZ มักอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ถึง 25°ซ ส�ำหรับโคส่วนใหญ่ที่มีอายุ
น้อยกว่า 1 เดือน มีค่าระหว่าง 5 ถึง 20°ซ ส�ำหรับโคเนื้อโตเต็มวัยที่กินอาหารด�ำรงชีพ และมีค่าระหว่าง -10 และ 20°ซ
ส�ำหรับลูกโคในขวบปีแรกซึ่งให้อาหารที่มีพลังงานสูงอย่างตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางสรีรวิทยา (Beatty et al.,
2006) และค่าระดับภาระความร้อนที่ทนได้ (Gaughan et al., 2008) โคชนิดพันธุ์ Bos indicus และชนิดพันธุ์ Bos taurus ที่ทน
ความร้อนบางชนิดพันธุ์ (Gaughan, et al., 1999) มีค่า TCZ สูงกว่าโคชนิดพันธุ์ Bos taurus อย่างน้อย 5°ซ
การรวบรวมค่า TCZ เป็นค่าเขตอุณหภูมิกลาง (thermoneutral zone, TNZ) ภายใน TNZ สัตว์ตัวหนึ่งสามารถรักษา
ระดับสมดุลย์ตลอดทัง้ กระบวนการทางสรีระวิทยาและการเผาผลาญ ซึง่ สัตว์อาจต้องใช้พลังงานเล็กน้อยเมือ่ สัตว์สมั ผัสกับสภาวะ
ต่างๆ นอกเขต TCZ (Hahn, 1985; Young, 1985) ค่า TNZ มักอยู่ระหว่าง 10 และ 30°ซ ส�ำหรับโคส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 1
เดือน มีค่าระหว่าง -15 และ 28°ซ ส�ำหรับโคเนื้อโตเต็มวัยกินอาหารด�ำรงชีพ และมีค่าระหว่าง -35 และ 25°ซ ส�ำหรับลูกโค
ในขวบปีแรกซึ่งได้รับอาหารที่มีพลังงานสูงอย่างตลอดเวลา ถึงแม้ว่าค่า TNZ สูงสุดส�ำหรับโคชนิดพันธุ์ Bos taurus อยู่ระหว่าง
25 และ 30°ซ โคทีม่ ผี ลผลิตสูงทีก่ นิ อาหารพลังงานสูงอาจมีคา่ สูงสุดใกล้เคียงกับ 20°ซ ในวันทีแ่ ดดจัดเมือ่ มีลมน้อยหรือไม่มลี ม
(Brown-Brandl et al., 2006) โคสามารถปรับตัวและปรับสภาพต่อสภาวะหนาวกว่าหรือร้อนกว่า เมื่อให้มีเวลาเพียงพอ
ควรสังเกตว่าโคที่ปรับตัว ณ อุณหภูมิ -35°ซ อาจไม่มีความสบายที่ 10°ซ (แสดงอาการเครียดจากความร้อน) ดังนั้น TCZ และ
TNZ เป็นเพียงข้อแนะน�ำเพื่ออธิบายค่าจ�ำกัดภายในขอบเขตซึ่งโคมีความสบายและสามารถปรับตัวตามล�ำดับ มาตรฐาน
สมรรถภาพซึง่ บ่งถึงปัญหาอุณหภูมขิ องสภาพแวดล้อมในสภาพอากาศหนาว โดยไม่คำ� นึงถึงข้อแนะน�ำเหล่านี้ ได้แก่ ตัวสัน่ และ
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บทที่ 6

การสูญเสียสภาพร่างกาย/น�้ำหนัก และในสภาพอากาศร้อน ได้แก่ การหอบ เหงื่อแตก และลดการกินอาหาร ปัจจัยหลักซึ่งมี
ผลกระทบต่ออุณหภูมิความสบาย ได้แก่ การกินอาหาร/รับพลังงาน และสภาพร่างกาย/การมีไขมันปกคลุม

ดัชนีความร้อน
ณ เวลาปัจจุบันค่าดัชนีอุณหภูมิ-ความชื้น {temperature-humidity index THI; THI = 0.8 × อุณหภูมิสภาพ
แวดล้อม + [(%ความชืน้ สัมพัทธ์/100) × (อุณหภูมสิ ภาพแวดล้อม - 14.4)] + 46.4} กลายเป็นมาตรฐานทีม่ อี ยูจ่ ริงส�ำหรับ
การจ�ำแนกอุณหภูมสิ ภาพแวดล้อมในการทดลองสัตว์หลายการทดลอง และการเลือกวิธปี ฏิบตั กิ ารจัดการระหว่างฤดูอนื่
นอกจากฤดูหนาว (Hahn et al., 2003) Thom (1959) เสนอค่า THI เป็นครั้งแรก (1959) และมีการน�ำไปใช้อย่าง
แพร่หลายในสภาวะอากาศปานกลางถึงร้อน รวมทั้งการใช้โดยค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดที่เกี่ยวกับความเร็วลม และปริมาณ
การแผ่รงั สีความร้อน (NOAA, 1976) การมีคา่ THI ระหว่าง 70 และ 74 ชีใ้ ห้ผผู้ ลิตทราบว่าปศุสตั ว์มโี อกาสเกิดความเครียด
จากความร้อน (LCI, 1970) โดยเฉพาะเมื่อค่า THI สูงกว่า 70 ที่เวลา 0800 น ซึ่งแนะน�ำว่าเริ่มมีปริมาณความร้อน
(เช่น โคในแปลงเลี้ยงขุน) หรือให้เตรียมกลยุทธ์เพื่อจัดการก่อนที่โคจะถูกคุกคามจากความเครียดจากความร้อน
เพราะมีปริมาณความร้อนมากเกินไป (Mader et al., 2000) การมีค่า THI 84 หรือมากกว่าอาจเป็นเหตุท�ำให้สัตว์ตาย
โดยเฉพาะกับโคขุนที่กินอาหารพลังงานสูงภายใน 45 วันก่อนช�ำแหละ
มีการพัฒนาปรับเปลีย่ น THI ในการค�ำนวณค่าดัชนี เพือ่ เอาชนะข้อด้อยทีเ่ กีย่ วกับการปลอดจากการไหลเวียน
ของอากาศ และปริมาณการแผ่รงั สีความร้อน (Mader et al., 2006) Eigenberg et al. (2005) พัฒนาการปรับเช่นเดียวกัน
ด้วย บนพื้นฐานการท�ำนายอัตราการหายใจด้วยการใช้อุณหภูมิแวดล้อมและที่จุดน�้ำค้าง ความเร็วลม และการแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์ แบบจ�ำลองเหล่านี้มีประโยชน์โดยรวบรวมผลกระทบของปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหลายอย่าง
ซึ่งสามารถน�ำไปพิจารณาเมื่อก�ำหนดความสบายของสัตว์
Gaughan และคณะ (2008) พัฒนาค่าดัชนีท่ีครอบคลุมมากกว่าเพื่อเป็นการแนะน�ำส�ำหรับการจัดการ
โคขุนระหว่างสภาพอากาศร้อน ค่าดัชนีปริมาณความร้อน (heat load index, HLI) ซึ่งรวมอุณหภูมิโลกด้านมืด
(Buffington et al., 1981) ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม มีการพัฒนาพิกัด (HLI = 86) ส�ำหรับสัตว์อ้างอิงซึ่งมีค่าสูง
กว่าเมื่อโคมีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนต�่ำ (โคพันธุ์แองกัสสุขภาพดี สีด�ำ เลี้ยงโดยไม่ให้เข้าที่ร่ม 100 ถึง
150 วัน ให้อาหาร และมีขนฤดูร้อนบนตัว) พิกัดส�ำหรับโคพันธุ์บรามันสายเลือดแท้ คือ 96 การปรับเปลี่ยนระดับพิกัด
เป็นไปได้เมื่อใช้ที่ร่ม คอกแห้งสะอาด สีขนของโค และวันที่ให้อาหารด้วย ระดับพิกัดจะมีค่าต�่ำกว่าถ้าโคป่วย (-5)
หรือไม่ได้ปรับตัวกับสภาพฤดูร้อน (-5)
มีขอ้ มูลอยูอ่ ย่างจ�ำกัดส�ำหรับการประเมินผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ อย่างไรก็ตาม Amundson และคณะ (2006)
พบว่า THI และค่าอุณหภูมิต�่ำสุดแต่ละวันเป็นการท�ำนายได้ดีเท่าเทียมกันส�ำหรับอัตราการตั้งท้อง ณ 42 วันภายใน
ฤดูผสมพันธุ์ อย่างไรก็ดี การรวมความเร็วลมและ THI มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด (R2 = 0.63) กับอัตราการตั้งท้อง
ดัชนีส�ำหรับความเครียดจากความหนาวเย็นไม่ได้ถูกก�ำหนดไว้ดีเท่ากับความเครียดจากความร้อน มีการใช้
ดัชนีลมเย็น (WCI) แบบดั้งเดิมที่น�ำมาจากอุณหภูมิตามจริงส�ำหรับมนุษย์ ส�ำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติ
(NWS, 2008) ได้ประกาศ ค่าWCI ใหม่ในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งอาจมีประโยชน์ส�ำหรับการประเมินผลกระทบของลมต่อ
การเลี้ยง ปศุสัตว์ (ส�ำหรับค�ำอธิบาย ดูบทที่ 3: การสัตวบาล ที่อยู่อาศัย และชีวนิรภัย)
ระบบทุ่งกว้างและทุ่งหญ้า
โคเนื้อแทะเล็มในทุ่งหญ้าและทุ่งกว้าง มีระบบต่างๆ ที่ยอมรับได้ผันแปรอย่างมาก สภาพร่างกายแม่โคเป็น
มาตรฐานสมรรถภาพอย่างดีเลิศส�ำหรับการตรวจวัดความเป็นอยู่ที่ดีและสถานะทางโภชนาการของโคปล่อยทุ่ง (NRC,
1996) ควรค�ำนึงเป็นพิเศษถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อโคเนือ้ ทีแ่ ทะเล็มหญ้า ในท้องทีซ่ งึ่ พบความเครียด
จากความร้อนเป็นธรรมดา การจัดให้มีร่มเงา (ทั้งมนุษย์สร้างขึ้น หรือร่มเงาไม้ตามธรรมชาติ) เพื่อลดภาระความร้อน
จากแสงอาทิตย์เป็นการจัดท�ำที่ปฏิบัติมากที่สุดในระบบทุ่งหญ้าและทุ่งกว้าง ควรประเมินความจ�ำเป็นเพื่อจัดท�ำร่มเงา
หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าแหล่งทางธรรมชาติมีพอเพียง ความเครียดจากความร้อนเกิดขึ้นเมื่ออัตราการ
หายใจเริ่มมีค่าเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิร่างกายอย่างยาวนานจะมีผลลดการกินอาหาร สภาพร่างกายและ
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น�้ำหนัก (Robertshaw, 1987; Hahn, 1995) การให้ร่มเงาส�ำหรับโคเนื้อเล็มหญ้าเป็นที่นิยมในท้องที่ซึ่งมีการคุกคาม
ด้วยความหนาวเย็น แม่โคเนื้อลดเวลาการเล็มหญ้าและการกินอาหารเมื่ออุณหภูมิล้อมรอบลดลงต�่ำกว่า 0°ซ (Adams
et al., 1986) ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังนี้มีค่าเล็กน้อยต่อแม่โคเนื้อซึ่งปรับตัวแล้ว (Beverlin et al., 1989) โคใช้
แผงกันลมเพื่อลดลมเย็นและป้องกันการกระทบด้วยหิมะที่เป่ามาถึง แม้ว่ายังไม่มีก�ำหนดอย่างชัดเจนว่าแผงกันลม
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของสัตว์ (Krysl and Torell, 1988) ควรให้อาหารเสริมระหว่างช่วงเวลาหิมะตกหนักปกคลุมท�ำให้
โคหมดโอกาสเล็มหญ้า
ควรให้อาหารโคเล็มหญ้าอย่างพอเพียง การกินอาหารและสมรรถภาพอาจลดลงเมื่อปริมาณอาหารที่วางไว้ให้
ขาดแคลน (NRC, 1987) แต่ปริมาณของอาหารแห้งเหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่เฮคแทร์ผันแปรตามชนิดของทุ่งหญ้าหรือ
เทือกเขา และอัตราการปล่อยปศุสัตว์ มีข้อแนะน�ำปริมาณอาหารยอมรับได้ ส�ำหรับจัดวางไว้ต่อหน่วยน�้ำหนักร่างกาย
ที่มีอัตราการเลี้ยงปศุสัตว์ (การจัดสรรพืชหญ้า) (NRC, 1987) แต่การวิจัยเพิ่มเติมเป็นสิ่งจ�ำเป็นโดยมีความหลากหลาย
ของชนิดทุ่งหญ้าและเทือกเขา ควรเสริมโภชนะแก่โคเนื้อเล็มหญ้าซึ่งทราบว่าในพืชหญ้าของทุ่งหรือเทือกเขาในสถานที่
โดยเฉพาะมีความขาดแคลน ในสภาพสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่โคเลี้ยงปล่อยต้องการอิสระในการเลือกเข้าหาเกลือแร่
เสริมโดยเป็นแหล่งของโซเดียมเสริม โดยทั่วไปการเสริมเกลือแร่ที่มีเกลือเป็นพื้นฐานโดยให้กินอย่างอิสระจะช่วยเสริม
แร่ธาตุจ�ำเป็นแต่มีปริมาณความต้องการน้อย
การสังเกตและการตรวจสอบโคปล่อยทุง่ มักท�ำไม่บอ่ ยเท่ากับปศุสตั ว์อนื่ ควรสังเกตอาการโคอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 2 หรือ 3 ครั้งเมื่อให้อาหารเสริม อาจสังเกตอาการโคที่ไม่ให้อาหารเสริมในทุ่งเปิดบ่อยน้อยกว่า อย่างไรก็ดี แนะน�ำ
ว่าควรเฝ้าสังเกตอาการโคเลี้ยงปล่อยทุ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในบางท้องที่โคเนื้อเล็มหญ้าอาจถูกกระทบโดย
สัตว์ผู้ล่าและพืชมีพิษต่างๆ ควรใส่ใจระมัดระวังต่อปัญหาเหล่านี้และควรพยายามลดหรือก�ำจัดสภาวะที่เป็นผลกระทบ
การมีนำ�้ กินทีไ่ ม่เป็นน�ำ้ แข็งเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับโคเนือ้ เล็มหญ้า และควรพิจารณาระยะทางถึงแหล่งน�ำ้ ในระบบ
ทุ่งหญ้าและเทือกเขา ถ้าโคจ�ำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อไปกินน�้ำในสภาพอากาศร้อนและแห้ง สามารถกระทบต่อ
สมรรถภาพสัตว์และการใช้ประโยชน์พืชอาหารในทุ่งหญ้า (Fusco et al., 1995) Holechek และคณะ (1995) แนะน�ำว่า
ระยะทางสู่แหล่งน�้ำไม่ควรมากกว่า 1.6 ก.ม. (1 ไมล์) ในชนบทห่างไกลและในแผ่นดินผืนทรายลุ่มๆ ดอนๆ แนะน�ำ
ให้ลดค่านี้เป็น 0.8 ก.ม. (0.5 ไมล์) ในชนบททุรกันดาร ควรเพิ่มเป็น 2.4 ก.ม. (1.5 ไมล์) ในผืนดินทรายราบเรียบ และ
เพิ่มเป็น 3.2 ก.ม. (2 ไมล์) ในที่ราบลุ่ม ดังนั้น ระยะทางสู่น�้ำส�ำหรับโคเล็มหญ้าไม่ควรเกินกว่า 3.2 ก.ม. และสัตว์ทุกตัว
ควรมีโอกาสได้ดื่มน�้ำตามความพอใจอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
แปลงหญ้าและระบบที่อยู่อาศัย
โคเนื้อที่ใช้ในการวิจัยหรือการสอนอาจอาศัยอยู่ในระบบการจัดการอย่างเข้มงวดไม่ว่าเป็นในโรงเรือนหรือ
ในแปลงหญ้า ที่มีหรือไม่มีที่พักในร่ม โรงเรือนส�ำหรับโคเนื้อควรให้โคมีโอกาสการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยพฤติกรรม
(เช่น การเข้าหาแผงกันลม แผงกันแดด เนินดิน หรือหลังคากันแดด) การจัดการโคนมเหมือนกับโคอื่นๆ ถึงแม้ว่า
หลักการให้อาหาร ที่อยู่ และการตลาดบางอย่างมีลักษณะเฉพาะต่อโคพันธุ์โฮลสไตนส์ (NCR 206, 2005)
การพัดของลมและการระบายอากาศที่มีอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งจ�ำเป็นในโรงเรือนที่จัดการอย่างเข้มงวด รั้ว
สายเคเบิ้ลหรือรั้วลวดในแปลงหญ้ามีผลเล็กน้อยต่อการพัดของลมธรรมชาติในฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ระหว่างช่วงเวลา
อุณหภูมิต�่ำ ไม่ต้องการค่าอัตราการพัดของลมมาก และ ร่มไม้ใหญ่และสิ่งกันลมชนิดอื่นสามารถลดอัตราการพัด
ของลมผ่านโค 80% ของแผงกันลมทึบขนาดสูง 3 ม. (10 ฟุต) (แนะน�ำความสูงอย่างน้อย) ลดความเร็วลมในบริเวณ
ที่อยู่ใต้ลมประมาณ 45 ม. (150 ฟุต) ลงได้ครึ่งหนึ่ง และควบคุมหิมะได้ประมาณ 8 ม. (25 ฟุต) แผงกันลมชนิดเดียวกัน
ขนาดสูง 4 ม. (13 ฟุต) ลดความเร็วลมบริเวณที่อยู่ใต้ลม 65 ม. (200 ฟุต) ลงได้ครึ่งหนึ่ง และควบคุมหิมะได้ประมาณ
10 ม. (30 ฟุต) แนะน�ำให้มีแผงกันลมในแปลงหญ้าที่มีเนินดินลาดเอียงไปทางทิศใต้ในภาคเหนือของสหรัฐฯ เพื่อให้
มีบริเวณพักผ่อนที่มีความเร็วลมต�่ำ ควรระมัดระวังเมื่อให้โคอาศัยในบริเวณพักผ่อนในฤดูร้อนเพราะผลกระทบต่อโค
ที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมร้อนจากการที่จ�ำกัดการพัดของลม (Mader et al., 1999)
ระหว่างโอกาสต่างๆ ทีส่ ตั ว์ได้รบั ความเครียดจากความร้อน (ค่า THI ในตอนกลางคืนไม่ควรต�ำ่ กว่า 70) สามารถ
ใช้คะแนนการหอบ (1 = การเพิ่มอัตราอัตราการหายใจ, 2 = น�้ำลายไหลยืดหรือมีน�้ำลายที่มุมปาก, 3 = พบการอ้าปาก

84

บทที่ 6

หายใจ, และ 4 = อ้าปากหายใจ ลิ้น และคอยืดยาว) เป็นตัวบ่งชี้ระดับความเครียดที่สัตว์เผชิญได้อย่างดีเลิศ (Mader et
al., 2006) เมื่อโคเริ่มมีค่าคะแนนการหอบที่ 2 หรือมากกว่า อาจจ�ำเป็นต้องมีวิธีการท�ำให้เย็น โคสามารถเรียนรู้การ
สนองตอบ ความเครียดจากความร้อนและการแก่งแย่งเพื่ออยู่บริเวณที่เย็นในคอกหรือรอบร่องน�้ำเพิ่มขึ้น แม้ว่า
จะเป็นระหว่างวันที่อากาศเย็นซึ่งไม่ใช้วิธีบรรเทาความร้อนต่างๆ (เช่น การพ่นฝอยน�้ำ) (Mader et al., 2007) เมื่อ
เป็นเช่นนี้พบว่ามีการอยู่อย่างแออัดที่ท�ำให้มีความเครียดจากความร้อนรุนแรงขึ้น การท�ำให้ดินหรือพื้นของโรงเรือน
ชื้นแฉะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับโคที่อยู่กลางแจ้งไม่มีที่ร่ม มีต้นไม้น้อยหรือไม่มีเลยให้เย็นลง (Mader, 2003;
Mader and Davis, 2004) การราดน�้ำให้ตัวโคเปียกโดยตรงระหว่างที่ความร้อนขึ้นสูงสุดขีดมีประสิทธิภาพและมักใช้
เป็นวิธีฉุกเฉิน ประโยชน์ของการพ่นฝอยน�้ำเพิ่มขึ้นถ้าการพ่นน�้ำเริ่มในตอนเช้าก่อนโคกระทบปริมาณความร้อนสูง
(Davis et al., 2003) โดยทั่วไป การราดน�้ำบนพื้นที่ 0.5 to 1.0 ซ.ม. พอเพียงท�ำให้พื้นผิวคอกเย็น อย่างไรก็ตาม
การราดน�้ำบนพื้นที่ 1.25 to 1.50 ซ.ม. ทุกวันเป็นที่ยอมรับได้และจะไม่ท�ำให้เกิดดินโคลนในคอกแห้ง ในบริเวณที่มี
การระเหยของน�้ำในอัตราสูง (>1.0 ซ.ม. ของน�้ำ/วัน) อาจจะจ�ำเป็นต้องให้น�้ำเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถท�ำให้พ้ืนผิวคอกเย็น
ตลอดจนก�ำจัดปัญหาฝุน่ ละอองทีอ่ าจมีอยู่ ขนาดของบริเวณทีจ่ ำ� เป็นต้องพ่นฝอยน�ำ้ จะมีเท่ากันกับการแนะน�ำพืน้ ทีร่ ม่
การท�ำให้เปียกสามารถท�ำให้สำ� เร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การตัง้ เวลาให้พน่ ฝอยน�ำ้ 5 ถึง 10 นาทีทกุ ช่วงระยะเวลา
20 ถึง 30 นาทีเป็นการปฏิบัติป้องกันที่ท�ำเป็นประจ�ำ มักแนะน�ำหัวฉีดพ่นหมอกน�้ำเพื่อท�ำให้สัตว์เปียกอย่างผิดๆ
หัวฉีดพ่นหมอกน�้ำมักมีประสิทธิภาพต�่ำกว่าหัวฉีดพ่นฝอยน�้ำเพราะว่ามีสิ่งกีดขวางที่ก่อตัวขึ้นจากหยดน�้ำขนาดเล็ก
(หมอก) หยดน�้ำเหล่านี้เกาะบนด้านนอกของขนสัตว์ท�ำให้ความร้อนระเหยจากอากาศมากกว่าจากร่างกายสัตว์
Mitlöhner et al. (2001) รายงานว่าในการลดความเครียดจากความร้อน โคที่ปกคลุมด้วยหมอกน�้ำไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าการให้ที่ร่ม และในบางกรณีท�ำให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโคที่ไม่ได้ถูกพ่นหมอกน�้ำ
ที่ร่มส�ำหรับโคสามารถให้ขอบเขตการรอดชีวิตส�ำหรับสัตว์ที่ไม่ได้ปรับสภาพต่อคลื่นความร้อนอย่างฉับพลัน
จากปริมาณการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ในบริเวณภาคกลางและใต้ของสหรัฐฯ Mader และคณะ (1999) พบว่า
ผลประโยชน์สมรรถภาพการใช้ที่ร่มมีอย่างจ�ำกัดในบริเวณภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐฯ ตรงกันข้ามกับการพบ
ของ Mitlöhner และคณะ (2001) เมื่อที่ร่มมีประสิทธิภาพในบริเวณภาคใต้ การใช้ที่ร่มในสภาพอากาศตอนเหนือ
อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เหมาะต่อการสร้างด้วยเพราะความต้องการรับน�้ำหนักหิมะ (ยกเว้นที่ร่มถูกปลดออกหลัง
ฤดูร้อน) อาจมีปัญหาโคลนใต้ที่ร่ม (อัตราการระเหยมีค่าต�่ำ) และอัตราร้อยละของเวลาซึ่งโคอาจใช้ประโยชน์จากการ
ใช้ทรี่ ม่ อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ประโยชน์จากาการใช้ทรี่ ม่ เพือ่ รักษาความสบายของสัตว์มกั จะพบเป็นส่วนใหญ่เสมอ
ในบริเวณหรือท้องที่ใดๆ ซึ่งอากาศร้อน หรือร้อนและชื้นผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีอยู่ รวมทั้งสภาพอากาศทางภาคเหนือ
และเมื่อโคไม่ได้มีโอกาสปรับตัว Mitlöhner และคณะ (2001, 2002) พบผลอย่างดีเลิศเมื่อให้ที่ร่มแก่โคเลี้ยงใน
แปลงขุนในบริเวณภาคกลางตอนใต้ของสหรัฐฯ บริเวณนี้ได้คาดการณ์ว่าที่ร่มมีประโยชน์ ที่ร่มควรสูง 3.6 ถึง 4.2 ม
(12 ถึง 14 ฟุต) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในบริเวณที่ตอนบ่ายมีแดดจัดฟ้าโปร่ง (เช่น ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ)
เพื่อปล่อยให้เปิดโล่งเผยต่อท้องฟ้าทางทิศเหนือที่เย็นสบาย ท�ำหน้าที่เป็นบ่อรังสี ในพื้นที่ซึ่งมีเมฆมากในตอนบ่าย
(เช่น ภาคตะวันออกของสหรัฐฯ) ที่ร่มความสูง 2.1 to 2.7 ม. (7 to 9 ฟุต) มีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะสัตว์อยู่ใต้ที่
ร่มได้รับรังสีจากท้องฟ้าจ�ำกัด ปริมาณของที่ร่มที่จัดให้โครุ่นคือ 0.7 ถึง 1.2 ม2 (7.5 ถึง 13 ฟุต2) ต่อตัว ขณะที่โค
ขนาดใหญ่กว่าจ�ำเป็นต้องมีที่ร่ม 1.8 ถึง 2.5 ม2 (19.4 ถึง 27 ฟุต2) ต่อตัว แนะน�ำที่ร่มส�ำหรับโคป่วยหรือสัตว์
ในคอกพยาบาล
สามารถให้โคเนื้ออยู่ในที่เย็น ด้านข้างเปิดโล่งในโรงเรือนโคใดๆ จ�ำเป็นต้องดูทิศทางลมเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิ
ทัง้ ร้อนและเย็น โครงสร้างดังกล่าวจะระบายอากาศโดยมีลมพัดตามธรรมชาติ และผลลัพธ์ของอุณหภูมฤิ ดูหนาวมัก สูง
กว่าสภาพกลางแจ้งภายนอก 2°ซ ถึง 5°ซ จากผลของความร้อนของร่างกายสัตว์ โรงเรือนปิดมิดชิดต้องการการระบาย
อากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิของอากาศที่ระดับยอมรับได้ และเพื่อลดการสะสมไอน�้ำ ก๊าซพิษในอากาศ สารมีกลิ่นอื่นๆ
และฝุ่น ระบบระบายอากาศอาจเป็นแบบธรรมชาติหรือใช้เครื่องจักร
ชนิดของพืน้ ผิวกรงมีผลต่อการเกิดฝุน่ ระหว่างสภาพอากาศร้อนแห้งและมีโคลนหรือสิง่ ปฏิกลู หมักหมมระหว่าง
ช่วงเวลาเปียก จ�ำเป็นต้องมีการระบายน�้ำภายนอกคอกสัตว์อย่างดี ควรท�ำความสะอาดคอกสกปรกให้ปราศจากสิ่งขับ
ถ่ายของสัตว์อย่างสม�่ำเสมอและเพื่อลดการขังของน�้ำได้ตลอดเวลา ในคอกที่สกปรกควรพิจารณาการปิดด้านหน้า
ของรางอาหารและรอบๆ รางน�้ำ และที่ร่มด้วยวัสดุแข็ง ควรให้มีกองดินในคอกโคที่สกปรกเพื่อให้โคนอนระหว่าง
สภาพอากาศรุนแรง (ตาราง 6-1) การสะสมของโคลนในคอกหรือบนตัวโคมีอิทธิพลต่อการด�ำรงและการสมดุล
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ของอุณหภูมิ คอกที่ออกแบบอย่างถูกต้องมีความลาดเอียงพอเพียงเป็นความส�ำคัญอย่างมากเพื่อการลดดินโคลน
และปัญหาทางสุขภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ในบริเวณซึ่งการลาดเอียงหรือความแห้งมีจ�ำกัด การเพิ่มกองดินมักมี
ประโยชน์ส�ำหรับการรักษาให้สัตว์สะอาดและแห้ง ภายใต้สภาพร้อนชื้นกองดินช่วยป้องกันการแออัดของสัตว์ และ
ปรับปรุงการคุกคามจากลมพัดแรงให้กบั สัตว์ทใี่ ช้กองดินเหล่านี้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับการออกแบบและแบบแปลนแปลง
หญ้า/คอกแห้ง ตีพิมพ์โดย Pohl (2002) และ Henry และคณะ (2007)
วัสดุส�ำหรับคอกที่มีพื้นแข็งควรทนทาน ไม่ลื่น และไม่ยอมให้น�้ำและปัสสาวะซึมผ่าน ท�ำความสะอาดได้ง่าย
และทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อนจากอาหารและสิง่ ขับถ่ายของสัตว์ ควรขูดพืน้ คอนกรีตเป็นลายหรือร่องระหว่าง
การก่อสร้างเพื่อปรับปรุงการวางตีนของสัตว์ พื้นแบบเป็นช่องที่ออกแบบอย่างถูกต้องสะอาดได้เอง รั้ว แผงกั้นคอก
ผนัง ประตู และพื้นผิวอื่นๆ ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงกดจากการสัมผัสสัตว์โดยตรง รูปร่างภายนอก
และการกระท�ำต่อพื้นผิวสัมผัสต้องลดหรือก�ำจัดส่วนยื่น ผิวพื้นขรุขระ และขอบแหลมคมเพื่อลดการฟกช�้ำ และการ
บาดเจ็บ และปรับปรุงประสิทธิภาพการจับโค
การให้แสงสว่างอย่างถูกต้องท�ำให้การตรวจสัตว์ในแปลงและระบบการเลี้ยงโคแบบอื่นๆ ท�ำได้ง่าย และให้
สภาพการท�ำงานที่ปลอดภัยบุคลากรผู้ดูแลสัตว์มากกว่า ควรท�ำการซ่อมบ�ำรุงโรงเรือน (เช่น การซ่อมแซมรั้วและ
อุปกรณ์) อย่างตามก�ำหนดเวลาและทันการณ์

อาหารและน�้ำ
ควรผลิตอาหารตามสูตรส�ำหรับโคเนื้อสอดคล้องกับข้อแนะน�ำของ NRC (1996) ควรค�ำนึงถึงสูตรอาหาร
ตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม พันธุ์หรือชนิดทางชีววิทยา เพศ และความต้องการการผลิตส�ำหรับการเจริญ
เติบโต การตั้งท้อง หรือการให้น�้ำนม
ควรให้อาหารและน�้ำแก่โคด้วยวิธีซึ่งลดการปนเปื้อนจากปัสสาวะ อุจจาระและสิ่งอื่นๆ ควรตรวจถังใส่อาหาร
ทุกวันและขจัดสิ่งปนเปื้อนและอาหารเสียออก ในสถานะการณ์ส่วนใหญ่ควรให้มีอาหารอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี
ควรมีการจ�ำกัดอาหารที่มีพลังงานสูง เพื่อสนองความต้องการด�ำรงชีวิตสัตว์หรือระดับการผลิตซึ่งได้ก�ำหนดเป้าหมายไว้
เมื่อมีการปฏิบัติเพื่อจ�ำกัดการให้อาหาร ต้องแจกจ่ายอาหารอย่างสม�่ำเสมอในรางอาหารเพื่อให้โคทุกตัวเข้าถึงอาหาร
ได้เท่าเทียมกัน เมือ่ ให้อาหารพลังงานสูงควรเพิม่ การใส่ใจต่อการเกิดปัญหาเกีย่ วกับอาหารทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ เช่น การกิน
ธัญญพืชเกินพิกัด การมีกรดแลคติคในเลือดและท้องอืด ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอาหารอย่างฉับพลัน ควรหลีกเลี่ยง
การอดอาหารมากกว่า 24 ช.ม. และในโปรโตคอลการใช้สัตว์ ต้องมีการให้เหตุผลสนับสนุนการงดอาหารไม่ว่าจะเป็น
เวลานานเท่าใด
โคมีน�้ำหนักและสภาวะร่างกายผันแปรได้มากตลอดระยะการเล็มหญ้าและวงจรการสืบพันธุ์ โปรแกรมการให้
อาหารควรยอมให้สัตว์เพิ่มน�้ำหนักตัวที่ลดลงระหว่างช่วงเวลาปกติที่พลังงานสมดุลเป็นลบให้กลับคืนมา โคที่ถูก
จ�ำกัดบริเวณควรเข้าถึงแหล่งน�้ำอย่างเสรี ยกเว้นก่อนศัลยกรรมหรือการชั่งน�้ำหนักถ้าโปรโตคอลการวิจัยหรือการดูแล
สัตว์ก�ำหนดการจ�ำกัดเช่นนั้น เมื่อการเข้าถึงน�้ำอย่างต่อเนื่องท�ำไม่ได้ ควรให้มีน�้ำมากตามต้องการอย่างน้อยวันละ
หนึง่ ครัง้ และบ่อยมากขึน้ ถ้ามีสภาพอากาศร้อน หรือโคมีพลังงานจากการสันดาปทีไ่ ด้รบั มาในระดับสูงตามวัตถุประสงค์
การได้ผลลัพธ์สูง (การเติบโต หรือ น�้ำนม) ภายใต้สภาพอากาศฤดูหนาว Degen และ Young (1990a, b) พบว่า สามารถ
ใช้หิมะเป็นแหล่งน�้ำส�ำหรับโคเนื้อและลูกโคก�ำลังโต อย่างไรก็ดีมีหลักฐานหนึ่งพบว่าหิมะมีผลให้การกินน�้ำลดลง
สัตว์แสดงกินน�้ำทดแทนเมื่อให้น�้ำอีกตามหลังการกินน�้ำจากหิมะ 84 วัน สัตว์กินน�้ำลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 10%
ในโคแต่ละกลุ่ม เมื่อหิมะเป็นแหล่งน�้ำอย่างเดียว
ปริมาณน�้ำที่มีอยู่และคุณภาพอาจมีอิทธิพลต่อความสบายของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาพอากาศร้อน
การระเหยของความชื้นจากผิวหนัง (เหงื่อ) หรือ ทางเดินหายใจ (หอบ) เป็นกลไกแรกที่สัตว์ใช้เพื่อลดความร้อน
สู ง เกิ น ไปของร่ า งกายในสภาพแวดล้ อ มที่ ร ้ อ น มี ร ายงานการคาดคะเนความต้ อ งการน�้ ำ ต่ อ วั น ส� ำ หรั บ โคเนื้ อ ใน
NRC (1996) ระหว่างเดือนในฤดูร้อนโดยเฉพาะเมื่อมีพื้นที่ส�ำหรับที่ให้น�้ำและการกินน�้ำของสัตว์แต่ละตัวเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
ภายใต้ภาวะเหล่านี้ Mader และคณะ (1997) พบว่าอาจจ�ำเป็นต้องมีพื้นที่ให้น�้ำมากกว่าปกติ 3 เท่า (7.5 ต่อ 2.5 ซม.
ของที่ว่างตามแนวยาวต่อสัตว์หนึ่งตัว) เพื่อให้มีที่ว่างพอเพียงส�ำหรับสัตว์ทุกตัวเพื่อเข้าหาน�้ำและใช้ประโยชน์จากน�้ำ
ที่มีอยู่ MWPS (1987) ให้ข้อแนะน�ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ของที่ให้น�้ำ

15 ถึง 20
20 ถึง 25
12 ถึง 18
นิ้ว
18 ถึง 22
9 ถึง 11
3 ถึง 4
9 ถึง 10

1.4 ถึง 1.9
1.9 ถึง 2.3
1.1 ถึง 1.7
ซม
45.7 ถึง 55.9
22.9 ถึง 27.9
7.6 ถึง 10.2
22.9 ถึง 25.4

ซม
61.0 ถึง 76.2
30.5 ถึง 38.1
12.7 ถึง 15.2
30.5 ถึง 33.0

พื้นที่รางอาหารเมื่อให้อาหาร
วันละครั้ง ก�าจัดการเข้าถึง
วันละสองครั้ง ก�าจัดการเข้าถึง
อาหารข้น กินได้ตลอดเวลา
อาหารที่มีเยื่อใยสูงกินได้ตลอดเวลา

2

1

โดยเบื้องต้นตามพื้นฐานของ MWPS (1987)
ค่าตามพื้นฐานของสัตว์หนึ่งตัวในสภาพแวดล้อมคอก
3
ในสภาพอากาศที่ชอบ (เช่น แห้ง) พื้นที่แนะน�าอาจน้อยกว่าที่แสดงในตารางนี้

20 ถึง 25
35 ถึง 40
20 ถึง 25

1.9 ถึง 2.3
3.3 ถึง 3.7
1.9 ถึง 2.3
นิ้ว
24 ถึง 30
12 ถึง 15
5 ถึง 6
12 ถึง 13

200 ถึง 500
40 ถึง 45
350 ถึง 800
60 ถึง 75

18.6 ถึง46.5
3.7 ถึง 4.2
32.5 ถึง 74.3
5.6 ถึง 7.0

แม่โค 455 กก (1,000 ปอนด์)
ม2
ฟุต2

150 ถึง 300
20 ถึง 25
300 ถึง 600
40 ถึง 50

14.0 ถึง 28.0
1.9 ถึง 2.3
28.0 ถึง 55.8
3.7 ถึง 4.7

พื้นหรือพื้นดิน
แปลงโล่ง (ไม่มีโรงเรือน)
แปลงไม่ได้ปรับพื้นมีกองดิน (รวมเนินดิน)
พื้นที่กองดินลาดเอียง 25%
แปลงไม่ปรับพื้น ลาดเอียง 4 ถึง 8% ไม่มีเนินดิน
แปลงปรับพื้น ลาดเอียง 2 ถึง 4%
โรงเรือน (โรงเรือนเย็น ไม่มีการท�าความร้อน)
เปิดด้านหน้ามีแปลงดิน
ปิด มีถุงอัดวัสดุรองนอน
ปิด มีพื้นคอนกรีตมีร่องตามยาว

บริเวณหรือที่ว่าง
พื้นหรือพื้นดิน
แปลงโล่ง (ไม่มีโรงเรือน)
แปลงไม่ได้ปรับพื้นมีกองดิน (รวมเนินดิน)
พื้นที่กองดินลาดเอียง 25%
แปลงไม่ปรับพื้น ลาดเอียง 4 ถึง 8% ไม่มีเนินดิน
แปลงปรับพื้น ลาดเอียง 2 ถึง 4%
โรงเรือน (โรงเรือนเย็น ไม่มีการท�าความร้อน)
เปิดด้านหน้ามีแปลงดิน
ปิด มีถุงอัดวัสดุรองนอน
ปิด มีพื้นคอนกรีตมีร่องตามยาว
พื้นที่รางอาหารเมื่อให้อาหาร
วันละครั้ง
วันละสองครั้ง
กินธัญญพืชได้ตามใจชอบ
อาหารหยาบกินเอง

ลูกโค 180 ถึง 380 กก (400 ถึง 800 ปอนด์)
ฟุต2
ม2

ตาราง6–1. พื้นหรือพื้นดินและที่ให้อาหารที่แนะน�าส�าหรับโคเนื้อในการวิจัยเกษตรและการสอน1,2,3

20 ถึง 25
30 ถึง 35
18 ถึง 25
นิ้ว
22 ถึง 26
11 ถึง 13
4 ถึง 6
10 ถึง 11

250 ถึง 500
30 ถึง 35
400 ถึง 800
50 ถึง 60

ซม
66.0 ถึง 76.2
30.5 ถึง 38.1
12.7 ถึง 15.2
33.0 ถึง 35.6

2.3 ถึง 2.8
3.7 ถึง 4.7
2.0 ถึง 2.6

28.0 ถึง 46.5
3.7 ถึง 4.2
32.5 ถึง 74.3
5.6 ถึง 7.0

นิ้ว
26 ถึง 30
12 ถึง 15
5 ถึง 6
13 ถึง 14

25 ถึง 30
40 ถึง 50
22 ถึง 28

300 ถึง 500
40 ถึง 45
350 ถึง 800
60 ถึง 75 9

แม่โค 590 กก (1,300 ปอนด์)
ม2
ฟุต2

1.9 ถึง 2.3
2.8 ถึง 3.3
1.7 ถึง 2.3
ซม
55.9 ถึง 66.0
27.9 ถึง 33.0
10.2 ถึง 15.2
25.4 ถึง 27.9

23.2 ถึง 46.5
2.8 ถึง 3.3
37.2 ถึง 74.4
4.7 ถึง 5.6

โคโต 360 ถึง 545 กก. (800 ถึง 1200 ปอนด์)
ม2
ฟุต2

20 ถึง 25
30 ถึง 35
18 ถึง 25
นิ้ว
22 ถึง 26
11 ถึง 13
4 ถึง 6
11 ถึง 12

250 ถึง 500
30 ถึง 35
400 ถึง 800
50 ถึง 60

ซม
76.2 ถึง 91.4
—
—
—

3.7
4.2 ถึง 4.7
2.8

46.5
4.7 ถึง 5.6
74.3
3 ถึง 11.6

นิ้ว
30 ถึง 36
—
—
—

40
45 ถึง 50
30

500
50 ถึง 60
800
100 ถึง 125

พ่อโค 680 กก (1,500 ปอนด์)
ม2
ฟุต2

1.9 ถึง 2.3
2.8 ถึง 3.3
1.7 ถึง 2.3
ซม
55.9 ถึง 66.0
27.9 ถึง 33.0
10.2 ถึง 15.2
27.9 ถึง 30.5

23.2 ถึง 46.5
2.8 ถึง 3.3
37.2 ถึง 74.4
4.7 ถึง 5.6

โคสาวท�าพันธุ์ 360 กก (800 ปอนด์)
ม2
ฟุต2
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การสัตวบาล
การดูแลโคและลูกโคอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งส�ำคัญมากส�ำหรับการตั้งต้นและรักษาหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน
ให้คงอยู่อย่างเป็นที่น่าพอใจที่สุด การสัตวบาลอย่างดีสามารถลดปํญหาสุขภาพและโรคติดเชื้อ การเสี่ยงต่อโรค
และความตายของลูกโคอายุน้อยเกี่ยวข้องกับสถานะทางภูมิคุ้มกัน (Postema and Mol, 1984; McDonough et al.,
1994) ลูกโคแรกเกิดได้กินน�้ำนมแม่หรือกินนมน�้ำเหลืองโดยเร็วหลังคลอดเป็นความจ�ำเป็นอย่างมาก ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องการดูแลลูกโคแรกเกิดสามารถหาดูบทที่ 7 โคนม
ควรประเมินสุขภาพลูกโครุ่นก�ำลังโตเร็วก่อนและหลังการหย่านมเป็นประจ�ำ ควรสอนพนักงานผู้ดูแลสัตว์
ให้จดจ�ำอาการการเจ็บป่วยและพยาธิภายนอกต่างๆ ผูด้ แู ลสัตว์ทเี่ ตรียมพร้อมควรมีความสามารถในการสังเกตพฤติกรรม
และท่าทางของสัตว์อย่างเหมาะสม (Albright, 1993) ควรจัดท�ำระบบการตรวจสอบลูกโคระหว่างช่วงเวลาเครียด
เช่น การหย่านม ลูกโคตัวใดป่วยควรได้รบั การรักษาทันที ควรเก็บรักษาบันทึก (เช่น ลูกโคทีไ่ ด้รบั การรักษาและการรักษา)
ลูกโคที่เลี้ยงดูในที่ปิด (เช่น โคในแปลงขุน) ควรท�ำการประเมินอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและบ่อยขึ้นถ้าโคเครียดหรือ
มีโอกาสถูกสภาวะต่างๆ คุกคาม ซึ่งอาจกระทบกระเทือนสุขภาพของพวกมัน โดยทั่วไปโคที่อยู่ในแปลงขุนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโคมาใหม่ต้องได้รับการสังเกตอาการบ่อยมากกว่าโคที่ไม่ได้กักขัง (เช่น อยู่ในทุ่งกว้าง หรือแปลงหญ้า)
เพราะว่าสุขภาพสัตว์มโี อกาสถูกรบกวนจากการเพิง่ มาอยูใ่ หม่ การขาดน�ำ้ ปัญหาของระบบทางเดินอาหาร ปัญหาระบบ
หายใจ และความสัมพันธ์ปัจจัยหนึ่งใดเหล่านี้ร่วมกับความเครียดจากสภาพแวดล้อม ลูกโคสุขภาพดีมีหน้าตาเบิกบาน
และแจ่มใส ไม่มที อ้ งเสีย และขณะลุกขึน้ ยืน กลับคืนสูท่ า่ ยืนปกติหลังการเหยียดตัว ส�ำหรับโคในแปลงขุนทีไ่ ด้รบั อาหาร
ข้นพลังงานสูง พนักงานดูแลสัตว์ที่มีความรู้เรื่องภาวะกรดในเลือดสูงและกระบวนการบรรเทาจัดการลดปัญหาทางเดิน
อาหารเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ควรใช้โปรแกรมอายุรกรรมและการให้ภูมิคุ้มกันเพื่อลดอุบัติการเกิดโรคและความตาย ปรับปรุงสุขภาพ
และสมรรถภาพของสัตว์ และท�ำให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างหลงเหลืออยู่ในซากสัตว์ (Wilson and Dietrich, 1993)
การรักษาและการให้ภูมิคุ้มกันควรอยู่บนฐานของการแนะน�ำและประสบการณ์ของสัตวแพทย์
การหย่านม
ในระบบการผลิตโคและลูกโคเนื้อตามธรรมดา การหย่านมลูกโคจากแม่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติด้วยการแยก
จากแม่ทางกายภาพ กระบวนการนี้แม้ว่าส�ำคัญต่อประสิทธิภาพของฝูงแม่โค แต่ทั้งแม่และลูกโคเกิดความเครียด
กระบวนการหย่านมเกี่ยวข้องกับการแยกแม่และลูกโคออกจากกันโดยฉับพลันเป็นผลให้มีการเดินและการส่งเสียงร้อง
เพิม่ มากขึน้ และลดการกินและการพักผ่อนลง (Veissier and le Neindre, 1989) วิธที างเลือกอืน่ อีกอย่างแทนการหย่านม
อย่างฉับพลันและแยกห่างจากแม่อย่างถาวรคือให้มีช่วงเวลา (ประมาณ 7 วัน) มีแนวรั้วกั้นระหว่างแม่และลูกโคชิด
ติดกันแต่แยกแปลงหญ้าออกจากกัน วิธีการหย่านมทางเลือกนี้ลดการส่งเสียงร้องและการเดิน (หรือย�่ำอยู่กับที่)
และการเพิม่ เวลาในการพักผ่อนและกินหญ้า (Price et al., 2003) วิธกี ารหย่านมโดยแยกรัว้ อาจลดอุบตั กิ ารการป่วยของ
ลูกโคด้วย (Boyles et al., 2007) ภายในแปลงหญ้าหรือคอกลูกโคหย่านมใหม่กลุ่มหนึ่งสามารถเลี้ยงรวมกับแม่โคโตเต็ม
วัยหนึ่งตัว แม่โคครูฝึกตัวนี้สามารถช่วยน�ำลูกโคหย่านมไปยังอาณาเขตและส่งเสริมการกินอาหารและน�้ำ (Gibb et al.,
2000) สิ่งส�ำคัญนอกเหนือจากการเลือกกระบวนการหย่านมคือต้องให้ลูกโคหย่านมเข้าถึงน�ำ้ สะอาดและแหล่งอาหาร
และ/หรือเยื่อใย แนะน�ำให้มีแหล่งอาหารและเยื่อใยที่อร่อยเพื่อกระตุ้นลูกโคให้กินจนกว่าจะคุ้นเคยต่อการถูกพราก
จากแม่ นอกจากนี้แหล่งอาหารและน�้ำควรอยู่ในต�ำแหน่งใกล้กับแนวรั้วเพราะลูกโคจะใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ของพวกมัน
ในบริเวณเหล่านี้ขณะที่พวกมันหาทางกลับไปอยู่กับแม่ของพวกมัน
สภาพแวดล้อมทางสังคม
โคเป็นสัตว์สังคม โคแต่ละตัวควรมีสังคมอย่างพอเพียงที่จำ� เป็นส�ำหรับความสบาย ความเป็นอยู่ท่ีดีอย่างพอ
เพียงและสมรรถภาพสูงสุด การปะปน ความแออัด และ ส่วนประกอบของกลุ่มและการแก่งแย่งเพื่อแหล่งทรัพยากร
ที่มีอย่างจ�ำกัดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางสังคมและในบางสถานการณ์อาจเป็นตัวก่อความเครียดส�ำหรับโค
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บางตัว โดยทั่วไปแม่โคจากสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่ต่างฝูงสังคมกันสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีผลกระทบเล็กน้อย
หรือไม่มีผลกระทบระยะยาวต่อสมรรถภาพ (Mench et al., 1990) อย่างไรก็ดี เพราะแม่โคที่ถูกน�ำเข้าฝูงอาจเป็น
ตัวรับความก้าวร้าว จ�ำนวนของการรวมฝูงควรมีนอ้ ยทีส่ ดุ การปะปนโคอายุมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่ โคเพศผู้ มักเกิด
การต่อสู้มากกว่าเมื่อน�ำโคอายุน้อยกว่ามาอยู่รวมกัน (Tennessen et al., 1985) การต่อสู้และการปีนกันสามารถ
เป็นปัญหาเกีย่ วเนือ่ งกับการเก็บโคเพศผูใ้ นฝูงสังคม และสามารถเป็นปัญหาทางสวัสดิภาพทีส่ ำ� คัญยิง่ ถ้าไม่ได้ถกู จัดการ
อย่างระมัดระวัง (Fraser and Broom, 1990; Mounier et al., 2005) ควรมีความพยายามเก็บโคเพศผู้ เป็นฝูงสังคม
ที่ลงตัวแล้วและลดการปะปนสัตว์ต่างฝูงให้มีน้อยที่สุด
เมื่ออาหาร น�้ำและทรัพยากรอื่นที่ส�ำคัญต่อความสบายหรือการอยู่รอดมีอยู่อย่างจ�ำกัด หรือเมื่อสัตว์มีขนาด
แตกต่างกันอย่างมากหรือมีลักษณะอย่างอื่นที่สัมพันธ์กับต�ำแหน่งในล�ำดับทางสังคม สัตว์บางตัวอาจสามารถกีดกัน
สัตว์ตัวอื่นจากการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ในโรงเรือนที่ออกแบบอย่างถูกต้อง สัตว์ทุกตัวควรเข้าถึงอาหาร น�้ำ และ
บริเวณพักผ่อนอย่างพอเพียงเพื่อลดความเกี่ยวพันระหว่างต�ำแหน่งในล�ำดับชั้นสังคมและสมรรถภาพทางการผลิต
ให้มีน้อยที่สุด (Hafez, 1975; Strickland and Kautz-Scanavy, 1984; Fraser and Broom, 1990)
การดูแลสัตว์อย่างถูกต้องมีการสังเกตฝูงสัตว์และสัตว์แต่ละตัวภายในฝูง เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์แต่ละตัวมีการ
เข้าถึงทรัพยากรที่จ�ำเป็นส�ำหรับความสบาย มีสวัสดิภาพและสมรรถภาพสูงสุดอย่างพอเพียง
พื้นหรือบริเวณพื้นดิน
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับบริเวณคอกเปิดและโรงเรือนแจกแจงไว้ในตาราง 6-1 สัตว์ทุกตัวควรมีพื้นที่พอส�ำหรับ
การเคลื่อนไหว มีการเข้าถึงอาหารและน�้ำ มีพื้นที่พักผ่อนได้อย่างสุขสบาย และมีโอกาสคงความแห้งและสะอาด
ตามสมควร ค�ำแนะน�ำเหล่านี้เพียงล�ำพังไม่ได้ท�ำให้มั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมดีพอ อย่างไรก็ตามในบางกรณีสามารถ
บรรลุสภาวะเหล่านี้ในบริเวณน้อยกว่าที่แนะน�ำ ความต้องการบริเวณเบี่ยงเบนตามชนิดและความลาดเอียงของพื้น
หรือพื้นผิวดิน ปริมาณน�้ำฝน ปริมาณของแสงแดด ฤดูกาล ขนาดฝูง และวิธีการให้อาหาร
คอกขุนแบบเปิดโล่งจ�ำเป็นต้องลาดเอียงเพื่อส่งเสริมการระบายน�้ำออก อยู่ห่างจากรางอาหาร ที่ให้น�้ำ
แผงแบ่งคอก และบริเวณส�ำหรับพักผ่อน การจัดสรรที่ว่างสัมพันธ์โดยตรงกับความลาดเอียง ในสภาวะอากาศอบอุ่น
ทางภาคตะวันตกตอนกลางพบว่ามีความสัมพันธ์ที่น�ำไปใช้ได้ดังนี้ (MWPS, 1987) ความลาดเอียงที่ 2% หรือน้อยกว่า:
37 ถึง 74 ม2 (400 to 800 ฟุต2) ต่อตัว ความลาดเอียงที่ 2 ถึง 4%: 23 ถึง 37 ม2 (250 ถึง 400 ฟุต2) และความ
ลาดเอียงที่ 4% หรือมากกว่า: 14 ถึง 23 ม2 (150 ถึง 250 ฟุต2) สามารถจัดสรรที่ว่างให้มีน้อยกว่าในบริเวณแห้งแล้ง
กว่าของประเทศในภาคตะวันตกเฉียงใต้ ความลาดเอียงที่ 0% มักจัดสรรให้มี 14 ถึง 23 ม2 (150 ถึง 250 ฟุต2) ต่อตัว
ในภูมิภาคอื่นอาจจ�ำเป็นต้องการจัดสรรพื้นที่ให้มีมากกว่าค่าในภาคตะวันตกตอนกลางโดยการพิจารณาชนิดของดิน
และการกระจายน�้ำฝน
ความต้องการอาณาเขตของโคถูกกระทบด้วยขนาดของฝูง สัตว์หนึ่งตัวที่แยกเลี้ยงในคอกจ�ำเป็นต้องมีพื้นที่
ของพื้นมากที่สุดตามพื้นฐานต่อสัตว์หนึ่งตัว เมื่อขนาดฝูงใหญ่ขึ้นปริมาณพื้นที่ที่ต้องการต่อสัตว์หนึ่งตัวมีน้อยลง
เมื่อเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ตัวเดียว ควรมีความกว้างยาวของคอกอย่างน้อยที่สุดเท่ากับระยะความยาววัดจากปลาย
จมูกสัตว์จนถึงโคนหางเมื่อสัตว์อยู่ในท่ายืนตัวตรงปกติ
พื้นผิวของพื้นคอกโคเนื้อที่ยอมรับได้คือ คอนกรีตไม่ขัดผิว คอนกรีตขีดร่องตามยาว แผ่นคอนกรีตที่มีร่อง
ตามยาว พื้นโลหะแผ่เป็นแผ่นหรือโลหะหุ้มด้วยพลาสติค และพื้นปูด้วยเสื่อยาง ผิวของพื้นในซองและคอกเมตาบอลิค
อาจเป็นคอนกรีต พื้นโลหะแผ่เป็นแผ่น พื้นไม้ ปูด้วยเสื่อยาง หรือใช้วัสดุต่างๆ ร่วมกันซึ่งให้การค�้ำจุนร่างกายสัตว์
ไม่ท�ำลายกีบ ตีน ขาและหาง และสะดวกในการท�ำความสะอาด

วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเกษตร
วิธีปฏิบัติกับโคเนื้ออาจท�ำโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องที่มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สิ่งเหล่านี้
ได้แก่ การฉีดวัคซีน การตัดเขาและการตอนโคหนุ่ม การแต่งเขาให้ทื่อ การติดเบอร์หู การประทับตรา การชั่งน�้ำหนัก
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การฉีดหรือฝังอุปกรณ์ใต้ผิวหนัง การใช้ซองบังคับที่มีไฮโดรลิคหรือควบคุมได้ด้วยมือ การคล้องบ่วงบาศก์ การตัดแต่ง
กีบ การช่วยออกลูก การตรวจท้องด้วยเครื่องอุลตร้าซาวด์ การให้อาหารและให้น�้ำ
แต่ไม่ได้จ�ำกัดเพียงเท่านี้ วิธีปฏิบัติทางสัตวบาลและสุขภาพอื่นๆ ส�ำหรับโคเนื้อที่ใช้ในการวิจัยและการสอน
อาจปฏิบัติโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องที่มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แต่อาจต้องการการฝึกฝนเป็นพิเศษ
ทางเทคนิค และในระดับที่ต้องมีความช�ำนาญระดับสูง ได้แก่ การฉีดน�้ำเชื้อเพื่อการผสมเทียม การรีดน�้ำเชื้อ การล้วง
ตรวจการตั้งท้อง การฉีดย้ายฝากตัวอ่อน การช่วยคลอดแบบผิดปกติและการแก้ไขปัญหาการคลอดยาก การผ่าตัด
ท�ำคลอดผ่านทางหน้าท้องอย่างฉุกเฉิน การรักษารกค้าง และ การตัดเขาและการตอนโคเพศผู้อายุมาก
หนึ่งในข้อกังวลหลักทางสัตวบาลคือ ความเจ็บปวดและความทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บปวดที่มา
จากวิธีด�ำเนินการมาตรฐานทางสัตวบาล การตัดเขา การตอนและการตีตราเป็นวิธีด�ำเนินการมาตรฐานทางสัตวบาล
ซึ่งสามารถท�ำให้สัตว์เกิดความเจ็บปวดและไม่สบาย ถึงกระนั้นวิธีด�ำเนินการเหล่านี้มีเหตุผลสมควรเป็นเครื่องมือทาง
การจัดการเพื่อลดการบาดเจ็บหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกักขังโคที่มีเขาและโคเพศผู้ ที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ให้มีน้อยที่สุด
มีขอ้ แนะน�ำเพิม่ เติมอธิบายการสอดส่องดูแลวิธดี ำ� เนินการเหล่านี้ ข้อกังวลทางสุขภาพสัตว์อนื่ ๆ และนโยบายของสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 1 และ 2
การจัดการการคลอดยาก
ควรวางแผนการจับคู่ผสมพันธุ์สัตว์เพื่อลดโอกาสการคลอดยากทางกรรมพันธุ์ เมื่อการคลอดยากเกิดขึ้น
การดูแลและการช่วยเหลือขณะคลอดสามารถลดการบาดเจ็บหรือความตายของทั้งลูกโคและแม่โคสาว
โคเนื้อมักมีการตกลูกโดยไม่มีปัญหา ดังนั้น ก่อนการให้ความช่วยเหลือกับแม่โคซึ่งก�ำลังคลอดยาก บุคลากร
ควรคุ้นเคยกับระยะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าใกล้การคลอดลูก และอาการการคลอดลูกตามปกติ ตามกฎทั่วไปถ้าการ
คลอดลูกไม่เกิดขึ้นโดยทันที ควรตรวจแม่โคภายใน 30 ถึง 60 นาที หลังจากลูกโคยื่นตีน จมูก หรือเยื่อโผล่ออกมา
อย่างไรก็ดีต้องช่วยเหลือโคสาวหรือแม่โคที่แสดงอาการคลอดผิดท่าทาง ลูกมีขนาดใหญ่เกินไป ลูกมีลักษณะวิปริต
หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นอย่างชัดเจนโดยทันที
ควรมีสถานที่ซ่ึงได้ออกแบบส�ำหรับการจับบังคับแม่โคหรือโคสาวก�ำลังคลอดยาก เพราะว่าสัตว์หลายตัว
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โคสาวมักนอนลงระหว่างวิธดี ำ� เนินการทางสูตกิ รรม ควรมีทวี่ า่ งพอเพียงเพือ่ ให้สตั ว์สามารถเคลือ่ นไหว
อย่างเสรี สถานทีจ่ บั บังคับทางสูตกิ รรมควรท�ำประตูดา้ นข้างทัง้ สองด้านโดยมีสงิ่ ส�ำคัญคือประตูทงั้ สองบานติดบานพับ
ทางด้านหัวของสัตว์ เพื่อให้สัตว์สามารถนอนลงได้เต็มตัวและสามารถปฏิบัติวิธีด�ำเนินการทางสูติกรรมอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
ในกรณีการคลอดยากหลายรายเมื่อท่าทางของลูกที่โผล่ออกมาผิดท่าหรือแสดงความแตกต่างระหว่างขนาด
ของลูกและเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องทางตกลูก การช่วยคลอดด้วยการใช้เครือ่ งดึงลูกอย่างรอบคอบโดยบุคลากรผูไ้ ด้รบั
การฝึกอบรมอย่างเหมาะสม โดยทัว่ ไปถ้าจ�ำเป็นต้องดึงมากเกินกว่าการดึงเพียงเล็กน้อยควรหยุดดึงและติดต่อสัตวแพทย์
โดยทันที เพื่อท�ำการผ่าลูกออกทางหน้าท้องหรือท�ำการตัดแบ่งแยกร่างลูกออกมา การดึงด้วยแรงมากเกินไปสามารถ
ท�ำอันตรายลูกโคและ/หรือแม่ และน�ำไปสู่ความทรมานและ/หรือความตาย ควรใช้การสุขาภิบาลอย่างเข้มงวดกับ
วิธีด�ำเนินการสูติกรรมทั้งหมด
การฉีดวัคซีนและการให้ยา
การฉีดวัคซีนเป็นส่วนประกอบส�ำคัญในโปรแกรมสุขภาพของฝูงสัตว์ ควรใส่ใจเพื่อท�ำให้มั่นใจว่าการใช้
การจับต้อง และท�ำการเก็บรักษาวัคซีนและยาควบคุม หรือยาทดลองอย่างถูกต้อง ต�ำแหน่งการฉีดทีน่ ยิ มท�ำคือทีแ่ ผงคอ
ส�ำหรับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าใต้ผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับยาทดลองที่ใช้ในการวิจัยอาจต้องการหรือนิยม
ท�ำที่ต�ำแหน่งอื่นตามโปรโตคอลการวิจัยก�ำหนด นักวิจัยและพนักงานดูแลสัตว์ควรใช้วิธีการปฏิบัติจัดการที่เกี่ยวกับ
การใช้กระบอกฉีดยาและการจับเข็มอย่างดีที่สุด ข้อแนะน�ำอย่างเคร่งครัดคือการใช้และการเปลี่ยนกระบอกฉีดยา
และเข็ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลและการแพร่โรค
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บทที่ 6

การตอน
การตอนโคเนื้อเพศผู้ท�ำเพื่อลดความก้าวร้าว ป้องกันอันตรายทางกายต่อสัตว์ตัวอื่นในฝูงและต่อผู้จับสัตว์
ส่งเสริมการควบคุมการสืบพันธุ์ การคัดเลือกทางพันธุกรรม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทางด้านรสชาติ
และความนุ่มของเนื้อ การตอนโครุ่นเป็นวิธีปฏิบัติการจัดการที่จ�ำเป็นสอดคล้องกันกับการผลิตเนื้อ
วิธีการตอนโคที่ยอมรับได้มีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การท�ำศัลยกรรมตัดลูกอัณฑะด้วยมีดหรือใบมีดผ่าตัดเพื่อ
เปิดถุงอัณฑะและตัดหรือฉีกท่อน�ำเชือ้ ด้วยอุปกรณ์บบี หรือตัดท่อ มีการใช้วธิ กี ารทีไ่ ม่เสียเลือดโดยใช้หว่ งยางชนิดพิเศษ
หรือแถบท่อยางส�ำหรับศัลยกรรม (ใส่ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ) เพื่อท�ำให้เกิดการขาดเลือด และในที่สุด
เนื้อเยื่อตอนล่างต�่ำกว่าต�ำแหน่งที่ถูกรัดด้วยห่วงหรือแถบเกิดการลอกหลุด อาจใช้ระบบแถบที่มีแรงตรึงมากภายใต้
การก�ำกับของสัตวแพทย์ และ/หรือ การฝึกอบรมในสถานการณ์เหล่านั้นเมื่อการตอนโดยการผ่าตัดอาจน�ำไปสู่
การแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด หรือเมือ่ การตอนโดยการผ่าตัดไม่เหมาะสมเพราะมีผลต่อโปรโตคอลการวิจยั วิธกี ารตอน
ที่ใช้ควรค�ำนึงถึงอายุของสัตว์และน�้ำหนัก ระดับความช�ำนาญของนักเทคนิค สภาวะสภาพแวดล้อมและสถานที่อ�ำนวย
ความสดวกที่มีอยู่ ตลอดจนความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ ไม่ว่าวิธีการตอนเป็นอย่างไรควรด�ำเนินการปฏิบัติ
โดยหรือภายใต้การก�ำกับของบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตอุปกรณ์การตอน
และยอมรับได้ตามวิธีปฏิบัติทางสัตวบาล (Battaglia and Mayrose, 1981; Ensminger, 1983)
การตอนโดยการผ่าตัดเป็นการท�ำในระยะสั้น โดยมีการตอบสนองความเจ็บปวดระยะเวลาสั้นๆ การตอน
โดยไม่เสียเลือดเกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ความเจ็บปวดระยะสั้นที่น้อยกว่าแต่มีตัวบ่งชี้ความเจ็บปวดระยะยาวอย่างเรื้อรัง
(Moloney et al., 1995; Thuer et al., 2007) ควรใช้การตอนโดยไม่เสียเลือดเมือ่ การตอนโดยผ่าตัดจะน�ำไปสูก่ ารแทรกซ้อน
หลังการผ่าตัดหรือเมือ่ การตอนโดยผ่าตัดไม่เหมาะสมเพราะว่ามีผลกระทบต่อโปรโตคอลการวิจยั การตอนมีความเครียด
น้อยกว่าเมื่อท�ำเมื่อแรกเกิดหรือเพิ่งเกิดได้ไม่นาน แต่มีรายงานว่ามีความเครียดน้อยกว่าถ้าท�ำก่อนสัตว์อายุ 2 หรือ
3 เดือนหรือก่อนสัตว์มีน�้ำหนัก 230 กก (Farm Animal Welfare Council, 1981) แนะน�ำอย่างยิ่งให้ตอนลูกโคเมื่อ
อายุน้อยที่สุดเท่าที่ท�ำได้
อาจฉีดยาชาเข้าถุงอัณฑะของลูกโคน�้ำหนักมากกว่า 230 กก เมื่อใช้การตอนด้วยการผ่าตัดหรือเมื่อท่อน�้ำเชื้อ
ถูกหนีบ อาจใช้ยาชาชนิดทาบนแผลเปิด ในสัตว์ทใี่ ช้ยาชาเพือ่ การตอนเป็นตัวบ่งชีก้ ารปรับปรุงสวัสดิภาพสัตว์ ยังไม่พบ
ว่าท�ำให้สมรรถภาพสัตว์ดีขึ้น (Ting et al., 2003; Wildman et al., 2006; Rust et al., 2007) ควรตระหนักว่าผลของยา
มีฤทธิส์ นั้ ถึงกระนัน้ ควรน�ำวิธดี ำ� เนินการไปใช้เพือ่ ลดความเจ็บปวดและความไม่สบายให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในโคอายุมากกว่า การตอนโคอายุมากที่มีน�้ำหนักมากกว่าควรท�ำโดยผู้มีความช�ำนาญเท่านั้น ต้องใช้เทคนิคและ
วิธีด�ำเนินการเพื่อห้ามเลือดเมื่อจ�ำเป็นต้องตอนโคน�้ำหนักมากเหล่านี้ ไม่พบว่ามีข้อได้เปรียบในการวางยาสลบ
เมื่อท�ำการตอนโดยไม่เสียเลือด (Chase et al., 1995)
ควรค�ำนึงเพิม่ เติมถึงโอกาสการติดเชือ้ หลังการตอน ควรท�ำให้อปุ กรณ์ปลอดเชือ้ และควรท�ำความสะอาดสถาน
ทีต่ ามหลักสุขาภิบาล สามารถลดการติดเชือ้ ตามหลังการตอนให้เหลือน้อยได้โดยการเก็บสัตว์อยูใ่ นบริเวณทีส่ ะอาดและ
ห่างไกลจากดินโคลนหรือการปนเปื้อนมากเกินไปจนกระทั่งแผลหายสนิท ถ้าบาดทะยักเป็นโรคที่มักพบมาก่อนหรือ
ใช้วิธีการตอนโดยไม่เสียเลือด สัตวแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพฝูงสัตว์ควรก�ำหนดโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
การตัดเขา
เขาของโคสามารถท�ำให้สัตว์ตัวอื่นฟกช�้ำและบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการขนส่งและการจับ เขา
ของโคโตเต็มวัยสามารถเป็นภัยต่อมนุษย์ โคที่ไม่มีเขาใช้พื้นที่ในแปลงขุนและรางอาหารน้อยกว่า เมื่อท�ำได้ควรใช้
พันธุ์ไม่มีเขา
ไม่มีการควบคุมการตัดปุ่มเขาและตัดเขาของโคในสหรัฐ สมาคมสัตวแพทย์แห่งแคนาดาแนะน�ำว่าควรท�ำการ
ตัดปุ่มเขาภายในสัปดาห์แรกเกิด (CVMA, 1996) การจี้ปุ่มเขาในสหราชอาณาจักรท�ำด้วยเหล็กร้อนเป็นที่นิยมมากกว่า
การตัดเขา และแนะน�ำว่าควรท�ำก่อนโคมีอายุถึง 2 เดือน ในออสเตรเลียจ�ำกัดการตัดเขาโดยปราศจากยาสลบเฉพาะที่
หรือยาชาเฉพาะสัตว์ที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน (LaFontaine, 2002) ลูกโคที่ประสบความเจ็บปวดและความเครียดน้อย
กว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่า และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าเมื่อการตัดเขาท�ำเมื่อสัตว์อายุน้อยมาก
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(Newman, 2007) Stafford และ Mellor (2005) พบว่าการใช้ยาสลบเฉพาะที่สามารถก�ำจัดพฤติกรรมการหลุดหนี
ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการตัดเขาได้จริง และพบการตอบสนองของคอร์ติซอลต่อการตัดเขามีความล่าช้า 2 ชั่วโมง
เมื่อเป็นไปได้สนับสนุนให้ใช้ยาสลบเฉพาะที่ส�ำหรับการตัดเขา มีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการตัดเขาอยู่ใน ข้อแนะน�ำ
ของ AVMA เรื่องการตอนและการตัดเขา (2008) และในบทที่ 10 แกะและแพะ
เมื่อเลือกใช้โคพันธุ์มีเขา การหยุดการงอกของเขา (การตัดเขาออก) ควรท�ำภายใต้การควบคุมของผู้มี
ประสบการณ์ด้วยเทคนิคถูกต้อง (Ensminger, 1970; Battaglia and Mayrose, 1981) ควรตัดปุ่มเขาออกเมื่อแรกเกิด
หรือภายในหนึ่งเดือนแรกด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การจี้ด้วยเหล็กร้อน การจี้ด้วยสารเคมี ใช้มีดคม หรือเครื่องมือกลที่มี
ในท้องตลาด แนะน�ำอย่างหนักแน่นให้ตัดเขาลูกโคเมื่ออายุน้อยที่สุดเท่าที่ท�ำได้
เมื่อจ�ำเป็นต้องตัดเขาในโคอายุมากกว่าควรใช้วิธีที่ลดความเจ็บปวดและเสียเลือดและป้องกันการติดเชื้อ
การตัดเขาควรท�ำโดยบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ในวิธีนั้น ควรใช้การจับบังคับอย่างเหมาะสมและยาสลบ
เฉพาะที่เพื่อควบคุมความเจ็บปวดเมื่อตัดเขาโคอายุมากกว่าหนึ่งเดือน (>50 กก) หลังการตัดเขาควรติดตามดูว่ามีเลือด
ออกและการติดเชื้อ ควรตัดเขาโคโตเต็มวัยถ้าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อสัตว์ร่วมฝูงหรือมนุษย์ การตัดเขาอาจกด
การเจริญเติบโตของโค (Loxton et al., 1982)
ในกรณีที่โรงนอนและคอกมีที่ว่างกว้างขวาง (เช่น เป็น 2 เท่าของที่พื้นที่แนะน�ำ) อาจพิจารณาการตัดแต่ง
ปลายเขา (ตัดปลายทิ้งเท่านั้น) เป็นวิธีทางเลือก เพื่อลดโอกาสเกิดฟกช�้ำหรือบาดเจ็บของสัตว์ร่วมคอก อย่างไรก็ดี
Ramsay และคณะ (1976) รายงานว่าหลังการขนส่ง การฟกช�้ำของซากมีบ่อยในโคที่ตัดปลายเขาเท่ากันกับโคมีเขา
วิธีการท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์
การท�ำเครื่องหมายระบุตัวสัตว์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการวิจัย เอื้อต่อการเก็บข้อมูล และช่วยในการ
สังเกตอาการเป็นประจ�ำและการท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ซ�้ำอีกครั้ง วิธีการท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ได้แก่ การแต้ม
สีบนผิวหนัง การติดเบอร์หู การสัก การตีตราร้อน การตีตราเย็น และการท�ำเครื่องหมายทางอิเลคโทรนิค ใช้การ
ติดเบอร์หูได้ดีที่สุดร่วมกับวิธีการท�ำเครื่องหมายอย่างถาวรมากกว่า เช่น การสัก หรือตีตรา เพราะว่าบางครั้งเบอร์ที่หู
หลุดหาย การตีตราร้อนบนผิวหนังใช้เป็นวิธีระบุตัวสัตว์ อย่างไรก็ดี การสูญเสียมูลค่าของหนังสัตว์ และจากการศึกษา
พบว่าการตีตราเย็นเจ็บน้อยกว่าการตีตราร้อน (Lay et al., 1992; Schwartzkopf-Genswein et al., 1997) ท�ำให้เริ่มต้น
ลดการตีตราร้อน และพิจารณาวิธีทางเลือกทดแทนการตีตราร้อน อย่างไรก็ตาม สีของผิวหนังและขนตลอดจนการเข้า
ถึงการใช้ไนโตรเจนเหลวหรือน�้ำแข็งแห้งที่มีจ�ำกัดในการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมอาจมีผลต่อการตีตราเย็นอย่าง
มีคณ
ุ ภาพได้ ในบางพืน้ ทีก่ ำ� หนดการตีตราตามกฎหมาย ทัง้ ตราร้อนและตราเย็นควรท�ำโดยบุคลากรทีผ่ า่ นการฝึกอบรม
เพื่อลดการสัมผัสผิวหนังกับตราประทับให้ถูกเฉพาะที่ต้องการให้เกิดตราเท่านั้น การจัดตั้งระบบการท�ำเครื่องหมาย
สัตว์แห่งชาติ (NAIS) ในรูปแบบที่เห็นด้วยตา (แผ่นป้าย) หรือ การท�ำเครื่องหมายด้วยป้ายติดหูที่มีคลื่นวิทยุ (RFID)
เป็นวิธกี ารท�ำเครือ่ งหมายสัตว์เพิม่ เติม เพราะระบบนีจ้ ะกลายเป็นมาตรฐานของโคทุกตัวโดยเป็นส่วนหนึง่ ของโปรแกรม
แห่งชาติ ผู้จัดการโคเนื้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝูงสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยในประเทศควรปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่ก�ำหนด
การติด (ฉีดหรือฝัง)
การฉีดหรือฝังส�ำหรับโคที่ใช้ในการวิจัยเป็นการปฏิบัติเพื่อการให้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตและเป็นวิธีการ
ให้สารทดสอบที่ท�ำได้ ควรท�ำอย่างถูกวิธีและในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อการดูดซึมอย่างถูกต้องและการตอบสนองอย่าง
สูงสุด ตามวิธีดั้งเดิมอุปกรณ์ดังกล่าวถูกฉีดหรือฝังไว้ใต้ผิวที่ต�ำแหน่งกึ่งกลางหนึ่งในสามส่วนด้านหลังของใบหู อย่างไร
ก็ดอี าจต้องมีตำ� แหน่งทดแทนตามทีร่ ะบุในโปรโตคอลการวิจยั ก�ำหนดให้ทำ� การฆ่าเชือ้ ทีต่ ำ� แหน่งติดอุปกรณ์เพือ่ ป้องกัน
การติดเชือ้ ควรใส่ใจระมัดระวังไม่ทำ� ให้หลอดเลือดใหญ่หรือกระดูกอ่อนของหูบาดเจ็บเมือ่ ท�ำการฝังทีต่ ำ� แหน่งหู ก�ำหนด
ให้ใช้วิธีปฏิบัติจัดการอย่างดีที่สุดในการใช้อุปกรณ์การฉีดหรือฝังและวิธีการจับเข็มที่ถูกต้องโดยบุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
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บทที่ 6

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มพูนส�ำหรับสภาพแวดล้อมของโคเนื้ออ้างถึงในบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

การจับและการขนส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจับและการขนส่งโคเนื้ออ้างถึงในบทที่ 5 การจับและการขนส่งสัตว์

ข้อค�ำนึงพิเศษ
สถานที่ส�ำหรับห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด
สถานการณ์การวิจัยและการสอนบางอย่างต้องการให้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด
อาจเก็บโคในคอกเมตาบอลิซมึ อุปกรณ์บงั คับหัวโค ห้องส�ำหรับศึกษาการหายใจ หรือห้องส�ำหรับศึกษาสภาพแวดล้อม
ควรหลีกเลี่ยงการให้โคอยู่ในสถานที่เหล่านี้ยกเว้นโปรโตคอลการทดลองก�ำหนด (เช่น การเก็บปัสสาวะ หรืออุจจาระ
อย่างสมบูรณ์ การเก็บตัวอย่างบ่อยๆ หรือการควบคุมสภาพแวดล้อม) และควรใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จ�ำเป็น
เพื่อวัตถุประสงค์การสอนหรือการวิจัย โคที่ถูกจับ หรืออยู่คอกชั่วขณะในที่แออัด ถูกรบกวนบ่อยๆ หรืออยู่ใกล้ชิด
กับมนุษย์ หรืออยู่ในสภาวะที่ไม่คุ้นเคย หรือสภาพห้องปฏิบัติการหรือการสอนควรมีอารมณ์สงบและให้ปรับตัวกับ
การสัมผัสกับบุคลากรผู้ดูแลสัตว์บ่อยๆ และกับสภาวะต่างๆ เหล่านี้ซึ่งสามารถมีผลในทางตรงกันข้ามต่อสัตว์
ในบางกรณี อาจเป็นการดีถ้าฝึกสัตว์ให้คุ้นเคยกับเชือกจูง เวลาที่ใช้ในการเตรียมโคเพื่อการใช้ในห้องปฏิบัติการช่วย
ปรับปรุงคุณภาพการวิจัยและความปลอดภัยต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ ไม่ควรแยกให้โคอยู่ต่างหากยกเว้นได้รับอนุมัติ
โดยคณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์เพื่อความต้องการของการทดลองโดยเฉพาะ เมื่อท�ำได้ โคควรเห็นโคตัวอื่น
ยกเว้นโปรโตคอลการทดลองมีความต้องการแสงสว่าง เป็นพิเศษ ควรออกแบบห้องส�ำหรับสัตว์ทุกห้องเพื่อ
ลดการผันแปรความเข้มของแสง ความเข้มแสงต�่ำสุดระหว่างช่วงเวลาสว่างส�ำหรับโคที่เลี้ยงอย่างเข้มงวดคือ 70 ลักซ์
(Manser, 1994) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้วงจรกลางวันกลางคืนสว่างและมืด และก�ำหนดแผนมาตรฐานประจ�ำวัน (Wiepkema,
1985) ควรก�ำจัดสิ่งขับถ่ายออกจากห้องปฏิบัติการแบบปิดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ควรล้างซองหรือคอกอย่างถี่ถ้วน
เมือ่ เริม่ ต้นการทดลองแต่ละครัง้ ถ้าสิง่ ขับถ่ายหรือสิง่ แปลกปลอม เช่น การท�ำความสะอาดทุกวันไม่สามารถก�ำจัดอาหาร
ที่เหลือ การล้างเพิ่มเติมระหว่างการทดลองอาจจ�ำเป็น วิธีการเก็บมูลสัตว์และปัสสาวะของโคในคอกเมตาบอลิซึม
อุปกรณ์บังคับหัวโค และห้องทดลองขึ้นอยู่กับการออกแบบและการก่อสร้างหน่วยนั้น การจัดการเพิ่มเติมอาจจ�ำเป็น
เพื่อเก็บรักษาสัตว์ให้สะอาดเมื่อพวกมันเลี้ยงอยู่ในคอกหรืออุปกรณ์บังคับ อาจจ�ำเป็นต้องล้างและแปรงขนเป็นประจ�ำ
เพื่อรักษาความสะอาดและหลีกเลี่ยงการมีแมลงวัน ควรมีคอก ซองและอุปกรณ์บังคับขนาดใหญ่พอเพื่อให้โคยืนขึ้น
หรือนอนลงโดยไม่ล�ำบากและควรมีความยาวพอเพื่อให้โคยืนได้ในท่าปกติ
ด้วยเหตุทมี่ คี า่ ใช้จา่ ยอันเกีย่ วข้องกับระบบการระบายอากาศทิศทางเดียวในสถานทีซ่ งึ่ สภาพแวดล้อมถูกควบคุม
มักพบมีการไหลเวียนกลับของอากาศออกจากห้องสัตว์เพียงบางส่วน (มากถึง 80%) และยอมรับได้ในการศึกษาหลาย
อย่าง การบ�ำบัดอากาศจ�ำเป็นในสถานทีท่ อี่ อกแบบเพือ่ การน�ำอากาศขับออกบางส่วนแม้เพียงเล็กน้อยกลับมาใช้ซำ�้ อีก
เพื่อก�ำจัดสารมีกลิ่น ก๊าซ และฝุ่นละออง
โคทีเ่ ลีย้ งในสภาพแวดล้อมควบคุมของห้องปฏิบตั กิ ารบางแห่งถูกจ�ำกัดกิจกรรมมากกว่าโคทีอ่ ยูใ่ นภาคการผลิต
เวลาที่โคอาจอยู่ในอุปกรณ์บังคับ คอกเมตาบอลิซึมหรือสภาพแวดล้อมห้องก่อนการปล่อยสู่คอกหรือสู่แปลงภายนอก
เพื่อการออกก�ำลังกายเพิ่มเติมไม่ควรนานเกินความจ�ำเป็น ในการศึกษาควรพิจารณาโอกาสต่างๆ เพื่อการออกก�ำลัง
กายเป็นประจ�ำ ถ้าไม่ขัดขวางโปรโตคอลการทดลอง ต้องดูแลการย้ายสัตว์จากห้องปฏิบัติการไปสู่สภาพแวดล้อม
ภายนอกเพื่อการออกก�ำลังกาย เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมาก ถ้าโคต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติ
การเช่นนี้นานมากกว่า 3 สัปดาห์ จึงควรใส่ใจเฉพาะต่อการตื่นตัวของสัตว์ ความอยากอาหาร ปริมาณมูลสัตว์

โคเนื้อ
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และปัสสาวะ และสภาพของตีน ขาและข้อตีนสัตว์ ควรใช้เสื่อยางหรือสิ่งทดแทนอื่นเพื่อเพิ่มความสบายของโค
ที่อยู่เป็นเวลานานบนพื้นแข็ง
การดูแลโคเนื้อที่ผลิตมาจากการพันธุวิศวกรรมและการโคลน และการใช้โคเนื้อในการวิจัยชีวการแพทย์
การที่โคเนื้อมีขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการดูแล และการใช้สัตว์ตัวแบบทดแทนในการวิจัยชีวการแพทย์การใช้
โคเนื้อเพื่องานนี้จึงลดลงอย่างมาก ถึงกระนั้นโคเนื้อก็มีบทบาทเพื่อความเข้าใจโรคต่างๆ ได้แก่ โรคการสะสมไลโซโซม
(เช่น mannosidosis) และ hemochromatosis (การมีเหล็กมากเกินไป) โรคซึ่งมีพื้นฐานทางพันธุกรรมมักเหมือนกับโรค
ต่างๆ พบในมนุษย์ ดังนั้นโคเนื้ออาจมีคุณค่าอย่างมาก เป็นสัตว์ตัวแบบในการวิจัยชีวการแพทย์บางกรณี นอกจากนี้
การใช้โค (แม้วา่ มักใช้โคนมมากกว่าโคเนือ้ ) เป็น bioreactors ส�ำหรับเภสัชภัณฑ์เป็นผลิตผลจากจีนของมนุษย์ (“pharming”)
ในน�้ำนม เลือด ปัสสาวะหรือเนื้อเยื่ออาจขยายการใช้โคเนื้อเพิ่มมากขึ้นเพื่อการประยุกต์ทางชีวการแพทย์ มาตรฐาน
ส�ำหรับการดูแลและสวัสดิภาพของโคเนื้อที่ใช้ในการวิจัยชีวการแพทย์ควรเป็นเช่นเดียวกันกับที่ใช้กับโคเนื้อทั้งหมด
อย่างไรก็ตามสถาบันหรือหน่วยงานทีใ่ ห้ทนุ ชีวการแพทย์อาจต้องให้ทำ� ตามข้อก�ำหนดเพือ่ โคเนือ้ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ชีวการ
แพทย์ เมื่อเริ่มการศึกษาโรคอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกหนือจากการมีวิธีด�ำเนินการที่เข้มงวด โดยสอดคล้องกับ
ข้อแนะน�ำส�ำหรับเป็นทางเลือกทดแทน ให้เป็นบรรทัดฐานส�ำหรับคณะกรรมการเพื่อสอดส่องดูแลส�ำหรับการรายงาน
วิธีด�ำเนินการสังเกตและการดูแลเพิ่มเติมด้วยการปฏิบัติที่เข้มงวดมากขึ้นโดยสอดคล้องกับสิ่งทดแทนบรรทัดฐานของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลเพื่อวีธีการการรายงาน ที่อยู่ การสังเกตและดูแล (เช่น แถลงการณ์บรรทัดฐานการรับประกัน
ของรัฐบาลกลาง คณะกรรมการชีวนิรภัยของสถาบัน การก�ำหนดเป็นสัตว์ทดลองหรือสัตว์เพื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจบอก
วิธีปฏิบัติดูแล) มากกว่าที่ใช้หรือเป็นที่ยอมรับ ภายใต้ระบบการวิจัยเกษตรและการผลิตที่เป็นต้นแบบ
ในบางกรณีมีเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในห้องปฏิบัติการใช้เพื่อการผลิตโคเนื้อในการวิจัย (โดยพันธุวิศวกรรม
การโคลน หรืออื่นๆ) การเจริญของตัวอ่อน การปฏิสนธิ การจับต้อง และ/หรือการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนมีความแตกต่าง
ในรูปร่าง สรีรวิทยา และการแสดงออกของจีนที่แสดงออกในการพัฒนาอย่างส�ำคัญ (Farin et al., 2004) ซึ่งอาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการ (เช่น การสังเกตอาการขณะคลอดลูกบ่อยขึ้น) ตัวอย่างเช่น โคที่ผลิตโดยวิธีนี้อาจมี
“กลุ่มอาการลูกขนาดใหญ่” และดังนั้นอาจต้องการการช่วยเหลือขณะคลอดลูกมากขึ้น (ดู การจัดการการคลอดลูกยาก)
ภาคเทคโนโลยีชวี ภาพของสัตว์ได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ งซึง่ อาจมีผลโดยตรง (พันธุวศิ วกรรม) และโดยอ้อม
(เช่น การพัฒนาวัคซีน) ต่อการวิจยั โคเนือ้ (Jain, 2008) และเป็นสิง่ ส�ำคัญต้องจดจ�ำว่าการเปลีย่ นแปลงทางพันธุวศิ วกรรม
ของโคเนื้ออาจท�ำให้ต้องให้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติต่อโคเนื้อเช่นกัน ความเกี่ยวข้องกับพันธุวิศวกรรมพบว่ามีผล
ทีไ่ ม่ได้คาดหมายจากการเปลีย่ นแปลงจีนในสัตว์ทไี่ ด้รบั การพันธุวศิ วกรรมหลายชนิด (เช่น เหตุการณ์ทมี่ ตี อ่ พันธุวศิ วกรรม
ท�ำให้โคเนื้อมีกล้ามเนื้อเพิ่มเป็นสองเท่า Rollin, 1996) ซึ่งต้องการความอุตสาหะของนักวิจัยและพนักงานดูแลสัตว์
ในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Rollin, 1996) อย่างไรก็ดี มาตรฐานโดยทั่วไปของการดูแลที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อที่ได้รับ
พันธุวิศวกรรมหรือการโคลน ควรมีเหมือนกับที่ใช้กับโคเนื้อทุกตัว ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเป็นพิเศษ
ซึ่งต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมการวิจัยเพื่อเอื้อต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างเฉพาะเจาะจง
มีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สัตว์พันธุวิศวกรรมอธิบายในบทที่ 1 และ 2

การุณยฆาต
พืน้ คอกปศุสตั ว์ ทางเดินลาดเอียง และทางเดินของสถานทีเ่ ก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์จะถูกก่อสร้างและบ�ำรุงรักษา
เพื่อให้ปศุสัตว์ยืนทรงตัวได้ดี (CFR, 2006)โดยสอดคล้องกับ กฎข้อบังคับการช�ำแหละปศุสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ของ
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ และส�ำนักงานบริการความปลอดภัยและการตรวจสอบอาหาร (FSIS) (USDA-FSIS, 2003)
ถ้าเก็บสัตว์นานกว่า 24 ชั่วโมง ในกรงทั้งหมดจะต้องมีการให้น�้ำและอาหาร ส�ำหรับสัตว์ที่อยู่ข้ามคืนที่นั่น
ในคอกจะมีพื้นที่พอเพียงส�ำหรับสัตว์ได้นอนลงด้วย (CFR, 2006) เอกสาร ข้อแนะน�ำการการุณยฆาตของสัตวแพทย
สมาคมแห่งอเมริกา (AVMA, 2007; current guidelines at http://www.avma.org/) แสดงรายการวิธกี ารุณยฆาตซึง่ เหมาะ
สมส�ำหรับสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง การฉีดยาบาบิทเู รตเข้าหลอดเลือดด�ำ การใช้โปแตสเซีย่ มคลอไรด์รว่ มกับการวางยาสลบทัว่ ไป
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และการยิงให้ทะลุเป็นวิธีการุณยฆาตที่ยอมรับได้ในทุกกรณี วิธีที่ยอมรับได้แบบมีเงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ การฉีดยา
คลอรอลไฮเดรตเข้าหลอดเลือดด�ำ (ตามหลังการท�ำให้ง่วงซึม) การยิงด้วยปืนที่หัวและการช๊อตด้วยไฟฟ้าในทุกกรณี
การุณยฆาตควรท�ำโดยบุคลากรผู้ได้รับการฝึกอบรม
ไม่สามารถใช้สารต่างๆ ทีม่ ผี ลตกค้างในเนือ้ เยือ่ ส�ำหรับการุณยฆาตสัตว์เคีย้ วเอือ้ งทีจ่ งใจเป็นอาหารของมนุษย์
หรือสัตว์ ยกเว้นสารเหล่านั้นผ่านการอนุมัติโดยส�ำนักงานอาหารและยา ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมี
ชนิดเดียวทีใ่ ช้ทำ� การุณยฆาตสัตว์ทเี่ ป็นอาหารในปัจจุบนั (สุกรเป็นหลัก) ซึง่ ไม่นำ� ไปสูก่ ารตกค้างในเนือ้ เยือ่ มักไม่แนะน�ำ
การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส�ำหรับการุณยฆาตสัตว์ใหญ่กว่า ซากของสัตว์ที่ถูกการุณยฆาตด้วยยาบาบิทูเรตอาจ
ยังมีสารตกค้างที่มีอันตราย และควรก�ำจัดซากสัตว์นี้ด้วยวิธีซึ่งป้องกันพวกมันจากการบริโภคโดยมนุษย์หรือสัตว์
จัดให้มีคอกที่ปกปิดพอเพียงส�ำหรับปศุสัตว์ที่ตาย เป็นโรคและพิการเพื่อป้องกันพวกมันจากสภาพอากาศ
เลวร้ายต่างๆ (CFR, 2006) สัตว์ที่เจ็บป่วยรักษาไม่ได้หรือบาดเจ็บอยู่ในความเจ็บปวดหรือทรมานอย่างเรื้อรัง
ควรถูกการุณยฆาตอย่างมีมนุษยธรรมโดยเร็วที่สุดเมื่อพวกมันได้รับการวินิจฉัยและมีความสอดคล้องกับวิธีด�ำเนินการ
ที่ AVMA แนะน�ำ (1993) ควรท�ำการก�ำจัดซากเหล่านั้นทันที่ให้เสร็จสิ้นโดยผู้ให้บริการเป็นการค้าหรือโดยวิธีอื่นๆ
(เช่น การฝัง การท�ำเป็นปุ๋ยหรือการเผาในเตาเผา) โดยสอดคล้องกับค�ำสั่งและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 7: โคนม

โค

นมมีทั้งลูกโค และโครุ่นที่จะเติบโตทดแทนโคสาว แม่โคระยะพักไม่รีดนม แม่โคก�ำลังให้น�้ำนม และโคพ่อพันธุ์ที่ใช้
ส�ำหรับการวิจยั และการสอนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลผลิตน�ำ้ นม ข้อก�ำหนดพืน้ ฐานส�ำหรับพิทกั ษ์สวัสดิภาพโคนมเป็นระบบ
การสัตวบาลอย่างเหมาะสม ซึ่งตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทั้งหมดของสัตว์และการจับบังคับสัตว์ที่มีมาตรฐานสูง
(Agriculture Canada, 1990)

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
การอ�ำนวยความสดวกทางกายภาพส�ำหรับโคนม ควรมีบริเวณที่แห้งและสบาย ส�ำหรับให้สัตว์นอนลง (Cook et al.,
2005) มีส่วนช่วยให้โคนอนหลับได้หลายชั่วโมงในแต่ละวันตามที่พวกมันต้องการ งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่าการไหลของเลือด
ไปสู่เต้านมซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับการสร้างน�้ำนมมีเพิ่มขึ้นเมื่อโคนอน (28%) มากกว่าเมื่อโคก�ำลังยืน (Metcalf et al., 1992)
เกณฑ์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับโคนม ได้แก่ อุณหภูมิสบาย (อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ)
ความสบายทางกาย (ที่ว่างและพื้นผิวสัมผัสซึ่งปลอดการบาดเจ็บ) การควบคุมโรค (มีการระบายอากาศดีและสภาพล้อมรอบ
สะอาด) และปลอดจากความหวาดกลัว โคสามารถเติบโตได้ในเกือบทุกภาคของโลกถ้าพวกมันได้รับเพิงที่พักพิงอย่างพอเพียง
ป้องกันจากลมพัดแรงมากเกินไป จากรังสีที่แผ่จากแสงอาทิตย์ และผลของการรวมตัวของไอน�้ำในอากาศ (Webster, 1983)
โคมีผลผลิตน�้ำนมลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 24°ซ (75°ฟ; West, 2003) หรือต�่ำกว่า -12°ซ (10°ฟ) ส�ำหรับโคพันธุ์โฮลสไตน
และพันธุ์บราวสวิส หรือต�่ำกว่า -1°ซ (30°ฟ) ส�ำหรับโคพันธุ์เจอซี่ (Yeck and Stewart, 1959; Young, 1981)
ความเครียดจากความร้อนมีผลกระทบต่อโคมากกว่าความเครียดจากความหนาวเย็น ในสภาพอากาศร้อนสามารถ
เพิ่มผลผลิตน�้ำนมด้วยการใช้แผงกั้นแสงอาทิตย์ การพ่นน�้ำเป็นฝอย การพ่นน�้ำเป็นละอองน�้ำ และวิธีการอื่นที่ท�ำให้เย็น
(Roman-Ponce et al., 1977; Bucklin et al., 1991; Armstrong, 1994; Armstrong and Welchert, 1994) ตลอดจน
การเปลี่ยนอาหาร (NRC, 1981) อุณหภูมิซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายอย่างคงที่ท�ำให้โคที่ก�ำลังให้น�้ำนมเหนื่อยล้า แต่การเพิ่ม
การได้รับพลังงาน (+1%/°ซ) และมากกว่าพลังงานที่สร้างโดยแม่โคสามารถชดเชยอุณหภูมิที่ต�่ำลงรวมทั้งอุณหภูมิที่ลดต�่ำลง
อย่างมาก ในการค�ำนึงถึงอุณหภูมสิ ภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจ�ำเป็นต้องพิจารณาระดับความชืน้ และปัจจัยความหนาว
จากลมด้วย การปรับตัวต่อความหนาวเย็นมีผลให้โคมีขนหนาขึ้นและมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากขึ้น (Curtis, 1983; Holmes
and Graves, 1994) เพราะว่าโคนมปรับตัวได้ดีต่อสภาพอากาศหนาว สัตว์ที่เลี้ยงสามารถทนได้หากรักษาอุณหภูมิอากาศใน
โรงเรือนให้เท่ากับหรือสูงกว่าอุณหภูมอิ ากาศภายนอกเล็กน้อย ในขณะเดียวกันการให้อตั ราการระบายอากาศทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ รักษา
ความแตกต่างต�่ำสุดนี้น�ำไปสู่คุณภาพอากาศที่ดี (Bickert, 2003b) เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่ต้องมีการป้องกันสัตว์จากลมพัดแรง และ
มีที่นอนแห้งท�ำให้ขนตัวแห้ง ฟูและชัน ตอบสนองความจ�ำเป็นทางโภชนะของสัตว์ และยอมให้สัตว์มีอิสระในการเคลื่อนไหว
ลูกโคนมแรกเกิดมีอุณหภูมิวิกฤติต�่ำกว่าอยู่ที่ 8 ถึง 10°ซ (50°ฟ) (Webster et al., 1978) การกินนมน�้ำเหลือง
ที่มีพลังงานสูงท�ำให้สัตว์ปรับตัวได้เร็วต่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ต�่ำถึง -23°ซ (-9°ฟ) และสูงถึง 35°ซ (95°ฟ) ในที่แห้ง
เพิงพักในร่มแต่ละแห่งที่มีคอก (Erb et al., 1951) หรือในกระท่อม (Jorgenson et al., 1970; Rawson et al., 1989; Spain and
Spiers, 1996)
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อาจให้ลูกโคอาศัยอยู่ล�ำพังในกระท่อมกลางแจ้งหรือภายในโรงเรือน ในคอกที่ปูสิ่งรองนอน หรือคอกยกพื้น ถ้าลูกโค
ถูกคุกคามด้วยอุณหภูมิต�่ำ พวกมันควรได้รับสิ่งปูนอนแห้งและป้องกันจากลมแรง การระบายอากาศอย่างถูกต้องเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างมากในโรงเรือนปิดทีม่ สี ตั ว์อยูห่ ลายตัว กระท่อมควรสะอาดตามหลักสุขาภิบาลโดยท�ำการล้างและตามด้วยการเคลือ่ นย้าย
กระท่อมไปที่ต�ำแหน่งอื่น หรือปล่อยให้กระท่อมเว้นว่างจากการเลี้ยงลูกโค (Bickert et al., 1994) ในสภาพอากาศร้อนหรือ
ระหว่างฤดูร้อน จ�ำเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมกระท่อมของลูกโค หรือบังร่มเพื่อให้มั่นใจว่าลูกโคต้องไม่ประสบความเครียด
จากความร้อนที่สูงมาก
ระบบทีอ่ ยูแ่ ละการจัดการผันแปรอย่างมากขึน้ อยูก่ บั การใช้ในการวิจยั และการสอนเฉพาะเรือ่ ง (Albright, 1983, 1987)
สถานที่ที่แนะน�ำส�ำหรับโคนมมีขอบเขตกว้างขวางมากตั้งแต่ทุ่งล้อมรั้ว แปลงปล่อย และแปลงให้ออกก�ำลังกายพร้อมเพิง
ที่พักร่ม ไปจนถึงโรงเรือนที่บุฉนวนกันความร้อนและมีการระบายอากาศด้วยเครื่องมือพิเศษเพื่อจับบังคับสัตว์ แยกสัตว์
ออกจากกันและการรักษาโค (Bickert, 2003a) โดยทั่วไปมีการใช้อุปกรณ์ที่ใช้บังคับหัว (หนึ่งอันต่อแม่โคหนึ่งตัว) แปลงปล่อย
และที่บังแดดในบริเวณอบอุ่นกึ่งแห้งแล้ง ทุ่งหญ้าและเพิงที่พักร่มมักใช้ในบริเวณที่อบอุ่นชื้น มีการใช้โรงเรือนที่มีการระบาย
อากาศตามธรรมชาติรว่ มกับมีคอกอิสระอย่างกว้างขวางทัง้ ในบริเวณอบอุน่ และหนาวเย็น มักใช้โรงเรือนขนาดเล็กกว่าทีบ่ ฉุ นวน
และมีการระบายอากาศร่วมกับการผูกโคให้ยืนคอกในสภาพอากาศเย็นกว่า
การวิจัยบุกเบิกแสดงข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ส�ำหรับที่อยู่ของแม่โคนมระหว่างฤดูหนาวแทนที่จะปล่อยพวกมัน
ไว้ภายนอก (Plumb, 1893) เพือ่ เพิม่ พูนสภาพแวดล้อมระหว่างมีอากาศดี และเพือ่ สุขภาพโดยรวมและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสัตว์
ถ้าเป็นไปได้ควรย้ายแม่โคจากคอกในโรงเรือนออกไปสู่แปลงหญ้าที่พวกมันสามารถเลียตัวเองหรือตัวอื่น (Wood, 1977)
ยืดตัว ผึ่งตัวกลางแดด แสดงพฤติกรรมการเป็นสัดและออกก�ำลังกาย (Albright, 1993b) การออกก�ำลังกายช่วยลดอุบัติการ
ปัญหาต่างๆ ของขา เต้านมอักเสบ ท้องอืด และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการคลอด (Gustafson, 1993)
การเลีย้ งแม่โคห่างจากดินโคลนและสิง่ ขับถ่ายช่วยเพิม่ ผลผลิตของพวกมัน และลดพยาธิภายในร่างกาย และการติดเชือ้
ที่ตีน แนวโน้มปัจจุบันและค�ำแนะน�ำมักนิยมเลี้ยงโคนมตลอดช่วงชีวิตในระยะเวลาให้ผลผลิตบนที่ดินเปล่าไม่ปิดคลุม
ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ และบนพืน้ คอนกรีตในภาคเหนือของสหรัฐฯ พืน้ คอนกรีตควรมีผวิ หน้าซึง่ ให้สตั ว์ยนื ทรงตัว
ได้ดีแต่ไม่ท�ำให้บาดเจ็บ (Albright, 1994, 1995a) ผิวคอนกรีตควรหยาบแต่ไม่แตกแยก และผิวหน้าละเอียดควรเรียบเพียงพอ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกของตีนโค การขูดผิวหน้าคอนกรีตมักท�ำเพื่อก�ำจัดสันขนาดเล็กที่เกิดขึ้นระหว่างการฉาบปิดผิว
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของระบบการผลิตอย่างเข้มงวดมีจ�ำกัด อย่างไรก็ดีมีการแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับ
ความสบาย ความเป็นอยู่ที่ดีพฤติกรรม การสืบพันธุ์ และสุขภาพของเต้านม ตีนและขาของแม่โคที่อยู่บนพื้นคอนกรีตเป็น
เวลาต่อเนือ่ งยาวนาน ควรย้ายแม่โคจากคอนกรีตไปยังแปลงดินหรือทุง่ หญ้าเพือ่ เป็นการสร้างความปลอดภัยอย่างน้อยระหว่าง
ช่วงเวลานมแห้ง นอกจากนี้ข้อดีเพิ่มเติมคือเมื่อแม่โคอยู่บนดินหรือทุ่งหญ้าตามที่แนะน�ำ พบว่ามีอัตราและระยะเวลาการเป็นสัด
มีเพิ่มมากขึ้นกว่าแม่โคที่เลี้ยงอยู่บนคอนกรีต (Britt et al., 1986)
การออกก�ำลังกายในช่วงระยะแห้งนมไม่มีผลเสียต่อผลผลิตน�้ำนมแต่มีผลท�ำให้แม่โคแข็งแรง การบังคับให้ออกก�ำลัง
กายหลังคลอด ช่วยลดการกินอาหารที่ให้พลังงานและผลผลิตน�้ำนม ดังนั้นจึงไม่แนะน�ำการบังคับสัตว์ออกก�ำลังกาย (Lamb
et al., 1979)
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการให้โคอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมควบคุมของห้องปฏิบัติการ (เช่น แสง การเก็บของเสีย และ
ห้องศึกษาเมตาบอลิซึมหรือสภาพแวดล้อม) บทที่ 3 อ้างถึงการสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

บริเวณ

ขนาดของบริเวณที่ส�ำคัญของโคนมระหว่างพันธุ์และภายในพันธุ์เดียวกันผันแปรตามน�้ำหนักน้อยกว่าอายุ อายุและ
สภาพร่างกายของสัตว์ ความยาวล�ำตัว และความกว้างของสะโพกตลอดทุกพันธุ์มีขนาดค่อนข้างสม�่ำเสมอ (±5%) ที่น�้ำหนัก
ระหว่าง 180 และ 450 กก (400 และ 1,000 ปอนด์; ASAE, 1987) ในสหรัฐฯ มากกว่า 94% ของโคนมเป็นพันธุ์โฮลสไตนส์
และบริเวณที่แนะน�ำส�ำหรับลูกโคเพศเมียและโคสาวมักเกี่ยวข้องกับฝูงโคพันธุ์โฮลสไตนส์ (Woelfel and Gibson, 1978; Graves
and Heinrichs, 1984; Heinrichs et al., 1994; MWPS, 1995) กราฟแสดงการเจริญเติบโตเฉลี่ยตามปกติสัมพันธ์กับขนาด
เส้นรอบวงของหัวใจ และน�้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามอายุสัตว์เมื่อมีชีวิต (Woelfel and Gibson, 1978; Graves and Heinrichs, 1984;
Heinrichs et al., 1994; MWPS, 1995)
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ความยาวของคอกขังเดี่ยวควรยาวกว่าความยาวตัวสัตว์เล็กน้อยซึ่งถือว่าเป็นระยะความยาวระหว่างกระดูกสะโพก
และส่วนหน้าของไหล่ทั้งสองข้าง (ASAE, 1987) หรือระหว่างกระดูกสะโพกและหน้าอก (Irish and Merrill, 1986) ส�ำหรับ
ความกว้างของซองบังคับหัวและคอกส�ำหรับผูกยืนโรง ควรมีสดั ส่วนความกว้างต่อความยาวคอกอย่างน้อย 0.7 (MWPS, 1985)
ความกว้างของคอกปล่อยอิสระควรเป็นสองเท่าของความกว้างของสะโพก (Irish and Merrill, 1986) ขนาดเหล่านี้ใช้เป็น
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับโคพันธุ์โฮลสไตนส์ดังแสดงในตาราง 7-1 และ 7-2
โคนมชอบคอกที่มีขนาดใหญ่และสบายมากกว่า และใช้คอกอิสระ 9 ถึง 14 ชั่วโมงทุกวัน (Schmisseur et al., 1966;
Irish and Martin, 1983) อาจปรับระบบคอกอิสระส�ำหรับการทดลองอาหารโดยการใช้ประตูไฟฟ้า แนะน�ำคอกอิสระส�ำหรับ
โคนมที่ใช้ในโปรแกรมการสอน การเลี้ยงนาน และการวิจัยส่วนใหญ่ทั่วสหรัฐฯ ขอบเขตของขนาดคอกที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับ
แม่โคพันธุ์โฮลสไตนส์โตเต็มวัย (Graves, 1977; MWPS, 2000) แสดงอยู่ในตาราง 7-1 และ 7-2

สิ่งรองนอน

โคนมขณะพักควรมีที่นอนแห้ง คอกตามปกติควรมีสิ่ง ย ขี้กบและข้าวเปลือก วัสดุรองนอนที่เป็นสารอนินทรีย์
(ทรายหรือหินปูนป่น) ให้สภาพแวดล้อมซึ่งสนับสนุนการเจริญของเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบน้อยกว่า สิ่งรองนอนที่เป็นทราย
อาจท�ำให้แม่โคเย็นกว่าฟางหรือขี้เลื่อย เมื่อเลือกวัสดุส�ำหรับรองนอนควรพิจารณาสภาพอากาศที่แตกต่างแต่ละภาคและ
ตัวเลือกสิ่งรองนอนที่หลากหลาย สิ่งรองนอนควรมีการซึมซับดี ปลอดจากสารเคมีหรือสิ่งตกค้างที่เป็นพิษซึ่งอาจท�ำอันตราย
ต่อสัตว์หรือมนุษย์ และควรเป็นชนิดที่สัตว์กินไม่ได้ อัตราการใส่เพิ่มหรือการเปลี่ยนสิ่งรองนอนควรเพียงพอเพื่อรักษาให้
สัตว์แห้ง ควรใช้สิ่งรองนอนแห้งวางบนพื้นซองชนิดถาวรที่เป็นเสื่อยาง (Albright, 1983) สิ่งรองนอนที่เสริมบนพื้นช่วยซึมซับ
ความชื้นและรวบรวมสิ่งขับถ่ายของสัตว์ที่ถูกเหยียบย�่ำในซอง เพิ่มความยืดหยุ่นท�ำให้ซองสบายมากกว่าและลดโอกาส
การบาดเจ็บต่างๆ (MWPS, 2000)
การปูสิ่งรองนอนบนพื้นคอกที่แข็ง เช่น คอนกรีต หรือดินอัดแน่นสามารถเป็นที่รองนอนที่สัตว์ชอบ การปู
วัสดุรองนอนท�ำโดยใส่วัสดุรองนอนอัดแน่น 8 ถึง 10 ซม (3 ถึง 4 นิ้ว) และหุ้มห่อด้วยสิ่งทอ (โพลี่โพรไพลีนชนิดหนาหรือ
วัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน) อาจใช้ยางตัดละเอียดและแนะน�ำใส่ในที่นอน (Underwood et al., 1995) สิ่งรองนอนปริมาณเล็กน้อย
(ฟางสับ) วางบนที่นอนช่วยรักษาให้ผิวแห้งและแม่โคสะอาด (MWPS, 2000)

การระบายอากาศ

การระบายอากาศมีผลต่อสภาพแวดล้อมของสัตว์ทุกด้าน (Bickert, 2005) โดยส่วนใหญ่การระบายอากาศมีส่วน
เกี่ยวพันกับสุขภาพระบบหายใจของสัตว์ คุณภาพของอากาศที่สัตว์หายใจเข้าโดยตรงมีผลกระทบต่อสุขภาพและโรคของสัตว์
แต่กระนั้นการระบายอากาศทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ด้านอื่นหลายด้านด้วย การะบายอากาศที่ดี
ในบริเวณที่สัตว์นอนให้น�้ำนมช่วยรักษาให้สิ่งรองนอนแห้งเป็นหนึ่งปัจจัยซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพเต้านมเป็นอย่างดี การระบาย
อากาศดีตลอดแนวทางเดินช่วยรักษาพื้นผิวทางเดินให้แห้ง เป็นสภาพซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพตีนของสัตว์อย่างสมบูรณ์และ
ลดอุบัติเหตุการหกล้ม การระบายอากาศดีอาจน�ำมาซึ่งผลการผลิตมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การรักษาการเคลื่อนของอากาศใน
บริเวณกินอาหารท�ำให้สตั ว์สบายมากขึน้ ซึง่ มีความส�ำคัญเป็นพิเศษในสภาพอากาศร้อนโดยเป็นตัวช่วยการกินอาหารแห้ง บริเวณ
ที่สบายและระบายอากาศอย่างดีสนับสนุนให้สัตว์นอนลงเป็นส่วนส�ำคัญต่อสุขภาพสัตว์หลายด้าน (การหมักอาหาร เลือดที่
ไปเลี้ยงเต้านม)
การระบายอากาศน�ำอากาศภายนอกเข้าสู่โรงเรือนที่มีการสะสมความชื้น ความร้อน และสิ่งปนเปื้อนอื่นที่สัตว์
สร้างขึน้ มาทัง้ หมด จากนัน้ อากาศถูกระบายออกสูภ่ ายนอก การระบายอากาศเป็นกระบวนการแลกเปลีย่ นอากาศโดยทีอ่ ากาศ
ปนเปื้อนภายในโรงเรือนมีการแลกเปลี่ยนกับอากาศบริสุทธิ์จากภายนอก เราเน้นเรื่องส่วนประกอบความชื้นในอากาศ
เพื่อก�ำหนดอัตราการระบายอากาศที่วัดด้วยความชื้นสัมพัทธ์ แต่ความชื้นเป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถถูกก�ำจัดโดยการระบาย
อากาศ นอกจากนี้ยังมีสิ่งปนเปื้อนอื่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วย
การระบายอากาศเป็นกระบวนการการเจือจางอย่างแท้จริง อากาศเคลือ่ นทีผ่ า่ นโรงเรือนซึง่ ตามความจริงช่วยเจือจาง
อากาศภายในโรงเรือนและส�ำคัญอย่างมากเพื่อเจือจางส่วนประกอบอื่นทั้งหมด การเจือจางลดความเข้มข้นของความชื้น
และความร้อน การเจือจางยังลดความเข้มข้นของเชื้อก่อโรค ก๊าซอันตรายและฝุ่น และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่มีอยู่ในอากาศ

โคนม
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ตาราง 7-1. ตัวเลือกและขนาดที่แนะน�ำ1 ส�ำหรับคอกและซองส�ำหรับโคนมที่ใช้ในการวิจัยการเกษตรและการสอน
ส่วนประกอบ
ลูกโคแต่ละตัว
จนถึงอายุ 2 เดือน [ถึง 91 กก (ถึง 200 ปอนด์)]
จนถึงอายุ 7 เดือน [ถึง 182 กก (ถึง 400 ปอนด์)]
ลูกโคหย่านมเลี้ยงเป็นกลุ่ม3
[182 กก (<400 ปอนด์; 3 to 12/กลุ่ม)]

ตัวเลือก
กระท่อมและสนามหรือล่ามเชือก
คอกปูวัสดุรองนอน
ซอง2
กระท่อมย้ายที่ได้ (กระท่อมชั้นยอด)
และสนาม2
คอกภายในโรงเรือน
ปูด้วยถุงรองนอน
ทางเดินที่เรียบ
แม่โคเลี้ยงในคอกเป็นกลุ่ม3 6 ถึง 20 ตัว/กลุ่ม
มีคอกอิสระ
181 ถึง 454 กก (400 ถึง 1,000 ปอนด์)
ปูด้วยถุงรองนอน
34 ถึง 136 กก (75 ถึง 300 ปอนด์) 		

25 ถึง 30 ฟุต2/ตัว
10 × 16 ถึง 20 ฟุต
10 × 8 ถึง 10 ฟุต

คอกอิสระ
คอกผูกเชือก

6 ถึง 8 ม2/t
1.5 ถึง 3 ม2/ตัว
8 ถึง 12 ม2/t
4 ถึง 9 ม2/ตัว
9.3 ถึง 14.ม2/ตัว
3.1 × 3.1 ถึง 3.7 × 4.3 ม
13 ถึง 22.3 ม2/ตัว
3.1 × 4.3 ม
1.4 × 2.5 ถึง 2.6 ม
ถึง 1.8 × 360 ม
(ดูตาราง 7-2)
(ดูตาราง 7-2)

3 to 4 ฟุต2/cwt
16 ถึง 30 ฟุต2/ตัว
4 ถึง 6 ฟุต2/cwt
40 ถึง 96 ฟุต2/ตัว
100 ถึง 160 ฟุต2/ตัว
10 × 10 ถึง 12 × 14 ฟุต
140 ถึง 240 ฟุต2/ตัว
10 × 14 ฟุต หรือใหญ่กว่า
54 × 97 ถึง 102 นิ้ว
ถึง 72 × 188 นิ้ว

แปลงปรับพื้นแล้ว

9 ม2/ตัว

100 ฟุต2/ตัว

แปลงปล่อย ไม่ปรับพื้น

46 ม2/ตัว

500 ฟุต2/ตัว

แม่โคแห้งนมและโคสาว
ปูด้วยถุงรองนอนและมีทางเดิน
[454 กก (>1,000 ปอนด์] 		
คอกแม่ตั้งท้องหรือแยก(5% ของแม่โค)5
พื้นไม่ลื่น ปูวัสดุรองนอน
คอกมีพื้นขรุขระ
คอกผูกเชือก
โคก�ำลังรีดนม
		

6 ถึง 12 ฟุต2/ตัว
24 ถึง 32 ฟุต2/ตัว
10 ถึง 15 ฟุต2/ตัว
21 ฟุต2/ตัว

2.3 ถึง 2.8 ม2/ตัว
3.1 × 4.9 to 6.1 ม
3.1 × 2.4 to 3.1 ม
(ดูตาราง 7-2)
8 ถึง 12 ม2/t
1.5 ถึง 5.6 ม2/ตัว
5. ถึง 8 ม2/t
4 1.5 ถึง 2.3 ม2/ตัว

พื้นปูด้วยหินชนวน
มีพื้นไม่ชัน
พื้นและทางเดินมีวัสดุปกคลุม

โคเพศผู้ โตเต็มวัยแต่ละตัว

ขนาด
1.5 ถึง 3 ม2/ตัว
2.2 ถึง 3 ม2/ตัว
0.6 ถึง 0.8 × 1.5 to 1.8 ม2/ตัว
ม2/ตัว

4 ถึง 6 ฟุต2/cwt
16 ถึง 60 ฟุต2/ตัว
2.5 ถึง 4 ฟุต2/cwt
16 ถึง 25 ฟุต2/ตัว

ขนาดซึ่งไม่รวมทางเข้าส�ำหรับอาหารและการท�ำความสะอาด
โปรโตคอลวิจัยอาจต้องให้มีการใช้คอกเดี่ยวส�ำหรับลูกโคแต่ละตัว
3
แหล่งที่แตกต่างกันใช้กลุ่มอายุแตกต่างกัน มีการผันแปรน�้ำหนักเพิ่มขึ้นตามอายุ
4
พื้นที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ที่ว่างระหว่างร่องคือ 3.18 ซม ที่ 169 กก, 3.82 ซม ที่ 170 กก, และ 4.45 ซม ที่ 250 ถึง 500 กก (1.25 นิ้ว ที่ 374 ปอนด์, 1.5
นิ้ว ที่ 375 ปอนด์, และ 1.75 นิ้ว ที่ 550 ถึง 1,100 ปอนด์; Woelfel and Gibson, 1978)
5
นอกเหนือจากคอกแม่ตั้งท้อง แนะน�ำให้มีสถานที่ส�ำหรับการรักษาและการจับ (Anderson, 1983; Anderson and Bates, 1983; Bates and Anderson, 1983;
Graves, 1983; Veenhuisen and Graves, 1994; MWPS, 1995)
1

2

อีกด้วย อัตราการเจือจางของการระบายอากาศมักแสดงเป็นการแลกเปลี่ยนอากาศต่อหนึ่งหน่วยเวลา ตัวอย่างเช่น อัตรา
การระบายอากาศที่แลกเปลี่ยนอากาศ 4 ครั้งต่อชั่วโมงแสดงว่าปริมาตรทั้งหมดของที่ว่างที่มีการถ่ายเทอากาศ (เช่น โรงเรือน
แห่งหนึ่ง) แทนที่ทุกชั่วโมง ตามความจริงแล้วอากาศบางส่วนอาจพัดข้ามส่วนใช้งานของโรงเรือนโดยขึ้นกับรูปทรงเรขาคณิต
ของพื้นที่ การออกแบบหัวจ่ายที่ควบคุมอากาศเข้าและอื่นๆ ดังนั้นประสิทธิภาพของการระบายอากาศมักไม่เป็น 1.0 แต่
บางครั้งน้อยกว่า บางทีเป็น 0.65
เมื่อลดการระบายอากาศลงต�่ำกว่าระดับที่แนะน�ำ มักท�ำเพื่อท�ำให้โรงเรือนอุ่นขึ้นด้วยความร้อนของสัตว์ซึ่งเป็น
ความพยายามผิดวิธี แต่น�ำความชื้นออกไปน้อยกว่า บางครั้งเกิดผลท�ำให้ความชื้นเพิ่มสูงขึ้นตามมาและขาดการระบายอากาศ
อย่างถูกต้อง มักเกิดการควบแน่นของไอน�ำ้ ซึง่ สามารถลดโดย 1) การมีฉนวนบุในโรงเรือน 2) การใช้ผลของกรีนเฮ้าส์ (greenhouse
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effect) 3) การให้ความร้อนเสริม หรือ 4) การลดความชื้นของอากาศภายในโรงเรือน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มความร้อนท�ำให้ลด
ความชืน้ สัมพัทธ์ของอากาศโดยปราศจากความจ�ำเป็นต้องแลกเปลีย่ นอากาศ การเพิม่ ปริมาณความชืน้ ในอากาศอย่างมากเป็น
ไปได้และถ้าท�ำให้อากาศร้อนขึ้น จึงท�ำให้ความชื้นสัมพัทธ์คงอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ ดังนั้นถ้าวัดความชื้นสัมพัทธ์เป็นค่าของ
คุณภาพอากาศอาจดูเหมือนมีค่าของคุณภาพอากาศน่าพอใจ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความชื้นส่วนเกินอาจไม่ปรากฎ การลดการ
เจือจางมีผลจริงในการเพิม่ ความเข้มข้นของจุลชีพก่อโรค ก๊าซและฝุน่ อันตราย และกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ถ้าละเลยการเพิม่ เหล่า
นี้จะไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพสัตว์ได้
ในฤดูหนาวการระบายอากาศน้อยลงกว่าที่ควรเป็นการคุกคามรุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งต่อสภาพแวดล้อมของสัตว์ การ
ออกแบบอย่างไม่ถูกต้องและการจัดการอย่างผิดวิธีอาจเป็นเหตุผลที่การระบายอากาศในฤดูหนาวบกพร่องท�ำให้กระทบต่อ
สุขภาพสัตว์ ปัญหามักเกิดระหว่างฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศมีฝนตก และวันที่
อากาศตอนกลางวันอุน่ ร่วมกับมีอากาศกลางคืนหนาวเย็น มีคำ� แนะน�ำอย่างเฉพาะเจาะจงส�ำหรับการออกแบบระบบการระบาย
อากาศ (MWPS, 2000) โดยทั่วไปมีการระบายอากาศขั้นต�่ำด้วยอัตราคงที่อย่างต่อเนื่องในฤดูหนาว ซึ่งมีค่าที่อย่างน้อย 4 ถึง
6 ครั้งต่อชั่วโมง อัตราการระบายอากาศในฤดูร้อนอาจมีมากถึง 90 ครั้งต่อชั่วโมง
การคงคุณภาพอากาศทีด่ เี ป็นหลักเกณฑ์พนื้ ฐานของสภาพแวดล้อมของสุขภาพดี ซึง่ มีการระบายอากาศเป็นหลัก การ
ระบายอากาศท�ำให้อากาศภายในโรงเรือนเจือจางลงอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ในอากาศทีส่ ตั ว์หายใจมีสงิ่ ปนเปือ้ นทัง้ หมด
ที่มีผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ที่ความเข้มข้นต�่ำ

รูปแบบที่อยู่

ในสภาพอากาศหนาวเย็น โรงเรือนที่มีซองบังคับหัวและคอกส�ำหรับผูกยืนเหมาะสมกับฝูงแม่โคก�ำลังรีดน�้ำนม
50 หรือ 60 ตัว อย่างไรก็ดีโรงเรือนแบบมีคอกเป็นวิธีที่ใช้แรงงานมากส�ำหรับการรีดน�้ำนมและการให้อาหาร คอกปล่อยอิสระ
หรือคอกผูกเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าซองบังคับหัว เมื่อแม่โคอยู่ในคอกผูกต้องเพิ่มการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลออกไปสม�่ำเสมอ และอย่าง
ถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของหัวนมและช่องอวัยวะสืบพันธุ์ แนะน�ำให้มีผู้ฝึกแม่โคและการใช้ที่ขัดถูรางน�้ำเพื่อมั่นใจว่า
คอกและโคสะอาดกว่า
โรงเรือนทีม่ คี อกปล่อยอิสระเป็นการเลีย้ งปล่อยแม่โคก�ำลังรีดนมแต่ละตัวให้อยูใ่ นคอกอย่างอิสระ ฝูงแม่โคทีแ่ ตกต่าง
กันสามารถให้อาหารด้วยวิธีแตกต่างกันโดยสอดคล้องกับความต้องการอาหารโดยเฉพาะของพวกมัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีจัดการ
ให้อาหาร สิ่งนี้ได้น�ำไปสู่การจัดโรงเรือนซึ่งยอมให้แบ่งฝูงโคนมออกเป็นกลุ่มๆ ที่มักแบ่งตามการผลิต
แนะน�ำให้ใช้คอกอิสระหนึ่งคอกส�ำหรับแม่โคก�ำลังรีดน�้ำนมแต่ละตัว พื้นคอกและสิ่งรองนอนให้ที่นอนซึ่งยืดหยุ่นมี
ความสบายและพืน้ ผิวทีแ่ ห้งสะอาด เพือ่ ลดอุบตั กิ ารเกิดเต้านมอักเสบ พืน้ คอกควรลาดเอียง 3 ถึง 4% ไปข้างหน้าจากด้านท้าย
ไปด้านหน้า เพราะว่าโคชอบยืนที่เอียงแบบขึ้นเขามากกว่า วัสดุส�ำหรับพื้นที่ถูกใช้เสมอได้แก่ คอนกรีต ดิน ทราย และฝุ่นหิน
แผ่นไม้เนื้อแข็งมักผุง่าย ยางรถยนต์ถ้าไม่ถูกตรึงให้แน่นมักหลุดออก (MWPS, 1995) ตามแนวคิดคอกอิสระ สิ่งรองนอนบนพื้น
คอกและแผงกัน้ ควรให้แนวต�ำแหน่งการนอนลงของโค และเอือ้ ต่อการนอนลง และลุกขึน้ ยืนตามธรรมชาติของแม่โค ทัง้ ยังสนอง
พฤติกรรมการลงนอนและลุกขึ้นยืนตามธรรมชาติ (McFarland and Gamroth, 1994; MWPS, 2000)
การดูแลคอกอิสระอย่างถูกต้อง ได้แก่ การตรวจดูและก�ำจัดสิ่งรองนอน และสิ่งปฏิกูลออกทุกวัน นอกเหนือจากการ
ใส่สงิ่ รองนอนเพิม่ เติมเป็นครัง้ คราว คอกอิสระทีถ่ กู ละเลยทิง้ ให้มคี วามชืน้ สูงเกินไปหรือการสะสมสิง่ ปฏิกลู สามารถน�ำไปสูอ่ บุ ตั ิ
การโรคเต้านมอักเสบเพิ่มมากขึ้น คอกที่มีพื้นปูด้วยทรายควรคงความลาดเอียงขึ้นของพื้นไปทางด้านหน้า ความลาดเอียงขึ้น
ช่วยจัดต�ำแหน่งแม่โคให้อยูใ่ นคอกอย่างได้มมุ เวลาทีท่ รุดตัวนอนลง ซึง่ สัมพันธ์กบั คอกทีส่ ะอาดมากขึน้ และแม่โคสะอาดมากขึน้
ควรบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นของคอกอิสระให้อยู่ในสภาพดี
ควรขูดผิวหน้าแปลงปล่อยออกตามความจ�ำเป็น และควรขัดหรือฉีดน�้ำล้างทางเดินคอนกรีตอย่างสม�่ำเสมอเพื่อ
ท�ำความสะอาดสิง่ เหล่านีอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ควรขูดรางอาหารอย่างสม�ำ่ เสมอและเก็บอาหารทีเ่ หลือออก ควรออกแบบทีพ่ กั
ร่มและแปลงปล่อยเพื่อลดบริเวณที่ชื้นแฉะมีโคลนให้น้อยที่สุด
ต้องจัดการทุ่งหญ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อโรค ควรเก็บคลังอาหารให้สนองการผลิตอย่างสูงสุดยกเว้นมีการเสริม
ด้วยอาหารหยาบ หรือยกเว้นถ้ามีการศึกษาผลผลิตต่อหน่วยพืน้ ทีข่ องทุง่ หญ้า เกณฑ์นชี้ ว่ ยลดความเครียดทีอ่ าจเป็นผลจากการ

โคนม
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แทะเล็มมากเกินไป และลดการกินพืชในบริเวณรอบพื้นที่เหล่านี้ซึ่งมีการปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล ดังนั้นจึงลดโอกาสการติดเชื้อ
ก่อโรคและพยาธิต่างๆ จุลชีพบางชนิดอาจมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า 6 เดือนในกองมูล ควรให้ร่มเงาที่พักระหว่างสภาพอากาศร้อน

บริเวณความต้องการพิเศษ

แม่โคที่มีความต้องการเป็นพิเศษเกี่ยวพันกับความเสี่ยงสูงและต้องค�ำนึงเรื่องสถานที่เป็นพิเศษ (Bickert, 2003a) เช่น
จุดแรก ก่อนการตกลูก แม่โคที่ใกล้ก�ำหนดคลอดลูก (2 ถึง 3 สัปดาห์ก่อนคลอดลูก) ได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่สะอาด
แห้ง และทางออกเหมาะสมไปสูแ่ ปลงดินเพือ่ การออกก�ำลังกาย ควรให้มที ใี่ ห้อาหารเพือ่ เตรียมแม่โคส�ำหรับสูตรอาหารพลังงาน
สูงซึง่ พวกมันต้องการระหว่างการเข้าสูฝ่ งู เพือ่ ให้นำ�้ นม การมีทอี่ ยูแ่ บบคอกปล่อยอิสระส�ำหรับการสังเกตอาการบ่อยในต�ำแหน่ง
ที่ใกล้บริเวณเลี้ยงลูกเป็นทางเลือกที่พึงประสงค์
• การเป็นแม่ ในการเตรียมคลอดลูกควรย้ายแม่โคไปยังคอกเดีย่ ว แยกจากสัตว์ตวั อืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกโคทีม่ อี ายุ
น้อย ควรมีสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศได้ดี และควรดูแลรักษาคอกให้สะอาด แห้ง และปูสิ่งรองนอนอย่างดี
ขนาดคอกที่แนะน�ำ คือ 3.7 ม × 3.7 ม หรือ 3 ม × 4.3 ม (12 ฟุต × 12 ฟุต หรือ 10 ฟุต × 14 ฟุต) คอกแม่โคควร
มีอปุ กรณ์บงั คับหัวอยูด่ า้ นหนึง่ ส�ำหรับบังคับแม่โค สันคอนกรีตระหว่างคอกแต่ละคอกช่วยสนับสนุนการสุขาภิบาล ควร
ใช้สงิ่ นอนหนาปูบนพืน้ คอนกรีตเพือ่ ป้องกันแม่โคจากการลืน่ แนะน�ำให้ใช้พนื้ คอนกรีตขูดร่องด้วย (เช่น เป็นตาสีเ่ หลีย่ ม)
(Albright, 1994, 1995a) ควรให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือส�ำหรับการยกแม่โคที่ล้มป่วย อุปกรณ์ช่วยและพยุงการยืน เช่น
เครือ่ งยกสะโพก (hip clamps) สลิง (แถบกว้างและแม่แรง) เบาะลม และระบบลอยตัวในน�ำ้ อุน่ คอกควรอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ที่รถแทรกเตอร์หรือรถขนย้ายเข้าถึงเพื่อย้ายแม่โคป่วย สัตวแพทย์ควรตรวจแม่โคป่วยนอนซมทุกตัวโดยทันที และจับ
สัตว์ด้วยวิธีที่มีมนุษยธรรมและเหมาะสม ควรมีพื้นที่ให้อาหารอย่างพอเพียง และมีนำ�้ ใหม่สะอาดในคอกแต่ละคอก
ส�ำหรับคอกลูกโคอาจไม่จำ� เป็นทัง้ นีข้ นึ้ กับสภาพของท้องที่ แม่โคสามารถคลอดลูกกลางทุง่ หญ้าในทีม่ แี สงสว่างส�ำหรับ
สังเกตอาการ ทุ่งส�ำหรับลูกโคควรมีหญ้าปกคลุมอย่างดีและระบายน�้ำได้ดี ควรมีขนาดใหญ่พอเพื่อให้แม่โคอยู่ห่าง
จากโคตัวอื่นในฝูงก่อนการคลอด และควรมีที่พักในร่มอย่างเพียงพอ การใช้คอกในทุ่งหญ้าสามารถก�ำจัดปัญหาตีน
สัตว์และสิ่งรองนอนที่เกี่ยวกับคอกลูกโค
• การหย่านมลูกโค โดยปกติลกู โคนมถูกหย่าจากแม่ของพวกมันทันทีหลังคลอด ถ้าหลังจาก 3 วันจะแยกแม่โคและลูก
จากกันยากกว่า (Albright, 1987) ดังนั้นจึงแนะน�ำให้แยกอย่างเนิ่นๆ (ก่อน 72 ชั่วโมง) (Hopster et al., 1995) เพื่อ
ป้องกันการติดต่อโรคโจนส์ (Johne’s disease) สอดคล้องกับโปรแกรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมโรค
โจนส์แห่งชาติ (www.johnesdisease.org สืบค้นเมื่อ 16 มิ.ย. 2009)
• หลังการคลอดลูก ควรให้แม่โค (ภายในระยะเวลา 0 ถึง 7 วันหลังคลอดลูก) อยู่ในสถานที่พิเศษส�ำหรับสังเกตอาการ
ก่อนเข้ารวมฝูงเพื่อรีดน�้ำนม ควรติดตามการกินอาหารและการผลิตน�้ำนมเพื่อพิจารณาว่าแม่โคมีความคืบหน้า
ตามปกติหรือไม่ จะต้องยับยั้งไม่ส่งน�้ำนมขายตามกฎข้อบังคับ อาจใช้คอกอิสระหรือคอกขนาดใหญ่ที่ปูรองนอน
อย่างดีเพือ่ บริเวณพิเศษนี้ ส�ำหรับฝูงขนาดใหญ่ มีโรงพยาบาลพิเศษและโรงส�ำหรับแม่โคทีต่ ดิ อุปกรณ์สายท่อหรือสาย
ล�ำเลียงเครือ่ งรีดนมได้ ควรให้แม่โคอาศัยอยูใ่ นรูปแบบการจัดการนี้ ตลอดจนแม่โคทีก่ ำ� ลังคลอดลูกหรือทีม่ คี วามจ�ำเป็น
พิเศษอื่นๆ
• การรักษา แนะน�ำบริเวณส�ำหรับให้การรักษาในโรงเรือน เพื่อเก็บแม่โคส�ำหรับการฉีดน�้ำเชื้อผสมเทียม การวินัจฉัย
การตั้งท้อง การตรวจหลังคลอด การตรวจแม่โคป่วย การศัลยกรรม และเพื่อเก็บสัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บจนกระทั่งหาย
เป็นปกติ
• การแห้งนม ควรแยกแม่โคหลังแห้งนมจากฝูงให้นมเพื่อวัตถุประสงค์การให้อาหาร ควรท�ำการรักษาตามที่แนะน�ำ
และควรสังเกตอาการแม่โคบ่อยๆ เพื่อมั่นใจว่ามีความคืบหน้าตามปกติ

แสงสว่าง

ค�ำแนะน�ำแสงสว่างส�ำหรับโคนมที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมโรงเรือนเหมือนกับสิ่งที่แนะน�ำส�ำหรับโคเนื้อในสภาพ
แวดล้อมแบบเข้มงวด (ดูบทที่ 6 โคเนื้อ)
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บทที่ 7

อาหารและน�้ำ
โคนมควรได้รบั อาหารทีป่ รับสูตรเพือ่ ตอบสนองความจ�ำเป็นของพวกมันเพือ่ การเจริญเติบโต ผลผลิต และการสืบพันธุ์
(NRC, 2001; ดูบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร) ส่วนประกอบของอาหารและอาหารส�ำเร็จรูปควรมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้
รับการผสม เก็บ และเลี้ยงโคอย่างระมัดระวังเพื่อลดการปนเปื้อนและการสูญเสียของอาหารให้มีน้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ความสด ควรก�ำจัดอาหารทีก่ นิ เหลือออกจากรางอาหารและรางหญ้าทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารทีม่ คี วามชืน้ สูง เช่น หญ้า
หมัก อาหารควรอยู่ห่างจากที่ให้น�้ำ เพื่อลดการเปียกน�้ำ
ควรมีที่พอเพียงส�ำหรับอาหารและน�้ำ ควรออกแบบที่ให้อาหารหรือรางหญ้าให้มีผิวเรียบเพื่อท�ำความสะอาด
ได้ ง ่ า ยและสั ต ว์ มี ก ารกิ น อาหารเพิ่ ม ขึ้ น พื้ น ที่ ข องรางอาหารตามยาวที่ แ นะน� ำ ต่ อ แม่ โ คหนึ่ ง ตั ว คื อ 61 ถึ ง 90 ซม
(2 ถึง 2.5 ฟุต) ควรมีที่พอให้สัตว์ทุกตัวกินอาหารได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง (Malloy and Olson, 1994) การออกแบบที่ให้อาหาร
ควรให้สตั ว์อยูใ่ นท่าก้มหัวลงเล็มอาหารตามธรรมชาติเพือ่ ส่งเสริมการกิน ปรับปรุงหน้าทีก่ ารย่อยอาหาร เอือ้ ต่อการสึกของฟัน
ตามปกติ และลดพฤติกรรมการสูญเสียอาหาร (Albright, 1993a) ควรให้มีที่ให้น�้ำอย่างน้อยหนึ่งที่ หรือมีขอบของถังน�้ำ 61 ซม
(2 ฟุต) ต่อฝูงแม่โคทุก 15 ถึง 20 ตัว ควรมีที่ให้น�้ำอย่างน้อยสองต�ำแหน่งส�ำหรับแม่โคแต่ละกลุ่ม แม่โคแต่ละตัวในซองผูกและ
คอกมีชุดบังคับหัว ควรมีอ่างน�้ำหรือชามให้น�้ำเป็นของตัวเอง (Andersson, 1985; MWPS, 1995)
ลูกโคทุกตัวควรกินนมน�้ำเหลืองในปริมาณ 8 ถึง 10% ของน�้ำหนักตัว (หรือ 2 ถึง 3 ลิตร) ภายใน 4 ถึง 5 ชั่วโมงหลัง
คลอดเสมอก่อนให้กินน�้ำนมปกติ และอีก 2 ถึง 3 ลิตรภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด ส�ำหรับลูกโคขนาด 36 ถึง 45 กก (80 ถึง100
ปอนด์) (Stott et al., 1979; Stott and Fellah, 1983; Hunt, 1990; Pritchett et al., 1991; Mechor et al., 1992) ควรตรวจสอบ
คุณภาพ (ส่วนประกอบโปรตีนและภูมิต้านทาน) นมน�้ำเหลืองด้วยเครื่องวัดนมน�้ำเหลือง (colostrometer) สามารถรวบรวม
น�ำ้ นมเหลืองผสมจากแม่โคหลายตัวมีคณ
ุ ภาพสูงดีกว่านมน�ำ้ เหลืองคุณภาพต�ำ่ จากโคตัวเดียวโดยเฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ดี ใน
ปัจจุบนั แนะน�ำว่าควรทดสอบแม่โคแต่ละตัวหาคุณภาพนมน�ำ้ เหลืองของพวกมันแต่ลำ� พังโดยหลีกเลีย่ งการใช้นมน�ำ้ เหลืองจาก
แม่โคตัวที่ทราบว่าน�ำโรค (เช่น สัตว์ที่มีโรคโจนส์ มีเชื้อไมโคพลาสมา หรือโรคท้องร่วงของโคจากเชื้อไวรัส Stabel, 2009) การ
ขนย้ายและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องเป็นความจ�ำเป็น จนกระทั่งลูกโคสามารถกินอาหารแห้งด้วยอัตราเพียงพอ พวกมันควร
ได้รับอาหารเหลวในปริมาณพอเพียงเพื่อให้สารอาหารที่จ�ำเป็นที่อัตรามากถึง 20% ของน�้ำหนักตัวแรกเกิดต่อวันจนกระทั่ง
หย่านม ควรให้น�้ำเวลาอื่น นอกเวลาให้น�้ำนมหรือสารแทนน�้ำนม เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการรบกวนการจับแข็งตัวเป็นก้อน (curd
formation) อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ไม่เป็นปัญหากับสารแทนน�้ำนมส่วนใหญ่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ควรให้มีน�้ำสะอาดตลอดเวลา การให้
น�้ำจนมากพอเพียงควรท�ำตามหลังการให้นมหรืออาหารแทนนมอย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาที (Davis and Drackley, 1998) ควร
ให้อาหารแห้งร่วมกับเยื่อใยอย่างพอเพียงแก่ลูกโคที่เลี้ยงเพื่อเป็นโคสาวทดแทนหรือเป็นโคเนื้อก่อนการหย่านมเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการของกระเพาะหมัก (McGavin and Morrill, 1976) มีรายงานบรรทัดฐานการวิจยั ลูกโคทีแ่ สดงการวัดค่าและการรายงาน
ผลการทดลองเป็นแบบเดียวกัน (Larson et al., 1977)
การกินน�้ำกระทบการกินอาหารแห้ง (Kertz et al., 1984; Milam et al., 1986) และมีผลกับพฤติกรรมของสัตว์แต่ละ
ตัว สายพันธุ์ อัตราการผลิต ชนิด และปริมาณของอาหารที่กิน อุณหภูมิของน�้ำ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ความดันไอของ
บรรยากาศ คุณภาพน�ำ้ และการจัดเตรียมสถานทีท่ างกายภาพ (Atkeson and Warren, 1934; Murphy et al., 1983; Andersson,
1985; Lanham et al., 1986) แม่โคที่ไม่ให้น�้ำนมกินน�้ำ 3 ถึง 15 กก/กกของอาหารแห้งที่ได้กินโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพ
แวดล้อม โคก�ำลังให้น�้ำนมกินน�้ำ 2 ถึง 3 กก/กก ของน�้ำนมที่ผลิตเพิ่มขึ้นจากปริมาณที่ต้องการเพื่อการด�ำรงชีวิต (Little and
Shaw, 1978)
ควรมีน�้ำให้ตลอดเวลา (NRC, 2001) มีการตรวจตราทุกวันเพื่อความสะอาด และตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดจากสิ่งปนเปื้อนที่สามารถน�ำโรคสัตว์สู่คนติดต่อไปยังห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ (Johnston et al., 1986)
ควรมี แ หล่ ง น�้ ำ ที่ สั ต ว์ ทุ ก ฝู ง เข้ า ถึ ง ได้ โ ดยทั น ที พื้ น ข้ า งใต้ บ ริ เวณให้ น�้ ำ ควรแห้ ง และแน่ น ไม่ ค วรให้ โ คสามารถเดิ น
ลุยเล่นน�้ำกิน

โคนม
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โคนมเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ในโครงสร้างฝูงและท�ำตามจ่าฝูง (เช่น ไปและกลับทุ่งหญ้า และโรงรีดนม) โคแสดงอารมณ์แตกต่างกัน
อย่างหลากหลาย และพฤติกรรมของพวกมันถูกก�ำหนดโดยพันธุกรรม สรีรวิทยา ประสบการณ์ที่ผ่านมาและการถูกฝึก โคที่อยู่
ภายใต้การกักขัง อาจดือ้ ดึง ขวิดหรือเตะ อย่างไรก็ดโี คปกติมกั เงียบและพัฒนาได้เมือ่ พวกมันได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างอ่อนโยนโดย
ผูด้ แู ล โคเรียนรูท้ จี่ ะแยกแยะบุคคลต่างๆ และแสดงออกในทางบวกต่อผูด้ แู ลทีท่ ำ� ถูกใจ การปฏิบตั อิ ย่างก้าวร้าวน�ำไปสูอ่ บุ ตั เิ หตุ
ระหว่างการจับและการขนส่งส�ำหรับลูกโคมากกว่าการปฏิบัติอย่างเป็นมิตร (Lensink et al., 2001) เช่นเดียวกันโคสาวและแม่
โคทีไ่ ด้รับการปฏิบตั ิอย่างก้าวร้าวใช้เวลาการเดินนานกว่าและใช้ก�ำลังบังคับในการเคลือ่ นทีม่ ากกว่าโคทีถ่ กู ปฏิบตั ิอย่างนุม่ นวล
(Pajor et al., 2000) ถึงแม้ว่าการปรากฎตัวของผู้จับที่โคไม่ชอบลดการเตะระหว่างการเตรียมเต้านม แต่น�้ำนมที่ค้างเต้ามีเหลือ
อยู่ 70% มากกว่าการรีดนมในกลุ่มควบคุม (Rushen et al., 1999a) โคมีผลผลิตนมสูงกว่าถ้าผู้ดูแลสัมผัส พูด และปฏิบัติต่อ
พวกมันบ่อยๆ (Albright and Grandin, 1993; Seabrook, 1994)
แม่โคควรได้สบตากับโคตัวอื่นและกับพนักงานผู้ดูแลสัตว์ วิธีการจับต่างๆ เป็นความเครียดมากกว่าส�ำหรับโคที่อยู่
โดดเดี่ยว ดังนั้นควรพยายามให้โคหลายตัวอยู่ด้วยกันระหว่างการรักษาทางการแพทย์ การผสมเทียม หรือเมื่อเคลื่อนย้ายแม่
โคจากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มอื่น (Whittlestone et al., 1970; Arave et al., 1974) ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริง โดยพบว่ามีการเพิ่มของ
อัตราการเต้นของหัวใจ ปฏิกิริยาของแกนต่อมใต้สมอง ต่อมพิทูอิทารี่ ต่อมหมวกไต และการส่งเสียงร้อง ระหว่างการแยกเดี่ยว
พบว่ามีความไวต่อความเจ็บปวดลดลงซึ่งเสนอว่าเป็นการระงับปวดที่มีความเครียดเหนี่ยวน�ำ (Rushen et al., 1999b) ควรดูแล
เพือ่ ลดผลกระทบด้านลบของการเคลือ่ นย้ายแม่โคไปสูฝ่ งู ใหม่โดยการหลีกเลีย่ งการรวมฝูงใหม่บอ่ ยครัง้ และโดยการย้ายสัตว์ไป
สูฝ่ งู ใหม่มากกว่าหนึง่ ตัวในแต่ละครัง้ เสมอ การใช้โคทีไ่ ด้ผา่ นการฝึกแล้วสามารถเป็นผลด้านบวกต่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม
แปลงขุนที่เลี้ยงแม่โคสาวหลายตัว (Loerch and Fluharty, 2000) อย่างไรก็ดี โคนมแสดงตัวบ่งชี้สองสามอย่าง การรวมกลุ่มใหม่
ซ�ำ้ ๆ และการย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ทำ� ให้ลกู โคเครียด พบความก้าวร้าวไม่บอ่ ยและดูเหมือนว่าลูกโคคุน้ เคยต่อการปะปนฝูงซ�ำ้ ๆ (Veissier
et al., 2001) ลูกโคหลังหย่านมจากฝูงใหญ่กว่า (16 เทียบกับ 4) มีอุบัติการการแทนที่โดยลูกโคตัวอื่นเพียงเล็กน้อยจากสิ่งที่กั้น
อาหาร พวกมันมีความร่าเริงมากกว่า และมีปฏิกิริยาทางบวกกับลูกโคที่คุ้นเคยมากกว่า (Farevik et al., 2007) ลูกโคชอบเช่น
เดียวกันกับแม่โค ระหว่างสถานะการณ์เครียดมันชอบลูกโคที่คุ้นเคยมากกว่าตัวที่ไม่คุ้นเคย และลูกโคที่คุ้นเคยเป็นเพื่อนมีส่วน
ปรับปรุงปฏิกิริยาของแม่โคต่อการถูกแยก (Farevik et al., 2005) สถานะทางสังคมสามารถกระทบประเด็นทางสุขภาพ เช่น ขา
กะเผลก (Galindo and Broom, 2000) แม่โคที่มีล�ำดับชั้นต�่ำใช้เวลายืนมากกว่าและยืนในคอกเล็กครึ่งหนึ่งของเวลา (ชะโงกดู) ที่
แม่โคล�ำดับชั้นกลางและสูงใช้ ยืนในคอกเล็กครึ่งเวลามีความสัมพันธ์ในแง่บวกกับวิการของเนื้อเยื่ออ่อนหลายแบบที่เกี่ยวกับ
ขากะเผลก
โคนมเลี้ยงตามแบบดั้งเดิมเป็นฝูง 40 ถึง 100 ตัว (Albright, 1978) ถึงแม้ว่าโปรโตคอลวิจัยเฉพาะอาจต้องการกลุ่ม
ขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า การผันแปรของขนาดกลุ่มเล็ก (50 ถึง 99 ตัว) กลาง (100 ถึง 500 ตัว) และใหญ่ (500 ตัว หรือ
มากกว่า) ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี การขยายขนาดฝูงใหญ่ขนึ้ สามารถส่งผลกระทบต่อการติดสินใจการจัดการเพราะ
ว่าการอยู่อย่างแออัดโดยไม่มีที่บังคับหัวจ�ำนวนพอเพียง หรือมีพื้นที่รางอาหารต่อตัวไม่พอกับจ�ำนวนแม่โค การให้อาหารไม่
สม�ำ่ เสมอหรือไม่บอ่ ย และการเดินในระยะทางไปและกลับจากโรงรีดนมทีอ่ ยูไ่ กลเกินไปมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์มากกว่าขนาดของกลุ่ม (Albright, 1995b)
โคทุกอายุชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม โคที่แยกจากสังคมแสดงอาการความเครียดอย่างชัดเจน เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ
ส่งเสียงร้อง การขับถ่าย/การปัสสาวะ ระดับคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น (Rushen et al., 1999a; Herskin et al., 2007) นอกจากนี้ การ
ให้โคอาศัยอยู่ร่วมกันมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ลูกโคที่อยู่เป็นคู่กันมักเล่นมากกว่าลูกโคอยู่เดี่ยว ซึ่งเข้าใจว่าเป็นพฤติกรรมหนึ่ง
เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพด้านบวก (Jensen, 2004) ควรให้ลูกโคอายุน้อยอยู่เป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 ถึง 7 ตัวเพื่อสัตว์ได้ผลประโยชน์
จากความสัมพันธ์ทางสังคม แต่การรวมฝูงใหญ่มคี วามเกีย่ วพันกับปัญหาสุขภาพและความตาย (Losinger and Heinrichs, 1997;
Svensson et al., 2003) การจัดการทรัพยากรเป็นส่วนที่จ�ำเป็นของการลดความก้าวร้าวและปัญหาอื่นๆ เช่น การดูดนมกันเอง
ในกลุ่มของสัตว์ โคนมโตเต็มวัยควรมีคอกอิสระ 1 คอก/ตัวเพื่อลดการแก่งแย่ง (Fregonesi et al., 2007) เช่นเดียวกันโคนมที่มี
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พื้นที่รางอาหารมากกว่า (1.0 ต่อ 0.5 ม) มีส่วนร่วมในปฏิกิริยาก้าวร้าวน้อยกว่า (DeVries et al., 2004) และลดพฤติกรรมการ
แก่งแย่งทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีร่ างอาหารมากกว่าดังทีร่ ะบุในการออกแบบรางอาหารแบบปักเสาและแบบราง (Huzzey et al., 2006)
การดูดนมกันเองในลูกโคเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่แสดงเป็นกลุ่ม ลูกโคมักได้รับอาหาร 10% ของน�้ำหนักตัว
ระหว่างระยะให้นมและมีหลักฐานชัดเจนว่าระดับการให้อาหารเช่นนีไ้ ม่เพียงพอ (Jasper and Weary, 2002; Khan et al., 2007)
แนะน�ำว่าการท�ำให้น�้ำนมไหลช้าร่วมกับการให้หญ้าแห้ง และการเข้าถึงหัวนมเทียมที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนะเพื่อลดการดูดนม
กันเอง (de Passille, 2001) การให้วัตถุเสริมเพื่อการใช้ปาก เช่น ยางรถ ช่วยลดปัญหาอื่น เช่น การม้วนลิ้นท่าเดิมซ�้ำๆ ในลูก
โค (Veissier et al., 1998)

การจับบังคับและการจับ

ควรจัดท�ำตารางก�ำหนดการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่งและพลศาสตร์ของแต่ละฝูงตามค�ำแนะน�ำของ
สัตวแพทย์ผรู้ บั ผิดชอบ พฤติกรรมของโคนมบางอย่าง (เช่น ความก้าวร้าว และการเตะ) เป็นความเสีย่ งต่อสุขภาพและความเป็น
อยู่ที่ดีของสัตว์ร่วมฝูง ตลอดจนมนุษย์ผู้ดูแลโค สามารถลดหรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านี้ได้โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
จับและการจับบังคับด้วยความเครียดน้อย (Grandin 1993) ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวของฝูงชนอย่างเหมาะสม การออกแบบ
สถานที่อย่างดี การมีแสงที่เหมาะสม มีวัสดุพื้นผิวไม่ลื่นและเรียบ สามารถดัดแปลงอุปกรณ์การจับบังคับที่เงียบ เครื่องบังคับ
หัว ประตูส�ำหรับหัว และซองบีบเพื่อให้ท�ำหน้าที่เหมาะสมที่สุด แต่การปรับตัวและการปรับสภาพทางบวก โดยบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติด้วยความเครียดน้อย สามารถลดความจ�ำเป็นต่อการใช้การจับบังคับเพิ่มเติมด้วยเชือกคล้องหัว
การตรึงหาง การใช้คีมหนีบจมูก ควรเลือกใช้เชือกคล้องข้อตีนและคล้องตัวเมื่อมีความจ�ำเป็นเท่านั้น มักนิยมใช้การท�ำให้ซึม
ด้วยสารเคมีมากกว่าการใช้แรงมากเกินไปหรือการใช้แท่งจี้ไฟฟ้า
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโคคลอดลูกโดย Albright และ Grandin (1993) แม่โคสาวตกลูกตัวแรกควรผสมพันธุ์กับพ่อ
โคทีใ่ ห้มลี กู คลอดได้งา่ ย มีความสูงและสภาพร่างกายเหมาะสมเพือ่ ลดโอกาสของการคลอดลูกยากหรือความจ�ำเป็นต่อการช่วย
เหลือขณะคลอด สภาวะการคลอดที่เหมาะที่สุดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เงียบร่วมกับพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามโปรโตคอลการคลอดลูกจะมีผลลัพธ์ได้ลูกโคมีชีวิตรอดมากกว่าและมีการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของ
ลูกโคจ�ำนวนน้อยกว่า การบาดเจ็บขณะคลอดลูกควรได้รับการประเมินโดยทันทีเพื่อให้การยืนทรงตัวได้อย่างเหมาะสมและ
ให้การรักษาอย่างถูกต้อง ควรเคลื่อนย้ายแม่โคที่ไม่สามารถยืนได้ไปสู่ที่รองนอนอย่างแน่นนุ่มและรับการตรวจโดยสัตวแพทย์
ภายใน 2 ถึง 4 ชั่วโมงหลังคลอด
ลูกโคต้องการการปฏิบัติและดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่เกิด ต้องป้อนหรือให้กินนมน�้ำเหลืองภายใน 5 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
เสมอก่อนป้อนนมปกติ การให้นมน�้ำเหลืองระหว่าง 1.89 ลิตร (2 ควอทซ์ ส�ำหรับลูกโคเนื้อ) และ 3.79 ลิตร (4 ควอทซ์ ส�ำหรับ
ลูกโคนมโดยส่วนใหญ่) มีความจ�ำเป็น เพือ่ ให้ภมู คิ มุ้ กันแก่ลกู โคอย่างพอเพียง การขาดแคลนนมน�ำ้ เหลืองควรให้ผลิตภัณฑ์แทน
นมน�้ำเหลืองซึ่งให้อิมมูโนโกลบูลินอย่างน้อย 125 กรัมด้วยขวดนม ถัง หรือท่อให้อาหาร นมน�้ำเหลืองมีโภชนะคุณค่าสูง และ
ให้อิมมูโนโกลบูลิน และปัจจัยอื่นทางภูมิคุ้มกันที่ส�ำคัญซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับชีวิตแก่ลูกโค หลังคลอดสามารถจุ่มสายสะดือที่สะอาด
ในสารละลายคลอเฮกซิดีนเจือจาง (1 ส่วนของ 2% สารละลายคลอเฮกซิดีนผสมในน�้ำ 4 ส่วน) ทันทีที่ท�ำได้ ส่วนผสมของนม
ควรมีโภชนะอย่างดี (หรือสิ่งแทนนม) ธัญพืชเริ่มต้น และน�้ำสะอาด ร่วมกับการดูแลอย่างถูกต้อง และการตรวจควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดตั้งแต่ลูกโคเริ่มมีชีวิตตลอดทางสู่สุขภาพดี

วิธีการปฏิบัติมาตรฐานเกษตร
สัตว์ทุกตัวควรได้รับการท�ำเครื่องหมายเฉพาะตัว (ดูบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร) ควรก�ำจัดหัวนมที่เกินของ
ลูกโคที่จะใช้เป็นโคสาวออกไปเมื่ออายุยังน้อย (Moeller, 1981) อาจท�ำการตัดภายในอายุ 3 เดือนแรกของชีวิตด้วยมีดผ่าตัด
หรือกรรไกรคม ลูกโคที่อายุมากกว่าและโคสาวใกล้คลอดซึ่งมีหัวนมเกินควรได้รับการตรวจโดยผู้มีคุณสมบัติ การก�ำจัดหัวนม
เกินเมื่ออายุล่วงเลยมามากนี้ เป็นการจ�ำเป็นถ้าหัวนมเหล่านี้จะขัดขวางขบวนการให้นมตามมาภายหลัง หรือเป็นความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ ถ้าเป็นดังนั้น สามารถตัดหัวนมที่เกินออกโดยการจับบังคับอย่างถูกต้อง และการใช้การวางยาสลบอย่าง
เหมาะสมโดยบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละได้รบั การฝึกอบรม วิธดี ำ� เนินการรีดน�ำ้ นมควรท�ำตามบรรทัดฐานของสภาโรคเต้านมอักเสบ
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แห่งชาติ (NMC, 2007) โปรแกรมการแพร่ขยายพันธุ์ตามปกติควรมีสถานที่เพื่อเลี้ยงและการจับส�ำหรับการปฏิบัติตาม
โปรแกรมการผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจท�ำการตอนลูกโคเพศผู้ (ดูบทที่ 6 โคเนื้อ)

การจี้ปุ่มเขาและการตัดเขา
การทบทวนกายวิภาคของเขาและการเจริญ และการตัดเขา และการจีป้ มุ่ เขาของโคปรากฎอยูใ่ น AVMA (2007b)
AVMA ยังให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการท�ำให้ซึม การวางยาสลบและการระงับปวด และวิธีทดแทนการตัดเขา (AVMA, 2007b)
ควรท�ำตามนโยบายของ AVMA เกี่ยวกับการตัดเขา/การจี้ปุ่มเขา (AVMA, 2008)
ควรสังเกตอาการลูกโคอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1 ถึง 2 ชั่วโมงภายหลังการตัดเขา ไม่ควรให้อาหารหรือน�้ำจน
กระทั่งอาการซึมหมดไปอย่างสมบูรณ์หรือสัตว์ได้รับยาแก้ฤทธิ์แล้ว ควรตรวจสัตว์อย่างละเอียดถ้าสัตว์ยังมีการง่วงซึม
หัวตก หรือหัวเอียงอย่างผิดปกติ
การตัดหาง

หางของโคมีหน้าที่ทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การกระจายความร้อนและสนับสนุนการสื่อสารที่
มองเห็นได้ระหว่างโคด้วยกันและกับคนงานผู้ดูแล หางมักท�ำหน้าที่อันดับแรกในการควบคุมแมลงวัน (Stull et al., 2002) การ
ก�ำจัดส่วนปลายหางโคมักเรียกว่า “การตัดหาง (tail docking)” และ การใช้การตัดหางเป็นเครื่องมือของการจัดการฟาร์มโคนม
ตามปกติที่ถือก�ำเนิดขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์ ชาวนาในนิวซีแลนด์ตอบกลับแบบสอบถามในปี 1999 เชื่อว่าการตัดหางมีผลให้
รีดนมได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงที่มีต่อผู้รีดนม และลดอัตราการเป็นโรคเต้านมอักเสบ (Barnett et al., 1999) มีการอ้างอย่างไร้
แก่นสารเช่นกันนี้กับอุตสาหกรรมโคนมแห่งสหรัฐฯ (Johnson, 1991) ประเทศยุโรปหลายประเทศ บางรัฐของออสเตรเลีย และ
รัฐแคลิฟอร์เนียห้ามการตัดหาง สัตวแพทยสมาคมทัง้ ในแคนาดาและอเมริกามีถอ้ ยแถลงนโยบายซึง่ ต่อต้านการปฏิบตั เิ พือ่ การ
ตัดหางเป็นการจัดการโคนมตามปกติ (AVMA, 2006) ถ้อยแถลงนโยบายของสมาคมผู้ปฏิบัติกับโคแห่งอเมริกา (AABP) ระบุว่า
ขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทสี่ นับสนุนการตัดหาง และแนะน�ำว่า “ถ้ามีความจ�ำเป็นเพือ่ การดูแลและการจัดการการผลิตสัตว์
อย่างถูกต้องในสภาวะบางอย่าง สัตวแพทย์ควรให้ค�ำปรึกษากับเจ้าของสัตว์เรื่องวิธีด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ผลดี และผลเสียที่
จ�ำเป็นเพื่อการดูแลอย่างถูกต้อง (AABP, 2005) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท�ำขึ้นเพื่อประเมินทั้งผลกระทบของการตัดหางที่
เป็นไปได้ทงั้ ด้านลบและด้านบวก ประเด็นทางสวัสดิภาพทีส่ ำ� คัญทีไ่ ด้รบั ประเมิน ได้แก่ ความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากการตัดหาง การ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งแมลงวัน การตอบสนองทางภูมคิ มุ้ กันและการเปลีย่ นแปลงของระดับคอร์ตซิ อลทีไ่ หลเวียน
อยู่ในน�้ำเลือด (Petrie et al., 1996; Eicher et al., 2000, 2001, 2006; Eicher and Dailey, 2002; Schreiner and Ruegg,
2002a; Tom et al., 2002) มีการทดลองทั้งในลูกโคและแม่โคสาวก่อนออกลูก สามารถสรุปสอดคล้องกันว่า กระบวนการของ
การตัดหางไม่ได้ทำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญแบบเฉียบพลันและแบบเรือ้ รังของระดับคอร์ตซิ อลในน�ำ้ เลือด หรือ
ค่าทางสรีระอื่นใดตามที่เลือกศึกษา (Matthews et al., 1995; Petrie et al., 1996; Eicher et al., 2000; Schreiner and Ruegg,
2002a; Tom et al., 2002) การเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วไปอย่างพอประมาณของลูกโคที่ถูกตัดหางโดยการใช้หนังยางวงหรือเหล็ก
ร้อนจีห้ า้ มเลือด มีรายงานว่าการเปลีย่ นแปลงเหล่านีไ้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการกินอาหารตาม
ปกติ การหมักย่อยอาหาร หรือพฤติกรรมการแต่งตัวต่างๆ (Petrie et al., 1995; Schreiner and Ruegg, 2002a; Tom et al.,
2002) เช่นเดียวกันนี้ มีบันทึกว่าความแตกต่างของพฤติกรรมทั่วไปของโคสาวที่ถูกตัดหางก่อนคลอดที่มีนัยส�ำคัญสองสามข้อ
(Eicher et al., 2000; Schreiner and Ruegg, 2002a) อย่างไรก็ดี ได้พบการเปลี่ยนอย่างมากกว่าที่อุณหภูมิพื้นผิวหางของโค
สาวทีถ่ กู ตัดหางเมือ่ เทียบกับหางปกติ บ่งชีว้ า่ โคสาวอาจประสพกับความเจ็บปวดเช่นเดียวกับความเจ็บทีน่ า่ กลัวทีร่ ายงานในคน
ถูกตัดแขนขา (Eicher et al., 2006)
การวิจัยแสดงว่าโคสาวที่ถูกตัดหางจะแกว่งหางของพวกมันบ่อยกว่าและผลักดันให้ใช้พฤติกรรมทดแทนอื่น เช่น การ
กระทืบตีบหลัง การเหวี่ยงอาหาร และการหันหัวเพื่อพยายามท�ำให้พวกมันพ้นจากแมลงวัน (Ladewig and Matthews, 1992;
Phipps et al., 1995; Eicher et al., 2001) พบว่ามีแมลงวันร่อนลงบนแม่โคที่ถูกตัดหางมากกว่าแม่โคที่ไม่ถูกตัด และสัดส่วน
ของแมลงวันบนส่วนท้ายล�ำตัวแม่โคเพิ่มขึ้นเมื่อความยาวของหางสั้นลง (Matthews et al., 1995) ในการศึกษาอีกเรื่อง (Eicher
et al., 2001) ไม่พบความแตกต่างอย่างส�ำคัญในจ�ำนวนแมลงวันคอกที่พบบนขาหน้าของแม่โค แต่พบว่าแม่โคที่ถูกตัดหางมี

108

บทที่ 7

แมลงวันที่ขาหลังของพวกมันมากกว่าเกือบสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวที่มีหาง พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงแมลงวัน (เช่น โยน
อาหาร) มีเพิม่ ขึน้ ในโคทีถ่ กู ตัดหางขณะทีส่ ตั ว์ปกติมกี ารแกว่งหางมากกว่า พบการกระทืบตีนเฉพาะในโคทีถ่ กู ตัดหาง และจ�ำนวน
แมลงวันรวมทั้งหมดและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงแมลงวันในภาพรวมมีเพิ่มขึ้นในสัตว์ที่ถูกตัดหาง (Eicher et al., 2001) นักวิจัย
ไม่สามารถระบุการปรับปรุงสุขภาพของเต้านมหรือความสะอาดของเต้านมของสัตว์ในฝูงทีเ่ ป็นการค้าซึง่ ได้มกี ารตัดหาง (Tucker
et al., 2001; Schreiner and Ruegg, 2002b) ในการศึกษาครั้งหนึ่ง ประเมินผลกระทบของการตัดหางต่อความสะอาดของแม่
โคและจ�ำนวนเซลล์ของร่างกาย (SCC) ในช่วงเวลา 8 สัปดาห์ของการให้นมของแม่โคซึง่ ให้อาศัยอยูใ่ นโรงทีม่ คี อกอิสระ (Tucker
et al., 2001) คะแนนความสะอาดตามมาตรฐานที่เก็บจากตะโพก แนวกลางหลัง หรือเต้านมคู่หลังไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
ระหว่างสัตว์ที่ตัดหางกับสัตว์ที่มีหาง ทั้งยังไม่มีความแตกต่างส�ำคัญอย่างใดกับ SCC หรือจ�ำนวนของหัวนมที่มีคราบไคลอย่าง
เห็นได้ชัดเจน (Tucker et al., 2001) ในการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ประเมินค่า SCC การเกิดการติดเชื้อต่างๆ ภายในเต้านม (IMI)
และคะแนนสุขอนามัยของเต้านมและขาของแม่โคก�ำลังให้นมตลอดระยะเวลา 8 เดือน (จ�ำนวน = 1,250 ตัว) ซึ่งแยกเขตฟาร์ม
(จ�ำนวน = 8 แห่ง) และสุ่มจัดสรรกลุ่มที่ถูกตัดหางและกลุ่มควบคุม (Schreiner and Ruegg, 2002b) ไม่พบความแตกต่างส�ำคัญ
ของ SCC หรือคะแนนอนามัยของเต้านมและขา ไม่พบความแตกต่างอย่างส�ำคัญของอุบัติการของเชื้อก่อโรคที่ติดต่อได้ เชื้อ
ในสภาพแวดล้อม และเชื้อไม่ส�ำคัญในแม่โคที่ถูกตัดหางหรือมีหางปกติ ถึงแม้ว่าการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ระบุว่ากระบวนการ
ตัดหางผันแปรตัวบ่งชีท้ างสรีรวิทยาของความเครียด การศึกษาหลายเรือ่ งได้บนั ทึกการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการหลีกเลีย่ ง
แมลงวัน และการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้เสนอว่าการตัดหางกลับเพิ่มความอ่อนแอต่อความร้อน การตัดหางไม่มีประโยชน์ต่อ
สวัสดิภาพสัตว์ ไม่สนับสนุนการใช้การตัดหางตามปกติในฝูงการวิจัยหรือการสอน และแนะน�ำการใช้ทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
แทนการตัดหาง (เช่น การแต่งขนปลายหางด้วยปัตตาเลี่ยน หรือผูกกระจุกขนปลายหางออกให้พ้นทาง) IACUC ควรทบทวน
การตัดหางนอกเหนือเหตุผลทางการแพทย์

การดูแลตีนสัตว์

ขากะเผลกในโคนมเป็นแหล่งหลักของการสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกร และเป็นสาเหตุรุนแรงของความเจ็บปวด
และความไม่สบายของโคนม มันอาจเป็นสภาวะที่กระทบต่อสวัสดิภาพของโคนมที่ส�ำคัญที่สุดในฟาร์มโคนม (Cook, 2003;
Espejo et al., 2006; Vermunt, 2007) โคนมขากะเผลกเป็นผลต่อการผลิตน�้ำนมลดลงและลดอัตราการผสมติด และมีโคคัดทิ้ง
มากกว่าเป็นอัตรา 2 ถึง 4 เท่าของโคนมกลุ่มควบคุมที่สุขภาพดี (Cook et al., 2004) ความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับขากะเผลก
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการก้าวเดินของสัตว์ ได้แก่
1. การโค้งของหลัง (ในกรณีที่ขาหลังกะเผลก)
2. ระยะการก้าวขาที่เจ็บสั้นลง (เพราะแม่โคพยายามลดเวลาในการใช้ขาข้างที่เจ็บรับน�้ำหนัก)
3. การจมของกีบลอยของขาข้างที่ไม่เจ็บ (เพราะแม่โคถ่ายน�้ำหนักไปยังขาด้านที่ไม่เจ็บ)
4. หัวผงกขึ้น (หัวถูกยกสูงขึ้นขณะที่ตีนข้างที่เจ็บแตะพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขาหน้ากะเผลกและอาจเป็น
ตรงกันข้ามเมื่อขาหลังกะเผลก)
5. การลดความเร็วของการเดินและท�ำให้หยุดบ่อย และ
6. การแกว่งขาข้างที่เจ็บเข้าหรือออก ขึ้นกับต�ำแหน่งของวิการที่เจ็บ
สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้คะแนนการเดินส�ำหรับสัตว์แต่ละตัว และระบบที่ใช้บ่อยที่สุดในอเมริกาเหนือใช้ระบบ 5
คะแนนเมือ่ 1 คือไม่เจ็บ และ 5 คือเจ็บอย่างรุนแรง ควรสอนคนงานประจ�ำฝูงสัตว์ให้เข้าใจคะแนนการเดินเพือ่ เขาเหล่านีส้ ามารถ
ชี้ตัวแม่โคที่มีคะแนน >2 เพื่อการรักษาโดยสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือผู้แต่งกีบ (Bicalho et al., 2007)
ประมาณ 85% ของโคนมขากะเผลกเกี่ยวข้องกับวิการที่ขาหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กีบด้านนอกเพราะว่าการเจริญ
เติบโตของส่วนแข็งจากการปรับเปลีย่ นการกระจายน�ำ้ หนักเมือ่ แม่โคเดินบนพืน้ ผิวคอนกรีตแข็งโดยมีเต้านมขนาดใหญ่อยูร่ ะหว่าง
ขาหลังทัง้ สองข้าง อาจตัดการเจริญมากเกินไปของกีบด้านนอกออกและถ่ายน�ำ้ หนักกลับอย่างสมดุยร์ ะหว่างกีบด้านในและนอก
ด้วยการแต่งกีบตามปกติ การตัดแต่งเพื่อคืนสภาพความยาวของกีบปกติตามแนวผนังกีบด้านบนคือประมาณ 75 มม (3 นิ้ว)
ส�ำหรับโคโฮลสไตนโตเต็มวัยที่มีน�้ำหนักระหว่างกีบด้านนอกและด้านในอย่างสมดุลคงอยู่ประมาณ 4 เดือน ดังนั้น แนะน�ำให้
แต่งกีบทุกระยะห่าง 6 เดือน มักท�ำเมื่อเวลาแห้งนมและช่วงกลางของการให้น�้ำนมประมาณ 90 ถึง 150 วันที่ให้น�้ำนม อาจต้อง
ให้การดูแลแม่โคบางตัวที่มีโรคกีบอยู่ก่อนบ่อยมากขึ้น (ทุก 2–4 เดือน)
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อาจจ�ำแนกวิการของกีบที่ท�ำให้เกิดขากะเผลกอย่างกว้างๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เป็นชนิดติดเชื้อ และชนิดกีบงอก
วิการที่ติดเชื้อ ได้แก่ ผิวหนังอักเสบที่นิ้วตีน (หูดที่สันตีน) การอักเสบเป็นหนองระหว่างนิ้วตีน (ตีนเปื่อย) และการหลุดร่อนของ
กีบส่วนแข็ง วิการเหล่านีเ้ กีย่ วข้องกับอนามัยของตีนและขาไม่ดแี ละเป็นปัญหาเฉพาะของสภาพแวดล้อมคอกอิสระซึง่ โคสัมผัส
กับทางเดินทีป่ นเปือ้ นด้วยสิง่ ปฏิกลู ทีเ่ ปียกแฉะเมือ่ แม่โคไม่ได้ใช้คอก เชือ้ ทีส่ นั นิษฐานว่าเกีย่ วข้องในพยาธิวทิ ยาของสภาวะเหล่า
นี้ ได้แก่ เชื้อ Treponema และ Fusobacterium necrophorum หลายชนิด แต่การเปื่อยยุ่ยของผิวหนังระหว่างนิ้วน่าจะเป็นอยู่
ก่อนการเกิดโรค (Berry, 2006) ควบคุมขากะเผลกจากการติดเชื้อโดยการปรับปรุงอนามัยของขา การก�ำจัดสิ่งขับถ่ายออกจาก
ทางเดินและโดยการใช้ยาทาฆ่าเชื้อแบคทีเรียใส่บนวิการด้วยสเปรย์พ่นด้วยมือ หรือใช้อ่างแช่ตีน ความถี่ของการแช่ขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของการปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายของโคและมีสารเคมีที่ใช้อยู่หลายชนิด เช่น คอปเปอร์ซัลเฟต ซิงค์ซัลเฟตและฟอมาลิน
การใช้สารเคมีใดเหล่านี้ควรท�ำตามการแนะน�ำโดยสัตวแพทย์
วิการทีก่ บี ส่วนแข็งได้แก่ เลือดออกทีส่ น้ ตีน ส้นตีนมีแผลหลุม แผลหลุมทีต่ นี และส้นตีน และโรคของเส้นขาว (เช่น เลือด
ออก แตกแยกเป็นร่องและเป็นฝี) มีอาการทางคลินคิ หลายอย่างบนผิวของกีบซึง่ แสดงถึงผลของทิศทางความเป็นมาของสาเหตุ
การจมของกระดูกข้อนิว้ ชิน้ ทีส่ ามลงไปในผนังหุม้ กีบส่วนแข็ง เกีย่ วข้องกับการสลายของเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพันส่วนพยุง อาจมีสาเหตุ
จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนขณะคลอดลูกและเหตุทางโภชนการ เช่น การมีกรดในกระเพาะสูงกึ่งเฉียบพลัน (Cook et al.,
2004) การจมของนิ้วข้อที่สามกดลงไปในเนื้อข้างใต้ ขัดขวางการไหลของเลือดและสารอาหารไปสู่เซลล์ที่ท�ำหน้าที่ให้กีบเจริญ
ขึ้น เป็นผลให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้หลายเดือนต่อมาเมื่อส่วนแข็งของกีบงอกยาวออกมาอย่างต่อเนื่อง
การสูญเสียกีบส้นตีนออกมากเกินไปจากการแต่งกีบที่แย่หรือการสึกมากเกินไปจากการเดินไกลบนพื้นคอนกรีตแข็ง
จะมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการเกิดวิการ ผิวของพืน้ ควรแห้งและไม่ลนื่ เพือ่ หลีกเลีย่ งการบาดเจ็บมากเกินไปต่อผิวของกีบ ควรขูดร่อง
พื้นคอนกรีตเพื่อช่วยให้ฝืดตามรูปแบบที่ตรงกลางมีร่องตามแนวยาวขนานกัน กว้าง 3/4 นิ้วและลึกห่างกัน 3 นิ้ว จะช่วยให้มี
ความฝืดอย่างเพียงพอเพื่อลดการบาดเจ็บขณะเดียวกันก็จ�ำกัดการสึกกร่อนของผิว มีการใช้พื้นปูด้วยแผ่นยางกว้าง 1-ม
(30-นิ้ว) เพื่อเปลี่ยนช่องทางระหว่างศูนย์รีดนมและส่วนที่ให้สัตว์อยู่เพื่อลดการชอกช�้ำและการสึก มีการใช้พื้นปูด้วยแผ่นยาง
ให้สัตว์อยู่เพื่อบุรองพื้นส�ำหรับแม่โคที่ต้องยืนเป็นระยะเวลานานๆ (Cook and Nordlund, 2009)
ความรุนแรงของวิการที่กีบแข็งซึ่งเกิดขึ้นเวลาที่ใช้ยืนในแต่ละวัน เป็นผลให้น�้ำหนักกดลงบนกีบมากขึ้นและมีการกด
เนื้อเยื่อด้านล่างของกระดูกนิ้วชิ้นที่สามเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มการใช้เวลายืนโดย 1) การออกแบบคอกผิดแบบไม่ได้ปูพื้นผิวให้
รองรับน�้ำหนัก ห้องไม่อยู่ทางด้านหน้า ไม่มีบริเวณให้พักอย่างพอเพียง 2) การแออัด มีจ�ำนวนคอกที่ใช้ได้น้อยกว่าจ�ำนวน
แม่โคในหนึ่งคอก 3) เวลาการรีดนมยาวนานมากเกินไป (>45 นาทีต่อการรีดนมหนึ่งครั้ง) 4) เวลาที่ใช้อยู่นอกคอกหมดไป
เพราะงานการจัดการ (>2 ช.ม.) และ 5) ความเครียดจากความร้อน แม่โคอาจยืนนานขึ้นเมื่อให้เย็นลง
นอกจากนี้ แม่โคที่ขาเจ็บพยายามฝืนใช้คอกที่มีพื้นแข็ง เพราะการพยุงตัวลุกขึ้นยืนและนอนลงล�ำบากมากขึ้นจากขา
ที่เจ็บ (Cook and Nordlund, 2009) แม่โคเหล่านี้ยืนนานมากขึ้นในคอกและไม่ได้พักผ่อนให้อาการดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ คอกที่รอง
ด้วยทรายหนาให้ความสบายตามมาตรฐานสูงแก่แม่โค ถ้าไม่มคี อกทรายควรรักษาแม่โคทีเ่ จ็บขาและกลับไปอยูใ่ นบริเวณทีบ่ รุ อง
นอนอย่างแน่นเพื่อพักผ่อน และพักฟื้นจนกระทั่งการยืนได้ตามปกติ
การไม่สามารถชี้ปัญหากีบแข็งได้แต่เนิ่นอาจเป็นผลให้ติดเชื้อลึกที่กีบ นี่เป็นการแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อของ
โครงสร้างส่วนลึกของกีบ รวมทั้ง ข้อที่อยู่ระหว่างข้อนิ้วและเอ็นกับปลอกเอ็น สัตว์เหล่านี้มักเจ็บขาอย่างรุนแรงและอาจจ�ำเป็น
ต้องท�ำการุณยฆาต หรือท�ำการผ่าตัดอย่างครอบคลุม (ต้องใช้เวลากลับคืนสภาพหลายเดือน) ถ้าแม่โคแต่ละตัวที่แสดงอาการ
ขากะเผลก หรือปัญหาขากะเผลกยังคงมีอยู่ในฝูง แนะน�ำให้ขอความช่วยเหลือจากสัตวแพทย์

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
ข้อมูลเรื่องการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของโคนม อ้างไว้ในบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

การจับและการขนส่ง
ข้อมูลเรื่องการจับและการขนส่งของโคนม อ้างไว้ในบทที่ 5 การจับและการขนส่ง

บทที่ 7

110

ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
เครื่องรีดนมและสุขอนามัยของเต้านม

สถานที่รีดนมควรมีโปรแกรมส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาเครื่องรีดนม และปฏิบัติตามโปรแกรมการควบคุมเต้านมอักเสบที่
ได้แนะน�ำโดยสภาเต้านมอักเสบแห่งชาติ (NMC, 2007) ควรมีอปุ กรณ์ทเี่ หมาะสมและบุคลากรทีช่ ำ� นาญเพือ่ การรีดนม บุคลากร
ผูร้ บั ผิดชอบการรีดนมควรได้รบั การฝึกอบรมต่อเนือ่ งเกีย่ วกับวิธดี ำ� เนินการรีดนมอย่างถูกต้อง เพราะว่าการอบรมบ่อยครัง้ เกีย่ ว
พันกับสมรรถภาพของการรีดนมอย่างเหมาะสม (Rodrigues et al., 2005) ควรออกแบบสถานที่เพื่อการดูแลสัตว์และจัดการ
ตามมาตรฐาน หรือมีมาตรฐานสูงเกินกว่าสถานที่โคนมเกรด A ดังก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งนมพาสเจอไรซ์ (FDA, 2004) จะต้อง
ออกแบบและปลูกสร้างบริเวณที่มีการรีดนม (ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนหรือโรงรีดนม) สอดคล้องตามการปฏิบัติที่ยอมรับได้ตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลของบริษัท 3-A (2009) ควรให้แม่โคอยู่ในบริเวณที่อาศัยที่มีสุขอนามัยอย่างพอเพียงเพื่อมั่นใจว่าเต้านม
สะอาดอย่างเห็นได้ชัด ควรรีดนมแม่โคตามก�ำหนดเวลาอย่างสม�่ำเสมอ เหมาะสมกับเป้าหมายของฝูงหรือโครงการวิจัยอย่าง
เฉพาะเจาะจง ควรจัดท�ำวิธีด�ำเนินการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อควบคุมการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะหรือเภสัชภัณฑ์อื่นในน�้ำนมที่อาจ
เป็นไปได้ ควรให้การรักษาด้วยยาฆ่าจุลชีพตามพืน้ ฐานโปรโตคอลซึง่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้วก�ำหนดไว้ การรักษาทัง้ หมดนอกเหนือจาก
ที่ฉลากยาระบุจะต้องท�ำภายใต้การก�ำกับของสัตวแพทย์ผู้มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมในฐานะสัตวแพทย์กับเจ้าของสัตว์
เครื่องรีดนมและสุขอนามัยของเต้านมเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งต่อโปรแกรมอายุรกรรมป้องกันโรคเต้านมอักเสบอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ได้ก�ำหนดไว้โดย NMC (1993) ควรให้การดูแลเพื่อลดการใช้น�้ำมากเกินไปก่อนและระหว่างการเต
รียมเต้านม ควรมีการย�ำ้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแม่โคเข้าสูโ่ รงรีดนมมีหวั นมทีส่ ะอาดแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เต้านมใกล้หวั นมควรสะอาด
และแห้ง เมื่อสวมถ้วยรับหัวนมเพื่อการรีดนม สนับสนุนให้มีการรีดน�้ำนมช่วงต้น (“forestripping”) ออกก่อนการฆ่าเชื้อหัวนม
เพื่อตรวจสอบว่ามีโรคเต้านมอักเสบทางคลินิคในรายที่เป็นเล็กน้อย การท�ำความสะอาดหัวนมตามหลักสุขอนามัย การจุ่มฆ่า
เชื้อก่อนการรีดนมและการเช็ดให้แห้งทันทีก่อนการเดินเครื่อง เป็นการลดการติดเชื้อของเต้านมที่มีสาเหตุจากเชื้อก่อโรคที่อยู่
ในสภาพแวดล้อม (Bushnell, 1984; Pankey et al., 1987; Galton et al., 1988; Pankey, 1992; Malloy and Olson, 1994;
Reneau et al., 1994) การฆ่าเชื้อหัวนมหลังการรีดนมเป็นวิธีปฏิบัติทางการจัดการที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งลดอุบัติการเต้านมอักเสบ
ลงอย่างมาก (Neave et al., 1969; Philpot et al., 1978a,b; Philpot and Pankey, 1978; Pankey, 1992) พนักงานรีดนมผู้จับโค
ควรใส่ใจอย่างพิถีพิถันต่อสุขอนามัยส่วนบุคคล และล้างมืออย่างถี่ถ้วนก่อนการรีดนมและบ่อยครั้งระหว่างการรีดนม กระตุ้นให้
ใช้ถงุ มือไนตริลหรือถุงมือยางเพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ นของเต้านม ควรรีดนมแม่โคทีม่ เี ต้านมอักเสบติดต่อทีย่ งั ไม่แสดงอาการทาง
คลินิกเป็นตัวสุดท้ายเพื่อลดการแพร่โรคเต้านมอักเสบไปทั่วทั้งฝูง แนะน�ำให้ก�ำจัดขนบนเต้านมเป็นวิธีปรับปรุงสุขอนามัยของ
น�้ำนมและสุขภาพของเต้านม การท�ำความสะอาดอุปกรณ์รีดนมท�ำได้โดยกระบวนการทางเคมี ความร้อน และทางกายภาพร่วม
กัน และควรออกแบบวิธีการท�ำความสะอาดเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎระเบียบก�ำหนดไว้อย่างเหมาะสม วิธีปฏิบัติการ
ท�ำความสะอาดและสุขอนามัยทีแ่ นะน�ำเป็นสมดุลระหว่างอุณหภูมกิ ารท�ำความสะอาด ความเข้มข้นของสารเคมีทำ� ความสะอาด
เวลาที่สารเคมีสัมผัสพื้นผิวและกลไกของเครื่อง (Reinemann et al., 2000) โปรแกรมการท�ำความสะอาดเครื่องรีดนมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้น�้ำร้อน (มักมีอุณหภูมิระหว่าง 38 และ 55°ซ) การใช้สารละลายน�้ำยาฆ่าเชื้อและสารเคมีอื่นที่มี
ประสิทธิภาพก�ำจัดเกลือแร่ ไขมันนมและโปรตีนทีส่ ะสมออกจากเครือ่ งระหว่างการรีดนม การฆ่าเชือ้ ถ้วยครอบหัวนมระหว่างแม่
โคแต่ละตัว และการราดน�้ำล้างถ้วยครอบหัวนมด้วยน�้ำอุ่น น�้ำเย็น น�้ำเดือด หรือสารละลายสารเคมีฆ่าเชื้อ กิจวัตรต่อไปนี้ท�ำ
ร่วมกันบ่อยที่สุดในสหรัฐฯ คือ การราดน�้ำล้างก่อนการใช้สารซักล้างที่เป็นด่าง ตามด้วยการล้างด้วยน�้ำที่เป็นกรด (ความถี่ขึ้นกับ
ความกระด้างของน�้ำ) และการท�ำตามสุขอนามัยก่อนการรีดนม ในฝูงขนาดเล็กมาก (แม่โค <30 ตัว) อาจใช้การท�ำความสะอาด
ฆ่าเชื้อด้วยมือซึ่งเกี่ยวกับการล้างอุปกรณ์การรีดนมและการเก็บบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยมือ ฝูงขนาดกลาง (แม่โค 30 ถึง 500
ตัว) มักใช้อุปกรณ์ล้างอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะผสมสารเคมีกับน�้ำโดยอัตโนมัติที่ปริมาณน�้ำและอุณหภูมิพอเหมาะ และไหลเวียน
สารละลายเหล่านี้ผ่านเครื่องรีดนม ในฟาร์มขนาดใหญ่ (แม่โค 1,000 ตัวหรือมากกว่า) ผู้คุมเครื่องอาจอยู่เพื่อผสมสารละลายยา
ฆ่าเชื้อและเดินเครื่องเปิดวาล์วให้ไหลเวียน สามารถประเมินประสิทธิภาพของการท�ำความสะอาดระบบรีดนมด้วยการทดสอบ
มาตรฐานการนับเชื้อที่ขึ้นบนจานเพาะเชื้อและการนับเชื้อในห้องปฏิบัติการหลังผ่านขบวนการพาสเจอไรซ์ โดยทดสอบตัวอย่าง
ต่างๆ ที่เก็บจากถังนม
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ค�ำศัพท์ stray voltage หมายถึงกรณีพิเศษของฟาร์มมีค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายดินต่อสู่โลหะที่ฝังในดิน ถ้าค่าแรง
ดันไฟฟ้าสูงถึงระดับทีเ่ พียงพอ สัตว์ทมี่ าสัมผัสกับอุปกรณ์ทตี่ อ่ สายดินไว้อาจถูกไฟฟ้าดูดเล็กน้อยซึง่ สามารถท�ำให้เปลีย่ นแปลง
การตอบสนองทางพฤติกรรม ระดับแรงดันไฟฟ้าที่สัตว์สัมผัสรับรู้ได้พฤติกรรมบ่งชี้การรับรู้ เช่น อาจมีการถอยหนี มีการ
เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ�ำวันเล็กน้อย
การศึกษาต่างๆโดยกลุ่มนักวิจัยอิสระจ�ำนวนมากมีผลพ้องกันว่าแม่โคซึ่งรู้สึกไวที่สุด (<1%) เริ่มสนองตอบที่กระแส
ไฟฟ้า 50 หรือ 60 เฮิร์ทซ กระแสไฟฟ้า 2 มิลลิแอมป์ (วัดโดยถอดรูทค่าเฉลี่ยยกก�ำลังสอง; rms) โดยจ่อเครื่องวัดที่จมูกถึงกีบ
หรือจากกีบถึงกีบ (Lefcourt, 1991; Reinemann, 2005) ค่านี้เทียบเท่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่สัมผัสประมาณ 1 โวลล์ (50 หรือ 60
เฮิร์ทซ, rms) เมื่อแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จ�ำนวนร้อยละของแม่โคมากขึ้นจะตอบสนองพร้อมกับแสดงการตอบ
สนองทางพฤติกรรมเด่นชัดขึ้น การศึกษาหลายเรื่องได้บันทึกพฤติกรรมการหลีกหนีที่ระดับสูงกว่าค่าต�่ำสุดที่แสดงปฏิกิริยาแรก
ค่ากึ่งกลางของการหลีกหนีเมื่อกระแส 50 หรือ 60 เฮิร์ทซไหลผ่านแม่โค คือ ประมาณ 8 มิลลิแอมป์ (4 to 8 โวลล์, rms) ถึง
แม้ว่าค่าต�่ำสุดที่แสดงปฏิกิริยาแรกมีสูงเกินไป คาดว่าแม่โคไม่ทั้งหมดจะแสดงการตอบสนองทางพฤติกรรม แต่ถ้าค่าแรงดัน
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะคาดการณ์การแสดงอาการในฝูงว่ามีการกระจายมากยิ่งขึ้นและสม�่ำเสมอ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แนะน�ำอย่างหนักแน่นว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างการตอบสนองทางพฤติกรรมกับรั้ว
ไฟฟ้าและการตอบสนองทางสรีรวิทยาหรือทางฮอร์โมน ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างการเบีย่ งเบนของพฤติกรรม การผลิตน�ำ้ นม
และสุขภาพของสัตว์ มีการศึกษาเพียงเรื่องเดียวรายงานผลกระทบของรั้วไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าต่อแม่โค มีทั้งการให้กระแส
ไฟฟ้าเพื่อท�ำให้สัตว์ไม่พอใจและการบังคับคุกคามสัตว์ (สัตว์ไม่สามารถกินหรือดื่มโดยปราศจากการถูกช๊อตด้วยแรงดัน/กระแส
ไฟฟ้า) การผันแปรของระดับแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างมากที่แตกต่างจากบริเวณบนฟาร์มที่เกิดเป็นประจ�ำ จะเป็นผลให้เกิดการลด
การกินน�้ำและอาหาร หรือเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เมื่อระดับกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะท�ำให้เกิดความไม่พอใจ ณ ต�ำแหน่ง
ซึง่ กระทบกิจกรรมประจ�ำวันของสัตว์เท่านัน้ ต�ำแหน่งเหล่านีไ้ ด้แก่ ทีใ่ ห้อาหาร ทีใ่ ห้นำ�้ และบริเวณรีดนม การวิจยั ทีม่ กี ารควบคุม
แสดงว่าถ้าให้แรงดันไฟฟ้าที่สัตว์ไม่ชอบที่ชามน�้ำทุกวินาที สัตว์มีการกินน�้ำลดลงด้วย อย่างไรก็ดีไม่พบการกินน�้ำลดลงเมื่อให้
แรงดันไฟฟ้าระดับเท่ากันทุก 10 นาที และวันละหนึ่งครั้ง ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่สัตว์ไม่ชอบเกิดเพียงสองสามครั้งต่อวัน มักไม่ค่อย
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของแม่โค การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่สัตว์ไม่ชอบในบริเวณที่กระทบต่อการกินอาหาร การกินน�้ำ หรือพัก
ผ่อนบ่อยขึ้นมากเท่าไรจะท�ำให้มีผลกระทบต่อแม่โคมากขึ้นด้วย
ไม่มีอาการเพียงอย่างเดียวที่เป็นอาการเฉพาะเจาะจงของโรค มีรายงานอาการหลายอย่างของแม่โคซึ่งรับกระแส
ไฟฟ้าที่ระดับแตกต่างกัน อาการที่รายงาน ได้แก่ การเบี่ยงเบนของพฤติกรรม และการกินน�้ำต่อวัน และระยะเวลาการกินน�้ำ
แต่ละครั้งลดลง (Merck, 2004) อาจไม่กระทบปริมาณของน�้ำที่กินแม้ว่าการเบี่ยงเบนพฤติกรรมได้เกิดขึ้น ระยะเวลาการมี
สมรรถภาพแย่ลงเป็นช่วงๆ เกษตรกรมักอ้างเหตุผลอาการเหล่านี้ว่าเป็นเพราะรั้วไฟฟ้า ได้แก่ การมีน�้ำนมไหลลดลง และการ
ไหลของน�้ำนมไม่สมบูรณ์ หรือน�้ำนมไหลไม่สม�่ำเสมอ พฤติกรรมผิดปกติระหว่างการรีดนม การเพิ่มระยะเวลาการรีดนม การ
ปฏิเสธการกินอาหารหรือน�้ำ การเพิ่มขึ้นของ SCC ในน�้ำนม และเต้านมอักเสบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่พบมีอาการใดในกลุ่ม
อาการเหล่านี้ในการศึกษาหลายเรื่องโดยมีการควบคุม อาการเหล่านี้มักมีสาเหตุจากปัจจัยอื่น เช่น การปฏิบัติกับแม่โคอย่าง
ไม่นา่ พอใจ เครือ่ งรีดนมทีบ่ กพร่อง เทคนิคการรีดนมและสุขอนามัยไม่ดี และการขาดโภชนะต่างๆ ดังนัน้ ไม่สามารถใช้พฤติกรรม
สัตว์หรืออาการอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยปัญหารั้วไฟฟ้า วิธีเดียวเพื่อระบุว่ารั้วไฟฟ้าเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ต่อพฤติกรรมผิดปกติหรือ
สมรรถภาพแย่ลงคือท�ำการทดสอบด้วยไฟฟ้าดังอธิบายต่อไปนี้ ควรท�ำการตรวจสอบหน่วยผลิตทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อ
พิจารณาสาเหตุอื่นๆ ของปัญหา
ระบบไฟฟ้าควรสอดคล้องกับรหัสสายไฟและมาตรฐานตลอดเวลาเพือ่ ป้องกันทัง้ สัตว์และมนุษย์ เมือ่ ไรก็ตามทีอ่ าการ
ที่อ้างถึงไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่สาเหตุอื่นๆ ควรท�ำการตรวจวัดต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าแรงดันไฟฟ้าที่อาจเป็นสาเหตุมีอยู่จริง
และบันทึกผลต่างๆ ไว้เพือ่ เปรียบเทียบในอนาคต การตรวจวินจิ ฉัยเพือ่ ยืนยันรัว้ ไฟฟ้าจะต้องมีการวัดค่าทางไฟฟ้าตามคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมที่แสดงว่ามีค่าอย่างน้อย 2 ถึง 4 โวลล์ (50 หรือ 60 เฮิร์ทซ rms) ระหว่าง 2 ต�ำแหน่งซึ่งแม่โคอาจจะสัมผัส แม่โค
บางตัวควรแสดงพฤติกรรมการหลีกเลีย่ งทีต่ ำ� แหน่งนี้ (Lefcourt, 1991) อาจจ�ำเป็นต้องตรวจสอบวัดค่าระดับแรงดันไฟฟ้าทีเ่ วลา
ต่างๆ ของวันและในวันต่างๆ กันเพราะระดับค่าที่ยอมรับได้อาจสูงเกินเป็นระยะๆ ควรท�ำการอ่านค่าแรงดันทั้งหมดด้วย
ตัวต้านทาน 500 ถึง 1,000 Ω ระหว่างการวัดสองขั้วที่แม่โคสัมผัสนอกเหนือจากการวัดวงจรไฟฟ้าเปิด การอ่านค่าต่างๆ
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โดยปราศจากการใช้ตวั ต้านทานไม่ได้คา่ ทีม่ คี วามหมาย ถึงแม้วา่ การต้านทานของเนือ้ เยือ่ แม่โคเท่ากับของมนุษย์ ความต้านทาน
ที่สัมผัสแม่โคมักมีค่าต�่ำกว่ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแม่โคอยู่ในสภาพแวดล้อมเปียกความต้านทานของร่างกายแม่โครวม
กับความต้านทานซึ่งสัมผัสกับพื้นมักมีค่าคาดคะเนที่ 500 Ω เป็นค่าที่สมเหตุสมผลส�ำหรับแม่โคหนึ่งตัวยืนอยู่บนพื้นเปียก แม่
โคยืนอยู่บนพื้นแห้งมักจะให้ค่าความต้านทานเป็น 1,000 Ω หรือสูงกว่า แม่โคยืนอยู่หรือนอนลงบนสิ่งรองนอนแห้งจะมีแรง
ต้านทานสูงกว่านี้อีกหลายเท่า ความต้านทานของมนุษย์มีการสัมผัสมือเท้าแห้ง สามารถมีค่าต�่ำที่ 1,000Ω ส�ำหรับมือเท้าที่
เปียกไปจนถึงค่า >10,000 Ω แรงดันไฟฟ้าทีส่ มั ผัสเพือ่ ให้การรับรูส้ ามารถมีคา่ ในมนุษย์สงู กว่าแม่โคขึน้ อยูก่ บั สภาวะของจุดสัมผัส
แนะน�ำให้มีช่างไฟฟ้าผู้มีคุณสมบัติหรือผู้จ�ำหน่ายไฟฟ้าท้องถิ่นมาประเมินสถานการณ์ ถ้าวัดค่าแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 1 โวลล์
(60 เฮิร์ทซ rms) ที่ต�ำแหน่งแม่โคสัมผัส
ตาราง 7-2. ขนาด1 ของคอกอิสระที่แนะน�ำซึ่งสัมพันธ์กับน�้ำหนักของแม่โคนมที่ใช้ในการวิจัยทางการเกษตรและการสอน
น�้ำหนักตามเกณฑ์
118 กก (260 ปอนด์)
182 กก (400 ปอนด์)
236 กก (520 ปอนด์)
327 กก (720 ปอนด์)
377 กก (830 ปอนด์)
454 กก (1,000 ปอนด์)
500 กก (1,100 ปอนด์)
545 กก (1,200 ปอนด์)
636 กก (1,400 ปอนด์)
727 กก (1,600 ปอนด์)

อายุประมาณ2 (เดือน)
4
6
8
12
16
20
24
26
48
60

คอกอิสระ3
61 × 122 ซม (24 × 48 นิ้ว)4
69 × 122 ซม (27 × 48 นิ้ว)
76 × 137 ถึง 152 ซม (30 × 54 ถึง 60 นิ้ว)
86 ถึง 91 × 152 ถึง 168 ซม (34 ถึง 36 × 60 ถึง 66 นิ้ว)
91 ถึง 107 × 168 ถึง 198 ซม (36 ถึง 42 × 66 ถึง 78 นิ้ว)
99 × 183 ซม (39 × 72 นิ้ว)
107 × 198 ถึง 213 ซม (42 × 78 ถึง 84 นิ้ว)
114 × 208 ถึง 213 ซม (45 × 82 ถึง 84 นิ้ว)
122 × 213 ถึง 218 ซม (48 × 84 ถึง 86 นิ้ว)
122 × 229 ซม (48 × 90 นิ้ว)

คอกผูกเชือก3
NI5
NI
NI
NI
NI
122 × 152 ถึง 175 ซม (48 × 60 ถึง 69 นิ้ว)
122 × 160 ถึง 175 ซม (48 × 63 ถึง 69 นิ้ว)
122 × 168 ถึง 175 ซม (48 × 66 ถึง 69 นิ้ว)
137 × 183 ซม (54 × 72 นิ้ว)
152 × 183 ถึง 198 ซม (60 × 72 ถึง 78 นิ้ว)

ขนาดจากแหล่งตะวันตกตอนกลางมักใหญ่กว่าจากแหล่งตะวันออกเฉียงเหนือ
อายุของโคโฮลสไตน์หรือบราวสวิสส�ำหรับน�้ำหนักตามที่มุ่งหวัง
3
การวัดขนาดของคอก กว้างคูณยาว ความยาวของคอกส�ำหรับคอกอิสระที่มีแผงด้านข้าง ส�ำหรับคอกอิสระที่มีแผงด้านหน้าให้เพิ่ม 30 ถึง 45 ซม (12 ถึง 18
นิ้ว) (MWPS, 1995) เมื่อใช้แผงกันหน้าอก ขนาดของคอกจากคันถึงแผงกันหน้าอกควรเป็น 168 ซม (66 นิ้ว)
4
ไม่แนะน�ำคอกอิสระส�ำหรับลูกโค <4 เดือน (Graves and Heinrichs, 1984) หรือ 5 เดือน (Woelfel and Gibson, 1978; MWPS, 1995)
5
NI คือ ไม่แนะน�ำส�ำหรับโคสาว (Woelfel and Gibson, 1978; Graves and Heinrichs, 1984; MWPS, 1985; Heinrichs and Hargrove, 1987)
1
2

พ่อโค

การให้อาหาร (NRC, 1989) และการให้น�้ำ (NRC, 2001) โคเพศผู้ ก�ำลังโตหรือเต็มวัยควรท�ำตามข้อก�ำหนดของสภา
วิจัยแห่งชาติ ควรให้พ่อโคอาศัยอยู่ในโรงเรือนที่สะอาด มีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างดี หรืออยู่ในที่กลางแจ้งนอกโรง
เรือนซึ่งป้องกันพวกมันจากสภาวะรุนแรงต่างๆ และคงความสะอาดและแห้ง ควรสังเกตอาการโคเพศผู้อายุน้อยที่เลี้ยงเป็นก
ลุม่ ขนาดเล็กและอายุใกล้เคียงกันอย่างระมัดระวัง ให้พวกมันเจริญเติบโตโดยมัน่ ใจว่าโคตัวใดตัวหนึง่ หรือหลายตัวไม่มกี ารบาด
เจ็บ อาจติดตั้งแผงกั้นที่ศูนย์กลางของคอกส�ำหรับอยู่เป็นกลุ่มเพื่อให้พ่อโคที่มีชั้นต�่ำกว่าได้หลบหลีกพฤติกรรมการก้าวร้าวของ
จ่าฝูง พฤติกรรมการก้าวร้าวมีเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและควรด�ำรงการให้อยู่เป็นกลุ่มต่อไปจนถึงอายุ 3 ปี ควรย้ายโคเพศผู้
ขนาดเล็กกว่าหรือมีล�ำดับชั้นต�่ำกว่าออกจากกลุ่ม และไม่ควรส่งโคเพศผู้ที่ถูกย้ายออกจากกลุ่มมากกว่าสองสามชั่วโมงคืนกลุ่ม
การได้เห็นและได้ยินโคเพศผู้อื่นอาจเป็นความเครียด ความต้องการที่ว่างของพ่อโคมีแสดงรายการอยู่ในตาราง 7-1
ความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์เป็นการค�ำนึงหลักในรากฐานการปฏิบัติจัดการพ่อโค ตามความจริงของขนาดและ
อารมณ์ อาจพิจารณาว่าพ่อโคเป็นสัตว์เลี้ยงที่อันตรายมากที่สุด ควรออกแบบวิธีด�ำเนินการจัดการเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัย
ของมนุษย์และให้สวัสดิภาพต่อพ่อโค การรีดน�ำ้ เชือ้ พ่อโคเป็นความจ�ำเป็นในบางครัง้ และควรปฏิบตั โิ ดยผูม้ คี วามเหมาะสม ด้วย
อุปกรณ์ที่ท�ำงานอย่างถูกต้องและบ�ำรุงรักษาอย่างดี ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับประจ�ำปีด้วยตัวเองเพื่อ 1) การชี้ตัวสัตว์ของ
น�้ำเชื้อและการบริการตรวจสอบเทียบสุขภาพสัตว์เพศผู้ และ 2) ความต้องการขั้นต�่ำส�ำหรับสุขภาพของพ่อโคซึ่งผลิตน�้ำเชื้อ
เพื่อการผสมเทียม (Mitchell, 1992; Certified Semen Services, 2002)
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การการุณยฆาต
เมื่อจ�ำเป็น บุคลากรผู้ได้รับการอบรมควรด�ำเนินการการุณยฆาตด้วยวิธีที่ยอมรับซึ่งก�ำหนดโดย AVMA (2007a) วิธี
ต่างๆ ที่ยอมรับส�ำหรับโคได้อภิปรายในบทที่ 2 สัตว์เกษตร
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บทที่ 8: ม้า

ส่

วนใหญ่ใช้ม้าเพื่อการกีฬาแข่งขัน เป็นสัตว์เลี้ยง หรือเพื่อความพอใจ แต่ก็ใช้ในงานทางเกษตรและชีวการแพทย์อย่าง
มากมายด้วย ยังมีสัตว์จ�ำพวกม้า (ม้า ม้าขนาดเล็ก ลา และล่อ) ใช้ทั่วไปเป็นสัตว์ใช้แรงงานลากจูงเพื่อการไถนา การขนส่ง
ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยสังคมท้องถิ่น (เช่น ชาวอามิช) ในสหรัฐฯ และชาวนารายย่อยในประเทศก�ำลังพัฒนา มัก
ใช้ม้าที่ฟาร์มปศุสัตว์ในทุ่งเลี้ยงโคและแปลงขุน อาจใช้ลาเพื่อป้องกันแกะและแพะจากสัตว์ผู้ล่าขณะอยู่ในทุ่งหญ้า และ
อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ที่ใช้สัตว์จ�ำพวกม้า มักใช้ม้าเพื่อการผลิตซีรุ่มต้านพิษ ภูมิคุ้มกัน และเภสัชภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น สกัด
ฮอร์โมนอีสโตรเจนมาจากปัสสาวะของม้าตั้งท้อง และใช้ในการผลิตฮอร์โมนทดแทนเพื่อทดแทนรักษาสตรีวัยหมดประจ�ำเดือน
มักใช้การขีม่ า้ ในโปรแกรมการบ�ำบัดผูป้ ว่ ยทางกายและผิดปกติทางจิต (Kaiser et al., 2006) นอกเหนือจากการใช้มา้ ทดลองวิจยั
เพือ่ ตอบค�ำถามโดยเฉพาะเกีย่ วกับสัตว์ชนิดนี้ ใช้มา้ เป็นสัตว์ตวั แบบส�ำหรับศึกษาสรีรวิทยาและความชราของมนุษย์ (Malinowski
et al., 2006; Gordon et al., 2007) ความผิดปกติทางเมตาบอลิคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การดื้อต่ออินซูลินในม้าคล้ายคลึง
กับความผิดปกติเช่นเดียวกันของมนุษย์ ดังนัน้ จึงใช้มา้ เพือ่ การวิจยั เรือ่ งกลไกและการรักษาความผิดปกติเหล่านีโ้ ดยมุง่ หวังการน�ำ
ไปใช้ในมนุษย์ (Hodavance et al., 2007) ไม่ว่าใช้ม้าเพื่อวัตถุประสงค์ความพอใจ การใช้แรงงาน การสอน การวิจัย หรือชีวการ
แพทย์ ควรให้การดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมละเอียดถี่ถ้วน และน�ำไปใช้ปฏิบัติกับโปรโตคอลทั้งหมด

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน

ควรมีพนื้ ทีข่ องการอยูอ่ าศัยในร่มพอเพียงส�ำหรับให้มา้ ปรับเปลีย่ นแสดงท่าทางปกติตามต้องการ ยกเว้นโปรโตคอลทีไ่ ด้
รับอนุมตั ติ อ้ งการอย่างอืน่ พืน้ ทีต่ ามสมควรเป็นตารางเมตรส�ำหรับม้าหนึง่ ตัวคือ 2 ถึง 2.5 เท่าของความสูงม้า (ทีต่ ะโหนก) ยกก�ำลัง
สอง (Zeeb, 1981; Raabymagle and Ladewig, 2006) ซึ่งยอมให้ม้ามีการเคลื่อนไหวที่จ�ำเป็น ได้แก่ การหมอบ หรือนอนตะแคง
ถึงแม้ว่าม้าสามารถหลับตื้นๆ ขณะยืน การหลับที่มีการเคลื่อนที่ของลูกตาอย่างเร็ว (REM) เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อม้านอนลงเท่านั้น
(Dallaire and Ruckebusch, 1974; Ruckebusch, 1975) ถึงแม้วา่ หน้าทีแ่ ละความจ�ำเป็นของการหลับทีม่ ี REM อาจไม่ชดั เจน โอกาส
และพื้นที่เพื่อการหลับที่มี REM ขณะอยู่ในท่านอนอาจเป็นการพิจารณาเพื่อให้ความเหมาะสมในการอยู่อาศัยของม้า
คอกแบบกล่องควรมีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อให้ม้านอนลง ยืนขึ้น หมุนตัวรอบ และกลิ้งตัว (ตาราง 8-1) คอกขนาด 3.7- ×
3.7-ม (12- × 12-ฟุต) ควรให้ความสดวกส�ำหรับม้าพันธุ์ที่มีน�้ำหนักเบาโดยส่วนใหญ่ บริเวณที่แนะน�ำขั้นต�่ำ รวมทั้งขนาดกว้างยาว
สูงส�ำหรับคอกหรือผูก (รวมพื้นที่ส�ำหรับผู้จับ) แสดงไว้ในตาราง 8-1 บรรทัดฐานทั่วไปส�ำหรับคอกเมตาบอลิซึมแสดงไว้ในบทที่ 3
การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย ควรมีประตูคอกกว้างพอเพื่อให้ม้าผ่านเข้าคอกได้อย่างปลอดภัยและออกจากคอกได้อย่างสบาย
ประตูคอกควรทึบหรือท�ำด้วยวัสดุซึ่งม้าไม่ถูกเกี่ยวหรือบาดเจ็บ อาจมีประตูคอกเป็นบานเลื่อน มีบานพับหรือแบ่ง
ออก ประตูที่แบ่งเป็นสองส่วนบนล่าง (ประตูดัทช์) ยอมให้ม้ามีคอกใหญ่ขึ้นเมื่อมันยื่นหัวออกไปด้านนอก ประตูช่วงบนขณะ
ปิดจะจ�ำกัดระยะการมองเห็นของม้า ต้องมีการดูแลเมื่อใช้ประตูดัทช์ หรือแผงป้องกันไม่ให้ม้าสามารถยื่นหัวถึงสวิทช์ไฟแสง
สว่าง สายไฟ หรือปลัก๊ ไฟ ควรยึดประตูบานพับหรือประตูแบ่งช่วงให้เปิดได้อย่างปลอดภัยเพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บหรือกีดขวาง
ทางเดินที่อยู่ถัดไป
120
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ตาราง 8-1 ขนาดกว้างยาวสูงที่แนะน�ำส�ำหรับม้าและม้าขนาดเล็กส�ำหรับใช้ในการวิจัยทางการเกษตรและการสอน1
บริเวณ					
สถานที่ในอาคาร
คอกแบบกล่อง: 1.8 ม2/100 กก (9 ฟุต2/100 ปอนด์) ของน�้ำหนักตัว (BW)
คอกตรงหรือผูกเชือกมีรางอาหาร: 0.82 ม2/100 กก (4 ฟุต2/100 ปอนด์) ของ BW
ทางเดิน ความกว้าง
ระหว่างแถวของคอก			
ด้านหลังของแถวคอกผูกเชือก			
ด้านหน้าของแถวคอกผูกเชือก			
สถานที่กลางแจ้ง
ลู่วิ่งในเพิง (ต่อม้า 1,000 ปอนด์; หนึ่งถึง 2 ตัว)			
ความสูงของรั้วส�ำหรับ
ม้า			
ม้าขนาดเล็ก			
คอกกลางแจ้ง (ส�ำหรับม้าตัวเดียว)			
ทุ่งหญ้าต่อม้าหนึ่งตัว			
1
2

ม

ฟุต

3.7 × 3.7
1.5 × 3.72

12 × 12
5 × 12

2.4–4.3
1.8
1.2

มากถึง14 ฟุต
6
4

3.3 × 3.3

11 × 11

1.4–1.8
1.1–1.5
3.7 × 3.7
≥0.4 เฮคแทร์

4.5–6.0
3.5–5.0
12 × 12
≥1 เอเคอร์

ขนาดคอกและซองควรสนับสนุนการจัดท่าทางต่างๆ ของร่างกายม้าตามปกติพันธุ์เบาที่มีขนาดปานกลาง
ใช้ความยาวมากถึง 3.7 ม (12 ฟุต) ความยาววัดจากด้านหน้าของรางอาหารไปจนถึงด้านหลังของคอก

วัสดุส�ำหรับพื้นที่มีความเหมาะสมส�ำหรับคอกในร่ม ได้แก่ เสื่อยาง หญ้าเทียม ดินอัดแน่น ลูกรัง หินป่น ยางมะตอย
คอนกรีต ทรายและไม้ ควรเลือกวัสดุส�ำหรับพื้นซึ่งง่ายต่อการท�ำความสะอาดและถูกสุขลักษณะ สบาย และปลอดภัยส�ำหรับม้า
พืน้ ลืน่ สามารถน�ำไปสูก่ ารบาดเจ็บ และพืน้ แข็งสามารถท�ำให้ขากะเผลก พืน้ ทีแ่ ข็งมากต้องการวัสดุรองนอนหนากว่าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งม้าที่มีขนาดใหญ่ การติดตั้งเสื่อยางคลุมพื้นผิวอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แนะน�ำพื้นคอนกรีตที่มีผิวหน้าหยาบลาดเอียง
ไปยังท่อระบายน�้ำหรือประตูด้านนอกส�ำหรับบริเวณล้าง ทางเดิน และบริเวณเก็บอาหารและอุปกรณ์ พื้นคอนกรีตที่น�้ำซึมได้
เป็นพื้นผิวที่ยอมรับได้ส�ำหรับบริเวณล้างเพราะยอมให้น�้ำไหลผ่านผิวคอนกรีตไปยังท่อระบายน�้ำและไม่ต้องการท่อระบายน�้ำ
แบบเปิด คอนกรีตที่น�้ำซึมได้ไม่ต้องมีการติดตั้งเป็นพิเศษ
ควรออกแบบคอกให้มกี าระบายอากาศอย่างถูกต้อง ซึง่ อาจช่วยในการลดความชืน้ หรือระดับความชืน้ และกลิน่ ภายใน
คอก และให้การมองเห็นด้วยตาของม้าและผูด้ แู ลทีด่ กี ว่าด้วย มีชอ่ งเปิดเหนือพืน้ ในผนังและแผงกัน้ ขนาดพอเพียงเพือ่ ให้อากาศ
ในคอกถ่ายเทได้ และสามารถปิดด้วยแผ่นปิดหรือปลดออกได้ สามารถใช้วัสดุกั้นระหว่างคอกได้หลายอย่าง เช่น แท่งเหล็ก
ท่อน�้ำ รั้วเหล็กเชื่อม รั้วตาข่าย พื้นไม้เนื้อแข็งส�ำเร็จรูป หรือวัสดุใกล้เคียงอื่นๆ แนะน�ำผนังภายในคอกทึบส�ำหรับพ่อม้า
และผนังส�ำหรับคอกลูกม้าเพือ่ ป้องกันความก้าวร้าวต่อม้าในคอกถัดไปจากแม่มา้ หลังออกลูก (ความก้าวร้าวอาจเบีย่ งเบนไปยัง
ลูกของมัน)
ถ้ามีเพดานควรท�ำด้วยวัสดุกันความชื้น นิยมชนิดที่เรียบมีท่อและโคมไฟโผล่น้อยที่สุด ความสูงของเพดานคอกมัก
เป็น 2.4 ถึง 3.1 ม (8 ถึง 10 ฟุต) เพื่อให้มีการะบายอากาศเพียงพอและแยกม้าที่มีขนาดแตกต่างกันได้อย่างปลอดภัย อย่างไร
ก็ดีความสูงอย่างน้อยที่สุดของคอกควรเป็น 0.3 ม (1 ฟุต) หรือสูงกว่าหูของม้าเมื่อหัวม้าอยู่ที่ระดับสูงสุดและสูงมากกว่านี้ใน
บริเวณที่ขี่ม้า
แนะน�ำให้มีหน้าต่างหรือช่องเปิดที่ไม่เคลือบปิดผิวหน้า แต่ไม่จ�ำเป็นถ้ามีแสงสว่างและมีการระบายอากาศด้วยวิธีอื่น
อย่างไรก็ดีหน้าต่างอาจให้การมองเห็นระหว่างม้าด้วยกัน และอาจลดพฤติกรรมแสดงท่าทางซ�้ำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ
สับสนกังวลของม้าที่แยกขัง เช่น การโยกตัว การผงกหัวซ�้ำๆ (Cooper et al., 2000) หน้าต่างที่กระดกเปิดออกภายนอกหรือยก
ออกได้ในแต่ละคอกช่วยให้แสงและการระบายอากาศตามธรรมชาติ (เช่น การไม่ใช้เครื่องจักร) ในสภาพอากาศอบอุ่นส่วนล่าง
ของหน้าต่างคอกซึง่ แตกหักไม่ได้ควรมีความสูงทีไ่ ม่ถกู เตะ และควรป้องกันหน้าต่างด้วยลูกกรงเหล็กหรือตาข่ายเพือ่ ป้องกันการ
แตก แสงสว่างจากท้องฟ้าหรือผ่านแผงใสในหลังคาที่มีประโยชน์ช่วยให้เพิ่มแสงสว่างสู่บริเวณคอก อาจใช้ประตูแบบดัทช์เพื่อ
เป็นหน้าต่างและการระบายอากาศบนก�ำแพงภายนอก
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ควรให้มที างเดินระหว่างแถวของคอกส�ำหรับให้มา้ เดินผ่าน ขนย้ายอาหารและสิง่ รองนอน และจัดการสิง่ ปฏิกลู
ใช้ทางเดินที่อยู่ด้านหลังแถวของคอกหรือด้านหน้าของแถวคอกให้อาหารม้าและให้คนผ่านได้อย่างปลอดภัย ทางเดิน
ในโรงม้าควรกว้างพอส�ำหรับม้าหมุนตัวกลับ และถ้าแคบกว่าควรมีทางออกไปสูท่ กี่ ว้างกว่าทีป่ ลายทางทัง้ สอง ประตูทาง
เดินออกสูภ่ ายนอกอาจอยูส่ งู กว่าหัว แกว่งเข้าหรือออก หรือเลือ่ น และควรมีขนาดเปิดสูท่ างเดินอย่างเหมาะสม แนะน�ำ
ทางเดินกว้างกว่าถ้าใช้ประตูแบบดัทช์ ซึ่งม้าสามารถยื่นหัวออกสู่ทางเดินและเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับม้าหรือฝูงชน
ที่ผ่านไปมาโดยไม่จ�ำเป็น ความกว้างของทางเดินควรอ�ำนวยความสดวกให้แก่รถขนส่งอาหาร หรือขนของเสียออกไป
และเคลื่อนย้ายม้าภายในทางเดิน
สถานที่ส�ำหรับม้าในสภาพอากาศเขตร้อนและเย็นกว่ามีการเตรียมการคอกซึ่งเปิดออกสู่ภายนอก ที่ใช้บ่อยคือโรงม้า
ที่มีคอกแถวมีคอกเปิดสู่ภายนอกภายใต้หลังคาที่ยื่นออกไป ถ้าโรงม้าไม่ใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ในสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้
เพิม่ การระบายอากาศด้วยประตูคอกทีม่ ชี อ่ งเปิดสูพ่ นื้ และควรสร้างช่องตามยาวของผนังหรือผนังทีไ่ ม่ทบึ เพิม่ เพือ่ ให้การระบาย
อากาศอย่างถูกต้อง โรงม้าในเขตร้อนอาจมีคอกขนาดใหญ่สร้างด้วยบล๊อกคอนกรีตหรือผนังที่มีฉนวนกันความร้อนอย่างดี มี
เพดานสูงมาก และช่องระบายอากาศที่หลังคา ยกเว้นมีการวางแผนการควบคุมสภาวะอากาศอย่างสมบูรณ์ (การปรับอากาศ)

สิง่ รองนอน ชนิดของสิง่ รองนอนควรมีความสม�ำ่ เสมอทัง้ ความสบายของม้าและถูกสุขอนามัย สิง่ รองนอนทีย่ อมรับ

เป็นวัสดุใดก็ตามซึ่งให้การซึบซับและรองรับการเหยียบย�่ำได้ดี ได้แก่ ฟางข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ หญ้าแห้ง หญ้าแห้งที่ตัดมา
จากทุ่ง ขี้กบหรือเศษไม้ป่น ถ่านหินเลนป่น ขี้เลื่อย กระดาษ กระดาษแข็งฉีกป่น และทราย ม้าที่กินอาหารจากพื้นคอกนอกราง
อาหารไม่ควรมีวสั ดุรองนอนเป็นทรายเพราะพวกมันมีแนวโน้มทีจ่ ะกินทรายและอาจทรมานเป็นผลจากการเกิดล�ำไส้อดุ ตัน สิง่
รองนอนควรปลอดจากสารเคมีหรือสารเป็นพิษอื่นที่จะท�ำอันตรายม้าหรือมนุษย์ ขี้กบจากต้นมันฮ่อด�ำ (Ralston and Rich,
1983) ขี้กบต้นสนซีด้าร์สด เปลือกโกโก้ และไม้ที่ได้ผ่านการอัดด้วยความดันสามารถเป็นสาเหตุท�ำให้ม้าป่วย โกโก้และซีด้าร์
สามารถมีผลให้ค่าของเลือดและปัสสาวะผิดปกติ อาจใช้เสื่อยางเพียงอย่างเดียวเมื่อการออกแบบอาคารหรือโปรโตคอลการ
ทดลองหรือมีสิ่งที่ก�ำหนดไม่ยอมให้ใช้สิ่งรองนอนแบบดั้งเดิม หรือส�ำหรับม้าซึ่งมีการภูมิแพ้อย่างมาก หรือทุกข์ทรมานจากโรค
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้ควรใช้สิ่งรองนอนที่ซึบซับดีปูบนเสื่อยาง
อุณหภูมแิ ละความชืน้ ม้าสามารถปรับตัวต่ออุณหภูมอิ ากาศต�ำ่ กว่าศูนย์ แต่ได้ประโยชน์จากการให้มโี ครงสร้างง่ายๆ
เช่น แผงกันลมหรือลู่วิ่งในคอกเพื่อป้องกันลมและการควบแน่นระหว่างเดือนในฤดูหนาว และจากแสงอาทิตย์ระหว่างเดือนใน
ฤดูร้อน ลูกม้าเกิดใหม่จ�ำเป็นต้องมีการปกป้องมากกว่าเพราะอุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่ำของพวกมันมีค่าสูงกว่าและการไม่สามารถ
ปรับอุณหภูมิร่างกายของพวกมัน โรงเรือนปิดใดๆ ซึ่งให้ม้าอยู่ควรมีระบบระบายอากาศที่ออกแบบและได้รับการบ�ำรุงรักษา
อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศในฤดูร้อนคือการกระจายความร้อน การเพิ่มความสามารถการระบายอากาศ
ระหว่างฤดูร้อนอาจท�ำส�ำเร็จได้โดยการเพิ่มความเร็วลมเป่าไปที่ม้าโดยตรง มักท�ำโดยการใช้พัดลมหมุน และการเปิดหน้าต่าง
และประตู การระบายอากาศระหว่างเดือนในฤดูหนาวอย่างถูกต้องช่วยควบคุมความชื้นหรือการควบแน่นในอาคารปิด ตลอด
จนการลดระดับการปนเปื้อนของอากาศ เช่น ฝุ่น รา เชื้อก่อโรค หรือก๊าซ (โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย) ซึ่งสะสมในอาคารปิดที่
ม้าอาศัยอยู่ คุณภาพอากาศไม่ดีภายในคอกอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจของม้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนของ
ฤดูหนาว อาจพิจารณาการให้ความร้อนเสริมร่วมกับการระบายอากาศเย็นเพื่อปรับปรุงความสบายของม้าและคนเลี้ยง และ
แนะน�ำการใช้ฉนวนเพือ่ กันการสูญเสียความร้อน การระบายอากาศอย่างถูกต้องหรือจ�ำนวนครัง้ ของการแลกเปลีย่ นอากาศควร
สัมพันธ์กบั อุณหภูมิ ความชืน้ ของสภาพแวดล้อม ความดันไอบรรยากาศ น�ำ้ หนักรวมหรือความหนาแน่นของการอาศัยอยูเ่ ป็นก
ลุ่มของม้า และการผลิตความร้อนและไอน�้ำ (จากสัตว์ อุปกรณ์ และสิ่งรองนอน) ในอาคาร

แสงสว่าง ควรมีแสงสว่างเพียงพอเพือ่ การตรวจดูมา้ และระหว่างการจับ ให้อาหารหรือกิจกรรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับม้า

มีหลักฐานว่าควรหลีกเลี่ยงความมืดสนิทของคอกม้า (Houpt and Houpt, 1988) แนะน�ำให้มีหน้าต่างหรือแสงสว่างจากแหล่ง
อื่นในตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ควรฝังสายไฟของโคมไฟแสงสว่าง และสวิทช์ทั้งหมดไว้ในผนังหรือป้องกันจาก
การถูกท�ำลายโดยม้าหรือไม่ท�ำให้ม้าบาดเจ็บ

เสียง บางขณะเสียงที่เกิดทันทีรบกวนม้า และมักใช้เสียงปกติหรือเสียงเพลง (เสียงสร้างบรรยากาศ) เพื่อบดบังเสียง

อื่น หรือท�ำให้ม้าเคยชินต่อเสียงต่างๆ ที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น อีกนัยหนึ่งอาจท�ำให้พวกมันตกใจ
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การสุขาภิบาลและการก�ำจัดของเสีย ควรท�ำความสะอาดคอกทุกวันตามความจ�ำเป็นเพือ่ ลดสัตว์กอ่ ความร�ำคาญ

ให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ รักษาให้มา้ สะอาดและแห้ง และรักษาอากาศให้เหมาะสมปลอดฝุน่ และกลิน่ ต่างๆ โดยเฉพาะแอมโมเนีย พืน้ ลาด
เอียงในคอกและทางเดินมีประโยชน์ส�ำหรับการไหลทิ้งของปัสสาวะและน�้ำ อาจมีก๊าซต่างๆ ปล่อยออกมาระหว่างการเก็บและ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและควรพิจารณาเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ ม้าหนึ่งตัวมีน�้ำหนัก 450 กก (1,000 ปอนด์) ผลิตของเสีย
โดยประมาณ 24.5 กก (54 ปอนด์) ทุกวัน อีกทั้งน�้ำหก สิ่งรองนอนสกปรกและของเสียอื่นๆ ถึงแม้ว่ามูลของม้าที่สะสมอยู่
ประกอบด้วยน�้ำ 75 ถึง 85% มันค่อนข้างแห้งในการจัดการ (MWPS, 2005) ม้าไม่ควรมีทางออกไปยังบริเวณที่เก็บของเสีย

สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
ทุ่งหญ้า ทุ่งล้อมรั้วและเพนียด โดยทั่วไป ทุ่งหญ้าส�ำหรับม้า ทุ่งล้อมรั้วและเพนียดควรให้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้าง

สบาย มีแผงกันแดด กันลม มีพื้นผิวที่หนาแน่นเพื่อการพักผ่อน มีบริเวณอย่างพอเพียงเพื่อการปรับท่าทางตามปกติ และสิ่งล้อมรอบที่
ช่วยม้าอยูอ่ ย่างปลอดภัย ปลอดจากหลุมขยะและวัตถุอนั ตรายอืน่ ๆ แต่หลีกเลีย่ งการจับบังคับร่างกายโดยไม่จำ� เป็น การให้ความสะดวก
สบายกลางแจ้งเหล่านี้ควรให้ตามความจ�ำเป็นทางชีววิทยาของสัตว์ด้วย (เช่น น�้ำและอาหาร การออกก�ำลังกาย การสืบพันธุ์ถ้าเหมาะ
สม และอิสรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งขับถ่าย)
ข้อก�ำหนดของพื้นที่ส�ำหรับม้าในทุ่งล้อมรั้วและเพนียดอาจผันแปรตามเหตุผลขึ้นอยู่กับสถานะของสภาพแวดล้อม (เช่น ชนิด
ของดิน สภาพอากาศ การมีอาหารหยาบ และการระบายน�้ำทิ้ง) ขนาดและชนิดของสัตว์ (ม้าขนาดเล็ก ม้าน�้ำหนักเบา หรือม้าใช้งานลาก
จูง) และในบางกรณี อารมณ์ของสัตว์แต่ละตัวในกลุม่ บริเวณขัน้ ต�ำ่ ต่อม้าหนึง่ ตัวในคอกภายนอกควรเหมาะสมส�ำหรับการเปลีย่ นท่าทาง
ตามปกติ แต่แนะน�ำบริเวณที่กว้างขวางกว่าต่อม้าหนึ่งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับม้าหลายกลุ่ม ไม่แนะน�ำการเลี้ยงม้าอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานในพื้นที่ขั้นต�่ำเพราะไม่มีการออกก�ำลังกายเพียงพอโดยเฉพาะส�ำหรับม้ารุ่น ในสภาพที่ชื้นแฉะหรือมีดินโคลนตม ควรมีที่แห้ง
เพือ่ ม้านอนลงได้ ควรหลีกเลีย่ งบริเวณทีจ่ ำ� กัดและมุมแหลมคมหรือมีสงิ่ ยืน่ ออกมาในคอก เพือ่ ลดการบาดเจ็บและโอกาสของสัตว์ตวั เด่น
จ�ำกัดบริเวณสัตว์ตวั ทีด่ อ้ ยกว่า ควรท�ำความสะอาดคอกตามความจ�ำเป็นเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีสขุ อนามัยและการควบคุมสัตว์กอ่ ความร�ำคาญ
อย่างถูกต้อง
ในสภาพอากาศเหมาะสม มักปล่อยม้าอยูใ่ นทุง่ ล้อมรัว้ หรือทุง่ หญ้าโดยปราศจากสิง่ ปลูกสร้างนอกจากการให้ผนื ดิน ต้นไม้ รัว้
กันลม หรือที่บังแดด อย่างไรก็ดีควรให้มีเพิงที่พักร่มในสภาพแวดล้อมร้อนมาก หนาวมาก หรือเปียก มีการประมาณการโซนที่มีอุณหภูมิ
เป็นกลางของม้าโดยมีอุณหภูมิวิกฤตค่าต�่ำที่ 5°ซ (41°ฟ) และอุณหภูมิวิกฤตค่าสูงที่ระหว่าง 20 และ 30°ซ (68 ถึง 86°ฟ) (Morgan, 1998)
ทั้งนี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีเพิงที่พักเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอายุ น�้ำหนัก ระดับการให้อาหาร สถานะการปรับตัว และระบบการสัตวบาล ยังมีบาง
กรณี อาจต้องการสิ่งรองนอนเพื่อให้ม้าอบอุ่นและแห้ง ควรให้การบังแดดหรือทางเข้าสู่คอกที่มีการะบายอากาศในบริเวณที่อุณหภูมิฤดู
ร้อนสูงถึง 30°ซ (86°ฟ) หรือสูงกว่าถ้าไม่มีที่ร่มตามธรรมชาติ (Morgan, 1998)
ในบริเวณที่การจราจรหนาแน่น มีแนวโน้มการสะสมดินโคลนระหว่างฤดูฝนของปี บริเวณเหล่านี้สามารถมีประตู บริเวณรอบ
ที่ให้น�้ำ อาหาร และทางเข้าสู่ลู่วิ่งในร่ม แนะน�ำสิ่งบุรองพื้นส�ำหรับบริเวณที่การจราจรหนาแน่นหรือทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยว
กับโคลน

ลูว่ งิ่ ในร่ม เพิงทีพ่ กั ขนาดต�ำ่ สุดต่อม้าหนึง่ ตัวคือขนาดโดยประมาณของคอกแบบกล่อง โดยกฎทัว่ ไปส�ำหรับขนาดของ
ลู่วิ่งในร่มที่มีม้าอยู่มากกว่าหนึ่งตัวที่ควรมีคือ 11.1 ม2 (120 ฟุต2) ต่อตัวส�ำหรับม้าขนาดปานกลางสองตัวแรก และเป็น 5.6 ม2
(60 ฟุต2) ส�ำหรับม้าที่เพิ่มขึ้นแต่ละตัวซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมรั้ว ขนาด การออกแบบ และจ�ำนวนเพิงที่พักควรยอมให้สัตว์
ทั้งหมดที่อยู่ในทุ่งล้อมรั้วแบ่งปันกันใช้ ณ เวลาใดๆ อาจเปิดชายคาโรงเรือนที่อยู่หลังผนังของเพิงเพื่อให้มีการระบายอากาศ
เพิ่มขึ้น ควรมีระบบระบายน�้ำบังคับน�้ำให้ไหลออกจากบริเวณใช้งานหนัก (เช่น ใกล้ที่ให้อาหาร รางน�้ำ ลู่วิ่งในร่ม และเพิงที่พัก)
รั้วและประตู ข้อแนะน�ำขนาดของรั้วและวัสดุมีอยู่ใน MWPS (2005) และแหล่งอื่นๆ อาจท�ำรั้วด้วยวัสดุต่างๆ ได้แก่
เสาไม้ และราว แผงทึบ ลวด (รวมทั้งลวดที่มีความตึงมาก) ท่อโลหะ พลาสติก ยาง และตาข่ายตัววี หรือตาข่ายส�ำหรับรั้ว ไม่
จ�ำเป็นต้องทาสีหรืออุดรอยของรัว้ ยกเว้นเมือ่ โปรโตคอลก�ำหนด ควรหลีกเลีย่ งรัว้ ลวดหนามโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีซ่ งึ่ ม้าอยูจ่ ำ� กัด
ในทีแ่ คบ ควรสร้างรัว้ เพือ่ หลีกเลีย่ งโครงสร้างทีท่ ำ� ให้มา้ บาดเจ็บ เช่น ของแหลมคม วัตถุทยี่ นื่ ออกมา (เช่น ตะปู ลวด สลักเกลียว
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และกลอน) และมุมคับแคบในที่วิ่งถ้าเป็นไปได้สามารถกักกันม้าจากเพื่อนร่วมฝูงและมีโอกาสบาดเจ็บ ความสูงของรั้วส�ำหรับ
ม้าแสดงไว้ในตาราง 8-1 ตอนล่างของรั้วและประตูควรมีความสูงเหนือพื้นดินพอเพียงหรือยื่นถึงพื้นเพื่อป้องกันขาหรือกีบม้า
จากการติดขัดใต้รั้วหรือประตูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลิ้งตัว
อาจใช้รั้วไฟฟ้าส�ำหรับม้าภายใต้สภาวะเฉพาะเจาะจง เช่น การหมุนเวียนทุ่งหญ้า รั้วไฟฟ้าอาจไม่เหมาะสมในสภาพ
แวดล้อมบางอย่าง เช่น บริเวณที่มีการสะสมหิมะอย่างมาก ควรมีการรับรองตัวควบคุมรั้วไฟฟ้าโดยห้องปฏิบัติการผู้รับประกัน
หรือองค์การทดสอบที่ยอมรับได้อื่นๆ แถบพลาสติกฉนวนซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนมากขนาดกว้าง ¾ ถึง 1 ¼ นิ้วใช้เป็นวัสดุเพื่อ
ขึงรั้วข้ามทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมรั้ว สามารถใช้วัสดุส�ำหรับรั้วไฟฟ้าอื่นแต่สิ่งเหล่านี้จ�ำเป็นต้องเห็นได้อย่างสะดุดตาในธรรมชาติ
อาจสร้างประตูด้วยวัสดุหลายอย่าง เช่น แผ่นไม้ ท่อ แผ่นโลหะ และลวด ความสูงของประตูควรเท่ากันกับความสูงของรั้วติดต่อ
กันเพือ่ ไม่กระตุน้ สัตว์ให้พยายามกระโดดข้ามจุดทีต่ �่ำกว่า ความกว้างของประตูควรเผยทางออกได้อย่างสมบูรณ์และไม่ทิ้งช่อง
ว่างทีส่ ตั ว์อาจถูกยึดไว้ระหว่างรัว้ และประตู ด้านล่างของประตูควรแผ่ลงไปจนถึงพืน้ ดินเช่นเดียวกันกับของรัว้ หรืออยูส่ งู จากพืน้
เพียงพออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันอันตราย ควรแขวนประตูให้แกว่งออกไปสู่ทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมรั้ว

อาหารและน�้ำ
ม้าเป็นสัตว์เล็มหญ้ามีวิวัฒนาการมามากกว่าหลายล้านปี พวกมันใช้ชีวิตเดินทางไกลเพื่อแสวงหาน�้ำและอาหารพวก
หญ้า ใยอาหารหลากหลายชนิดเป็นหลัก ทางเดินอาหารของม้ามีการปรับสภาพอย่างดีให้เหมาะกับการด�ำรงชีวิตเช่นนี้ มี
กระเพาะและล�ำไส้เล็กที่เอ็นไซม์ของมันสามารถย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดูดซึมส่วนประกอบของอาหารที่ดูดซึมได้
ล�ำไส้ใหญ่ประกอบด้วยกระพุ้งล�ำไส้ใหญ่ส่วนต้น และล�ำไส้ใหญ่ท�ำหน้าที่เป็นห้องหมักมีจุลชีพอาศัยอยู่ประจ�ำ จุลชีพเหล่านี้
ได้รับสารอาหารจากส่วนประกอบที่ย่อยได้น้อยของสิ่งที่ย่อยและได้ผลิตผลสุดท้ายที่มีประโยชน์ต่อม้าโดยไม่ใช้ออกซิเจน วิธี
ปฏิบัติทางโภชนาการและการจัดการโดยจัดให้ม้ากินตลอดทั้งวัน มีอิสระในการเคลื่อนไหวและให้มันมีสังคมกับม้าตัวอื่นจะส่ง
เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของม้า (Clarke et al., 1990; Davidson and Harris, 2007)
ม้าเลีย้ งในฟาร์มด้วยการจัดแบบทุง่ หญ้าห้อมล้อมด้วยเพือ่ นร่วมฝูงของพวกมัน มักเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่
แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในวิวัฒนาการของพวกมัน เมื่อมีอาหาร น�้ำ และเพิงที่พักม้าท�ำหน้าที่ใช้ประโยชน์จากอาหารที่หา
ได้ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นอย่างดี ไม่เพียงเพื่อตอบสนองความจ�ำเป็นทางโภชนาการของพวกมันเท่านั้น แต่ยังท�ำ
เพื่อการออกก�ำลังกายและความต้องการทางสังคมของพวกมันด้วย
สถานทีเ่ พือ่ การวิจยั และการสอนตลอดจนสังคมทันสมัยอยูใ่ นเมืองมักไม่เก็บม้าด้วยการจัดเตรียมแบบชนบทธรรมชาติ
แต่กลับเก็บม้าในโรงเรือนเกือบตลอดเวลาในคอกหรือแปลงล้อมรั้วขนาดเล็กกลางแจ้ง ม้าเหล่านี้มีโอกาสออกก�ำลังกายอย่าง
อิสระเพียงเล็กน้อยและมักได้รับอาหารที่มีคุณค่าอาหารมากเกินไป จ�ำเป็นต้องมีข้อจ�ำกัดในการกินอาหาร ความอ้วนของม้า
ไข้ลงกีบ ปวดท้องและมีการเจ็บป่วยทีเ่ กีย่ วข้องอาจเป็นผลมาจากการปฏิบตั โิ ปรแกรมทางโภชนาการและการจัดการทีไ่ ม่เหมาะ
สมที่ใช้ในการดูแลม้า
สรีรวิทยาของการย่อยอาหาร
การจ�ำแนกม้าเป็นสัตว์กินพืชที่ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้องเนื่องจากระบบทางเดินอาหารของม้า ม้ากินแต่พืชเท่านั้นแต่ไม่มี
กระเพาะหมักซึง่ เป็นลักษณะเด่นเฉพาะของสัตว์เคีย้ วเอือ้ ง เช่น โค แกะและแพะ อย่างไรก็ดลี ำ� ไส้ใหญ่ของม้า (กระพุง้ ล�ำไส้ใหญ่
ส่วนต้นและล�ำไส้ใหญ่) มีหน้าที่เช่นเดียวกับกระเพาะหมัก เพราะมีจุลชีพเป็นจ�ำนวนมากอาศัยอยู่ (มีแบคทีเรียเป็นหลัก) ซึ่ง
สามารถย่อยส่วนประกอบอาหารม้าโดยไม่ใช้ออกซิเจนทีเ่ อนไซม์ในกระเพาะหรือล�ำไส้เล็กไม่ได้ยอ่ ยก่อนหน้านี้ การย่อยอาหาร
ส่วนที่ไม่ได้ย่อยเหล่านี้ (บางครั้งเรียกว่าไม่ละลายน�้ำ) จุลชีพเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นสารโภชนะผลิตผลสุดท้ายเรียกว่ากรด
ไขมันชนิดระเหยซึ่งดูดซึมกลับสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตและเนื้อเยื่อต่างร่างกายม้าใช้เป็นประโยชน์ อาหารหยาบที่ได้รับทั้งหมด
กรดไขมันชนิดระเหยสร้างมาจากการหมักของจุลชีพสามารถให้ส่วนใหญ่ของพลังงานทั้งหมดตามความต้องการของม้า
จุลชีพของล�ำไส้ใหญ่ท�ำหน้าที่ได้เหมาะที่สุดในสภาพแวดล้อมคงที่ภายในร่างกาย การให้อาหารเป็นช่วงๆ หรือให้
เป็นปริมาณมากเมื่อการจัดการไม่ถูกต้องสามารถขัดขวางประชากรจุลชีพของล�ำไส้ใหญ่ม้าและอาจเกิดความไม่สม�่ำเสมอของ
โภชนะและผลิตผลสุดท้ายในระบบหมุนเวียนและเนื้อเยื่อ ท�ำให้มีโอกาสเกิดสภาวะเป็นภัยทางสรีรวิทยา เช่น ไข้ลงกีบ
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หรือท้องอืด ดังนั้นการจัดการโปรแกรมโภชนาการประจ�ำวันส�ำหรับม้าที่ถูกจ�ำกัดที่อยู่เป็นสิ่งส�ำคัญต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของพวกมัน
ม้าทีอ่ ยูใ่ นโรงเรือนหรือพวกมันไม่สามารถเล็มหญ้าควรได้รบั อาหารและน�ำ้ อย่างน้อยวันละสองครัง้ นิยมการให้อาหาร
บ่อยกว่าหรือให้ม้าเข้าถึงหญ้าแห้งและน�้ำกินตามใจชอบ ส�ำหรับม้าที่ถูกจ�ำกัดในบริเวณซึ่งพวกมันไม่สามารถเล็มหญ้า อาหาร
หยาบในรูปแบบหญ้าแห้งหรืออาหารเยือ่ ใยชนิดอืน่ ควรเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารโดยเป็นแหล่งโภชนะและเป็นปริมาณ
ส่วนใหญ่ของอาหาร ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการก�ำหนดความต้องการเยื่อใยของม้า มักมีเยื่อใยในอาหารให้ปริมาณเพียงพอเนื่องจาก
เหตุผลหลายอย่าง 1) เพื่อด�ำรงทางเดินอาหารให้ไม่“เต็ม” มากหรือน้อยไป 2) เป็นแหล่งเก็บน�้ำและเพื่อช่วยปรับภาวะกรดด่าง
ของอาหารที่ถูกย่อยแล้วในกะเพาะอาหาร 3) เพื่อด�ำรงสภาพแวดล้อมอย่างคงที่ส�ำหรับจุลชีพของล�ำไส้ใหญ่ 4) เพื่อลดความ
เบื่อของม้าที่เลี้ยงในคอก การลดอุบัติการของความผิดปกติจากการอยู่คอก เช่น แทะรางอาหาร เคี้ยวไม้ การกัดหางหรือกินสิ่ง
รองนอน และ 5) เพื่อเลียนแบบอาหารธรรมชาติมากขึ้น

ค�ำแนะน�ำการให้อาหาร

ควรให้อาหารม้าซึ่งไม่ท�ำให้อ้วนหรือผอมเกินไป (Henneke et al., 1983) การมีคะแนนสภาวะร่างกาย 4 ถึง 6 จาก
ระดับเต็ม 9-คะแนน พิจารณาว่าเป็นค่าเฉลีย่ ถึงแม้วา่ ม้าหลายตัวมีคา่ สูงกว่านีแ้ ละยังถือว่ามีสขุ ภาพดี ควรจัดการม้าทีม่ สี ภาวะ
ร่างกายไม่เหมาะสมเพือ่ ให้การเปลีย่ นแปลงน�ำ้ หนักตัวเกิดขึน้ อย่างช้าๆ การเปลีย่ นแปลงการรับพลังงานไม่ควรเกิน 10 ถึง 15%
ต่อสัปดาห์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มน�้ำหนักตัวควรเพิ่มใยอาหารก่อนการเพิ่มปริมาณอาหารข้น เพื่อลดน�้ำหนักตัวควร
ลดอาหารข้นก่อนลดปริมาณอาหารหยาบ ควรท�ำให้การรับพลังงานในอาหารปรับสูตรลดลงโดยลดการรับอาหารแห้งทั้งหมด
ไม่ต�่ำกว่า 1.5% ของน�้ำหนักตัว
เพื่อคงสภาวะร่างกายและสุขภาพตามปกติ ควรให้อาหารม้าเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย ณ เวลานั้น
(NRC, 2007) ส�ำหรับล�ำดับชั้นของพวกมันซึ่งมีคุณภาพสูง น่ากิน และมีอยู่อย่างสม�่ำเสมอ ถึงแม้ว่าความต้องการโภชนะของ
ม้าแต่ละตัวอาจผันแปรจากค�ำแนะน�ำของ NRC ค�ำแนะน�ำของ NRC นับเป็นจุดเริม่ ต้นเพือ่ สนองตอบความต้องการโภชนะของ
ม้าที่ช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต
ม้ามีช่วงเวลาของชีวิตและกิจกรรมการออกก�ำลังกายแตกต่างกัน มีความต้องการโภชนะแตกต่างกัน การกินอาหาร
แห้งทั้งหมด (หญ้าและอาหารแห้ง) มักอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 3% ของน�้ำหนักตัว ชนิดของหญ้าแห้งส�ำหรับม้า ได้แก่ ถั่ว หญ้า ธัญ
ญพืช หรือส่วนผสมของสิง่ เหล่านี้ ส�ำหรับม้าโตเต็มวัยมักให้หญ้าแห้งทีอ่ ตั รา 1% ของน�ำ้ หนักตัวหรือมากกว่า อย่างไรก็ดสี ำ� หรับ
ม้าภายใต้สภาวะข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มีการก�ำหนดปริมาณเยื่อใยที่ได้รับขั้นต�่ำ (NRC, 2007) ต้นถั่วแห้ง เช่น อัลฟาฟ่า หรือ ถั่ว
โคลเวอร์มักมีโปรตีน พลังงาน และแคลเซี่ยมสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าแห้ง สามารถเพิ่มน�้ำหนักม้าได้ง่ายเมื่อให้กิน
ต้นถั่วแห้งตามใจชอบ ขณะที่ให้กินหญ้าแห้งหรือธัญพืชแห้ง (เช่น ต้นข้าวโอ๊ตแห้ง) ตลอดเวลาเป็นบางครั้ง เพราะมีโภชนา
ต�่ำกว่า ขณะที่มีการเพิ่มเยื่อใยหรือความจุลงในอาหารส�ำเร็จ
ใช้อาหารข้นเพื่อให้พลังงาน โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุลงในอาหารส�ำเร็จ สามารถให้อาหารข้นที่อัตราต่างๆ กันขึ้น
อยู่กับความต้องการโภชนะ แต่ควรใส่ใจดูแลเมื่ออาหารข้นทั้งหมดมีมากเกิน 1% ของน�้ำหนักตัวมักเสริมเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว
โอ๊ต ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี หรือมอลต์ในอาหารที่มีแนวโน้มส่วนประกอบที่เป็นแป้งสูง จึงเป็นแหล่งของพลังงานใน
อาหาร อย่างไรก็ดีการเพิ่มระดับแป้งในอาหารเกี่ยวข้องกับสาเหตุของโรคไข้ลงกีบและความผิดปกติทางเมตาบอลิคอื่นๆ ในม้า
(Kronfeld et al., 2004) บางครัง้ ใช้การเสริมไขมันซึง่ มักท�ำในรูปของน�ำ้ มันพืชแทนทีห่ รือเสริมด้วยเมล็ดธัญพืชเพือ่ เพิม่ ความเข้ม
ของพลังงานในอาหาร แนะน�ำว่าส่วนประกอบไขมันไม่ควรเกิน 10 ถึง 15% ของอาหารส�ำเร็จทั้งหมด ควรเสริมโปรตีนให้ม้า
ก�ำลังโตที่ได้รับสูตรอาหารที่มีหญ้าแห้งเป็นหลัก และเสริมถั่วเหลืองเพราะมีความน่ากินและมีโปรตีนย่อยได้ที่ระดับสูง มักเพิ่ม
วิตามินและเกลือแร่ลงในส่วนผสมอาหารข้นบ่อยๆ เพื่อเสริมส่วนประกอบโภชนะของอาหารข้นหรืออาหารส�ำเร็จทั้งหมด
อาหารเยือ่ ใยตามธรรมชาติและเมล็ดธัญญพืชส่วนใหญ่มกั ขาดเกลือ เพราะว่าม้าสามารถสูญเสียเกลือในปริมาณค่อน
ข้างมากทางเหงื่อจึงมักเพิ่มโซเดียมคลอไรด์ (NaCl หรือ เกลือธรรมดา) ลงในอาหารข้นที่อัตรา 0.5 ถึง 1.0% หรือให้ก้อนเกลือ
หรือให้เกลือไอโอดีน ต้องให้โคบอลท์ไอโอดีนหรือเกลือแร่ที่จ�ำเป็นต่อร่างกายปริมาณน้อยกินตามใจชอบ
ม้ารุน่ ม้าท้องแก่ ม้าก�ำลังให้นม และม้าใช้งานหนักมีความต้องการโภชนะสูงทีส่ ดุ ขณะทีม่ า้ ก�ำลังโต แม่มา้ ตัง้ ท้องและ
ก�ำลังให้นมมีความต้องการโปรตีน วิตามินและเกลือแร่ อีกทัง้ มีความต้องการพลังงานในสภาวะการด�ำรงชีพมากกว่าเมือ่ เปรียบ
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เทียบกับม้าโตเต็มวัย ความต้องการอันดับแรกของม้าเพื่อสมรรถภาพ/กีฬามากกว่าการด�ำรงชีพคือการเพิ่มพลังงาน บางส่วน
มักนิยมความต้องการโภชนะอื่นสูงกว่าเมื่อได้พลังงานตามความต้องการแล้ว ม้าแก่อาจอยู่ได้ดีกว่ากับสูตรอาหารที่มีระดับ
โภชนะสูงเช่นเดียวกันกับม้าก�ำลังโต บางทีอาจเป็นเพราะประสิทธิภาพการย่อยอาหารหรือเมตาบอลิซึมเสื่อมลง รายละเอียด
ของความต้องการโภชนะในทุกกรณีมีปรากฎตาม NRC (2007)
ควรปรับสูตรอาหารส�ำเร็จให้มีอาหารคุณภาพดี ปลอดสิ่งปนเปื้อน รา และวัชชพืชที่มีพิษ อาหารส�ำเร็จควรอยู่ในรูป
แบบทางกายภาพทีเ่ หมาะสม หญ้าแห้งควรมีกา้ นค่อนข้างละเอียด มีใบ นุม่ และปลอดฝุน่ และวัสดุแปลกปลอม อาหารข้นควร
ปลอดฝุ่นและไม่ถูกบดละเอียดมากเกินไป บางครั้งม้าได้รับอาหารก้อนอย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็แนะน�ำให้มีหญ้าแห้งก้าน
ยาวหรือมีทุ่งหญ้าเพื่อเพิ่มปริมาณของอาหารส�ำเร็จและท�ำให้อาหารผ่านทางเดินอาหารช้าลง ก้อนอาหารแข็งกรอบถูกกินช้า
กว่าอาหารก้อนนิ่มเป็นเศษเล็กเศษน้อย (Freeman et al., 1990) อย่างไรก็ดี ม้าที่มีคุณภาพฟันไม่ดีและม้าแก่อาจได้ประโยชน์
จากอาหารก้อนนิม่ หรือการเติมน�ำ้ เพือ่ ให้เหนียวเป็นก้อนเละ ควรดูแลเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าม้าไม่ได้รบั อาหารโคทีม่ กี ารเสริมด้วยอิโอ
โนฟอร์โดยอุบัติเหตุ เพราะว่าม้ามีความไวอย่างมากถึงแก่เจ็บป่วยหรือตายเมื่อกินให้อิโอโนฟอร์ (NRC, 2007)

ทุ่งหญ้าส�ำหรับม้า

อาจให้โภชนะจ�ำเป็นแก่มา้ บนทุง่ หญ้าด้วยเยือ่ ใยทีม่ อี ยูใ่ นทุง่ หรือโดยการมีทงุ่ หญ้าร่วมกับการเสริมอาหารหยาบหรือ
อาหารข้น
ระหว่างบางช่วงเวลาของปี การเจริญเติบโตของพืชเยือ่ ใยอาจลดลงมาก ท�ำให้ความน่ากินและย่อยได้นอ้ ยลงจึงจ�ำเป็น
ต้องให้อาหารเสริม การพิจารณาผลของสภาพแวดล้อมต่อความต้องการพลังงานเป็นสิง่ ส�ำคัญด้วย ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างมากระหว่าง
สภาพอากาศหนาวชื้น (NRC, 2007) ที่เวลาอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราความหนาแน่นของสัตว์ถ้าต้องมีการเสริมอาหารก็เพียงเล็ก
น้อย ถ้าต้องให้อาหารเสริมในสภาวะทุ่งหญ้าอาจใช้รางอาหาร ถัง หรือกะบะตามแนวรั้วเพื่อให้อาหารได้ตามแนวรั้ว นิยมให้
หลายจุด (ถังหรือกะบะ) ณ ต�ำแหน่งหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้อย่างก้าวร้าวเพื่อแย่งอาหาร ควร
มีเกลือให้ม้าบนทุ่งหญ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่วนประกอบโซเดียมที่มีอยู่ในหญ้าและถั่วต่างๆ ของทุ่งมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของม้า เมื่อให้อาหารม้าเฉพาะในทุ่งเท่านั้น อาจเพิ่มแร่ธาตุจ�ำนวนเล็กน้อยซึ่งเป็นที่รู้ว่าขาดแคลนลงในแหล่งเกลือ
หรือให้เป็นอาหารเสริมความอร่อย
ถ้าคาดว่าม้าได้รับตามความต้องการทางโภชนะทั้งหมดของพวกมันจากทุ่งหญ้า ควรยืนยันเพื่อให้มั่นใจว่าทุ่งหญ้า
สามารถรองรับความต้องการของพวกมันได้จริง ความหนาแน่นของสัตว์ในทุ่งหญ้าต่อม้าหนึ่งตัว คือ ตั้งแต่ 0.4 ถึง 4 เฮคแทร์
(1 ถึง 10 เอเคอร์) หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ความเข้มข้น และระยะการเจริญเติบโตของพืชเยื่อใยและฤดูกาล (Hintz,
1983) ต้องมีการจัดการทุ่งหญ้าเป็นอย่างดีเพื่อการใช้ประโยชน์ของทุ่งหญ้าที่ปรับปรุงให้ดีที่สุด การดูแลควรมีการใส่ปุ๋ยและตัด
แต่งหญ้าที่ยาวเกินไปเป็นประจ�ำ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะและความอร่อย และการควบคุมปรสิตโดยการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ไถคราดเพื่อท�ำให้กองมูลแตกออก ควรตรวจทุ่งหญ้าเป็นประจ�ำเพื่อหาพืชแปลกชนิดหรือเป็นพิษ (Kingsbury, 1964;
Oehme,1986) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุ่งหญ้าถูกแทะเล็มมากเกินไป

ที่เก็บอาหาร

ที่เก็บอาหารอาจสร้างด้วยโลหะ พลาสติค ยาง ไม้หรือวัสดุอื่นใดซึ่งปลอดภัย คงทน และท�ำความสะอาดได้ อาจให้
หญ้าแห้งโดยใส่ในรางอาหาร ถุง ตาข่ายและชั้น หรือกินบนพื้นโดยตรง ดูเหมือนว่าม้าชอบการกินบนพื้นดิน (Sweeting et al.,
1985) และมีอนั ตรายจากการติดต่อปรสิตอยูน่ อ้ ยในสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดอย่างถูกต้อง ถึงแม้วา่ อาจสูญเสียพืชเยือ่ ใยทีส่ ำ� คัญ
การกินโดยท่าทางก้มหัวต�่ำช่วยการปลดปล่อยของเหลวในทางเดินหายใจลงและลดการสูดหายใจน�ำฝุ่นละอองจากอาหารเข้า
ให้น้อยลง อย่างไรก็ดี การให้หญ้าแห้งที่พื้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้อาหารส�ำหรับกลุ่มในสภาพกลางแจ้ง) มักเป็นผลให้
สูญเสียหญ้าแห้งและการกินทรายจากดินทรายเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งสามารถน�ำไปสู่การปวดเสียดท้องจากการอุดตันของล�ำไส้
ชั้นวางหญ้าหรือที่ให้อาหารอาจมีประโยชน์ในการลดการสูญเสียหญ้าแห้งและการกินทราย
ชั้นวางหญ้าควรปลอดจากขอบและมุมแหลมคม ระยะระหว่างพื้นดินและจุดต�่ำสุดของชั้นควรเอื้อต่อท่าทางที่สบาย
ของม้าระหว่างการกินเมื่ออยู่กลางแจ้ง อาจให้เมล็ดพืชในถังที่อยู่ในชั้นล่างของชั้นหลายชั้น หรือให้กินจากรางหรือกล่องแยก
ต่างหาก ภาชนะใส่อาหารควรเอื้อให้ม้าสามารถยื่นปากและจมูกลงถึงก้นของภาชนะอย่างง่ายดาย มีการตีพิมพ์ตัวอย่างของ
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ขนาดรางและกะบะหญ้าแห้งที่ยอมรับได้ (MWPS, 2005) การตรวจสอบภาชนะใส่อาหารทุกวันเป็นสิ่งส�ำคัญเพื่อมั่นใจว่า
สิ่งเหล่านี้สะอาด ปราศจากราหรืออาหารเปียก และไม่แตกหรือเสียหาย
อาจใช้ชั้นวางหญ้าแห้งวางอย่างอิสระส�ำหรับม้าแต่ละกลุ่ม อาจวางชั้นเหล่านี้ห่างจากรั้วหรือวางชิดและตั้งฉากกับรั้ว
เพือ่ สามารถเติมจากด้านนอกของรัว้ ควรให้มกี ารระบายน�ำ้ ออกจากทีใ่ ห้อาหารเพือ่ ลดโคลนระหว่างฤดูฝน มีอกี วิธหี นึง่ สามารถ
วางที่ใส่อาหารข้างที่ก�ำบังซึ่งท�ำด้วยยาง คอนกรีต หรือพื้นผิวอื่นที่ทนทุกสภาพอากาศ หญ้าแห้งสามารถวางในภาชนะขนาด
ใหญ่บนพื้นคอกโดยตรงด้วย ควรท�ำความสะอาดภาชนะ และเอาหญ้าแห้งที่หกหรือเสียออกทิ้งอย่างสม�่ำเสมอ
อาจใช้ที่ให้อาหารชนิดลอดเข้าไปกินส�ำหรับลูกม้า ที่ให้อาหารเหล่านี้อาจประกอบด้วยกะบะที่วางอยู่ในทุ่งหญ้า (มัก
อยู่ใกล้รางหญ้าแห้ง) โดยมีช่องเปิดขนาดเล็กจนม้าโตเต็มวัยเข้าไม่ได้ แต่ใหญ่พอส�ำหรับลูกม้าเพื่อเข้าไปกินอาหารส�ำเร็จสูตร
เฉพาะส�ำหรับลูกม้าก�ำลังโตโดยปราศจากการแก่งแย่งกับม้าโตเต็มวัย ที่ให้อาหารชนิดให้ลอดเข้าไปกินต้องสะอาด ปราศจาก
สิ่งยื่นที่แหลมคมและบ�ำรุงรักษาอย่างดีเหมือนกับที่ให้อาหารอื่น ควรเก็บอาหารสดใหม่
ยังไม่มีการระบุพื้นที่ส�ำหรับที่ให้อาหารอย่างดีพอและอาจผันแปรค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับขนาด จ�ำนวนและอารมณ์
ของแต่ละตัวซึ่งต้องกินอาหารพร้อมกันจากที่ให้อาหารอันเดียวกัน ควรมีพื้นที่ส�ำหรับใส่อาหารหรือจุดให้อาหารอย่างเพียงพอ
เพือ่ ป้องกันการแก่งแย่งอาหารมากเกินไป การมีจดุ ให้อาหารเพิม่ เติม (มากกว่าจ�ำนวนม้าหนึง่ ที)่ ลดความก้าวร้าวต่อกันและกัน
และความเครียดระหว่างม้าในล�ำดับชั้นล่างในสังคมตามล�ำดับชั้นที่เด่น ต�ำแหน่งให้อาหารพิเศษจุดนี้ส�ำคัญเป็นพิเศษถ้ามีการ
จ�ำกัดสูตรอาหารส�ำเร็จ มักวางชั้นวางหญ้าแห้งซึ่งมีที่ว่างส�ำหรับการกิน 1 ม (3.3 ฟุต) ต่อหนึ่งตัวและโอกาสการกินอย่างต่อ
เนือ่ งลงตรงศูนย์กลาง หรือตามแนวยาวของคอกหรือทุง่ ล้อมรัว้ (MWPS, 2005) ควรหลีกเลีย่ งการให้อาหารข้นในสัตว์กลุม่ ใหญ่
เว้นเสียว่ามีการแยกม้าทั้งหลายออกจากกันไปยังช่องให้อาหารของแต่ละตัวโดยมีที่แยกหัวสัตว์ออกจากกันหรือมีซองของมัน
เพื่อลดการแก่งแย่งโดยม้าตัวที่เด่นกว่า (Holmes et al., 1987) ส�ำหรับม้าที่ให้อาหารเป็นกลุ่ม ควรมีที่ว่างเพียงพอระหว่างที่ให้
อาหารข้นเพื่อให้อาหารแต่ละตัว แต่ลดพฤติกรรมความก้าวร้าวให้มีน้อยที่สุด (Motch et al., 2007)

น�้ำ

ควรมีน�้ำสะอาดให้อย่างต่อเนื่อง หรือมีให้กินได้มากตามชอบใจอย่างน้อยวันละสองครั้ง ความต้องการน�้ำขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุณหภูมขิ องสภาพแวดล้อม หน้าทีข่ องสัตว์และส่วนประกอบของอาหาร โดยทัว่ ไป ม้าโตเต็มวัยในสภาพ
แวดล้อมปานกลาง (20°ซ) มีความต้องการน�้ำในช่วงระหว่าง 5 ถึง 7 ลิตร/100 กก (5 ถึง 7 ควอทซ์ต่อ 220 ปอนด์) ของน�้ำหนัก
ตัวต่อวัน (NRC, 2007) ม้าตัวหนึ่งได้รับอาหารส�ำหรับอยู่ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิปานกลางในแต่ละวันอาจจ�ำเป็นต้อง
ได้รับน�้ำ 21 ถึง 29 ลิตร (4 ถึง 8 แกลลอน) แต่ม้าตัวหนึ่งที่ก�ำลังท�ำงานและมีเหงื่อออกหรือแม่ม้าให้น�้ำนมอาจจ�ำเป็นต้องการ
น�้ำ 50 ถึง 100 ลิตร (12 ถึง 25 แกลลอน) ในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อน อาการการขาดน�้ำ ได้แก่
ตาจมลึก ผิวหนังแข็งไม่คนื ตัว (ยังคงรอยบุม๋ เมือ่ กด) และมีเพิม่ ระยะเวลาทีเ่ ลือดในเส้นโลหิตฝอยทีเ่ หงือกเติมกลับมา การขาดน�ำ้
อย่างมากอาจเป็นสาเหตุของการจุกเสียดปวดท้องด้วย
ถ้าใช้แหล่งน�้ำธรรมชาติ ต้องมีการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการไหลมีเพียงพอในสภาวะอากาศแห้ง น�้ำไม่แข็งเป็นน�้ำ
แข็งในสภาพอากาศเย็น และมีแหล่งน�้ำเพิ่มเติมถ้าจ�ำเป็น อย่างไรก็ดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งน�้ำธรรมชาติเพราะมีข้อกังวล
ทางสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ให้น�้ำที่ใช้ในทุ่งหญ้าหรือคอกควรทนทานและต้องการการบ�ำรุงรักษา แหล่งน�้ำควรสะอาดและ
ปลอดภัย มาตรฐานของน�้ำและค�ำแนะน�ำส�ำหรับม้ามีในสิ่งตีพิมพ์ของ NRC (2007)

ภาชนะใส่น�้ำ  ที่ให้น�้ำอาจต่างกันจากถังน�้ำแบบง่ายไปถึง รางให้น�้ำ หรืออุปกรณ์ให้น�้ำอัตโนมัติ ที่ให้น�้ำควรปลอด

จากขอบแหลมคม ที่ให้น�้ำอัตโนมัติต้องใช้งานได้ สะอาด และม้าสามารถใช้ได้ ต้องการเวลาหลายวันให้ม้าหัดกดที่ให้น�้ำชนิดมี
แป้นเพื่อม้าเรียนรู้การใช้สิ่งเหล่านี้ ลูกม้าและม้าขนาดเล็กที่มีจมูกปากเล็กอาจไม่สามารถกดใช้งาน เสียงของการเติมน�้ำในที่
ให้น�้ำบางอย่างอาจท�ำให้ม้าบางตัวตื่นกลัวด้วย ควรวางถังน�้ำใกล้ที่ให้น�้ำจนกระทั่งเห็นว่าม้าสามารถใช้อุปกรณ์ได้เป็นการดี
ควรตรวจสอบที่ให้น�้ำอัตโนมัติทุกวัน เพื่อแน่ใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดจากสิ่งแปลกปลอม ควรท�ำความ
สะอาดรางให้น�้ำตามความจ�ำเป็นเพื่อป้องกันตะไคร่หรือการสะสมสิ่งสกปรก แนะน�ำว่าในสภาพอากาศหนาวควรให้ความร้อน
แก่ที่ให้น�้ำเพื่อป้องกันการเป็นน�้ำแข็ง เพราะการให้น�้ำอุ่นเพิ่มการกินน�้ำในสภาพอากาศหนาว (Kristula and McDonnell, 1994)
การติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อนอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อต อาจวางทุ่นลอยหรือแท่งไม้ในรางให้น�้ำเพื่อ
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เป็นทุ่นช่วยชีวิตนกและสัตว์อื่นที่พลัดตกน�้ำได้เกาะ ที่ให้น�้ำควรตั้งอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการท�ำให้ตัวอื่น
บาดเจ็บ ในการเลี้ยงม้ากลุ่มใหญ่อาจมีความจ�ำเป็นต้องมีที่ให้น�้ำขนาดกว้างหลายอัน

การสัตวบาล
สภาพแวดล้อมทางสังคม

ม้าเป็นสัตว์สังคม ภายในฝูงม้ามีปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานการมีล�ำดับชั้นที่เด่น ม้ามีความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนร่วม
ฝูงอย่างเหนียวแน่น ความผูกพันเข้มแข็งที่สุดคือระหว่างแม่ม้าและลูกของมัน ม้าสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน จากการอยู่อย่างอิสระบนบริเวณกว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าไปจนถึงการจ�ำกัดอยู่ในคอกเดี่ยว เมื่อแยกม้าออกจากกลุ่ม อาจ
แสดงอาการลุกลี้ลุกลน เดินไปเดินมาและส่งเสียงร้อง การไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานหรือการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่ออุบัติการการเคลื่อนไหวท่าทางเดิมซ�้ำๆ บางอย่างเช่น การยืนโยกตัวอยู่กับที่ การเดินไปมาท่าเดิมอยู่ในคอก
การเดินท่าเดิมที่แนวรั้ว (McGreevy et al., 1995; Cooper et al., 2000; Bachmann et al., 2003) ควรพิจารณาการคัดเลือก
สภาพแวดล้อมทางสังคมของม้าอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้รบกวนวัตถุประสงค์การวิจัยและการสอน
อาจให้ม้าเพศผู้ที่ตอนแล้วอยู่กับแม่ม้าในครอบครัว หรือแม่ม้ากับลูกของมันโดยไม่เป็นเหตุของตัวบ่งชี้ทางกายภาพ
หรือพฤติกรรมว่าสัตว์มีสวัสดิภาพลดลง (van Dierendonck et al., 2004) ไม่แนะน�ำให้เก็บพ่อม้ามากกว่าหนึ่งตัวในกลุ่มของม้า
เพศเมียเพราะความก้าวร้าวและการเล่นอาจเป็นผลให้บาดเจ็บ มักให้พอ่ ม้าอยูต่ วั เดียว ควรเลีย้ งพ่อม้าและมีการจัดการเพือ่ ลด
โอกาสการก้าวร้าว ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดการพวกมันเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (Christensen
et al., 2002)
ม้ามีล�ำดับชั้นของสังคมอย่างคงที่ยาวนาน โดยมีแม่ม้าตัวที่เด่นด�ำรงสถานะของพวกมันเอาไว้แม้หลังจากหมดการ
สืบพันธุ์แล้ว (Feh, 2005) จะพบความก้าวร้าวได้เมื่อม้าที่ไม่คุ้นเคยอยู่ปะปนกันและความไม่แน่นอนของระดับปฏิสัมพันธ์ การ
กัดและการเตะสามารถท�ำอันตรายรุนแรงระหว่างปฏิกริ ยิ าการต่อสู้ ด้วยเหตุนคี้ วรน�ำม้านิสยั ไม่ดเี ข้าฝูงใหม่ดว้ ยความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ การรวมกลุ่มมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นเมื่อทรัพยากร เช่น อาหารและที่ว่างมีอยู่อย่างจ�ำกัด (Heitor et al., 2006) ใน
หลายแห่งมีการปล่อยม้าออกทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมรั้วเป็นกลุ่มในตอนกลางวันแต่น�ำพวกมันเข้าคอกทีละตัวเมื่อให้อาหาร การ
ท�ำเช่นนี้ช่วยให้อาหารสัตว์แต่ละตัวและลดความก้าวร้าวให้มีน้อยลง การน�ำม้าตัวหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยเข้าสู่กลุ่มควรท�ำในตอนที่มี
แสงกลางวัน เมื่อม้าสามารถเห็นรั้วและผู้ดูแลสามารถสังเกตม้า เห็นการบาดเจ็บหรือการขาดอาหาร น�้ำ หรือที่บังร่มของม้า
แต่ละตัว การเข้ากันได้ของม้าที่อยู่ข้างเคียงกันในคอกอาจขึ้นอยู่กับอารมณ์นอกเหนือจากล�ำดับชั้นทางสังคม (Morris et al.,
2002; Lloyd et al., 2007) ความก้าวร้าวระหว่างม้าข้างคอกมักแสดงโดยการข่มขู่ การกัดระแนง หรือการเตะผนังคอก พฤติกรรม
เหล่านี้สามารถท�ำให้สัตว์บาดเจ็บและมีการท�ำลายคอก และแม่ม้าท�ำบ่อยมากกว่าม้าเพศผู้ที่ตอนแล้ว (Drissler et al., 2006)
ม้าแสดงพฤติกรรมและอารมณ์มากมายหลายอย่างบนพื้นฐานสายพันธุ์ การฝึก อายุ เพศ และประสบการณ์ที่ได้รับ
ในอดีต การท�ำให้เป็นกิจวัตรอย่างสม�่ำเสมอเป็นการจัดการม้าดีที่สุด ม้าจะแสดงดวามพอใจต่อผู้จับอย่างนุ่มนวลและสามารถ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและวิธีด�ำเนินการใหม่ๆ ม้าจะตื่นกลัวเมื่อคนไม่คุ้นเคยเข้าใกล้หรือขณะพบสภาพแวดล้อมหรือวิธี
ด�ำเนินการใหม่ เพราะว่าม้ามีพัฒนาการเป็นสัตว์ผู้ถูกล่า การตอบสนองขั้นแรกต่อการคุกคาม สถานะที่เจ็บปวด หรือเครียด
คือการหนีจากสิง่ ก่อความเครียด ถ้ากักขังหรือจับบังคับม้าระหว่างทีม่ นั ไม่พอใจหรือสถานะใหม่ มันมักต่อสูด้ ว้ ยการใช้พฤติกรรม
หลายอย่าง ได้แก่ การงับ การกัด การเตะ การถอยชน หรือกระแทกด้วยขาหน้า แนะน�ำให้ลดความเครียดที่เกี่ยวกับการแยก
ขังโดยให้มันเห็นม้าตัวอื่น แม้ว่าการแยกขังม้าตัวหนึ่งที่เคยอยู่เป็นกลุ่มให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวบริบูรณ์เป็นเวลาสองสามชั่วโมง ก็
ท�ำให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจกระทบต่อผลการวิจัย (Mal et al., 1991) มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการ
สื่อสารด้วยเสียงของม้าและการส่งเสียงต่างๆ กระทบการตอบสนองความเครียดของม้าร่วมคอกหรือไม่ อย่างไรก็ดีการสื่อสาร
ด้วยกลิ่นอาจเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับม้าที่ประสบสภาพแวดล้อมหรือวิธีด�ำเนินการใหม่ๆ

การจัดการ
การสังเกตอาการและก�ำหนดการประจ�ำวัน ควรสังเกตอาการม้าเพือ่ สุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ อี ย่างรอบคอบ

อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง การสังเกตนี้สามารถท�ำระหว่างการให้อาหาร อาการเบื่ออาหารหรือพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเป็นตัว
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บ่งชีข้ องปัญหาได้อย่างดี ม้าทีเ่ ลีย้ งในทุง่ หญ้าขนาดใหญ่และไม่ให้อาหารเป็นประจ�ำทุกวันไม่ได้รบั ประโยชน์จากการสังเกตอาการ
ทุกวันเพื่อยืนยันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกมัน แต่เป็นความจ�ำเป็นที่จะตรวจและดูแลแหล่งน�้ำเพื่อความพอเพียง

การออกก�ำลังกาย เมื่อให้การสัตวบาลอย่างถูกต้อง ถ้าจ�ำเป็นอาจเก็บม้าในคอกภายในโรงเรือนครั้งละหลายเดือน

แต่การยืนเป็นเวลานานในคอกแบบกล่องหรือผูกเชือกอาจเกิดการบวมน�้ำของขาช่วงล่าง (ขาบวมน�้ำ) หรือหน้าท้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าสัตว์ตั้งท้อง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท�ำในม้าจ�ำกัดที่อยู่โดยก�ำหนดความถี่และช่วงเวลาของการออกก�ำลังกายไม่
ว่าจะมีการควบคุมหรือปล่อยอิสระ (ปล่อยออก) ยังไม่มีความชัดเจน (McDonnell et al., 1998; Houpt and Houpt, 2000) ม้า
ขังคอกแบบกล่องควรได้ออกก�ำลังกาย 30 นาทีโดยอิสระ (ปล่อยออก) หรือโดยควบคุม 15 นาทีต่อวัน ควรให้ม้าในคอกผูกมี
เวลาออกก�ำลังกายมากกว่า ปัญหาทางพฤติกรรม ได้แก่ การเดินในคอก การยืนโยกตัวไปมาอยูก่ บั ที่ และพิจารณาว่าอาการสูบ
สมุทรเกิดขึ้นกับม้าถูกขัง อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าแม่ม้าที่ถูกขังนานเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ในคอกผูกเพื่อการเก็บปัสสาวะอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงพฤติกรรมการท�ำท่าทางซ�้ำๆน้อยกว่าที่พบในประชากรม้าโดยทั่วไป (McDonnell et al., 1998)

การตกแต่งขน ปกติม้าที่อยู่ในคอกจะได้รับการแปรงขนทุกวัน ม้าที่อยู่กลางแจ้งหรือเป็นกลุ่มมีโอกาสแต่งขนให้กัน

และกันและกลิ้งตัวในดินที่สะอาดหรือหญ้าไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการตกแต่งขนเพิ่มเติม ม้าที่อยู่ในแปลงแห้งที่กลายเป็นเลนอาจ
ต้องการการตกแต่งขนเพิ่มเติมเพื่อก�ำจัดโคลนและมูลที่ติดอยู่
การดูแลกีบ การดูแลกีบเป็นประจ�ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้า แนะน�ำการดูแลกีบม้าที่อยู่
ในคอกหรือผูกในคอกทุกวัน ควรตรวจกีบและท�ำความสะอาดโดยการใช้ที่แคะกีบและมีดแต่งกีบเพื่อก�ำจัดมูลและสิ่งรองนอน
เป็นการป้องกันการติดเชื้อ ควรตรวจสอบการงอกของกีบและแต่งกีบเมื่อผนังกีบยาวเกินไป แตกหรือหัก โดยทั่วไปควรท�ำ
ประมาณ 6 ถึง 12 สัปดาห์ถึงแม้ว่าการก�ำหนดเวลาอย่างแน่นอนมีการผันแปรอย่างมาก การแต่งกีบควรท�ำโดยบุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรมเพราะการแต่งกีบผิดวิธีท�ำให้เกิดขากะเผลก
การมีฟันยื่น แนวโค้งของฟันกรามน้อยและฟันกรามบนและล่างของม้าไม่สบกันพอดี แนวฟันบนจึงยื่นออกนอก
แนวฟันล่าง ด้วยเหตุนี้ระหว่างกระบวนการสึกของฟันตามปกติจึงท�ำให้เกิดส่วนแหลมที่ด้านนอกของฟันกรามบนและที่ด้านใน
ของฟันล่าง ส่วนแหลมเหล่านี้คมมากและอาจเป็นผลให้มีการระคายเคืองของกระพุ้งแก้มและลิ้นของม้า ม้าอาจหมุนหัวออก
ด้านข้างขณะกินอาหารเพื่อพยายามลดแรงดันจากการกระทบเนื้อเยื่อหรืออาจปล่อยอาหารหลุดจากปากขณะกิน อาจตรวจ
ฟันโดยการใช้นิ้วชี้ลูบตลอดเส้นขอบบนของแนวเหงือกด้านบนแล้วจึงค่อยเลื่อนลงมาที่ด้านนอกของฟันกรามบน ควรฝนฟัน
ออกถ้ามีจุดแหลมคมอยู่หรือ “ตะไบ” ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม (ตะไบส�ำหรับแต่งฟัน) ความบ่อยของการตะไบฟันขึ้นอยู่กับอายุ
อาหาร ที่อยู่และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแนะน�ำตามมาตรฐานได้ อย่างไรก็ดี ม้าที่ลุกลน ท�ำอาหารหก หรือแสดงพฤติกรรม
การกินอาหารผิดปกติ ควรได้รับการตรวจฟันของพวกมันและรักษาถ้าจ�ำเป็น โดยทั่วไปต้องเอาใจใส่ต่อม้าเด็กและม้าแก่
ตามโปรแกรมสุขภาพปากและการดูแลฟันมากกว่า
การป้องกันดูแลสุขภาพ โรคม้าบางอย่างเป็นโรคที่มีอยู่ประจ�ำถิ่น และเป็นข้อกังวลในการป้องกันสุขภาพของม้า
โรคหลักที่รุนแรงซึ่งม้าควรได้รับวัคซีน ได้แก่ โรคสมองอักเสบของม้าภาคตะวันออก (EEE) โรคสมองอักเสบของม้าภาคตะวัน
ตก (WEE) และบาดทะยัก ควรพิจารณาจัดท�ำโปรแกรมวัคซีนโรคสมองอักเสบของม้าเวเนซูเอล่า (VEE) ไวรัสเวสไนล์ โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคระบบประสาทจากสารพิษ (botulism) และไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงที่ส�ำคัญมากในบางบริเวณของสหรัฐฯ
ควรจัดท�ำก�ำหนดการฉีดวัคซีนโดยปรึกษาสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือสัตวแพทย์ของสถานที่ นอกจากนี้ ควรพัฒนาและท�ำการ
ตรวจโรคและการเฝ้าระวังเมื่อมีการระบุหรือท�ำตามกฎระเบียบของรัฐหรือของรัฐบาลกลาง
การควบคุมปรสิต การควบคุมปรสิตภายในและภายนอกของม้าเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก ปัจจัยซึง่ กระทบต่อจ�ำนวนปรสิต
ภายในร่างกาย ได้แก่ ความหนาแน่นของฝูงม้า อายุของม้า ขนาดและชนิดของสิ่งล้อมรอบ สภาพแวดล้อมและการสุขาภิบาล
และวิธีการจัดการอื่นๆ ปรสิตหลักภายในที่กระทบต่อสุขภาพม้า ได้แก่ พยาธิไส้เดือนขนาดใหญ่ (Strongylus vulgaris) และ
พยาธิไส้เดือนขนาดเล็ก (40 ชนิด) พยาธิไส้เดือน (Parascaris equorum) หนอนแมลงวัน (Gastrophilus intestinalis) และพยาธิ
เส้นด้าย (Oxyuris equi) แต่ไม่ได้จ�ำกัดเพียงเท่านี้ ไม่ว่าปัจจัยการมีปรสิตเป็นเช่นไร อย่างไรก็ดี ควรท�ำโปรแกรมการตรวจคัด
กรองและการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิให้เป็นผลส�ำเร็จ ประเภทของยาทีใ่ ช้และเวลาทีใ่ ห้การรักษาผันแปรตามชนิดของปรสิตภายใน
ร่างกายตามเป้าหมายและจ�ำนวนที่คุกคาม แนะน�ำให้ปรึกษาสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือประจ�ำสถานที่
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โดยทั่วไปปรสิตภายนอกมีความส�ำคัญน้อยกว่าปรสิตภายในร่างกาย แต่ถ้ามีอยู่ในจ�ำนวนมากพอก็สามารถส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของม้า ปรสิตภายนอกที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ เห็บ เหาและไร และสามารถตรวจพบและควบคุมได้ง่ายด้วยยา
ที่เหมาะสมโดยปรึกษาสัตวแพทย์

การควบคุมแมลงบิน แมลงบินสองชนิดที่พบบ่อยที่สุด คือ แมลงวันและยุง แมลงวันคอกและแมลงวันบ้านเป็น

แมลงวันชนิดที่พบบ่อยที่สุด แมลงวันบ้านเป็นตัวรบกวนและก่อความร�ำคาญหลักเพราะพวกมันไม่มีส่วนของปากกัด แต่เมื่อ
พวกมันอยู่เป็นจ�ำนวนมากพอสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อความสบายของม้า แมลงวันคอก แมลงวันกวาง และยุงเป็น
ความเสี่ยงส�ำคัญของการติดต่อโรค เพราะพวกมันมีปากกัดและดูดเลือดเป็นอาหาร เป็นพาหะแพร่โรคที่ติดต่อทางเลือด เช่น
โรคเลือดจางติดต่อของม้า (EIA)
การควบคุมแมลงบินเริ่มต้นด้วยการสุขาภิบาล บริเวณผสมพันธุ์ที่ดีส�ำหรับแมลงบินต่างๆ ได้แก่ มูลสัตว์ อาหารเสีย
บริเวณที่ชื้นแฉะตลอดเวลาและมีน�้ำขัง และควรจัดการอย่างเหมาะสม ควรพิจารณาการก�ำจัดบริเวณผสมพันธุ์ของแมลงเท่าที่
ท�ำได้เป็นอันดับแรก ถ้าการสุขาภิบาลไม่ได้ให้การควบคุมอย่างเพียงพออาจจ�ำเป็นต้องใช้วิธีการอื่นๆ เช่น กับดักแมลง เหยื่อ
ส�ำหรับแมลงวัน การใช้ไพรีทรอยด์ (สังเคราะห์หรือจากธรรมชาติ) การใช้ยาฆ่าตัวอ่อนในน�้ำขังและการปล่อยตัวต่อก�ำจัดแมลง
(parasitic wasps) เป็นวิธีควบคุมแมลงบินที่ยอมรับได้ แต่การใช้เป็นเวลานานอาจเป็นผลต่อประชากรแมลงบินที่ทนทาน นิยม
ควบคุมด้วยวิธีการจัดการสัตว์ก่อความร�ำคาญแบบผสมผสาน

การจัดการลูกม้า โดยการดูแลและจัดการแม่ม้าอย่างคอบคลุมหรืออย่างเข้มงวดระหว่างกระบวนการคลอด

การคลอดในแม่มา้ ตามปกติมกั ราบรืน่ กระบวนการคลอดของแม่มา้ ทีเ่ คยมีลกู แล้วหลายตัว มักเกิดขึน้ ในเวลาน้อยกว่า 30 นาที
อย่างไรก็ดเี มือ่ เกิดปัญหาขึน้ พวกมันต้องการการดูแลและการปฏิบตั โิ ดยทันที ผลทีต่ ามมาของฤดูทที่ ำ� การผสมเทียมท�ำให้แม่มา้
หลายตัวออกลูกในเดือนมกราคม กุมภาพันธุ์ และมีนาคม เมื่อสภาวะอากาศไม่ดีในหลายภาคของสหรัฐฯ ถ้ายังมีความหนาว
เย็นมากนิยมให้มา้ ออกลูกภายในโรงเรือนมากกว่า คอกส�ำหรับคลอดลูกในโรงเรือนควรมีขนาดใหญ่กว่าคอกแบบกล่องตามปกติ
เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยเปลได้ง่าย และท่าทางนอนตะแคงของแม่ม้าระหว่างคลอด และให้ที่ว่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บของแม่ม้าและลูกของมันในเวลาต่อมา ในสภาพอาการอบอุ่นการคลอดกลางแจ้งยอมรับได้ สิ่งส�ำคัญคือสิ่งล้อม
รอบควรเป็นวัสดุปลอดจากวัตถุต่างๆ ที่สามารถท�ำให้แม่ม้าและลูกบาดเจ็บ ถ้าพวกมันนอนลงหรือล้มลง ควรสร้างผนังของ
คอกหรือรั้ว (ในกรณีแปลงกลางแจ้ง) เพื่อไม่ให้ขาแม่ม้าเข้าไปติดเมื่อมันนอนลงเพื่อคลอดลูก
แม่มา้ ส่วนใหญ่ตกลูกหลังมืดค�ำ่ ควรจัดกลุม่ แม่มา้ ตามก�ำหนดวันทีค่ ลอดและสังเกตอาการอย่างใกล้ชดิ เมือ่ ให้อาหาร
เย็น การปรากฎเมือกเป็นไขที่ปลายของหัวนม อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าแม่ม้าใกล้คลอดภายใน 24 ถึง 36 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีแม่ม้า
สาวอาจไม่แสดงอาการพืน้ ฐานนี้ การเริม่ ต้นคลอดแสดงอาการกล้ามเนือ้ ท้องหดตัวอย่างรุนแรงตามด้วยการโผล่ของถุงน�ำ้ ทันที
ที่ถุงน�้ำแตกควรมองเห็นกีบขาหน้าของลูกม้าโดยที่ส้นตีนของกีบชี้ปลายลง (ไปทิศเดียวกับขาของแม่ม้า) ต�ำแหน่งจมูกของลูก
ม้าควรอยู่บนขาหน้าทั้งสองตรงเหนือปุ่มกลางข้อตีนม้า การแสดงอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวนี้เป็นการบ่งชี้การคลอดลูกผิดท่า
และเป็นสาเหตุเพื่อการพิจารณา ถ้าผู้ดูแลการคลอดลูกไม่มีประสบการณ์การจัดการสถานการณ์สูติกรรมฉุกเฉิน ควรโทรเรียก
สัตวแพทย์ผู้มีความช�ำนาญหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยทันที
ถ้าท่าการโผล่ของลูกม้าเป็นปกติควรปล่อยให้แม่ม้าอยู่ตามล�ำพังจนกระทั่งคลอดลูกม้าออกมา และสายสะดือได้ขาด
ออกแล้ว ควรแต้มตอสายสะดือด้วยทิงเจอร์ไอโอดีนเพือ่ ป้องกันการน�ำเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคเข้าสูร่ า่ งกายของลูกม้า ควรปล่อย
ให้ลูกม้ายืนขึ้นและกินน�้ำนมด้วยตัวเองโดยปราศจากการรบกวน กระบวนการนี้ช่วยให้แม่ม้าและลูกจ�ำกันได้และผูกพันกัน
กระบวนการนี้สามารถใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่า อาจต้องช่วยเหลือถ้าลูกม้าไม่ยืนขึ้นและได้กินน�้ำนมภายในสองชั่วโมง
สามารถทดสอบลูกม้าที่ 8 ถึง 12 ชั่วโมงหลังคลอดหาว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดูดซึมจากนมน�้ำเหลือง ความเข้มข้นของภูมิคุ้มกันจาก
นมน�ำ้ เหลืองและสุขภาพของลูกม้าระหว่างอายุหกสัปดาห์แรกมีความสัมพันธ์กนั ควรจัดหานมน�ำ้ เหลืองแช่แข็งจากฟาร์มขยาย
พันธุ์มาใช้ ถ้าแม่ม้าไม่ผลิตนมน�้ำเหลืองมากพอ แต่การให้นมน�้ำเหลืองแก่ลูกม้าเมื่ออายุเกินกว่า 12 ถึง 24 ชั่วโมงหลังคลอด
จะไม่ได้ผล ในกรณีที่การส่งผ่านภูมิคุ้มกันที่รับมาจากนมน�้ำเหลืองล้มเหลว แนะน�ำการให้น�้ำเลือดจากม้าผู้ให้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันสูง
มากโดยให้ทางหลอดเลือดอย่างช้าๆ
ควรสังเกตติดตามแม่ม้าว่ามีรกขับออกมาหรือไม่ ซึ่งควรเกิดขึ้นภายในสองชั่วโมงแรกหลังการคลอด การมีพิจารณา
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ว่าการมีรกค้างนานกว่าสามชั่วโมงหลังคลอดเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ควรโทรศัพท์ตามสัตวแพทย์เพื่อช่วยเหลือแก้ไข
สถานการณ์ ภาวะที่มักตามมาเมื่อแม่ม้ามีรกค้าง ได้แก่ เยื่อบุมดลูกอักเสบ การติดเชื้อในเลือด และไข้ลงกีบ

วิธีด�ำเนินการผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ในทุ่งหญ้า การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และการผสมเทียม เป็นวิธีที่เหมาะ

สมทัง้ หมดของการขยายพันธุม์ า้ วิธกี ารดังกล่าวมีผลต่ออัตราการผสมติดทีย่ อมรับได้ การผสมพันธุใ์ นทุง่ หญ้าต้องการการจัดการ
น้อยที่สุด ทุ่งหญ้าจ�ำเป็นต้องมีขนาดเหมาะสม เพื่อให้ม้าตัวที่ด้อยกว่าสามารถหลบหลีกแม่ม้าตัวที่เด่นหรือพ่อม้า ดังนั้นจึง
ไม่ควรมีมา้ พ่อแม่พนั ธุอ์ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกัน การผสมพันธุต์ ามธรรมชาติและการผสมเทียมต้องการความช�ำนาญการจัดการ
เพิม่ เติมและความพยายามนีค้ วรท�ำโดยบุคลากรผูร้ จู้ กั พฤติกรรมเฉพาะของทัง้ พ่อม้าและแม่มา้ ระหว่างฤดูการผสมพันธุเ์ ท่านัน้
ถึงแม้ว่าการผสมพันธุ์แม่ม้าไม่ใช่การด�ำเนินการที่ปลอดเชื้อ ควรดูแลให้มีวิธีด�ำเนินการระหว่างการผสมเทียมที่ถูกสุขอนามัย
ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างสะอาดและอยู่ในสภาพดี และควรก่อสร้างสถานที่เพื่อให้ความเสี่ยงภัยการบาดเจ็บต่อม้า
และบุคลากรมีโอกาสน้อยที่สุด

การจับบังคับ การจับบังคับม้าอย่างถูกต้องเป็นทักษะการจัดการที่ส�ำคัญมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ

ทั้งผู้จับและม้า การจับบังคับสามารถท�ำได้ง่าย เช่น การน�ำม้าเข้าซองเพื่อจ�ำกัดการเคลื่อนไหว การใช้สารเคมีบังคับเพื่อการ
ด�ำเนินการทางศัลยกรรม ตามกฎโดยทัว่ ไปผูจ้ บั ควรใช้การจับบังคับเพียงเล็กน้อยตามความจ�ำเป็นเพือ่ ปฏิบตั ติ ามวิธดี ำ� เนินการ
ไม่วา่ จะใช้วธิ จี บั บังคับอย่างไรก็ตาม ควรเป็นวิธที ที่ ำ� อย่างถูกต้องและเหมาะสม รายการต่อไปนีเ้ ป็นวิธกี ารจับบังคับทีย่ อมรับได้
และรายละเอียดการปฏิบัติแต่ละวิธีอย่างถูกต้อง
ซอง ควรสร้างซองด้วยวัสดุที่แข็งแรงพอเพียงเพื่อใส่ม้า วัสดุควรเรียบเนียนปราศจากจุดหรือมุมแหลมคม วัสดุที่
เหมาะสมทั้งหมดได้แก่ ท่อ สายเคเบิ้ลที่เรียบ PVC ที่ใช้ท�ำรั้ว แผ่นไม้ และลวดถัก
คอก ควรสร้างคอกด้วยวัสดุที่แข็งแรงพอเพื่อใส่ม้า ควรสร้างตอนล่าง (0.9 ถึง 1.1 ม; 3 ถึง 4 ฟุต) ให้ทึบเพื่อขา
ของม้าไม่สามารถติด แผ่นไม้ แผ่นโลหะ และคอนกรีตล้วนเป็นวัสดุที่เหมาะสม
ขลุม ขลุมอาจท�ำด้วยเชือก ไนลอนถัก วัสดุสังเคราะห์ หรือหนัง สิ่งเหล่านี้ควรกระชับพอดี ส่วนบนหัวจะไม่เลื่อน
ต�่ำลงมาที่คอ แต่หลวมพอที่ม้าสามารถเคี้ยวได้อย่างสบาย ไม่แนะน�ำให้ปล่อยม้าที่สวมขลุมไว้ให้อยู่อิสระในทุ่งหญ้าหรือคอก
โดยยกเว้นขลุมชนิดที่สามารถหลุดออกได้ถ้าม้าถูกเกี่ยวรั้ง ถ้าต้องผูกม้าด้วยเชือกจูงติดกับขลุมต้องพิจารณาปัจจัยดังนี้
1) ควรผูกม้าที่ความสูงของตะโหนกหรือสูงกว่า 2) ควรใช้ปมกระตุกที่สามารถปลดได้อย่างง่าย 3) ควรผูกม้ากับหลักที่จะ
ไม่หลุดออกหรือเคลื่อนที่ และ 4) ไม่ควรมีวัตถุใดๆ บริเวณรอบตัวที่สามารถท�ำให้ม้าบาดเจ็บหรือเกี่ยวรั้งม้า
เชือกผูกข้อขาหน้า เชือกผูกข้อขาหน้าเป็นวิธีจับบังคับม้าแบบดั้งเดิม ที่ใช้เพื่อปล่อยให้ม้าเล็มหญ้าบนที่กว้างโดย
ไม่วิ่งหนี ถ้าจะใช้ เชือกผูกข้อขาหน้าควรท�ำด้วยหนังหรือเชือกฝ้ายนิ่ม ควรผูกเชือกเหล่านี้เฉพาะขาหน้าและควรใช้กับม้าที่ได้
รับการฝึกกับเชือกนี้แล้วเท่านั้น ม้าซึ่งไม่เคยรับการฝึกผูกเชือกข้อขาหน้าอาจมีปฏิกิริยารุนแรงต่อเชือกเหล่านี้เมื่อใช้ครั้งแรก
ไม่ควรใช้เชือกผูกข้อขาหน้าในบริเวณจ�ำกัดที่ม้าอาจเกิดบาดเจ็บโดยการวิ่งหรือการล้มไปยังรั้ว ก�ำแพง หรือวัตถุอื่น
เชือกผูกข้อตีนด้านข้างหรือเพื่อการผสมพันธุ์ ใช้เชือกผูกข้อตีนด้านข้างหรือเพื่อการผสมพันธุ์ (breeding hobbles)
เพื่อป้องกันม้าจากการเตะด้วยขาหลัง ใช้เชือกเหล่านี้ตามชื่อระบุเพื่อป้องกันม้าเพศผู้ เมื่อขึ้นทับแม่ม้าระหว่างการผสมพันธุ์
หรือระหว่างการเก็บน�้ำเชื้อส�ำหรับการผสมเทียม บางครั้งใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อบังคับม้าเพื่อแต่งกีบหรือเมื่อฝึกม้าส�ำหรับการขี่
เชือกผูกข้อตีนควรท�ำด้วยหนังหรือเชือกฝ้ายนิ่มเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเชือกบาดระหว่างการใช้งาน ม้าที่ไม่ได้รับการฝึก
กับเชือกผูกข้อตีนด้านข้างหรือเพือ่ การผสมพันธุอ์ าจมีปฏิกริ ยิ ารุนแรงต่อเชือกเมือ่ ใช้ผกู ครัง้ แรก ไม่ควรใช้เชือกเหล่านีใ้ นบริเวณ
จ�ำกัดที่ม้าอาจเกิดบาดเจ็บโดยการวิ่งหรือการล้มไปยังรั้ว ก�ำแพง หรือวัตถุอื่น
แถบตรึงขา ใช้แถบตรึงขาเพื่อยึดขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นโดยการงอขาหน้าข้างหนึ่ง และสวมแถบนี้รอบขาหน้าและ
กระดูกแคนนอน ใช้แถบตรึงขาโดยบุคลากรผู้ได้รับการฝึกโดยเบื้องต้นเพื่อรั้งไม่ให้ม้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและพยุงให้พวกมัน
ยืนอยู่นิ่งๆ แถบควรท�ำด้วยหนังหรือเชือกฝ้ายนิ่มเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเชือกบาด ม้าที่ไม่ได้รับการฝึกกับเชือกผูกข้อตีน
ด้านข้างหรือเพือ่ การผสมพันธุอ์ าจมีปฏิกริ ยิ ารุนแรงต่อเชือกเมือ่ ใช้ผกู ครัง้ แรก ไม่ควรใช้เชือกเหล่านีใ้ นบริเวณจ�ำกัดทีม่ า้ อาจเกิด
บาดเจ็บโดยการวิ่งหรือการล้มไปยังรั้ว ก�ำแพงหรือวัตถุอื่น
ที่บิดจมูก ใช้ที่บิดจมูกเพื่อให้ม้าอยู่นิ่งเพื่อลดการเคลื่อนไหวของม้าช่วยให้ท�ำงานส�ำเร็จ มักใช้ที่บิดจมูกกับริมฝีปาก
บนของม้าให้แน่น การท�ำเช่นนี้เป็นผลให้ม้ายืนอยู่นิ่ง แม้ว่าเป็นวิธีด�ำเนินการที่ท�ำให้สัตว์รู้สึกไม่ค่อยสบาย เช่น การตรวจ

บทที่ 8

132

ทางทวารหนักหรือการสอดท่อกระเพาะอาหารเข้าทางจมูก ทีบ่ ดิ จมูกมีหลายรูปแบบตัง้ แต่ชนิดทีเ่ รียกว่าทีบ่ ดิ อย่างมีมนุษยธรรม
ที่ท�ำขึ้นคล้ายกับคีมเรียบๆ ไปจนถึงด้ามไม้มีเชือกหรือโซ่ยึดอยู่ที่ปลาย ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด บ่วงจะยึดริมฝีปากบนและมัดอยู่
ในบ่วงของที่บิดซึ่งท�ำให้ตึงมากขึ้นด้วยการหนีบหรือการบิด เมื่อใช้อย่างถูกต้องที่บิดเป็นวิธีการบังคับที่ปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพโดยไม่ใช้การบังคับด้วยสารเคมี เมื่อใช้อย่างผิดวิธีที่บิดมีอันตรายต่อทั้งม้าและผู้จับ ม้ามักมีปฏิกิริยารุนแรง
ต่อที่บิดเมื่อใช้อย่างผิดวิธี
การบังคับด้วยสารเคมี ควรใช้การบังคับด้วยสารเคมีกบั วิธดี ำ� เนินการทางศัลยกรรมหรือวิธอี นื่ ๆ ภายใต้คำ� แนะน�ำหรือ
การดูแลของสัตวแพทย์เท่านั้น การให้การบังคับด้วยสารเคมีอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นผลต่อการบาดเจ็บหรือความตาย และ
เป็นภัยต่อความปลอดภัยของผู้จับ

วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร
กาท�ำเครื่องหมายบนตัวสัตว์

การท�ำเครื่องหมายม้าแต่ละตัวอย่างถาวร ท�ำโดยการตีตราร้อนหรือเย็น การฉีดไมโครชิพหรือการสักริมฝีปาก ควรใช้
การจับบังคับทางกายและ/หรือด้วยสารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าการตีตราท�ำได้อย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยให้ผู้จับและม้าระหว่างกระบวนการ ควรตรวจติดตามผลการติดเชื้อของแผล (Lindegaard et al., 2009) ส�ำหรับการ
ฉีดไมโครชิพไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยากล่อมประสาทแต่อาจแนะน�ำการท�ำให้ชาตรงต�ำแหน่งการฉีดด้วยไลโดเคน ควรตัดขนและท�ำ
ขัดถูก่อนการสอดเช่นเดียวกับการท�ำศัลยกรรมที่ต�ำแหน่งการฉีด ตรงกึ่งกลางระหว่างท้ายทอยกับตะโหนกในเอ็นนูคอลเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ การสักริมฝีปากแบบดั้งเดิมท�ำที่ผิวด้านในของริมฝีปากล่างและไม่ต้องการการจับบังคับด้วยสารเคมี

การตอน

การตอนม้าที่อายุใดก็ได้ตั้งแต่อายุสองสามสัปดาห์ไปจนอายุหลายปี การตอนด้วยศัลยกรรมท�ำกับม้าในท่ายืนหรือ
นอนลง การวางยาสลบในม้าทุกอายุ ให้ท�ำโดยสัตวแพทย์ผู้มีใบอนุญาต หลังการศัลยกรรมควรตรวจติดตามม้าดูการติดเชื้อ
หรือการไหลเลือ่ นของล�ำไส้ทตี่ ำ� แหน่งการตอน สัตวแพทย์ผมู้ ใี บอนุญาตอาจให้ยาแก้ปวดอย่างเหมาะสมส�ำหรับการใช้หลังการ
ท�ำผ่าตัดตอน

การออกก�ำลังกายและอุปกรณ์

เครื่องบังเหียน อานหรืออุปกรณ์อื่นซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับวัตถุประสงค์การวิจัยและการสอน ควรถูกต้องเหมาะสมส�ำหรับ
ม้าแต่ละตัว ทีเ่ ป็นดังนีเ้ พือ่ ให้อปุ กรณ์นนั้ ไม่ทำ� ให้เกิดการกดทับอย่างไม่สม�ำ่ เสมอหรือการบาดเจ็บ หรือการเจ็บจากการเสียดสี
ควรให้น�้ำม้าที่ออกก�ำลังกายที่ช่วงระยะสม�่ำเสมอและระยะเวลาของการท�ำงานจริง ควรค�ำนึงสภาพภูมิอากาศ ความสมบูรณ์
ของม้าและความต้องการทางกายภาพ

ความเจ็บปวดและความทรมาน

อาการของความเจ็บปวดหรือทรมานอย่างเรือ้ รังในม้า ได้แก่ ขากะเผลก น�ำ้ หนักลด ขนร่วงหรือมีแผลเปิด เบือ่ อาหาร
พยายามหนีอย่างซ�้ำๆ หรือมีความก้าวร้าวและซึม ม้าที่เจ็บปวดหรือทรมานอย่างฉับพลันอาจแสดงอัตราเต้นของหัวใจและ
หายใจเพิ่มสูงขึ้น มีเหงื่อออกอย่างผิดธรรมดา (ไม่ร้อนหรือไม่ได้เหนี่ยวน�ำโดยการออกก�ำลังกาย) ม้วนกลิ้งตัวบนพื้นอย่างซ�้ำๆ
ส่งเสียงร้อง เคี้ยวฟัน หูตั้งชี้ ขบขากรรไกรจนแน่น กระสับกระส่าย ท�ำท่างอตัวและอาการการปวดท้องอื่นๆ (Kaiser et al.,
2006; Mills et al., 2007) สาเหตุที่พบบ่อยของความเจ็บปวดและทรมานในม้า ได้แก่ แยกตัวออกจากฝูง ขาดอาหารหรือน�้ำ
อย่างพอเพียง มีเครื่องบังเหียนหรืออุปกรณ์ที่ไม่พอดีเกิดการกดทับหรือเสียดสี การจับหรือการจับบังคับอย่างไม่ถูกต้อง การ
ขนส่งเป็นเวลานาน (Stull et al., 2004) และการท�ำวิธีด�ำเนินการวิจัยซ�้ำๆ และรุกล�้ำ เช่น แทงหลอดเลือดด�ำ สอดสวนท่อทาง
หลอดเลือดด�ำ และเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ

ม้า
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การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
บทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีข้อมูลเรื่องการเพิ่มพูนของสภาพแวดล้อมม้า

การจับและการขนส่ง
บทที่ 5 การจับและการขนส่งมีข้อมูลเรื่องการจับและการขนส่งม้า

การการุณยฆาต
บุคลากรผู้ท�ำการุณยฆาตม้าต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องโปรโตคอล การจับม้าอย่างมีมนุษยธรรมและเทคนิคการจับ
บังคับ และความรู้เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการุณยฆาตแต่ละวิธี สามารถท�ำการุณยฆาตม้าโดยใช้
เพนโตบาบิทอลหรือยาผสมเพนโตบาบิทอลฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ ยิงด้วยปืน หรือยิงด้วยปืนยิงสลัก (captive bolt gun) เพนโต
บาบิทอลเป็นสารทีส่ ำ� นักอาหารและยาของสหรัฐฯ ควบคุม ดังนัน้ ในการใช้ยา สัตวแพทย์ตอ้ งจดทะเบียนกับหน่วยงานบังคับการ
ใช้ยาของสหรัฐฯ มักสอดท่อภายในหลอดเลือดด�ำที่คอเพื่อเอื้อต่อการใช้สารละลายปริมาตรมาก การให้ยาบาบิทูเรตช้าเกินไป
หรือในปริมาณไม่พอ ม้าอาจเกิดการล้มลงอย่างทันทีทันใดหรือการล้มลงอย่างรุนแรงและการซวนเซ ดังนั้น การใช้ยาซึม
หรือยากล่อมประสาท (เช่น xylazine, detomidine, หรือ acetylpromazine) ก่อนฉีดเพนโตบาบิทอลเข้าหลอดเลือดด�ำ ให้ควบคุม
ม้าให้ลม้ ตัวนอนก่อน ซึง่ บุคลากรผูจ้ บั ม้าจะปลอดภัยมากกว่า อย่างไรก็ตามการใช้ยาซึมและยากล่อมประสาทก่อนให้ยาเพนโต
บาบิทอลอาจยืดระยะเวลาการไม่รสู้ กึ ตัวเพราะผลกระทบของยาเหล่านี้ (เช่น หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต�ำ่ ) ต่อระบบหมุนเวียน
โลหิต (AVMA, 2007)
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือถ้าการใช้ยาเป็นข้อห้ามเพื่อเหตุผลใดๆ บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอาจใช้ปืนหรือยิง
ด้วยปืนยิงสลัก แนะน�ำการยิงปืนยาวขนาดล�ำกล้อง 0.22 นิ้วแต่ปืนสั้นขนาดล�ำกล้อง 9 มม หรือ 0.38 นิ้ว จะมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับม้าส่วนใหญ่ ต�ำแหน่งเพื่อการเจาะทะลุกะโหลกที่เหมาะสมที่สุด คือ ครึ่งนิ้วเหนือจุดตัดของเส้นทะแยงมุมจากฐาน
ใบหูถึงมุมด้านในของตาฝั่งตรงข้าม บุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
และใช้ ค�ำสั่งท้องถิ่นอาจห้ามการยิงปืนในบางบริเวณ การยิงให้หมดสติด้วยปืนยิงล�ำกล้องเปล่าซึ่งขับลูกเหล็กเข้าสู่สมองท�ำให้
เกิดการท�ำลายสมองโดยทันที การเลือกความแรงของล�ำกล้องควรเหมาะสมกับขนาดของม้าและผันแปรตามผู้ผลิต ต�ำแหน่ง
การเล็งส�ำหรับการยิงตามแนวเป็นเช่นเดียวกับการยิงด้วยปืน เพราะว่าการยิงด้วยปืนยิงสลักต้องยึดให้มนั่ ตรงต�ำแหน่งการเจาะ
ทะลุบนหัว ต้องจับบังคับม้าอย่างเพียงพอ ข้อดีของวิธีด�ำเนินการยิงด้วยปืนยิงสลัก คือ วิธีนี้ไม่ได้ยิงลูกกระสุนอิสระและ
อาจปลอดภัยกว่าส�ำหรับบุคลากร
การยืนยันความตายเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้วิธีการุณยฆาตใดๆ ควรตรวจม้าอย่างน้อย 5 นาทีเพื่อยืนยัน
ความตายโดยตรวจติดตามดูสัญญาณชีพต่างๆ ควรยืนยันความตายด้วยการดูจากการไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น และการ
ตอบสนองของกระจกตา ควรเริ่มต้นวิธีการุณยฆาตเพิ่มเติมถ้าพบอาการตอบสนองใดๆ ของสัญญาณชีพ

การก�ำจัดซาก

เมื่อท�ำได้ควรเลือกบริเวณส�ำหรับวิธีการุณยฆาตที่สามารถน�ำซากสัตว์ออกไปได้ง่ายด้วยการใช้อุปกรณ์ ควรก�ำจัด
ซากสัตว์ทันที มักท�ำโดยบริษัทรับจ้างหรือวิธีอื่นๆ (การฝัง การถมที่ การเผา หรือการท�ำให้เน่าเปื่อย หรือย่อยสลายทางชีวภาพ
เมื่อท�ำได้) โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่น กฎระเบียบของท้องถิ่นบางแห่งอาจไม่ยอมให้มีการ
ฝัง และการให้บริการอาจไม่ยอมรับซากสัตว์ที่มียาเพนโตบาบิทอลหรือเวชภัณฑ์อื่นๆ ควรจ�ำกัดไม่ให้สัตว์กินซากสัตว์เข้าถึง
ซากเพราะสารตกค้างของยาเพนโตบาบิทอลอาจหลงเหลืออยู่ในซาก
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บทที่ 9: สัตว์ปีก

ใน

บทนี้เป็นบรรทัดฐานการดูแลสัตว์ปีกสามชนิดหลักที่มีอยู่ในสหรัฐฯ ได้แก่ ไก่ (ทั้งชนิดไข่และเนื้อ) ไก่งวง		
และเป็ด

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานทีว่ จิ ยั หรือการสอนสัตว์ปกี ไม่ควรท�ำให้สตั ว์มคี วามเสีย่ งต่อการบาดเจ็บอย่างไม่
เหมาะสม หรือท�ำให้สัตว์อยู่ในสภาวะซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุความทรมานหรือเป็นโรคโดยไม่มีความจ�ำเป็น (Davis and Dean,
1968; Berg and Halverson, 1985; Tauson, 1985; Bell and Weaver, 2002; Appleby et al., 2004) ควรบ�ำรุงรักษาสถานที่
ด้วยวิธีให้สัตว์ดูแลตัวพวกมันให้สะอาด และปลอดจากสัตว์ผู้ล่าและปรสิต ป้องกันสัตว์หลุดหนีและติดกับ และหลีกเลี่ยงการ
สะสมของเสียของสัตว์ปีกอย่างไม่จ�ำเป็น
เป็นที่ตระหนักดีว่าภาวะแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ สมรรถภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์ปีก (Dawkins et al.,
2004; Estévez, 2007) ควรรักษาคุณภาพของอากาศและอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมด้วยการระบายอากาศ การท�ำความเย็น
และการท�ำความร้อนเพื่อให้สัตว์มีสภาวะสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องส�ำหรับอายุและช่วงเวลาของปี ควรพิจารณาสวัสดิภาพของผู้
ดูแลสัตว์ในการประเมินระบบที่อยู่อาศัย นอกเหนือจากสวัสดิภาพของสัตว์ (Whyte, 1993) และควรใส่ใจระหว่างการปรับปรุง
และการพัฒนาการออกแบบในอนาคตและหลักเกณฑ์ต่างๆ
สัตว์ปีกที่ได้รับแอมโมเนียในระดับสูงท�ำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือกของทางเดินหายใจและตา เพิ่มความไว
ต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ (Kristensen and Wathes, 2000) สัตว์ปีกรับรู้ได้และหลีกเลี่ยงแอมโมเนียในบรรยากาศที่ระดับ
25 ppm หรือต�่ำกว่า (Kristensen et al., 2000) สอดคล้องกับระดับสูงสุดของมนุษย์ที่สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แห่งชาติแนะน�ำ (NIOSH) ซึ่งไม่ควรมีค่าเกินกว่า 25 ppm ใน 8 ชั่วโมงของหนึ่งวัน ระดับที่ก�ำหนดส�ำหรับการสัมผัสระยะสั้น
15 นาที คือ 35 ppm (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2004) การคุกคามสัตว์ปีกโดยแอมโมเนียใน
ระดับมาตรฐานอุดมคติไม่ควรเกิน 25 ppm และไม่ควรเกินกว่า 50 ppm (Miles et al., 2004) การออกแบบระบบที่อยู่อาศัย
ทัง้ หมดควรเอือ้ ต่อการท�ำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสัตว์ กรงทีม่ หี ลายชัน้ ควรท�ำความสะอาดอุปกรณ์
และการตรวจดูสตั ว์ได้งา่ ยโดยไม่ตอ้ งจับพวกมัน อย่างไรก็ตามควรเข้าถึงสัตว์ได้งา่ ย ควรให้มแี สงสว่างเพียงพอส�ำหรับการตรวจ
สัตว์ปีกทั้งหมด และควรให้มีแท่นยกพื้นซึ่งเคลื่อนที่ได้ หรือระบบอื่นเพื่อการตรวจสัตว์ที่อยู่ชั้นบน ถ้าไม่สามารถเห็นสัตว์ที่อยู่
ในชั้นสูงกว่าเหล่านั้นได้ง่ายโดยผู้ดูแลซึ่งยืนอยู่บนพื้น ทั้งควรเข้าถึงอุปกรณ์การให้อาหารและน�้ำเพื่อการบ�ำรุงรักษาด้วย

ข้อดีและข้อเสียของระบบห้องโถงและระบบที่อยู่อาศัยทางเลือกแบบอื่นๆ

ถึงแม้วา่ สามารถใช้ระบบต่างๆ ทีม่ อี ยูม่ ากมายเพือ่ ให้สตั ว์ปกี อาศัย ได้แก่ ห้องโถง และระบบกรงทีม่ อี ปุ กรณ์ กรงเลีย้ ง
สัตว์ปกี ขนาดใหญ่ ระบบพืน้ มีสงิ่ รองนอนและการเลีย้ งปล่อย ไม่มรี ะบบใดสมบูรณ์แบบ แต่ละแบบมีขอ้ ดีและข้อเสียต่อสุขภาพ
และสวัสดิภาพ รูปแบบของความเสีย่ งต่อสวัสดิภาพตามลักษณะของระบบทีอ่ ยูแ่ ตกต่างกันส�ำหรับสายพันธุไ์ ก่ไข่ให้ดตู าราง 7.7
ในรายงานของ LayWel (LayWel, 2006b)
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ในหลายปีที่ผ่านมามีการวิจัยระบบที่อยู่ทางเลือกอื่นๆ มากมาย (Appleby et al., 2004; Vits et al., 2005; Guesdon
et al., 2006; Nicol et al., 2006; Zimmerman et al., 2006) ได้แก่ ระบบกรงมีอุปกรณ์ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก และระบบการเลี้ยง
ปล่อยเป็นทางเลือกแทนระบบกรงในห้องโถงส�ำหรับไก่พันธุ์ไข่หลายสายพันธุ์ การเลี้ยงแบบกรงในห้องโถงขาดที่ส�ำหรับท�ำรัง
คอนเกาะ และทีใ่ ห้คลุกฝุน่ เพือ่ สนองความจ�ำเป็นทางพฤติกรรมของแม่ไก่ แต่แม่ไก่ในกรงแบบห้องโถงมีปญ
ั หาการตีกนั และจิก
กันน้อยกว่าเพราะมีขนาดของกลุ่มที่เล็กกว่า (Appleby and Hughes, 1991; Abrahamsson and Tauson, 1995) น�ำไปสู่การมี
แนวโน้มความตายต�่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแม่ไก่ในระบบไม่มีกรงชนิดต่างๆ (Flock et al., 2005; Laywell, 2006b; Tauson
et al., 2006; Arbonaet al., 2009; Black and Christensen, 2009; Fossum et al., 2009; Glata and Hinch, 2009) เพราะว่า
กรงแบบห้องโถงไม่มคี อนเกาะและไม่ให้สมั ผัสสิง่ รองนอน จึงไม่เป็นปัญหาสุขภาพตีนไม่ดี และกระดูกอกเบีย้ วและผิดรูปในกรง
เท่ากับเมื่อให้พวกมันอยู่ในระบบไม่มีกรงหรือกรงที่มีอุปกรณ์เสริม (Tauson et al., 2006) อย่างไรก็ดีเพราะการขาดการออก
ก�ำลังกาย แม่ไก่ในกรงแบบห้องโถงจึงอ่อนแอต่อโรคกระดูกพรุน (Whitehead and Fleming, 2000; Jendral et al., 2008) นอกจาก
นี้ สัตว์ปล่อยอิสระสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ การวิ่ง การบินระยะใกล้และการคุ้ยดิน และ
มีโอกาสสัมผัสต่อสิ่งกระตุ้นสภาพแวดล้อมอย่างหลากหลาย (Appleby and Hughes, 1991) พวกมันมักมีไขมันน้อยกว่า มีมัด
กล้ามเนื้อและขนมากกว่าไก่ขังกรง (Hughes and Dun, 1986) อย่างไรก็ดีไก่เลี้ยงปล่อยอิสระอ่อนแอต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก
สภาพอากาศรุนแรง และมีความเสี่ยงสูงต่อโรคแบคทีเรีย ปรสิต การจิกตีกันเอง (Fossum et al., 2009) เนื่องจากขนาดกลุ่มที่
ใหญ่กว่า (Appleby et al., 1992) สัตว์ผู้ล่า (Darre, 2003) การปนเปื้อนในสภาพแวดล้อม เช่น ไดออกซิน (Schoeters and
Hoogenboom, 2006; Kijlstra et al., 2007) และพบกระดูกแตกหักบ่อยในสัตว์แก่เพิ่มขึ้น (Gregory et al., 1990) ไม่มีระบบที่
อยูห่ รือการจัดการแบบใดทีเ่ ป็นวิธใี นอุดมคติตลอดทุกด้าน ดังนัน้ ระบบการเลีย้ งหลายแบบสามารถให้สตั ว์มสี วัสดิภาพอยูร่ ะดับ
ที่ยอมรับได้ทางมนุษยธรรม(Duncan, 1978)

ที่อยู่ทางเลือก
กรงพร้อมอุปกรณ์ส�ำหรับไก่สายพันธุ์ผลิตไข่ มีกรงพร้อมอุปกรณ์ส�ำหรับแม่ไก่ตามขนาดกลุ่มใหญ่ (~60 ตัว)

กลาง (15 to 30 ตัว) และเล็ก (มากถึง 15 ตัว) คณะกรรมาธิการแห่งยุโรป (The European Commission 1999) เสนอมาตรฐาน
ส�ำหรับกรงพร้อมอุปกรณ์ซึ่งตกแต่งด้วยพื้นที่คอนเกาะส�ำหรับแม่ไก่ทั้งหมด และที่ท�ำรังหนึ่งที่ และที่ส�ำหรับอาบฝุ่นโดยให้มี
พืน้ ทีต่ ำ�่ สุดส�ำหรับแม่ไก่ 750 ซม2 ต่อหนึง่ ตัว Appleby (2004) เสนอว่า ขนาดกลุม่ แม่ไก่ 8 ตัวหรือมากกว่าในกรงพร้อมอุปกรณ์
ควรมีพื้นที่ 800 ซม2/ตัว และกลุ่มขนาดเล็กกว่า 3 ตัวหรือน้อยกว่าควรมีพื้นที่ 900 ซม2/ตัวพร้อมทั้งบริเวณที่ปูสิ่งรองนอน
อุปกรณ์แต่งกรงเล็บในระบบเหล่านี้มีส่วนช่วยเพื่อให้เล็บไก่สั้นอยู่เสมอ และคอนเกาะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงของขา
(Hughes and Appleby, 1989; Jendral et al., 2008) ปัญหาที่พบในที่อยู่แบบนี้ ได้แก่ การเพิ่มการบิดเบี้ยวของกระดูกหน้าอก
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอนมาก (Vits et al., 2005; Tauson et al., 2006) และควรตรวจติดตาม

สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกหรือระบบกรงหลายชั้นส�ำหรับไก่สายพันธุ์ผลิตไข่ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกที่ออกแบบเพื่อ

ใช้ทวี่ า่ งตามแนวตัง้ ประกอบด้วยชัน้ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ดินพร้อมกับมีชนั้ หนึง่ ชัน้ หรือมากกว่า มีพนื้ เป็นช่องหรือเจาะช่องตามยาว หรือ
มีแผงพื้นที่มีสายพานส�ำหรับรองรับมูลอยู่ข้างล่าง (Appleby et al., 2004; LayWel, 2006a; RSPCA, 2008b) การให้บริเวณที่มี
สิง่ รองนอนเอือ้ ต่อการอาบฝุน่ และลดอุบตั กิ ารเกิดการจิกตีกนั เองและการจิกขนกัน บริเวณเพือ่ การคุย้ เขีย่ ช่วยให้แม่ไก่รกั ษากรง
เล็บให้สนั้ ด้วย สิง่ รองนอนควรคลุมพืน้ ทีอ่ ย่างพอเพียงเพือ่ ให้เกิดการผสมปะปนของมูลสัตว์อย่างพอดี และหลีกเลีย่ งการสะสม
มูลสัตว์และความชื้นมากเกินไป ควรมีความลึกของสิ่งรองนอนพอเพื่อป้องกันแม่ไก่ไม่ให้สัมผัสพื้น ท�ำนองเดียวกันความลึก
ของสิง่ รองนอนไม่ควรหนามากจนกระทัง่ ส่งเสริมการออกไข่บนพืน้ สามารถใช้การเปิดและการปิดบริเวณทีม่ สี งิ่ รองนอนเฉพาะ
เวลาที่ก�ำหนดเป็นเครื่องมือการจัดการเพื่อป้องกันการออกไข่บนพื้น คณะกรรมาธิการแห่งยุโรป (The European Commission
1999) แนะน�ำบริเวณที่มีสิ่งรองนอนอย่างน้อย 30% ของบริเวณพื้นของโรงเรือน (รวมทั้งพื้นที่พื้นของชั้นต่างๆ) แนะน�ำพื้นที่
ต่อแม่ไก่หนึ่งตัวในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก (ตาราง 9-9) โดยไม่รวมพื้นที่ท�ำรัง เมื่อค�ำนวณความหนาแน่นของฝูงแม่ไก่ในสถานที่
เลี้ยงสามารถนับรวมเฉพาะพื้นที่และชั้นต่างๆ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์
แม่ไก่ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพบอุบัติการกระดูกหักสูงมากระหว่างวงจรการวางไข่เพราะการกระแทกขณะ
ร่อนลงดิน หรือการพลาดในการกระโดดข้ามช่องว่าง (Broom, 1990; Gregory et al., 1990; Nicol et al., 2006) ชั้นแต่ละชั้น
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ควรให้แม่ไก่สามารถเข้าถึงชั้นตามแนวตั้งรวมทั้งพื้นที่มีสิ่งรองนอนได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ทางลาดเพื่อให้
สัตว์เคลือ่ นทีจ่ ากพืน้ ตรงทีม่ สี งิ่ รองนอนไปยังพืน้ ของชัน้ ยกสูงอันดับทีห่ นึง่ ถ้าใช้ทางลาดควรออกแบบทางลาดเพือ่ ป้องกันการ
ร่วงหล่นไปสู่ไก่ที่อยู่ข้างล่าง แม่ไก่ควรมีทางเข้าสู่พื้นที่มีสิ่งรองนอนทั้งหมดรวมทั้งบริเวณข้างใต้ชั้นที่ยกสูง ชั้นยกสูงจ�ำเป็นต้อง
มีระบบการก�ำจัดมูลสัตว์ออกบ่อยๆ เพื่อลดอุบัติการการบาดเจ็บของแม่ไก่ ได้แก่ กระดูกหัก ชั้นที่อยู่บนสุด (วัดที่พื้นที่มีสิ่งรอง
นอนไปจนถึงข้างใต้ของสายพานรองมูลสัตว์ของชั้นบนสุด) ไม่ควรสูงเกิน 2 ม (6.5 ฟุต)
แนะน�ำว่าระยะทางตามแนวตัง้ ระหว่างชัน้ ซึง่ รวมตัง้ แต่พนื้ จนถึงชัน้ ทีห่ นึง่ ควรมีระยะระหว่าง 0.5 และ 1.0 ม (1.6 และ
3.3 ฟุต) การวัดอาจนับจากด้านบนของพื้นที่มีสิ่งรองนอนหรือพื้นที่มีช่องตามยาวไปข้างใต้สายพานรองมูลสัตว์ เมื่อมีชั้นถัด
ไปซ้อนกันเพื่อยอมให้การเข้าถึงชั้นอื่นๆ ที่ความสูงแตกต่างกันได้ตามแนวทะแยง มุมการลงที่ต�่ำของแม่ไก่ (วัดจากชั้นบนสุด)
ไม่ควรเกิน 45° ระยะตามแนวนอนระหว่างชั้นไม่ควรมากกว่า 0.8 ม (2.6 ฟุต) เมื่อการออกแบบไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหว
ตามแนวราบระหว่างชั้นควรมีระยะต�่ำสุดระหว่างชั้นเป็น 2 ม (6.6 ฟุต) ส�ำหรับฝูงที่มีหลายขนาดซึ่งมีแม่ไก่มากเกินกว่า 3,000
ตัวในหนึ่งห้อง แนะน�ำให้มีชั้นยกสูงกว่าพื้นไม่เกินกว่า 2 ชั้น ฝูงที่มีขนาดแม่ไก่เล็กกว่า 3,000 ตัวหรือต�่ำกว่าสามารถมีชั้นยกสูง
มากถึง 3 ชั้นในหนึ่งห้อง (RSPCA, 2008b)
ควรเลีย้ งสัตว์ปกี โตเต็มวัยซึง่ อยูใ่ นสถานทีเ่ ลีย้ งในเล้าเช่นเดียวกันกับไก่ทมี่ อี ายุนอ้ ยกว่าหนึง่ ปี เพือ่ เอือ้ ต่อการปรับตัว
กับคอนเกาะและรัง โดยปกติเลีย้ งลูกไก่ในชัน้ ตรงกลางจนถึงอายุ 10 วันและเวลานัน้ ลูกไก่ประมาณครึง่ หนึง่ สามารถกระจายไป
ยังชั้นล่าง เพื่อให้ที่ว่างมากในเมื่อพวกมันมีอายุมากขึ้น ในการท�ำเช่นนี้ลูกไก่หาอาหารและน�้ำได้เร็วและได้รับอุณหภูมิส�ำหรับ
กกในระหว่างช่วงต้นของการเจริญเติบโตอย่างถูกต้อง เมื่อไก่รุ่นมีอายุ 15 ถึง 21 วันควรปล่อยให้ใช้เล้าอย่างเต็มที่ ให้ทางลาด
เพื่อไก่รุ่นสามารถเข้าถึงเล้าได้ทุกระดับชั้น แนะน�ำพื้นที่คอนเกาะส�ำหรับไก่รุ่นที่ 8 ซม (3.1 นิ้ว)/ตัว ระหว่างอายุ 10 สัปดาห์
แรก และ 11 ซม (4.3 นิ้ว)/ตัวหลังจากอายุ 10 สัปดาห์ มาตรฐานสวัสดิภาพส�ำหรับเล้าไก่รุ่นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา

ทางออกสู่ภายนอกหรือการปล่อยอิสระ

อาจเลี้ยงสัตว์ปีกให้มีการออกสู่กลางแจ้ง สัตว์ปีกที่เลี้ยงภายใต้ภาวะอินทรีย์ต้องมีการออกนอกโรงเรือน (USDA
Agricultural Marketing Service, 2001) ซึ่งเป็นการเลี้ยงปล่อยอิสระ หรือปล่อยลานล้อมรั้วกึ่งปิดซึ่งมักเรียกว่าเฉลียงหรือสวน
ฤดูหนาว ในระหว่างสภาพอากาศเลวร้ายหรือเพื่อเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ปีกควรอยู่ในโรงเรือนหรือในที่อยู่อาศัยใน
ร่มจนกระทั่งสภาวะดีขึ้น
ลานปล่อยคือบริเวณภายนอกที่มีรั้วล้อม ความสูงของรั้วและวัสดุท�ำรั้วควรมีขนาดของช่องตาข่ายเหมาะสมเพื่อกัก
สัตว์ปีกที่เลี้ยงและป้องกันการเข้ามาของสัตว์ผู้ล่า สามารถยื่นรั้วถาวรลงในพื้นดินถึงความลึก 0.25 ม (0.82 ฟุต) เพื่อป้องกัน
การเข้าของสัตว์ผู้ล่าที่มาจากพื้นดิน สามารถล้อมสายไฟฟ้ารอบรั้วเหนือพื้นดิน 25 ถึง 45 ซม (10 ถึง 18 นิ้ว) โดยห่างจากรั้ว
อันแรก 0.6 ถึง 1.0 ม (2 ถึง 3 ฟุต) (Scanes et al., 2004) สามารถใช้ตาข่ายที่มีตาละเอียดด้านบนชนิดที่ใช้กับนกเลี้ยงเพื่อ
การแข่งขัน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงจากนกป่านักล่า และลดการติดโรคจากนกป่าหลายชนิดสู่สัตว์ปีกที่เลี้ยงอยู่ ลานล้อมรั้วควร
ปลอดจากสิ่งต่างๆ เช่น ก้อนหินขนาดใหญ่และซากต้นไม้ล้ม สิ่งปนเปื้อนจากธรรมชาติ และออกแบบเพื่อป้องกันบริเวณที่เป็น
โคลน เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและปัญหาตีน และส่งเสริมสุขภาพสัตว์ทั้งหมด เมื่อการหลุดร่อนของดินเป็นปัญหาควรมีการ
ปลูกพืชคลุมดินส�ำหรับลานหรือส่วนต่างๆ ของลาน ใช้การหมุนเวียนลานเป็นเครื่องมือหนึ่ง เพื่อลดการคุกคามของโรคระบาด
และเพื่อให้โอกาสผืนดินได้ฟื้นตัวจากกิจกรรมของสัตว์ปีก มีเฉลียงที่การปิดคลุมให้ร่มเงาและต่อเนื่องกับโรงเรือนและให้เป็นที่
ส�ำหรับแม่ไก่ใช้ระหว่างช่วงเวลาทีม่ แี สงแดด เฉลียงควรมีพนื้ แข็งและปกคลุมด้วยสิง่ รองนอน เพือ่ ลดโอกาสของการจิกตีกนั เอง
สามารถใช้แสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ที่มีความเข้มสูงระหว่างการเลี้ยงในช่วงแรกเพื่อช่วยในระยะการย้ายของสัตว์จากใน
ร่มสู่สภาวะแสงกลางแจ้ง
ไก่เลี้ยงปล่อยโดยไม่มีทางเข้าสู่โรงเรือนถาวร ควรมีเพิงที่มีหลังคาเพื่อให้ร่มเงา เพื่อป้องกันจากสภาพอากาศรุนแรง
ให้สิ่งรองนอน อาหารและน�้ำ ควรให้มีที่ว่างบริเวณเพิงที่พักเพื่อสัตว์ปล่อยอิสระทั้งหมดพักร่วมกันโดยไม่มีความเสี่ยงจาก
ความเครียดจากความร้อน ควรเคลื่อนย้ายเพิงที่พักแบบเคลื่อนที่ได้อย่างสม�่ำเสมอเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคหรือสภาวะดิน
โคลน สามารถจัดให้มีคอนเกาะที่ยกสูงขึ้นซึ่งออกแบบส�ำหรับสัตว์ปีกกลางแจ้งหรืออยู่ภายในเพิงที่พักในร่ม รายละเอียดเพิ่ม
เติมให้ดูหัวข้อคอนเกาะที่อธิบายในเรื่องการสัตวบาล
ควรจัดการการปล่อยทุ่ง ดาดฟ้า หรือการเลี้ยงปล่อยกลางแจ้งทุกแบบ เพื่อให้สัตว์ปีกได้รับการปกป้องจากสัตว์ผู้ล่าที่
อาจมีอยู่ เมื่อสภาพอากาศอ�ำนวยสัตว์ควรมีโอกาสออกสู่ภายนอกโดยเร็วที่สุดทันทีเมื่อพวกมันมีขนขึ้นเต็มตัว เพื่อกระตุ้น
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พฤติกรรมการคุ้ยหาอาหาร สามารถใช้พืชต่างๆ เช่น พุ่มไม้ขนาดเล็กพืชไร่ เช่น ข้าวโพด หรือ พืชคลุมดิน (Cornetto and
Estévez, 2001a; Leone and Estévez, 2008) ซึง่ ให้ความรูส้ กึ การปกป้องในบริเวณกลางแจ้งเพือ่ กระตุน้ การใช้ทงุ่ กว้าง (Hegelund
et al., 2005)
เมื่อปล่อยไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือนออกกลางแจ้งอย่างอิสระ พวกมันควรมีช่องทางลอดผ่าน (popholes) ซึ่งมีขนาดของ
ช่องเหมาะสม มีจำ� นวนเพียงพอเพือ่ เอือ้ ให้ไก่ออกไปและกลับคืนสูโ่ รงเรือนได้สดวก ทางเลือกอืน่ คือสามารถเปิดประตูโรงเรือน
เพือ่ ให้ไก่ได้เคลือ่ นไหวอย่างอิสระ ขนาดของช่องทางลอดควรยอมให้ไก่ลอดผ่านออกและกลับจากภายนอกได้งา่ ย จ�ำนวนของ
ช่องทางลอดที่มีให้ควรยอมให้สัตว์ปีกออกหรือกลับเข้ามาได้อย่างสดวกโดยปราศจากการชุมนุมของสัตว์อย่างชัดเจนที่ด้านใด
ด้านหนึ่งของช่อง สามารถติดตั้งหลังคาเหนือช่องทางลอดเพื่อให้การป้องกันและมีที่กั้นลมเพื่อลดการเข้าของลมสู่โรงเรือน
สามารถใช้แผงพื้นแบบมีช่องตามยาวเพื่อป้องกันการเกิดบริเวณที่มีโคลนรอบช่องทางลอด (Lay-Wel, 2006a)
ส�ำหรับโครงสร้างของโรงเรือนทีป่ ราศจากกรงเดีย่ วควรมีชอ่ งทางลอดกระจายอยูเ่ ท่าๆ กันตลอดแนวความยาวทัง้ หมด
ของโรงเรือนเพือ่ ป้องกันการปิดกัน้ ทางเข้าและออกของสัตว์ปกี จากโรงเรือน ในวันทีม่ ลี มแรงอาจเปิดช่องลอดเฉพาะด้านใต้ลม
เท่านั้น ดังนั้นแนะน�ำให้มีช่องทางลอดมากกว่าจ�ำนวนต�่ำสุดที่ควรมี

สายพันธุไ์ ก่ไข่ อายุโดยประมาณของไก่สายพันธุไ์ ข่ทปี่ ล่อยทุง่ ได้ คือ อายุประมาณ 12 สัปดาห์ ก่อนอายุ 12 สัปดาห์

พวกมันถูกกกอยู่ในโรงเรือน ควรให้แม่ไก่แต่ละตัวมีที่กลางแจ้ง 4 ม2 (43 ฟุต2) เพื่อให้มีการหมุนเวียนทุ่ง (European Union,
2001) ควรมีทรี่ ม่ กระจายอย่างสม�ำ่ เสมอในบริเวณกลางแจ้ง และให้พนื้ ทีอ่ ย่างน้อย 8 ม2 (86 ฟุต2) ต่อแม่ไก่ 1,000 ตัว (RSPCA,
2008b)

ไก่พันธุ์เนื้อ ไก่กระทงสายพันธุ์โตเร็ว ควรออกสู่พื้นที่ภายนอกอย่างต�่ำ 1 ม2 (10.8 ฟุต2) ขณะที่สายพันธุ์ที่โตช้ากว่า

(เช่น French Label Rouge) ต้องการพื้นที่ภายนอก 2 ม2 (21.6 ฟุต2) (Fanatico, 2006)

ไก่งวง อายุที่ไก่งวงออกสู่ภายนอกได้อาจมีตั้งแต่ 5 ถึง 12 สัปดาห์ ขึ้นกับสภาพอากาศและความเสี่ยงต่อสัตว์ผู้ล่า

โดยมีอายุทั่วไปที่ 8 สัปดาห์ สามารถค่อยๆ เคลื่อนย้ายฝูงไก่งวงสู่กลางแจ้งโดยการเคลื่อนย้ายหนึ่งในสามของฝูงในตอนเช้า
ของวันแรก และตามมาด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เหลือในหนึ่งหรือสองวันถัดมา (Scanes et al., 2004) สามารถใช้สูตรต่อไปนี้
เพื่อค�ำนวณปริมาณเพิงที่พักที่แนะน�ำขั้นต�่ำ (ม2) = [(n × 0.3)W]/D เมื่อ n คือ จ�ำนวนไก่ในฝูง W คือ น�้ำหนักเฉลี่ยตามคาด
หมาย (เป็น กก) เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง และ D เป็น ความหนาแน่นสูงสุดของฝูงมีหน่วยเป็น กก/ม2 (RSPCA, 2007) ไก่งวงก�ำลัง
โตควรมีพื้นที่ 6 ม2 (65 ฟุต2)/ไก่เลี้ยงปล่อย (Parkhurst and Mountney, 1988)

เป็ด ไม่มีข้อมูลส�ำหรับระเบียงหรือสวนฤดูหนาวส�ำหรับเป็ด เมื่อน�ำเป็ดรุ่นสู่ทุ่งครั้งแรก พวกมันควรได้รับการแสดง

ต�ำแหน่งของที่ให้อาหาร ที่ให้น�้ำและเพิงที่พัก ควรมีบริเวณล้อมรอบที่ให้อาหารและที่ให้น�้ำกลางแจ้งเป็นพื้นที่มีช่องตามยาว
หรือทึบเพื่อป้องกันพื้นดินในบริเวณถัดไปไม่ให้เป็นโคลน เป็ดก�ำลังโตที่เลี้ยงปล่อยมีพื้นที่ขั้นต�่ำ 2.5 ม2 (27 ฟุต2)/ตัว เมื่อเลี้ยง
บนทุ่งปกคลุมด้วยพื้นดินที่ดูแลอย่างดี ถ้าพืชพันธุ์ขาดแคลนควรให้มีพื้นที่ขั้นต�่ำ 4 ม2 (43 ฟุต2)/ไก่รุ่นหนึ่งตัว ถ้ามีสระน�้ำ ควร
ดูแลสระเหล่านี้อย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงน�้ำขังที่มีพืชเน่าเปื่อยหมักหมม โรค Botulism ของเป็ดสามารถก่อปัญหาเมื่อน�้ำในสระไม่
ได้รับอากาศ หรือไม่ได้รับการกรองเพื่อก�ำจัดเศษซากพืชเน่า (RSPCA, 2006) สามารถเลี้ยงสัตว์พ่อแม่พันธุ์ก�ำลังเติบโตกลาง
แจ้งบนดินทีร่ ะบายน�ำ้ ได้ดี (ชอบทรายมากกว่า) ร่วมกับเพิงทีพ่ กั เปิดโล่ง แนะน�ำให้เลีย้ งพ่อแม่พนั ธุท์ กี่ ำ� ลังเติบโตด้วยพืน้ ทีข่ นั้ ต�ำ่
1,290 ซม2 (200 นิ้ว2)/เป็ดหนึ่งตัว

อาหารและน�้ำ
อาหาร

สามารถใช้รางอาหารกลมหรือสี่เหลี่ยมตามแนวยาวเพื่อให้อาหาร รางอาหารสามารถอยู่ที่ต�ำแหน่งข้างในหรือข้าง
นอกบริเวณที่สัตว์อาศัย ถ้ารางอาหารอยู่นอกบริเวณที่สัตว์อาศัยอยู่ (เช่นกรณีกรงส่วนใหญ่ของสัตว์โตเต็มวัย) ดังนั้น สัตว์จึง
ใช้รางได้เฉพาะด้านในเท่านั้น ยกเว้นเมื่อยึดที่ให้อาหารกับผนัง โดยทั่วไปสัตว์เข้าถึงที่ให้อาหารซึ่งอยู่ในบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ปีก
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ได้ทั้งสองด้านของราง การแนะน�ำพื้นที่ของที่ให้อาหารขนาดต�่ำสุดส�ำหรับไก่สายพันธุ์ไข่ ไก่เนื้อ ไก่งวง และเป็ดปักกิ่งแสดงอยู่
ในตาราง 9-1, 9-2, 9-3, และ 9-4 ตามล�ำดับ เกณฑ์ส�ำหรับสัตว์ปีกซึ่งเลี้ยงรวมกันในเล้าและกรง กรงเดี่ยว หรือกรงสัตว์ปีก
หลายหน่วยขึ้นกับชนิดของสัตว์ การจัดสรรที่ให้อาหารแสดงอยู่ในตารางเป็นพื้นที่รางต่อสัตว์หนึ่งตัวเมื่อรางใช้ได้ทั้งสองด้าน
ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นปริมาณของพื้นที่รางอาหารต้องเพิ่มเป็นสองเท่า
เพราะว่าการเพาะพันธุไ์ ก่เนือ้ เป็ด และไก่งวงให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนถึงอายุสง่ ตลาด การเพิม่ น�ำ้ หนักตัวอย่าง
มากเกินไปของไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์ เป็ดพันธุ์ พ่อพันธุ์ไก่งวงจึงเป็นปัญหาหนึ่งยกเว้นถ้าควบคุมการได้รับพลังงานตั้งแต่เริ่มต้น
มีชึวิต เพราะก�ำหนดให้จ�ำกัดอาหารสัตว์พ่อแม่พันธุ์เพื่อผ่อนน�้ำหนักตัวให้ขึ้นอย่างช้าๆ ในแต่ละสัปดาห์ สัตว์จึงแสดงความหิว
ในการทดสอบการจูงใจ (Savory et al., 1993) การจิกวัตถุที่ไม่ใช่อาหารด้วยท่าทางเดิมซ�้ำๆ และการกินน�้ำมากเกินไป พบ
ความเครียดในไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์อายุระหว่าง 8 และ 16 สัปดาห์ที่ถูกจ�ำกัดอาหาร (Hocking et al., 1993) การจ�ำกัดอาหาร
ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์ท�ำให้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ เช่น การเพิ่มน�้ำหนักตัว ลดปัญหาโครงกระดูก เพิ่มการออกก�ำลังกายและปรับปรุง
การด�ำเนินชีวิต การผสมติด การท�ำหน้าที่ของภูมิคุ้มกัน การผลิตไข่ และการทนทานต่อโรค หลักฐานที่มีในปัจจุบันระบุว่า
สวัสดิภาพของสัตว์พ่อแม่พันธุ์ดีกว่าถ้าพวกมันได้รับการจ�ำกัดอาหาร (DEFRA, 2002)
ควรจัดสรรอาหารและติดตามชั่งน�้ำหนักตัวเป็นประจ�ำ เพื่อรักษาน�้ำหนักตัวตามที่แนะน�ำส�ำหรับสายพันธุ์และอายุ
นั้นๆ อาจให้อาหารสูตรส�ำเร็จตามปริมาณก�ำหนดทุกวัน หรือโดยการให้อาหารตามแผนซึ่งผันแปรในแต่ละวัน การให้อาหาร
อย่างจ�ำกัดโดยสลับวันเป็นการปฏิบัติแตกต่างไม่เหมือนการจ�ำกัดอาหารในแต่ละวัน โดยยอมให้สัตว์ขี้กลัวเข้าถึงอาหารได้ จึง
เป็นผลท�ำให้ได้ฝูงสัตว์ซึ่งมีขนาดสม�่ำเสมอมากกว่า (Bell and Weaver, 2002) มักเกิดการยับยั้งการให้อาหารของสัตว์ที่อยู่ชั้น
ต�่ำกว่าเมื่อพื้นที่ของที่ให้อาหารมีจ�ำกัด (Cunningham and van Tienhoven, 1984) ดังนั้น ควรมีวิธีจ�ำกัดการให้อาหาร มีพื้นที่
ของทีใ่ ห้อาหารอย่างพอเพียง เพือ่ สัตว์ทกุ ตัวกินอาหารพร้อมกันได้ อาจช่วยโดยการใช้อาหารทีม่ คี วามหนาแน่นน้อยและให้การ
เพิ่มพูนสภาพแวดล้อมแก่สัตว์ปีก เช่น อุปกรณ์ซึ่งพวกมันสามารถคุ้ยเขี่ยเพื่อได้รับอาหารปริมาณน้อย เพิ่มพูนพฤติกรรมการ
กินอาหารของพวกมัน
ตาราง 9-1 พืน้ ทีข่ องทีใ่ ห้อาหารต�ำ่ สุด (รางอาหารตรงตามยาวต่อสัตว์ปกี หนึง่ ตัว) ส�ำหรับไก่สายพันธุไ์ ข่ในเล้าบนพืน้ กรงนก หรือ กรง1,2
ชนิดของที่อยู่อาศัยและอายุ (สัปดาห์)
เล้า3
0 ถึง 63 		
6 ถึง 18		
>184		
กรงและกรงนก
0 ถึง 33		
3 ถึง 6		
6 ถึง 12		
12 ถึง 18		
18 ถึง 22		
>22		

พันธุ์เล็กฮอร์นขาว
เพศเมีย
เพศผู้
(ซม) (นิ้ว) (ซม) (นิ้ว)

พันธุ์เล็กฮอร์นจิ๋ว
เพศเมีย
เพศผู้
(ซม) (นิ้ว) (ซม (นิ้ว)

พันธุ์ที่มีน�้ำหนักปานกลาง
เพศเมีย
เพศผู้
(ซม) (นิ้ว) (ซม) (นิ้ว)

1.27 0.50 1.65 0.65
2.54 1.00 3.30 1.30
5.08 2.00 6.61 2.60

1.15 0.45 1.50 0.59
1.91 0.75 2.48 0.98
3.81 1.50 4.96 1.95

1.40 0.55 1.82 0.72
2.92 1.15 3.80 1.50
5.84 2.30 7.60 3.00

0.51
1.00
1.53
2.54
3.81
5.08

0.46
0.92
1.15
1.91
2.86
3.81

0.56
1.12
1.76
2.92
4.38
5.84

0.20
0.40
0.60
1.00
1.50
2.00

0.64
1.27
2.03
3.30
4.95
6.61

0.25
0.50
0.80
1.30
1.95
2.60

0.18
0.36
0.45
0.75
1.13
1.50

0.57
1.15
1.53
2.48
3.72
4.96

0.23
0.45
0.60
0.98
1.47
1.95

0.22
0.44
0.69
1.15
1.73
2.30

0.70
1.40
2.34
3.80
5.70
7.60

0.28
0.55
0.92
1.50
2.25
3.00

ควรจัดสรรที่ให้อาหาร และควรติดตามน�้ำหนักตัวสัตว์เป็นประจ�ำ เพื่อรักษาน�้ำหนักตัวตามที่แนะน�ำส�ำหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ เกณฑ์ส�ำหรับพื้นที่
ของที่ให้อาหารส�ำหรับกรงขังเดี่ยวมีขนาดเช่นเดียวกันกับกรงที่ใส่สัตว์หลายตัว
2
พื้นที่ของที่ให้อาหารตามยาวเมื่อเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นควรเพิ่มปริมาณของพื้นที่รางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3
ระหว่างสัปดาห์แรก ควรวางอาหารเสริมลงบนที่ให้อาหารชั่วคราวแบบเดียวกัน (เช่นจานรูปไข่) บนพื้น
4
พืน้ ทีข่ องทีใ่ ห้อาหารส�ำหรับไก่พนั ธุเ์ ลกฮอร์นและพ่อแม่พนั ธุน์ ำ�้ หนักปานกลางมีขนาดเท่ากันกับพืน้ ทีข่ องทีใ่ ห้อาหารส�ำหรับไก่ไข่สำ� หรับการค้า ยกเว้นส�ำหรับ
เล้าซึ่งให้มีขนาด 5.35 ซ.ม. (2.1 นิ้ว) และ 6.16 ซ.ม. (2.42 นิ้ว) ตามล�ำดับให้แก่พ่อแม่พันธุ์อายุมากกว่า 18 สัปดาห์ พ่อและแม่พันธุ์เลี้ยงรวมกันเพื่อการผสม
พันธุ์ตามธรรมชาติ
1

สัตว์ปีก
ตาราง 9-2 พื้นที่ของที่ให้อาหารต�่ำสุด ส�ำหรับไก่สายพันธุ์เนื้อ1

		
ชนิดของสัตว์ปีกและน�้ำหนักตัว ก.ก. (ปอนด์)
ไก่กระทงเลี้ยงเป็นการค้าบนวัสดุรองนอน 100% หรือเล้าส�ำหรับหลายตัว
<1.53 (<3.3) 			
1.5 ถึง 3.3 (3.3 ถึง 7.2) 			
>3.3 (>7.2) 			
ไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์หรือปนกันในสัดส่วน 1 เพศผู้ ต่อ 10 เพศเมียบนวัสดุรองนอน 100%
<0.33 (<0.7) 			
0.3 ถึง 0.6 (0.7 ถึง 1.3) 			
0.6 ถึง 0.9 (1.3 ถึง 2.0) 			
0.9 ถึง 1.2 (2.0 ถึง 2.6)			
1.2 ถึง 1.5 (2.6 ถึง 3.3) 			
1.5 ถึง 1.8 (3.3 ถึง 4.0) 			
1.8 ถึง 2.1 (4.0 ถึง 4.6) 			
>2.1 (>4.6)				
ไก่กระทงพ่อพันธุ์เท่านั้นบนวัสดุรองนอน 100%
<0.33 (<0.7) 			
0.3 ถึง 0.6 (0.7 ถึง 1.3) 			
0.6 ถึง 0.9 (1.3 ถึง 2.0) 			
0.9 ถึง 1.2 (2.0 ถึง 2.6) 			
1.2 ถึง 1.5 (2.6 ถึง 3.3)			
1.5 ถึง 1.8 (3.3 ถึง 4.0) 			
1.8 ถึง 2.1 (4.0 ถึง 4.6) 			
2.1 ถึง 2.4 (4.6 ถึง 5.3) 			
2.4 ถึง 2.7 (5.3 ถึง 6.0) 			
2.7 ถึง 3.0 (6.0 ถึง 7.2) 			
3.0 ถึง 3.3 (6.1 ถึง 7.2) 			
>3.3 (>7.2) 			
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รางอาหารตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2
อายุเฉลี่ย (วัน)
(ซ.ม.)
(นิ้ว)
0 to 28
29 to 65
>66

1.9
2.5
3.2

0.75
1.00
1.25

0 to 21
22 to 42
43 to 63
64 to 84
85 to 105
106 to 126
127 to 140
>141

3.8
5.1
6.4
7.6
8.9
10.2
11.4
12.7

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

0 to 14
15 to 28
29 to 43
44 to 61
62 to 77
78 to 92
93 to 104
105 to 120
121 to 138
139 to 149
150 to 161
>162

3.8
5.1
6.4
7.6
8.9
10.2
11.4
12.7
14.0
15.3
16.5
17.9

1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0

ควรจัดสรรที่ให้อาหาร และควรติดตามน�้ำหนักตัวเป็นประจ�ำ เพื่อรักษาน�้ำหนักตัวตามที่แนะน�ำส�ำหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ เกณฑ์ส�ำหรับพื้นที่ของที่
ให้อาหารส�ำหรับกรงขังเดี่ยวมีขนาดเช่นเดียวกันกับกรงที่ใส่สัตว์หลายตัว
2
พืน้ ทีข่ องทีใ่ ห้อาหารตามยาวเมือ่ เป็นรางทีใ่ ช้ได้ทงั้ สองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านัน้ ควรเพิม่ ปริมาณของพืน้ ทีร่ างอาหารต่อสัตว์หนึง่ ตัวเป็นสองเท่า
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3
ระหว่างสัปดาห์แรก ควรให้ที่ให้ถาดอาหารเพิ่มหนึ่งถาดต่อลูกไก่ 75 ตัว
1

ถึงแม้วา่ การเลีย้ งไก่กระทงพ่อแม่พนั ธุท์ โี่ ตเต็มวัยให้อยูด่ ว้ ยกันเพือ่ การสืบพันธุ์ มีการแยกให้อาหารพวกมันจากกันเพือ่
ควบคุมการเพิ่มน�้ำหนักตัว ถ้าทั้งสองเพศเข้าถึงที่ให้อาหารอันเดียวกัน พวกพ่อพันธุ์ที่ก้าวร้าวกว่าจะกินมากกว่าตัวอื่นที่แบ่ง
ปันอาหารกัน ยึดที่ให้อาหารส�ำหรับเพศเมียด้วยตะแกรงขนาด 4.3 ซ.ม. (1.7 นิ้ว) ขนาดกว้างพอส�ำหรับให้อาหาร ขณะที่ปิด
รางของเพศผู้ด้วยตะแกรงขนาด 5.1 ซ.ม. (2.0 นิ้ว) ด้วยการท�ำเช่นนี้การติดตั้งตะแกรงแคบเหนือที่ให้อาหารของเพศเมีย อาจ
ป้องกันพวกเพศผู้ที่มีหัวโตกว่าไม่ให้กินอาหารของแม่ไก่ อย่างไรก็ดีเพศผู้บางสายพันธุ์ตามพันธุกรรมมีหัวเล็กกว่าท�ำให้พวก
มันเข้าถึงทีใ่ ห้อาหารของเพศเมียได้ ซึง่ ไม่เพียงกีดกันพวกเพศเมียให้ได้รบั โภชนะอย่างถูกต้องเท่านัน้ แต่อาจน�ำไปสูก่ ารเพิม่ น�ำ้
หนักตัวมากตัวไปของพวกมันซึ่งกินอาหารของเพศเมีย การวิจัยในมหาวิทยาลัยใช้สัตว์หลากหลายสายพันธุ์ตามพันธุกรรมใน
การทดลองต่างๆ ดังนั้น การจ�ำกัดขนาดของตะแกรงเพียงขนาดเดียวที่มีอยู่ไม่สามารถใช้กับขนาดหัวของไก่พันธุ์เนื้อทุกสาย
พันธุ์ทั้งหมด เพื่อยืนยันสถานการณ์นี้ ใช้เดือยพลาสติคขนาดเล็กซึ่งยาว 6.3 ซ.ม. (2.5 นิ้ว) (Noz-Bonz) สอดผ่านลอดรูจมูก
ของสายพันธุข์ องไก่กระทงพ่อพันธุท์ ที่ ราบว่ามีขนาดหัวเล็กเมือ่ อายุ 20 ถึง 21 สัปดาห์เพือ่ ลดการเข้าถึงทีใ่ ห้อาหารของเพศเมีย
(Wilson, 1995a,b) ไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของไก่เพศผู้ที่มีการสอดหมุดของ Noz-Bonz กิจกรรมการคุ้ยหาอาหารกลับคืน
มาทันที่หลังการสอดเดือย (Millman et al., 2000) สนับสนุนให้ใช้สายพันธุ์หรือล�ำดับสายต่างๆ ซึ่งไม่ต้องการเดือย Noz-Bonz
เป็ดประสบความล�ำบากเมื่อกินอาหารเละ เพราะว่าเมื่ออาหารก้อนเปียกเละ จะติดปากของพวกมัน ดังนั้น แนะน�ำ
ว่าให้อาหารส�ำหรับเป็ดทัง้ หมดแบบเป็นเม็ด ขนาดอาหารเม็ดของลูกเป็ดอายุนอ้ ยกว่า 2 สัปดาห์ควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใหญ่
เกิน 0.40 ซ.ม. (5/32 นิ้ว) และ ขนาดยาวประมาณ 0.80 ซ.ม. (5/16 นิ้ว) อาหารเม็ดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.48 ซ.ม. (3/16
นิ้ว) เหมาะสมส�ำหรับเป็ดอายุมากกว่า 2 สัปดาห์
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ตาราง 9-3 พื้นที่ของที่ให้อาหารต�่ำสุดส�ำหรับไก่งวง1

บทที่ 9
รางอาหารตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2
(ซ.ม.)
(นิ้ว)

ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์)
ไก่งวงเลี้ยงเป็นการค้า
0 ถึง 123 					
1.9
0.75
12 ถึง 22 					
3.8
1.50
4
ไก่งวงแม่พันธุ์
6 ถึง 16 (การจ�ำกัดอาหารทางกายภาพ)
7.6
3.00
6 ถึง 16 (ให้อาหารบริบูรณ์หรือให้อาหารโปรตีนหรือพลังงานต�่ำกินตามใจชอบ)
3.8
1.50
16 ถึง 29 (การจ�ำกัดอาหารทางกายภาพ)
12.7
5.00
16 ถึง 29 (ให้อาหารบริบูรณ์หรือให้อาหารโปรตีนหรือพลังงานต�่ำกินตามใจชอบ)
6.4
2.50
>29 (ให้อาหารบริบูรณ์)
7.6
3.00
ไก่งวงพ่อพันธุ์(จ�ำกัดอาหาร)4
>16 (การจ�ำกัดอาหารทางกายภาพ)
35.6
14.00
>16 (ให้อาหารโปรตีนหรือพลังงานต�่ำกินตามใจชอบ)
10.0
4.00
ควรจัดสรรที่ให้อาหารและควรติดตามน�้ำหนักตัวเป็นประจ�ำ เพื่อรักษาน�้ำหนักตัวตามที่แนะน�ำส�ำหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ เกณฑ์ส�ำหรับพื้นที่ของที่
ให้อาหารส�ำหรับกรงขังเดี่ยวมีขนาดเช่นเดียวกันกับกรงที่ใส่สัตว์หลายตัว
2
พืน้ ทีข่ องทีใ่ ห้อาหารตามยาวเมือ่ เป็นรางทีใ่ ช้ได้ทงั้ สองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านัน้ ควรเพิม่ ปริมาณของพืน้ ทีร่ างอาหารต่อสัตว์หนึง่ ตัวเป็นสองเท่า
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3
ระหว่างสัปดาห์แรก ควรวางอาหารเสริมลงบนที่ให้อาหารชั่วคราวแบบเดียวกัน (เช่นจานรูปไข่) บนพื้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ของที่ให้อาหารเป็นสองเท่า
4
พื้นที่ของที่ให้อาหารส�ำหรับช่วงแรกของอายุมีขนาดเท่ากันกับพื้นที่ของที่ให้อาหารส�ำหรับไก่งวงส�ำหรับการค้าหรือส่งตลาด
1

น�้ำ

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพืน้ ทีใ่ ห้นำ�้ ผันแปรอย่างมากขึน้ กับชนิดของสัตว์ สายพันธุข์ องสัตว์ปกี (Siegel, 1974) ความหนาแน่น
ของสัตว์ปีก และจ�ำกัดการกินน�้ำหรือไม่ ค�ำแนะน�ำพื้นที่การให้น�้ำส�ำหรับสายพันธุ์ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่งวง และเป็ดปักกิ่งแสดงใน
ตาราง 9-5, 9-6, 9-7 และ 9-8 ตามล�ำดับ ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ปีก เกณฑ์ส�ำหรับเล้าและคอกขังหลายตัว กรงเดี่ยว หรือกรง
นก ค�ำแนะน�ำเหล่านี้คะเนตามอุณหภูมิปานกลางที่อยู่ล้อมรอบ
ลูกสัตว์ปกี ทีเ่ พิง่ ฟักใหม่อาจมีความล�ำบากเมือ่ เริม่ กินน�ำ้ ยกเว้นถ้าพวกมันสามารถหาทีใ่ ห้นำ�้ ได้งา่ ย ความล�ำบากเช่น
เดียวกันอาจเกิดเมือ่ เคลือ่ นย้ายสัตว์ปกี อายุมากกว่าสูส่ ภาพแวดล้อมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าอุปกรณ์ให้นำ�้ แตกต่างจากชนิด
ที่สัตว์เคยใช้มาก่อน ชามน�้ำที่ต้องให้สัตว์กดลิ้นหรือกลไกอื่นเพื่อปล่อยน�้ำสัมพันธ์กับการฝึกให้คุ้นเคย เพราะว่าสัตว์แต่ละตัว
อาจประสบความล้มเหลวไม่สามารถใช้ลิ้นกดปล่อยน�้ำด้วยการลองผิดลองถูกด้วยตัวมันเองอย่างต่อเนื่อง อาจจ�ำเป็นต้องโน้ม
น�ำพฤติกรรม ดังนั้น อาจจ�ำเป็นต้องช่วยกดที่จงอยปากหรือปากของสัตว์แต่ละตัวเพื่อกระตุ้นช่วยการหาแหล่งน�้ำ อาจจ�ำเป็น
ต้องช่วยเติมน�้ำในถ้วยให้น�้ำให้เต็มเป็นเวลาหลายวัน (หรือหลายสัปดาห์ในบางกรณี) จนกระทั่งสัตว์ได้เรียนรู้กระบวนการ ต้อง
ควบคุมแรงดันน�้ำของอุปกรณ์และถ้วยให้น�้ำอัตโนมัติบางชนิดอย่างรอบคอบ ในกรณีเช่นนี้ตัวควบคุมแรงดันและมาตรวัดแรง
ดันควรอยูใ่ นต�ำแหน่งชิดกับไกปล่อยน�ำ้ ควรใช้คำ� แนะน�ำของผูผ้ ลิตตัง้ แต่ตน้ และปรับระดับตามความจ�ำเป็นเพือ่ ให้ได้ผลเหมาะ
สมที่สุด ต้องตรวจตราอุปกรณ์ให้น�้ำอัตโนมัติบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาดซึ่งสามารถเป็นผลให้เกิดน�้ำท่วมหรือน�้ำไม่ไหล
ควรตรวจที่ให้น�้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
ควรปรับความสูงของที่กินน�้ำเพื่อรับกับขนาดของสัตว์ สัตว์ปีกที่เข้ามาที่จุกน�้ำควรยกหัวของพวกมันขึ้นขณะยืนเพื่อ
ขยับหมุดปล่อยน�้ำ (Bell and Weaver, 2002) การแนะน�ำโดยทั่วไป พื้นล่างของรางน�้ำควรอยู่ประมาณระดับเดียวกับหลังของ
สัตว์ปีก (Parkhurst and Mountney, 1988)
สัตว์ปกี ตามปกติควรเข้าถึงน�ำ้ ดืม่ สะอาดได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม มีโปรแกรมการจ�ำกัดอาหารบางแผน ทีอ่ าจท�ำให้
เกิดการกินน�ำ้ มากเกินไป น�ำไปสูก่ ารมีมลู เปียกเกินไป สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสมรรถภาพของสัตว์ปกี เนือ่ งจากวัสดุ
รองนอนมีคุณภาพไม่ดี สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้โดยการจ�ำกัดการกินน�้ำเกินขนาด มักท�ำโดยการจ�ำกัดการให้น�้ำบาง
เวลาเฉพาะของแต่ละวัน โดยสอดคล้องกับโปรแกรมการจัดการทีย่ อมรับได้ซงึ่ พิจารณาปริมาณเวลาซึง่ ให้อาหารและสภาวะของ
อุณหภูมขิ องสภาพแวดล้อม การจ�ำกัดการให้นำ�้ พ่อแม่พนั ธุม์ ผี ลกระทบต่อตัวบ่งชีข้ องสวัสดิภาพเพียงเล็กน้อย เมือ่ เปรียบเทียบ
กับพ่อแม่พันธุ์ที่ให้น�้ำตลอดเวลา (Hocking et al., 1993) ควรให้น�้ำทุกวันและให้มีน�้ำระหว่างเวลาที่กินอาหารด้วย จ�ำเป็นต้อง
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มีพื้นที่ให้น�้ำอย่างพอเพียงเพื่อป้องกันการแก่งแย่งเกินควร ณ จุดให้น�้ำเมื่อเปิดน�้ำไหลอีกครั้ง อาจปิดน�้ำชั่วคราวเพื่อการเตรี
ยมส�ำหรับการฉีดวัคซีนหรือยาในน�้ำ
โดยส่วนใหญ่อาจใช้ที่ให้น�้ำส�ำหรับสัตว์ปีกส�ำหรับเป็ดได้ ยกเว้นถ้วยน�้ำซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าปากของ
เป็ด ในช่วงสภาพอากาศร้อน จุกให้น�้ำส่งเสริมสมรรถภาพของเป็ดได้น้อยกว่ารางให้น�้ำ เป็ดสามารถเจริญเติบโต มีขน และ
สืบพันธุ์ได้ตามปกติโดยปราศจากน�้ำส�ำหรับว่ายหรือเดินลุย แต่การเพิ่มน�้ำหนักตัวอาจดีขึ้นระหว่างฤดูร้อนถ้ามีน�้ำให้เล่นแบบ
นั้น (Dean, 1967) ถ้าเป็ดว่ายน�้ำหรือให้มีสภาพแวดล้อมเปียกแฉะแบบอื่น พวกมันควรมีที่สะอาดและแห้ง เว้นเสียว่าพวกมัน
ไม่สามารถไซ้ขนและลงน�้ำได้อย่างถูกต้องและอาจสูญเสียการป้องกันตามปกติด้วยชั้นขนกันน�้ำและเป็นฉนวน
ตาราง 9-4 พื้นที่ของที่ให้อาหารต�่ำสุดส�ำหรับเป็ดปักกิ่ง1,2

		
รางอาหารตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว3
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์)		
(ซ.ม.)
(นิ้ว)
เป็ดก�ำลังเจริญเติบโต
14 				
0.9
0.35
2 				
1.0
0.40
3 				
1.3
0.50
4 				
1.5
0.60
5 				
1.7
0.65
6 				
1.8
0.70
7 				
1.9
0.75
พ่อแม่พันธุ์รุ่น(จ�ำกัดอาหาร)5
7 ถึง 28 				
10.2
4.0
พ่อแม่พันธุ์
>28 				
2.0
0.8
ควรจัดสรรที่ให้อาหารและควรติดตามน�้ำหนักตัวเป็นประจ�ำเพื่อรักษาน�้ำหนักตัวตามที่แนะน�ำส�ำหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ
การจัดสรรที่ให้อาหารอาจมากเกินไปเล็กน้อยส�ำหรับเป็ดสายพันธุ์ขนาดเล็ก
3
พืน้ ทีข่ องทีใ่ ห้อาหารตามยาวเมือ่ เป็นรางทีใ่ ช้ได้ทงั้ สองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านัน้ ควรเพิม่ ปริมาณของพืน้ ทีร่ างอาหารต่อสัตว์หนึง่ ตัวเป็นสองเท่า
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
4
ระหว่างสัปดาห์แรก ควรวางอาหารเสริมลงบนที่ให้อาหารชั่วคราวบางชนิด (เช่นจานรูปไข่) บนพื้น
5
พื้นที่ของที่ให้อาหารระหว่างช่วงอายุแรกเป็นเช่นเดียวกันกับเป็ดก�ำลังโต
1
2

ตาราง 9-5 พื้นที่ของที่ให้น�้ำขั้นต�่ำส�ำหรับไก่สายพันธุ์ไข่เลี้ยงในเล้าบนพื้น กรงนก หรือกรง1
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์)
พันธุ์เลกฮอร์นขาว
0 to 63 		
6 to 18 		
>18 		
พันธุ์เลกฮอร์นขนาดเล็ก
0 to 63 		
6 to 18 		
>18 		
สายพันธุ์น�้ำหนักปานกลาง
0 to 63 		
6 to 18 		
>18		

รางน�้ำตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2
เพศเมีย 		 เพศผู้
(ซ.ม.)
(นิ้ว)
(ซ.ม.)
(นิ้ว)

ถ้วยหรือจุกน�้ำ
(จ�ำนวนมากที่สุด/อุปกรณ์)

0.75
1.00
1.25

0.30
0.40
0.50

1.00
1.25
1.65

0.40
0.50
0.65

20
15
12

15
11
9

0.68
0.75
0.94

0.27
0.30
0.38

0.90
0.94
1.24

0.36
0.38
0.49

22
19
15

17
14
11

0.83
1.15
1.44

0.33
0.46
0.58

1.10
1.44
1.90

0.44
0.58
0.75

18
14
10

14
9
8

1ไก่สายพันธุไ์ ข่ควรเข้าถึงน�ำ้ สะอาดตลอดเวลา พืน้ ทีส่ ำ� หรับทีใ่ ห้นำ�้ ส�ำหรับฝูงพ่อแม่พนั ธุส์ ายพันธุไ์ ข่มขี นาดเป็นเช่นเดียวกันกับไก่ผลิตไข่ทเี่ ลีย้ งเป็นการค้า เกณฑ์
ส�ำหรับพื้นที่ของที่ให้น�้ำส�ำหรับกรงลี้ยงขังเดี่ยวมีขนาดเป็นเช่นเดียวกันกับเล้าขังรวม
2
พื้นที่ของที่ให้น�้ำตามยาวเมื่อเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น เพิ่มปริมาณของพื้นที่รางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า พื้นที่
โดยรอบของที่ให้น�้ำชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3
ให้ที่ให้น�้ำไก่หนึ่งอันที่มีความจุ 3.78-ลิตร [1-แกลลอน] หรือ สี่อันขนาด 0.95-ลิตร [1-ควอทซ์] ต่อไก่ 100 ตัวระหว่างช่วงอายุสัปดาห์แรก
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ตาราง 9-6 พื้นที่ของที่ให้น�้ำขั้นต�่ำส�ำหรับไก่เนื้อในเล้าบนพื้น กรงนก หรือกรง1
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์)
ไก่กระทงทางการค้า
0 to 43 		
4 to 8 		
พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง
0 to 83 		
9 to 16 		
16 to 23 		
>23 		

รางน�้ำตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2
(ซ.ม.)
(นิ้ว)

ถ้วย
จุกน�้ำ
(จ�ำนวนมากที่สุด/อุปกรณ์)

0.5
1.3

0.2
0.5

28
28

10
10

1.3
1.5
2.5
5.0

0.5
0.6
1.0
2.0

28
28
28
28

10
10
10
10

ยกเว้นการจ�ำกัดอาหารที่ใช้กับไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์ ไก่เนื้อควรเข้าถึงน�้ำสะอาดตลอดเวลา
พื้นที่ของที่ให้น�้ำตามยาวเมื่อเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ควรเพิ่มปริมาณของพื้นที่รางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า
พื้นที่โดยรอบของที่ให้น�้ำชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8 ที่ให้น�้ำชนิดแขวนหนึ่งอันซึ่งมีเส้นรอบวง 40 นิ้วจะให้ 0.4 นิ้ว/ไก่กระทงหนึ่งตัว
3
ให้ที่ให้น�้ำเสริมสองอัน หรือหนึ่งอันที่มีความจุ 3.78-ลิตร [1-แกลลอน] หรือ สี่อันขนาด 0.95-ลิตร [1-ควอทซ์] ต่อไก่ 100 ตัวระหว่างช่วงอายุสัปดาห์แรก
1
2

การสัตวบาล
สภาพแวดล้อมทางสังคม

สัตว์ปีกทุกชนิดมีความเป็นสัตว์สังคมอย่างมาก และควรให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเมื่อเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามสภาพ
แวดล้อมทางสังคมบางอย่างสามารถเป็นความเครียดต่อสัตว์ปีกได้และควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์จากฝูง
ซึง่ ลงตัวทางสังคมแล้วไปอยูฝ่ งู อืน่ ซ�ำ้ ๆ อาจท�ำให้สตั ว์แต่ละตัวเหล่านัน้ ทีเ่ คลือ่ นย้ายเกิดความเครียด (Gross and Siegel, 1985)
ปฏิสมั พันธ์ของมนุษย์ทมี่ ตี อ่ ไก่สามารถเกีย่ วข้องให้เกิดความชอบหรือไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมของ
สัตว์ (Gross and Siegel, 1982; Jones, 1994) การปฏิสัมพันธ์อย่างนุ่มนวลเป็นมิตรระหว่างผู้ดูแลสัตว์และสัตว์จะมีผลในการ
ลดความเครียดและสัตว์มสี มรรถภาพสูงกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับปฏิสมั พันธ์ทหี่ ยาบคายและไม่ใส่ใจ รายละเอียดปฏิสมั พันธ์ของ
มนุษย์และสัตว์ปีกอภิปรายในบทการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
ไก่ ไก่งวง และเป็ดมักตื่นตกใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของพวกมัน (เช่น นกป่า
ตัวหนึ่งบินอยู่เหนือหัว หรือมีเสียงดังซึ่งสัตว์ไม่คุ้นเคย) เมื่อเลี้ยงสัตว์ปีกให้อยู่เป็นกลุ่มปฏิกิริยาการตื่นตกใจอาจเป็นผลให้สัตว์
เหยียบกันและกองทับกันทีแ่ ผงกัน้ หรือตามมุม เป็นผลให้บาดเจ็บและเกิดความตาย ควรใช้วธิ กี ารทางสัตวบาลเพือ่ ป้องกันการ
สูญเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ ควรป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่ท�ำได้ สัตว์ปีกอายุ
น้อยกว่าเป็นทางเลือกซึ่งพวกมันมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นดังกล่าวน้อยกว่าสามารถท�ำให้คุ้นเคยกับสภาวะต่างๆ ซึ่งมีโอกาส
ประสบ และท�ำให้ตอบสนองอย่างตื่นกลัวต่อมาในภายหลัง
ตาราง 9-7. พื้นที่ขั้นต�่ำของที่ให้น�้ำส�ำหรับไก่งวง1
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์)
เพศเมียที่เลี้ยงเป็นการค้า
0 ถึง 16.53
เพศผู้ ที่เลี้ยงเป็นการค้า
0 ถึง 83
8 ถึง 16
16 ถึง 20
แม่พันธุ์4
8 ถึง >54
>30 ที่ถูกจ�ำกัด
พ่อพันธุ4์
8 ถึง >54
>25 ที่ถูกจ�ำกัด

รางน�้ำตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2
(ซ.ม.)
(นิ้ว)

ถ้วย
จุกน�้ำ
(จ�ำนวนมากที่สุด/อุปกรณ์)

1.27

0.50

28

10

1.27
1.91
2.54

0.50
0.75
1.00

30
25
20

20
10
10

1.91
2.54

0.75
1.00

1.91
2.54

0.75
1.00

ยกเว้นการจ�ำกัดอาหารที่ใช้กับไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ ไก่งวงควรเข้าถึงน�้ำสะอาดตลอดเวลา
พื้นที่ของที่ให้น�้ำตามยาวเมื่อเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ควรเพิ่มปริมาณของพื้นที่รางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า
พื้นที่โดยรอบของที่ให้น�้ำชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3
ให้ที่ให้น�้ำเสริมระหว่างช่วงสัปดาห์แรกของอายุ
4
พื้นที่ของที่ให้น�้ำระหว่างอายุช่วงแรกเหมือนกันกับไก่งวงส่งตลาดหรือท�ำเป็นการค้า
1
2

สัตว์ปีก

145

ไก่ อาจเกิดการต่อสูแ้ ละการขึน้ คร่อมบนพืน้ เล้า (Millman et al., 2000) ในฝูงของเพศผูโ้ ตเต็มวัยทีอ่ ยูป่ ระจ�ำ พฤติกรรม

นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้สายพันธุ์ที่ก้าวร้าว ควรเลี้ยงสัตว์เพศผู้ช่วงท้ายของวัยรุ่นหรือเพศผู้โตเต็มวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้ หรือบาดเจ็บน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ในกรงเดี่ยว ในกรงใหญ่ขังรวมที่มีความหนาแน่นปานกลาง
(Craig and Polley, 1977) หรือในฝูงคละเพศทีม่ สี ดั ส่วนทางเพศเหมาะสม ควรมีสดั ส่วนของเพศผูต้ อ่ เพศเมียในฝูงสัตว์วยั เจริญ
พันธุน์ อ้ ยอย่างเหมาะสมเพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บของเพศเมียจากการถูกขึน้ คร่อมมากเกินไป สามารถปรับสัดส่วนเพศผูต้ อ่ เพศ
เมียเพื่อวัตถุประสงค์การสืบพันธุ์โดยขึ้นอยู่กับพันธุ์และสายพันธุ์ของไก่ สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในฝูงพ่อแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ คือ
เพศผู้ 1 ตัวต่อเพศเมีย 12 ถึง 15 ตัวส�ำหรับสายพันธุ์ไก่ไข่ และเพศผู้ 1 ตัวต่อเพศเมีย 9 ถึง 11 ตัวส�ำหรับสายพันธุ์ไก่เนื้อ
สามารถใช้เทคนิคการเพิม่ พูนสภาพแวดล้อมบางอย่างเพือ่ ควบคุมความก้าวร้าวและการคร่อมกันมากเกินไปในสัตว์ปกี (Estévez,
1999; Cornetto et al., 2002)
การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้แสดงว่า การปรับเปลี่ยนทางสังคมในไก่ไข่และไก่เนื้อมีความซับซ้อน และการเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น
ตามขนาดของกลุ่มหรือความหนาแน่นไม่จ�ำเป็นต้องมีผลให้เกิดการก้าวร้าวเพิ่มขึ้น หรือการมีสวัสดิภาพและสมรรถภาพลดลง
เสมอไป (Estévez et al., 1997; 2003; 2007) พบว่ากลุ่มของฝูงไก่ไข่ในเล้ามีพื้นขนาดปานกลางประมาณ 30 ตัวมีปัญหา
มากกว่ากลุ่มขนาดเล็กกว่า (15) หรือใหญ่กว่า (60 to 120) (Keeling et al., 2003) สามารถเลี้ยงไก่ส�ำหรับการผลิตเนื้อไก่ในกลุ่ม
ขนาดใหญ่หลายร้อยหรือหลายพันตัว โดยปราศจากความก้าวร้าวหรือปัญหาพฤติกรรมตราบนานเท่าที่มีการให้อาหารและมี
พื้นที่ให้น�้ำอย่างพอเพียง เพื่อป้องกันการแก่งแย่งทรัพยากรต่างๆ (Estévez et al., 1997) สภาวะสภาพแวดล้อมต่างๆ มีแนว
โน้มกระทบต่อสวัสดิภาพของไก่กระทงมากกว่า (Dawkins et al., 2004) มากกว่าขนาดของกลุ่ม หรือผลกระทบของความหนา
แน่น ตราบนานเท่าที่มีการรักษาความหนาแน่นไว้ในช่วงที่สมเหตุผล (Estévez, 2007)
ไก่งวง ไก่งวงเพศผูม้ แี นวโน้มการก้าวร้าวมากเกินไปเมือ่ พวกมันมีอายุมากขึน้ การตัดจงอยปากตัง้ แต่เนิน่ ๆ ลดโอกาส
ของการบาดเจ็บต่างๆ จากการต่อสู้ระหว่างเพศผู้ มีการเลี้ยงพ่อพันธุ์แยกจากแม่พันธุ์โดยการใช้การผสมเทียมเพื่อผลิตไข่ฟัก
ที่มีการผสมติด
เป็ด เป็ดเป็นสัตว์สังคมอย่างมาก การแยกเลี้ยงท�ำได้ไม่ดีนัก ดังนั้นจ�ำเป็นต้องมีวิธีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบางอย่าง
ส�ำหรับเป็ดขังเดี่ยว เช่น แผงตาข่ายกั้นระหว่างกรงถัดไปซึ่งพวกมันสามารถเห็นและสัมผัสกันได้ ส�ำหรับเป็ดพ่อแม่พันธุ์ที่โตถึง
วัยเจริญพันธุ์ การบาดเจ็บของเพศเมียที่เป็นผลจากการที่เป็ดเพศผู้ทับมากเกินไป อาจรุนแรงมากขึ้นในสภาวะความเครียดอื่น
เช่น ขากะเผลกร่วมกับอุ้งตีนฟกช�้ำจากการปูพื้นเล้าไม่ดี (อธิบายภายหลังในบทนี้) ส�ำหรับเป็ดปักกิ่ง สัดส่วนของเพศผู้ต่อเพศ
เมียไม่ควรเกิน 1:5 และอาจต้องการการปรับเป็นระยะๆ ตลอดวงจรการสืบพันธุ์เพราะอัตราความตายของเพศเมียมีมากกว่า
เพศผู้
ตาราง 9-8. พื้นที่ของที่ให้น�้ำขั้นต�่ำส�ำหรับเป็ดปักกิ่ง1
		
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์)
ก�ำลังโต
0 ถึง 74 		
พ่อแม่พันธุ5์
7 ถึง >52 		

พื้นที่รางน�้ำตรงตามยาว2
(ซ.ม.)
(นิ้ว)

ถ้วยน�้ำ	
จุกน�้ำ
(จ�ำนวนสัตว์มากที่สุด/อุปกรณ์)

1.91

0.75

10

15

2.54

1.00

12

18

ยกเว้นการจ�ำกัดอาหารที่ใช้กับเป็ดพ่อแม่พันธุ์ เป็ดควรเข้าถึงน�้ำสะอาดตลอดเวลา
พื้นที่ของที่ให้น�้ำตามยาวเมื่อเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ควรเพิ่มปริมาณของพื้นที่รางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า
พื้นที่โดยรอบของที่ให้น�้ำชนิดกลมค�ำนวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3ชามน�้ำแบบสวิทช์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.6 ซ.ม. (3 นิ้ว) และลึก 2.54 ซ.ม. (1 นิ้ว)
4ให้ที่ให้น�้ำเสริมระหว่างช่วงสัปดาห์แรกของอายุ
5พื้นที่ของที่ให้น�้ำระหว่างอายุช่วงแรกเหมือนกันกับเป็ดก�ำลังโต

1
2
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ตาราง 9-9 พื้นที่พื้นขั้นต�่ำต่อหนึ่งตัวส�ำหรับไก่สายพันธุ์ไข่เลี้ยงบนพื้นเล้า กรง หรือกรงนก1

		
ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาว
ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นจิ๋ว
		
เพศเมีย
เพศผู้
เพศเมีย
เพศผู้
2
2
2
2
2
2
ชนิดของที่อยู่และอายุ (สัปดาห์)
(ซ.ม. ) (นิ้ว ) (ซ.ม. ) (นิ้ว ) (ซ.ม. ) (นิ้ว ) (ซ.ม.2) (นิ้ว2)
เล้า2
0 ถึง 6		
464 72 606 94
418 65
545 85
6 ถึง 18		
929 144 1,206 187
697 108
905 140
>18 ครอก3		
1,625 252 2,116 328
1,219 189 1,587 246
>18 S&L, W&L3
1,393 216 1,812 281
1,045 162 1,359 211
>18 All-S, All W
1,161 180 1,509 234
871 135 1,132 176
กรง4
0 to 3		
97 15 129 20
87 14
116 18
3 ถึง 6		
155 24 200 31
140 22
180 28
6 ถึง 12		
232 36 303 47
174 27
227 35
12 to 18		
310 48 400 62
233 36
300 47
18 ถึง 22		
387 60 503 78
290 45
377 59
>22 		
464 72 606 94
348 54
455 71
5
กรงนก
>22										

ไก่พันธุ์ที่มีน�้ำหนักปานกลาง
เพศเมีย
เพศผู้
2
2
(ซ.ม. ) (นิ้ว ) (ซ.ม.2) (นิ้ว2)
510
1,068
1,869
1,602
1,335

79
166
290
248
207

667
1,387
2,433
2,084
1,735

103
215
377
323
269

107
171
267
357
445
534

17
26
41
55
69
83

142
220
348
460
578
697

22
34
54
71
90
108

1,155

173

ไก่ควรมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลงและไซ้ขนตัวเองได้
ชนิดต่างๆ ของพื้น: S&L, W&L = >50% พื้นมีช่องตามยาว (S) หรือ ลวดตาข่าย (W) และ <50% ปูวัสดุรองนอน (L); All-S, All-W = พื้นทั้งหมดมีช่องตาม
ยาว หรือลวดตาข่ายทั้งหมด
3
พื้นที่พื้นส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์เป็นเช่นเดียวกับไก่ไข่ที่เลี้ยงเป็นการค้าอายุมากถึง 18 สัปดาห์ หลังอายุเกิน 18 สัปดาห์ให้ 1,858 ซ.ม.2 (288 นิ้ว2) และ 2,137
ซ.ม.2(331 นิ้ว2) ส�ำหรับเล้าปูวัสดุรองนอน และ 1,625 ซ.ม.2 (252 นิ้ว2) และ 1,869 ซ.ม.2 (290 นิ้ว2) ตามล�ำดับ ส�ำหรับ S&L หรือ W&L จนถึง พันธุ์ White
Leghorn และไก่พันธุ์ที่มีน�้ำหนักปานกลางตามล�ำดับ
4
ไก่ตัวหนึ่งในกรงควรสามารถยืนอย่างสบายโดยหัวไม่ชนด้านบนของกรง ควรมีประตูกรงกว้างพอ ยอมให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย
5
การจัดสรรพื้นที่เมื่อค�ำนึงพื้นที่พื้นเท่านั้น คือ 855 ซ.ม.2 (132 นิ้ว2)
1
2

บริเวณพื้นและการใช้ประโยชน์ที่ว่าง

ไก่ ไก่งวง ไก่กระทง และเป็ดควรมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลง และไซ้ขน
ตัวเอง (Brambell,1965) การใช้บริเวณพื้นของสัตว์ปีกภายในกลุ่มท�ำตามแบบวงจรกลางวันกลางคืนและโน้มน้าวด้วยขนาด
พื้นที่ิและการออกแบบสถานที่ สัตว์ปีกอาจสุมตัวเข้าหากันเพื่อปันความอบอุ่นให้แก่กันหรือกระจายตัวออกห่างเพื่อกา
รกระจายความร้อน พวกมันมักใช้บริเวณน้อยกว่าระหว่างการพักผ่อนและการไซ้ขน และมักจะเสาะหาการป้องกันด้วยผนัง
ของสิ่งล้อมรอบ (Newberry and Hall, 1990; Cornetto and Estévez, 2001b) ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพื้นที่พื้นขั้นต�่ำส�ำหรับเล้า และ
กรงส�ำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกหลายตัว ตลอดจนสัตว์ปีกที่เลี้ยงกรงเดี่ยวส�ำหรับไก่สายพันธุ์ไข่ ไก่กระทง ไก่งวง และเป็ด แจกแจง
ในตาราง 9-9, 9-10, 9-11, และ 9-12 ตามล�ำดับ
จัดให้มีพื้นที่ส�ำหรับไก่ในกรงโรงเรือนแบบห้องโถงท�ำตามการวิจัยที่มีอยู่แพร่หลาย ในการส�ำรวจการทดลองต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบความหนาแน่นของสัตว์ (แม่ไก่พนั ธุ์ White Leghorn เป็นส่วนใหญ่) Adams and Craig (1985) ได้ทำ� การ
เปรียบเทียบภายในหัวข้อเฉพาะกับลักษณะเฉพาะของการผลิตหลายอย่างและส�ำหรับการด�ำรงชีวิตอยู่ การส�ำรวจของ
พวกเขาระบุว่าการด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน และการผลิตไข่ของแม่ไก่ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อให้พื้นที่ 387 ซ.ม.2 (60 นิ้ว2) และ
310 ซ.ม.2 (48 นิ้ว2) เปรียบเทียบกับ 516 ซ.ม.2 (80 นิ้ว2) มีระดับปริมาณที่ลดลงคือ การด�ำรงชีวิตอยู่ 2.8 และ 5.3% และ ไข่
ลดลง 7.8 ฟอง และ 15.8 ฟอง ต่อแม่ไก่หนึ่งตัวตามล�ำดับ
การด�ำรงชีวติ อยูท่ ลี่ ดลงและการวัดค่าอืน่ ของสวัสดิภาพสัตว์สมั พันธ์กบั การอยูอ่ ย่างหนาแน่น Craig et al. (1986a,b)
พบว่าการด�ำรงชีวิตอยู่และมวลของไข่ที่ 310 ซ.ม.2 (48 นิ้ว2) ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญกว่าพื้นที่ 464 ซ.ม.2 (72 นิ้ว2) Okpokho
et al. (1987) และ Craig และ Milliken (1989) พบว่าการด�ำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ 348 ซ.ม.2 (54 นิ้ว2) ต�่ำกว่าที่ 464 ซ.ม.2 (72 นิ้ว2)
และ 580 ซ.ม.2 (90 นิ้ว2) และ Craig และ Milliken (1989) พบว่ามีอัตราวันออกไข่และมวลไข่ต�่ำกว่าที่ความหนาแน่นสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาแบบเดียวกันเหล่านี้ ไม่พบความแตกต่างในการอยูร่ อดและการผลิตไข่ระหว่างทัง้ สองความหนาแน่น
ซึ่งต�่ำกว่า จากข้อมูลความเข้มข้นคอร์ติโคสเตอโรนในน�้ำเลือด Mashaly et al. (1984) สรุปว่าควรให้มีพื้นที่ต่อแม่ไก่หนึ่งตัว
มากว่า 387 ซ.ม.2 (60 นิ้ว2) Craig et al. (1986a,b) พบว่าค่าความเข้มข้นคอร์ติโคสเตอโรนในน�้ำเลือดที่ 310 ซ.ม.2 (48 นิ้ว2)
มีสูงกว่าที่ 464 ซ.ม.2 (72 นิ้ว2) เช่นเดียวกันสภาพของขนก็แย่มากกว่า (Craig et al., 1986a,b) และการตื่นกลัวมีมากกว่าเมื่อ
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ประเมินที่อายุ 40 สัปดาห์หรือมากกว่า (Okpokho et al., 1987; Craig and Milliken, 1989) การใช้ข้อมูลการผลิตไข่ ความตาย
และความเข้มข้นของคอร์ติโคสเตอโรนในน�้ำเหลือง Roush et al. (1989) สรุปว่าควรเลี้ยงแม่ไก่ 3 ตัวไม่ใช่ 4 ตัวในกรงขนาด
พื้นที่ 1,549 ซ.ม.2 (240 นิ้ว2) ซึ่งดังนั้นภายใต้เป้าหมายและการจ�ำกัด แม่ไก่ควรมีพื้นที่ 516 ซ.ม.2 (80 นิ้ว2) ไม่ใช่ 387 ซ.ม.2
(60 นิ้ว2) การใช้การก�ำหนดขณะก�ำลังปฏิบัติส�ำหรับขนาดกรงที่แม่ไก่ไข่ชอบมากกว่า Faure (1986) ระบุว่าความหนาแน่นฝูงที่
400 ซ.ม.2 (62 นิ้ว2) เพียงพอโดยส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าแม่ไก่อยากท�ำกิจกรรมมากกว่าถึง 25% ของแต่ละวัน เมื่อให้พื้นที่มากกว่า
(มากถึง 6,000 ซ.ม.2 หรือ 930 นิ้ว2)
การปรับเปลีย่ นกรงทีข่ ายเป็นการค้าจากผูค้ า้ ต่างๆ ทีม่ ปี จั จุบนั ในการใช้อย่างกว้างขวางส�ำหรับไก่อาจปรับปรุงสุขภาพ
และสวัสดิภาพของสัตว์ปีก (Tauson, 1995) ดังนั้นความสูงของกรงควรให้สัตว์ยืนขึ้นได้อย่างสบาย หัวไม่ชนด้านบนของกรง
การศึกษาระบุวา่ ควรมีพนื้ ทีพ่ งึ ประสงค์อย่างน้อย 40 ซ.ม. (15.7 นิว้ ) มากกว่า 65% ของพืน้ ทีก่ รงและไม่นอ้ ยกว่า 35 ซ.ม. (13.8
นิ้ว) ณ เวลาใดๆ (Harner and Wilson, 1985; Nicol, 1987) อาจจ�ำเป็นต้องมีกรงสูงกว่าส�ำหรับสัตว์พันธุ์ใหญ่กว่า พื้นกรงที่มี
ความลาดไม่น้อยกว่า 9° กรงที่ตื้น เอียงกลับด้านอาจเป็นผลให้สุขภาพตีนสัตว์ดีกว่า (Tauson, 1981) อย่างไรก็ตามในกรงที่
ลึกกว่า พื้นลาดเอียงเล็กน้อยอาจไม่เป็นที่พึงประสงค์ เพราะเป็นความล�ำบากต่อการให้ไข่กลิ้งออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(Elson and Overfield, 1976) ลูกกรงตามแนวขนานที่ด้านหน้าของกรงยอมให้ไก่พันธุ์ไข่หลายพันธุ์ กินอาหารได้ง่ายและลด
โอกาสการยึดติดอยู่กับที่ (Tauson, 1985) แม่ไก่พันธุ์เลกฮอร์นขาวเลี้ยงในกรงที่มีลูกกรงตามแนวขนานที่ด้านหน้าของกรง มี
คะแนนขนดีกว่าแม่ไก่ในกรงที่มีลูกกรงตามแนวขวางที่ด้านหน้าของกรง (Anderson and Adams, 1991) ประตูกรงควรกว้างพอ
เพื่อให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย
ตาราง 9-10. พื้นที่ขั้นต�่ำต่อหนึ่งตัวส�ำหรับไก่สายพันธุ์เนื้อเลี้ยงบนพื้นเล้า หรือกรง1

		
ประเภทของสัตว์ พื้น และน�้ำหนัก ก.ก. (ปอนด์)
ไก่กระทงที่เลี้ยงเป็นการค้าบนวัสดุรองนอน 100% หรือเล้ารวม2
0.3 (<0.7) 		
0.3 ถึง 0.6 (0.7 to 1.3)
0.6 ถึง 0.9 (1.3 to 2.0)
0.9 ถึง 1.2 (2.0 to 2.6)
1.2 ถึง 1.5 (2.6 to 3.3)
1.5 ถึง 1.8 (3.3 to 4.0)
1.8 ถึง 2.1 (4.0 to 4.6)
2.1 ถึง 2.4 (4.6 to 5.3)
2.4 ถึง 2.7 (5.3 to 6.0)
2.7 ถึง 3.3 (6.0 to 7.2)
>3.3 (>7.2)
ไก่กระทงแม่พันธุ์หรือคละเพศสัดส่วน เพศผู้ 1 ตัวต่อเพศเมีย10 ตัวบนวัสดุรองนอน 100%
<0.3 (<0.7)
0.3 ถึง 0.6 (0.7 to 1.3)
0.6 ถึง 0.9 (1.3 to 2.0)
0.9 ถึง 1.2 (2.0 to 2.6)
1.2 ถึง 1.5 (2.6 to 3.3)
1.5 ถึง 1.8 (3.3 to 4.0)
1.8 ถึง 2.1 (4.0 to 4.6)
2.1 ถึง 2.4 (4.6 to 5.3)
2.4 ถึง 2.73 (5.3 to 5.6)
ไก่กระทงแม่พันธุ์โตเต็มวัยอยู่กรงเดี่ยว2
>2.4 (>5.3)		
ไก่กระทงพ่อพันธุ์เท่านั้นบนวัสดุรองนอน 100% อยู่เล้ารวมกัน
<0.3 (<0.7)
0.3 ถึง 0.6 (0.7 to 1.3)
0.6 ถึง 0.9 (1.3 to 2.0)
0.9 ถึง 1.2 (2.0 to 2.6)
1.2 ถึง 1.5 (2.6 to 3.3)
1.5 ถึง 1.8 (3.3 to 4.0)
1.8 ถึง 2.1 (4.0 to 4.6)

อายุโดยประมาณ (วัน)

พื้นที่พื้น/ไก่หนึ่งตัว
(ซ.ม.2)
(นิ้ว2)

0 ถึง 13
14 ถึง 18
19 ถึง 24
25 ถึง 27
28 ถึง 31
32 ถึง 35
36 ถึง 39
40 ถึง 43
44 ถึง 48
49 ถึง 57
>58

248
342
432
516
606
703
780
871
948
1,019
1,097

38
53
67
80
94
109
121
135
147
158
170

0 ถึง 21
22 ถึง 42
43 ถึง 63
64 ถึง 84
85 ถึง 105
106 ถึง 126
127 ถึง 140
141 ถึง 150
151 ถึง 160

320
690
870
1,058
1,238
1,426
1,612
1,740
1,860

50
107
135
164
192
221
250
270
288

>151

1,161

180

0 ถึง 14
15 ถึง 28
29 ถึง 43
44 ถึง 61
62 ถึง 77
78 ถึง 92
93 ถึง 104

320
690
870
1,058
1,238
1,426
1,612

50
107
135
164
192
221
250
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บทที่ 9

2.1 ถึง 2.4 (4.6 to 5.3)
2.4 ถึง 2.7 (5.3 to 6.0)
2.7 ถึง 3.0 (6.0 to 7.2)
3.0 ถึง 3.3 (6.1 to 7.2)
>3.3 (>7.2)		
ไก่กระทงพ่อพันธุ์โตเต็มวัยอยู่กรงเดี่ยว2
>3 (>7.2) 		

105 ถึง 120
121 ถึง 138
139 ถึง 149
150 ถึง 161
>162

1,740
1,860
1,974
2,090
2,195

270
288
306
324
340

>162

1,393

216

1ไก่ควรมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลง และไซ้ขนตัวเองได้
2ไก่ทุกตัวในกรงควรสามารถยืนอย่างสบายโดยหัวไม่ชนด้านบนของกรง ประตูกรงควรกว้างพอเพื่อให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย
3
ให้มีปริมาณพื้นที่ต่อไก่หนึ่งตัวระหว่างช่วงออกไข่เมื่อไก่อาศัยอยู่บนพื้นที่มีช่องตามยาวสองส่วนสามและหนึ่งในสามปูวัสดุรองนอน หรืออยู่ในกรงผสมพันธุ์
รวมกันหลายตัว ให้พื้นที่ 2,787 ซ.ม.2 (432 นิ้ว2)/ ตัว บนวัสดุรองนอน 100% ระหว่างการออกไข่

ตาราง 9-11. พื้นที่พื้นขั้นต�่ำต่อหนึ่งตัวส�ำหรับไก่งวงเลี้ยงในเล้า หรือกรง1
			

ประเภทของสัตว์ พื้น และน�้ำหนัก ก.ก. (ปอนด์)
ไก่งวงเพื่อการค้าเลี้ยงบนวัสดุรองนอน 100% หรือกรงรวม/กรงเดี่ยว2,3
<0.3 (<0.7)
0.3 ถึง 2.0 (0.7 ถึง 4.4)
2.0 ถึง 3.0 (4.4 ถึง 6.6)
3.0 ถึง 6.0 (6.6 ถึง 13.2)
6.0 ถึง 8.0 (13.2 ถึง 17.6)
8.0 ถึง 12.0 (17.6 ถึง 26.4)
12.0 ถึง 16.0 (26.4 ถึง 35.2)
16.0 ถึง 20.0 (35.2 ถึง 44.1)
ไก่งวงแม่พันธุ์เลี้ยงบนวัสดุรองนอน 100% ในกรงรวม
<8.0 (<17.6)
8.0 ถึง 12.0 (17.6 ถึง 26.4)
>12.04 (>26.4)
ไก่งวงพ่อพันธุ์เลี้ยงบนวัสดุรองนอน 100% ในกรงรวม
<12.0 (<26.4)
12.0 ถึง 17.0 (26.4 ถึง 37.4)
>17.0 (>37.4)
ไก่งวงแม่พันธุ์เลี้ยงในกรงเดี่ยวบนพื้นทึบที่มีวัสดุรองนอน3
<12 (<26.4)
>12 (>26.4)
ไก่งวงพ่อพันธุ์เลี้ยงในกรงเดี่ยวบนพื้นทึบที่มีวัสดุรองนอน3
<20 (<44.0)
>20 (>44.0)

(ซ.ม. )

พื้นที่พื้น/ไก่หนึ่งตัว
(นิ้ว2)

(ฟุต2)

257
580
807
1,419
1,871
2,741
3,548
3,866

40
90
125
220
290
425
550
600

0.3
0.6
0.9
1.5
2.0
3.0
3.8
4.2

2,786
3,715
4,644

432
576
720

3.0
4.0
5.0

3,715
4,644
5,573

576
720
864

4.0
5.0
6.0

2,696
4,644

418
720

2.9
5.0

4,644
8,359

720
1,296

5.0
9.0

2

ไก่งวงควรมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลง และไซ้ขนตัวเองได้
หลังจากมีน�้ำหนักตัว 3 ก.ก. ไม่แนะน�ำพื้นกรงลวดตาข่ายเส้นบาง พื้นกรงแบบอื่นๆ เช่น ลวดส�ำหรับสุกร (ลวดส�ำหรับเชื่อม) หรือ ท่อ PVC อาจเหมาะสม
ส�ำหรับการให้สัตว์ที่มีอายุมากกว่าและน�้ำหนักมากกว่าอาศัยอยู่
3ให้มีปริมาณพื้นที่ต่อไก่หนึ่งตัวระหว่างช่วงออกไข่เมื่อไก่อาศัยอยู่บนพื้นที่มีช่องตามยาวสองส่วนสามและหนึ่งในสามปูวัสดุรองนอน หรืออยู่ในกรงผสมพันธุ์
รวมกันหลายตัว ให้พื้นที่ 2,787 ซ.ม.2 (432 นิ้ว2)/ ตัว บนวัสดุรองนอน 100% ระหว่างการออกไข่
3ไก่ทุกตัวในกรงควรสามารถยืนอย่างสบายโดยหัวไม่ชนด้านบนของกรง ประตูกรงควรกว้างพอเพื่อให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย
4ไม่รวมพื้นที่ส�ำหรับท�ำรังหรือกรงฟักไข่

1
2

แม่ไก่ทขี่ งั ในกรงอาจหยุดผลิตไข่ชวั่ คราว หรือไก่อาจผลัดขนถ้าถูกย้ายออกจากกรงซึง่ พวกมันคุน้ เคยแล้ว ตัวอย่างเช่น
เพื่อการท�ำความสะอาด ดังนั้นแม่ไก่และพ่อไก่อาจถูกเก็บไว้ในกรงของพวกมันเป็นเวลา 18 เดือนหรือนานกว่า ตราบที่รักษา
ความสะอาดของอากาศไว้ได้และน�ำสิง่ ปฏิกลู จากใต้กรงออกไปทิง้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี อาจพบอุบตั กิ ารของโรคกระดูกพรุนและ
กระดูกอ่อนแอสูงกว่าในแม่ไก่อยู่กรงเป็นระยะเวลานานเมื่อเปรียบเทียบกับแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงในระบบที่มีอิสระในการเคลื่อนไหว
ได้มากกว่า (Knowles and Broom, 1990)

สัตว์ปีก
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สวัสดิภาพของไก่เนื้อไม่ถูกรบกวนที่ความหนาแน่น 15 ถึง 17 ตัว/ม.2 (1.4 ถึง 1.6 ตัว/ฟุต2) ตราบเท่าที่สภาวะสภาพ
แวดล้อมต่างๆ ที่พอเพียงถูกรักษาไว้ได้ (Dawkins et al., 2004; Estévez, 2007) อย่างไรก็ดี สถานะของสวัสดิภาพส�ำหรับความ
หนาแน่นที่ก�ำหนดส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับน�้ำหนักตัวสุดท้ายซึ่งไก่ถูกเลี้ยงให้เติบโตและถูกจัดการ (Estévez, 2007) ตัวอย่างเช่น
การเลี้ยงไก่กระทงเพศผู้น�้ำหนักมากจนอายุ 49 วันที่ความหนาแน่น 30 ก.ก. ของน�้ำหนักตัว/ม2 (~1,053 ซ.ม.2/ตัว หรือ 9.5
ตัว/ม.2) มีอบุ ตั กิ ารของวิการทีอ่ งุ้ ตีนน้อยทีส่ ดุ อุบตั กิ ารของการถลอกทีห่ ลังและสะโพกต�ำ่ ทีส่ ดุ และมีนำ�้ หนักส่งตลาดดีทสี่ ดุ เมือ่
เปรียบเทียบกับการอยู่ที่ความหนาแน่นสูงกว่าที่น�้ำหนักตัว 35, 40, และ 45 ก.ก./ม.2 (Dozier et al., 2005) ไก่กระทงเพศผู้อายุ
35 วันเติบโตถึงน�้ำหนักต�่ำขั้นต�่ำที่ 1.8 ก.ก. การกินอาหาร การแลกเปลี่ยนอาหาร การขึ้นของน�้ำหนักตัว และวิการที่อุ้งตีนถูก
กระทบอย่างมากเมื่อเพิ่มความหนาแน่นของฝูง (ที่น�้ำหนักตัว 25, 30, 35, และ 40 ก.ก./ม.2, Dozier et al., 2006) รายงานผล
เหล่านี้ของไก่กระทงน�้ำหนักเบากว่าเสนอว่าสมรรถภาพของไก่ดีที่สุดและบรรลุสวัสดิภาพที่น�้ำหนัก 25 ก.ก./ม2 (~761 ซ.ม.2/
ตัว หรือ 13 ตัว/ม.2)
เมื่อดูการใช้พื้นที่ ไม่พบเหตุทางวิทยาศาสตร์ใดที่แสดงว่ามีการจ�ำกัดทางสังคมต่อการใช้พื้นที่ในไก่กระทงฝูงใหญ่
(Estévez et al., 1997) แม้ในไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์ที่โตเต็มวัย (Leone and Estévez, 2008) ถึงแม้ว่ามีความกระฉับกระเฉงน้อย
กว่าสายพันธุ์ไก่ไข่ ไก่เนื้อจะใช้พื้นที่มากกว่าเมื่อมีที่ให้พวกมัน (Leone and Estévez, 2007) การศึกษาต่างๆ ได้แสดงว่าการให้
แผงกั้น เช่นแผ่นทึบในสถานที่เลี้ยงช่วยด�ำรงการกระจายตัวของสัตว์อย่างสม�่ำเสมอมากกว่า (Cornetto and Estévez, 2001b)
และสามารถช่วยควบคุมปัญหาพฤติกรรมต่างๆ (Cornetto et al., 2002) การใช้พื้นที่สามารถถูกปรับปรุงในบริเวณเดียวกันด้วย
การให้เล้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีกว่าสี่เหลี่ยมจตุรัส (E. H. Leone and I. Estévez; personal communication) ถึงแม้ว่าสามารถเลี้ยง
ไก่กระทงไว้ในกรง การใช้พื้นเล้าที่มีวัสดุรองนอนเช่นขี้กบจากไม้เป็นการดีที่สุดต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของพวกมัน
เพราะว่าขาดแคลนการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้ความเป็นอยู่ที่ดีของไก่งวงและเป็ด ค�ำแนะน�ำอยู่บนการตัดสินใจและ
ประสบการณ์อย่างมืออาชีพ โดยทัว่ ไปอนุมานว่าการให้บริเวณพอเพียงเมือ่ การผลิตของสัตว์แต่ละตัวมีผลลัพธ์ดที สี่ ดุ และสภาวะ
ซึ่งมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บและโรคมีน้อยที่สุด
มักใช้สัตว์ปีกที่อยู่ในกรงเดี่ยวในการวิจัยทางเกษตรและการสอน เพื่อจัดท�ำหรือสาธิตหลักเกณฑ์พื้นฐานและเทคนิค
ต่างๆ เพราะว่าไม่มีการแก่งแย่งอาหารและน�้ำ พื้นที่การให้อาหารและน�้ำจึงไม่วิกฤต อย่างไรก็ดี สัตว์ในกรงแต่ละตัวต้องเข้าหา
แหล่งอาหารและน�้ำได้สดวก ยกเว้นช่วงเวลาการจ�ำกัดอาหารส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์ของสายพันธุ์เนื้อ
ตาราง 9-12 พื้นที่พื้นขั้นต�่ำส�ำหรับเป็ดปักกิ่งเลี้ยงจ�ำกัดบริเวณทั้งหมด1

		
ประเภทของสัตว์ พื้น และอายุ (สัปดาห์) 			
เป็ดก�ำลังโตในเล้ารวม
1 		
2 		
3 		
4 		
5 		
6 		
7 		
พ่อแม่พันธุ์ก�ำลังโตในเล้ารวม3
7 to 28 		
พ่อแม่พันธุ์ในเล้ารวม
>28 		
พ่อแม่พันธุ์ในกรงเดี่ยวเพศเมียหรือเพศผู้ 4
>28 		

พื้นที่พื้นมีวัสดุรองนอน2
(ซ.ม.2)
(นิ้ว2)
232
464
839
1,116
1,393
1,671
1,858

36
72
130
173
216
259
288

2,322

360

3,251

504

3,715

576

พื้นลวดตาข่าย
(ซ.ม.2)
(นิ้ว2)
232
439
651
974
1,187
1,413
1,625

36
68
101
151
184
219
252

เป็ดควรมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลง และไซ้ขนตัวเองได้ การจัดสรรพื้นที่อาจมากเกินไปเล็กน้อยส�ำหรับเป็ดสายพันธุ์
ที่มีขนาดเล็กกว่า พื้นที่ภายในและภายนอกส�ำหรับเป็ดในการเลี้ยงกึ่งกักบริเวณทั้งหมดและเท่ากับการจัดสรรพื้นที่ส�ำหรับเป็ดที่ถูกกักบริเวณ
2
รวมพื้นที่ส�ำหรับที่ให้น�้ำ ต�ำแหน่งที่ให้น�้ำอยู่บนส่วนพื้นลวดที่ถูกคลุมมีท่อซีเมนต์ระบายน�้ำอยู่ด้านล่าง
3พ่อแม่พันธุ์ก�ำลังโตอาจถูกเลี้ยงกลางแจ้งบนดินที่มีการระบายน�้ำดี (ทรายดีกว่า) มีเพิงเปิดโล่ง แนะน�ำพื้นที่เพิงพักขนาด 1,290 ซ.ม.2 (200 นิ้ว2)/ตัว
4
เป็ดทุกตัวในกรงควรสามารถยืนอย่างสบายโดยหัวไม่ชนด้านบนของกรง ประตูกรงควรกว้างพอเพื่อยอมให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย ไม่รวมพื้นที่ส�ำหรับที่
ให้อาหาร ที่ให้น�้ำ หรือรังส�ำหรับแม่เป็ด
1
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พื้น

อาจเลีย้ งสัตว์ปกี บนพืน้ แข็งชนิดต่างๆ ร่วมกับสิง่ รองนอน หรือในกรงหรือเล้าตาข่ายยกพืน้ ทีม่ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
และขนาดของตาข่ายเหมาะสม เมื่อสัตว์ปีกอยู่ประจ�ำบนพื้นแข็งซึ่งเหมาะสมมากกว่าส�ำหรับสัตว์ปีกสายพันธุ์น�้ำหนักมาก สิ่ง
รองนอนเป็นเบาะกันกระแทกระหว่างกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการพักผ่อน และซึมซับน�้ำจากมูลสัตว์ สิ่งรองนอนที่เหมาะ
สมสามารถซึมซับน�้ำปริมาณมากและช่วยให้น�้ำระเหยออกและแห้งเร็วด้วย สิ่งรองนอนที่แห้งเป็นฝุ่นหรือสิ่งรองนอนที่ชื้นแฉะ
เกินไป จะมีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ สวัสดิภาพและสมรรถภาพของสัตว์ปีก เมื่อส�ำรองนอนที่อยู่ห่างจากที่ให้น�้ำ จ�ำเป็น
ต้องท�ำให้ชนื้ แต่ไม่ควรเปียกจนเกินไปจนจับตัวกันเป็นก้อน เมือ่ กวนสิง่ รองนอนไม่ควรปล่อยฝุน่ มากเกินไป ควรระบายอากาศ
ออกจากเล้าสัตว์ปกี เพือ่ รักษาให้สงิ่ รองนอนอยูใ่ นภาวะชืน้ เล็กน้อย การหลีกเลีย่ งไม่ให้สงิ่ รองนอนชืน้ มากเกินไป ช่วยส่งเสริมสุข
ภาพของสัตว์โดยการลดความสกปรกของอุ้งตีน วิการที่ข้อตีน และระดับคอร์ติโคสเตอโรนในมูลสัตว์ (Dawkins et al., 2004)
ตัวอย่างวัสดุบางชนิดที่เป็นสิ่งรองนอนซึ่งยอมรับได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ แกลบ ฟาง ขี้เลื่อย หรือขี้กบไสไม้ และ
กากอ้อย เพราะว่าวัสดุสิ่งรองนอนมีความแตกต่างกันในความสามารถการดูดซึมและปล่อยน�้ำของสิ่งเหล่านั้น ควรปรับการ
ปฏิบัติทางสัตวบาลเพื่อคงสภาวะสิ่งรองนอนอย่างถูกต้อง ควรเก็บสิ่งรองนอนให้แห้งเพื่อยับยั้งการเจริญของรา เมื่อเลี้ยง
สัตว์ปีกในกรงหรือบนพื้นยกระดับ ไม่ควรปล่อยให้สิ่งปฏิกูลสะสมจนถึงสัตว์ ควรก�ำจัดสิ่งปฏิกูลออกตามระยะห่างของความถี่
พอเพียงให้มีแอมโมเนียและกลิ่นน้อยที่สุด

เป็ด ควรใส่ใจเป็นพิเศษกับชนิดของพืน้ ทีม่ ใี นเล้าหรือกรงส�ำหรับเป็ดโดยทัว่ ไป เพราะว่าชัน้ หนังก�ำพร้าของผิวหนังซึง่

เรียบบนตีนและขาของสัตว์ชนิดนี้มีการลอกหลุดน้อยกว่าเป็ดบ้านที่เลี้ยงบนบก (Koch, 1973) และดังนั้นจึงไวต่อการบาดเจ็บ
การออกแบบพืน้ อย่างถูกต้องทีม่ พี นื้ ผิวไม่ระคายเคืองช่วยลดหรือป้องกันการบาดเจ็บต่ออุง้ ตีนและข้อตีน และลดการติดเชือ้ ข้อ
ที่เกิดตามมาภายหลัง พื้นที่มีสิ่งรองนอนแห้งระคายเคืองต่อตีนและข้อตีนของเป็ดน้อยที่สุดและควรใช้เมื่อท�ำได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อเลี้ยงเป็ดเป็นระยะเวลานาน พื้นที่มีสิ่งรองนอนซึ่งไม่ได้ถูกรักษาให้แห้งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของฝูงสัตว์
ถ้าไม่เลี้ยงเป็ดไว้นานกว่า 3 เดือน อาจใช้พื้นลวดและพื้นกรงที่ออกแบบอย่างถูกต้องโดยปราศจากผลกระทบรุนแรง
เป็ดอายุน้อยกว่าหรือพันธุ์ไข่ที่มีขนาดเล็กกว่า (เช่น พันธุ์ Khaki Campbell) มีความไวต่อการระคายเคืองจากลวดน้อยกว่าเป็ด
อายุมากกว่าและพันธุ์เนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่า (เช่น พันธุ์ปักกิ่ง) การสร้างพื้นลวดและพื้นกรงอย่างถูกต้องควรให้พื้นผิวเรียบตึง
ปลอดจากการหย่อนคล้อยและจุดแหลมคม ตาข่ายขนาด 2.5 ซ.ม. (1 นิ้ว) มักนิยมลวดส�ำหรับเชื่อมขนาด 12 ส�ำหรับเป็ดทุก
อายุตลอด 3 สัปดาห์ ส�ำหรับลูกเป็ดอายุน้อยกว่า 3 สัปดาห์ ควรลดขนาดของตาข่ายลงเป็น 1.9 ซ.ม. (0.75 นิ้ว) ลวดเคลือบ
ด้วยไวนิลเป็นที่นิยมมากกว่า แต่พื้นแสตนเลสหรือพื้นลวดชุบสังกะสีก็เป็นที่นิยม ไม่แนะน�ำพื้นคอนกรีตมีช่องกับเป็ดเพราะมี
รายงานความผิดปกติของขาเป็ดส�ำหรับวิจยั ทีเ่ ลีย้ งในเล้าทีม่ พี นื้ เป็นช่อง มักใช้พนื้ พลาสติคยกสูงในการผลิตเป็ดเป็นการค้าและ
ดีกว่าลวด เนื่องจากการลดอันตรายที่ตีนและข้อขา
ถ้ามีพื้นแข็งเช่นลวดอยู่เฉพาะส่วนหนึ่งของพื้นทั้งหมดของเล้าเท่านั้น สามารถลดการระคายเคืองต่อตีนและขาของ
เป็ดลงอย่างมาก ในเล้ามีพนื้ ทีข่ นาดใหญ่ นิยมให้มหี นึง่ ในสามส่วนเป็นลวดร่วมกันกับอีกสองในสามปูสงิ่ รองนอน โดยทีม่ อี ปุ กรณ์
ให้น�้ำอยู่ในส่วนของเล้าที่คลุมด้วยลวด สามารถลดการไหลของน�้ำจากบริเวณกินน�้ำไปยังสิ่งรองนอนได้อย่างมาก
ในการเลีย้ งเป็ด พิจารณาว่าการให้สงิ่ รองนอนคงอยูใ่ นสภาพแห้งอย่างน่าพอใจท�ำได้ยากกว่าไก่และไก่งวง ลูกเป็ดกิน
น�้ำโดยประมาณ 20% มากกว่าที่พวกมันจ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโตตามปกติ (Veltmann and Sharlin, 1981) และเป็นผลให้ส่วน
ประกอบความชื้นในมูลของพวกมันมีค่าสูงประมาณ 90% (Dean, 1984) เพื่อก�ำจัดน�้ำมากเกินไปนี้จ�ำเป็นต้องให้สิ่งรองนอน
ปริมาณมากเกินพอในเล้าเป็ด และการก�ำจัดไอน�้ำส่วนเกินออกไปด้วยระบบระบายอากาศ การให้ความร้อนเสริมอาจจ�ำเป็น
เพื่อช่วยในการควบคุมความชื้น

คอนเกาะ

การเลี้ยงไก่สายพันธุ์ไข่ในระบบที่ไม่ใช้กรงควรให้สัตว์ใช้คอนเกาะในตอนกลางคืน (Olsson and Keeling, 2002) ถ้ามีพื้นที่ให้
เกาะอย่างพอเพียง ไก่ทั้งฝูง (100%) จะใช้คอนเกาะตอนกลางคืน (Appleby et al., 1993; Olsson and Keeling, 2000) การให้
แม่ไก่เกาะบนคอนเกาะได้อย่างสบายโดยถูกรบกวนน้อยที่สุดและให้โอกาสแม่ไก่สามารถปลีกตัวจากไก่ที่ก้าวร้าว ดังนี้จึงหลีก
เลี่ยงการจิกตีกันเอง (Wechsler and Huber-Eicher, 1998) คอนเกาะยังลดการหลบหนีด้วย (Brake, 1987) การให้มีคอนเกาะ
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ตั้งแต่ไก่อายุน้อยเมื่อเริ่มเลี้ยง ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการเกาะคอนของสัตว์โตเต็มวัย (Faure and Jones, 1982) น�ำไปสู่อุบัติ
การวางไข่ที่พื้นน้อยกว่า (Appleby et al., 1983; Brake, 1987) ไก่พันธุ์สเปนที่โตเต็มวัยเลี้ยงบนพื้นผสม ที่มีพื้นแบบช่องและมี
สิ่งรองนอนกับคอนเกาะ เมื่อเปรียบเทียบกับแบบไม่มีคอน พบว่ามีความเครียดน้อยกว่า (Campo et al., 2005) อย่างไรก็ดี ถ้า
ไม่ได้ออกแบบคอนเกาะอย่างถูกต้อง คอนเกาะเหล่านี้สามารถน�ำไปสู่ความผิดปกติของกระดูกหน้าอก (Tauson et al., 2006)
ควรออกแบบคอนเกาะเพื่อยอมให้แม่ไก่ขยุ้มนิ้วตีนรอบคอน และเพื่อการทรงตัวของพวกมันอย่างสมดุลบนคอนใน
ท่าทางผ่อนคลายเป็นระยะเวลายาวนานขึน้ ควรยกคอนสูงขึน้ จากพืน้ มากพอเพียง เพือ่ ให้แม่ไก่เกาะคอนโดยไม่ให้กรงเล็บเกีย่ ว
ติดระหว่างคอนและพืน้ และไม่เป็นทีอ่ าศัยอยูข่ องไร จุดศูนย์กลางของพืน้ ผิวด้านบนของคอนเกาะควรแบนเพือ่ ยอมให้มกี ารก
ระจายน�้ำหนัก ช่วยลดการผิดปกติของกระดูกอกและปัญหาตีน ขอบของคอนควรเรียบและมน คอนควรท�ำด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น
ตามหลักควรจัดวางคอนเหนือพืน้ ทีม่ ชี อ่ งหรือลวดตาข่ายเพือ่ ป้องกันการสะสมของสิง่ ปฏิกลู ใต้คอน การจัดวางคอนควรช่วยลด
การปนเปื้อนอุจจาระของไก่ ไม่ให้ลงในภาชนะให้น�้ำและที่ให้อาหารที่อยู่ด้านล่าง
สายพันธุ์ไข่ ไก่ทุกตัวควรสามารถเกาะคอนได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ควรมีพื้นที่คอนตามยาวที่ใช้ได้อย่างน้อย 15
ซ.ม. (6 นิ้ว) ต่อไก่พันธุ์ไข่หนึ่งตัว สามารถนับรวมพื้นที่มีช่องทะลุซึ่งมีคอนเกาะร่วมอยู่ในโครงสร้างพื้นและราวที่ด้านหน้าของ
กล่องที่ใช้ท�ำรังเป็นพื้นที่คอนเกาะ ควรยกพื้นที่อย่างน้อย 20% ของคอนเกาะให้สูงขึ้นเหนือพื้นที่อยู่ต�่ำกว่า คอนยังจ�ำเป็น
ต้องอยู่ห่างจากผนังที่ระยะพอเพียงเพื่อให้สัตว์ใช้คอนได้ด้วย ความสูงของคอนไม่ควรเกินกว่า 1 ม. (3.3 ฟุต) เหนือพื้น ทั้งนี้
เพือ่ ลดการแตกหักของโครงกระดูกระหว่างทีไ่ ก่ตอ่ สูก้ นั พลัดตกจากคอน ให้มพี นื้ ทีพ่ อเพียงเพือ่ ให้ไก่กระโดดลงจากคอนของมัน
ด้วยมุมซึ่งไม่ชันกว่า 45° คอนเกาะทั้งหลายควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 30 ซ.ม. (12 นิ้ว) (ตามแนวนอน) เพื่อลดการจิกตีกัน
ระหว่างไก่ที่เกาะอยู่ขนานกัน
ไก่สายพันธุ์เนื้อ ประมาณ 20% ของไก่กระทงเท่านั้นจะใช้คอน ณ เวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับขนาดของไก่ ไก่แต่ละตัว
ต้องการพื้นที่คอน 15 ถึง 20 ซ.ม. ถ้าขนาดฝูงไก่คือ 100 ตัวและตามขนาดของไก่ระบุให้มีพื้นที่คอนเกาะ 20 ซ.ม./ตัว ดังนั้น
จึงให้พื้นที่คอน 400 ซ.ม./ไก่ 100 ตัว/ส�ำหรับการใช้ 20% ความกว้างของคอนสามารถมีได้ตั้งแต่ 4 ถึง 6 ซ.ม. (1.6 ถึง 2.4 นิ้ว)
โดยมีความสูงของคอน 10 ถึง 30 ซ.ม. (4 ถึง 12 นิ้ว) ขึ้นกับขนาดของไก่ (RSPCA, 2008a) แม่ไก่พันธุ์เนื้อชอบเกาะคอนขนาด
กว้าง 5 ซ.ม. (2 นิ้ว) มากกว่าคอนแคบ 3.8 ซ.ม. (1.5 นิ้ว) และ 2.5 ซ.ม. (1.0 นิ้ว) (Muiruri et al., 1990) ส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่
กระทงให้คอนยาว 28 ซ.ม. (11 นิ้ว) ที่ยกสูงต่อไก่หนึ่งตัว
ไก่งวง ถ้าใช้คอนเกาะส�ำหรับไก่งวงอย่างน้อย 30 ซ.ม. (12 นิ้ว) ถึง 40 ซ.ม. (16 นิ้ว) ของคอนยกสูงต่อไก่หนึ่งตัว
ความสูงของคอนขึ้นอยู่กับขนาดของไก่ที่สัมพันธ์กับสายพันธุ์ เพศ และอายุของการส่งตลาดซึ่งมีระยะจาก 20 ถึง 150 ซ.ม. (8
ถึง 59 นิ้ว) ไก่งวงมักชอบคอนไม้ที่มีขอบมน มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซ.ม. (2 นิ้ว) และกว้าง 7.5 ซ.ม. (3 นิ้ว) (RSPCA, 2007)

รัง

แม่ไก่ให้ความส�ำคัญการเข้ารังและแรงจูงใจต่อการใช้รงั เพิม่ มากขึน้ เมือ่ ใกล้เวลาออกไข่ (Cooper and Albentosa, 2003)
แม่ไก่ที่ไม่เคยมีรังมาก่อนยังแสดงความสนใจอย่างมากต่อการใช้รังเพื่อวางไข่ด้วย (Cooper and Appleby, 1995; 1997) รังควร
เอือ้ ต่อการเก็บไข่และลดความเสีย่ งของการจิกกันทีช่ อ่ งทวาร เพราะไข่ทอี่ อกในรังสะอาดกว่าและมีสขุ อนามัยดีกว่า ควรพยายาม
ทุกทางเพื่อหลีกเลี่ยงการออกไข่ที่พื้น การใช้เส้นลวดร้อนใกล้ผนังนอกรัง อาจสกัดการออกไข่ที่พื้น เช่นเดียวกับใช้แสงจ้าส่อง
เข้ามุมเพื่อก�ำจัดเงามืด
ควรเลี้ยงไก่รุ่นที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีที่ตั้งใจใช้ระบบมีรัง โดยให้ไก่มีการเข้าถึงบริเวณยกสูงและคอนเกาะตั้งแต่อายุ
น้อยเพื่อปรับตัวกับการเคลื่อนตัวขึ้นลง ไก่รุ่นที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีที่ให้ใช้คอนเกาะระหว่างการเลี้ยงมักไม่ค่อยออกไข่ที่พื้น
ระหว่างช่วงเวลาออกไข่ (Appleby et al., 1983; Brake, 1987) ควรเคลื่อนย้ายไก่ไปเล้าส�ำหรับออกไข่ก่อนโตเต็มวัยเพื่อให้มี
เวลาพอเพียงส�ำหรับส�ำรวจเล้าและหารังก่อนเวลาวางไข่
ด้านในของรังควรมืด ควรหลีกเลี่ยงแสงในรังเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการจิกตีกัน ควรสร้างและรักษารังเพื่อป้องกัน
แม่ไก่จากปรสิตภายนอกร่างกายและเชือ้ ก่อโรคต่างๆ ควรปิดรังไม่ให้ไก่เข้าในตอนกลางคืนและควรเปิดอีกครัง้ ก่อนการออกไข่
ตอนเช้า ควรตรวจรังสม�่ำเสมอและท�ำความสะอาดตามจ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งปฏิกูลหมักหมมอยู่
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ควรให้มีวัสดุรองพื้นในรังอย่างเหมาะสม (เช่น กระจุกหญ้า หรือขี้กบไม้) ซึ่งกระตุ้นพฤติกรรมการท�ำรัง ควรหลีกเลี่ยง
รังลวดหรือมีพื้นเป็นลวดเคลือบเท่านั้น การให้มีวัสดุรองนอนอย่างหลวมๆ ในรังสามารถเป็นประโยชน์เพื่อฝึกไก่ให้ใช้รัง
ส�ำหรับกล่องที่ใช้เป็นรังแต่ละอันซึ่งมีทางเข้าทางเดียว ควรให้มีอย่างน้อย 1 รังต่อไก่ 5 ตัว ขนาดของรัง สามารถให้
มีรังส�ำหรับไก่สายพันธุ์ไข่ซึ่งรวมทั้งไก่ก�ำลังไข่และพ่อแม่พันธุ์ ที่กว้าง 30 ซ.ม. ลึก 30 ซ.ม. และสูง 36 ซ.ม. (12 × 12 × 14 นิ้ว)
รังส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงอาจใหญ่กว่ารังของไก่สายพันธุ์ไข่ ซึ่งแนะน�ำกว้าง 36 ซ.ม. ลึก 30 ซ.ม. และสูง 36 ซ.ม. (14 ×
12 × 14 นิ้ว) พ่อแม่พันธุ์ไก่งวงต้องการรังขนาดกว้าง 51 ซ.ม. ลึก 61 ซ.ม. และสูง 61 ซ.ม. (20 × 24 × 24 นิ้ว) ขณะที่รังของ
เป็ดพ่อแม่พันธุ์คือ กว้าง 36 ซ.ม. ลึก 45 ซ.ม. และสูง 30 ซ.ม. (14 × 18 × 12 นิ้ว) ส�ำหรับรังของฝูงควรให้มีขนาดรังอย่างน้อย
0.8 ม.2 (9 ฟุต2) ต่อไก่ 100 ตัว (สายพันธุ์ไข่) ไม่แนะน�ำการใช้รังของฝูงกับเป็ดพ่อแม่พันธุ์เพราะมีอุบัติการการออกไข่ที่พื้น การ
แตกของไข่ และการกินไข่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับการมีรังเดี่ยว ในสภาพอากาศร้อนกว่าอาจต้องการพื้นที่รังมากกว่า

อุณหภูมิและความชื้นส�ำหรับการกกไข่

เพราะว่ากลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายของลูกไก่ ลูกไก่งวงและลูกเป็ดยังพัฒนาไม่ดีพอ สัตว์จึงต้องการอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมสูงกว่าระหว่างระยะเวลากกไข่ การตอบสนองความต้องการของลูกสัตว์ปีกอาจบรรลุได้ด้วยสภาพแวดล้อมการ
กกทีแ่ ตกต่างกัน (เช่น การเลีย้ งในเล้าบนพืน้ พร้อมกับเครือ่ งท�ำความร้อนแบบแขวนหรือปล่อยความร้อนจากศูนย์กลางกระจาย
อยู่ในบริเวณเฉพาะต่างๆ การกกเรียงเป็นแถว และกรงหรือเล้าในห้องที่ให้ความร้อน)
โดยปกติมักเพิ่มการระบายอากาศขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดช่วงเวลากกสองสามสัปดาห์แรก ไม่ว่าการระบาย
อากาศเป็นระบบทีม่ เี ครือ่ งยนต์หรือเกีย่ วข้องกับการไหลของอากาศตามธรรมชาติ ควรหลีกเลีย่ งลมแรงและควรมีกระแสลมแรง
ซึง่ ปะทะส่วนของเล้าหรือกลุม่ ของกรงน้อยทีส่ ดุ ในโรงเรือนกกทีค่ อ่ นข้างเปิดโดยมีหน้าต่างส�ำหรับการระบายอากาศในเล้าและ
เลี้ยงลูกไก่ในเล้าบนพื้น แผงกันลมอาจพอมีประโยชน์เป็นเวลามากถึง 10 วันหลังฟัก
ไก่อายุน้อยอาจเบียดหรือสุมตัวเข้าด้วยกันเมื่อนอนหลับ แต่พวกมันมักกระจายตัวออกจากกันเมื่อตื่น ภายในสภาพ
จ�ำกัดสัตว์ปีกสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายด้วยการขยับออกห่าง หรือเข้าหาแหล่งความร้อนเมื่อเป็นไปได้และโดยการ
เข้าหาหรือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับสัตว์ตัวอื่น การสุมตัวกันอย่างมากเกินไปของลูกไก่ข้างใต้แหล่งความร้อนโดยตรงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างเวลาตื่น มักแสดงว่ามีความจ�ำเป็นต้องได้ความร้อนเสริมให้มากขึ้น การกระจายตัวออกห่างจากกันร่วมกับการ
หายใจเร็วแสดงว่าสภาพแวดล้อมอุ่นมากเกินไป
ถ้าระบบการกกที่ยอมให้ไก่เคลื่อนตัวเข้าหา หรือออกจากแหล่งความร้อน อุณหภูมิอย่างน้อยโดยรอบบริเวณกกควร
เป็น 20 ถึง 25°ซ (68 ถึง 77°ฟ) ระหว่างสองสามสัปดาห์แรกแต่ไม่สูงมากจนท�ำให้ลูกไก่หอบหรือแสดงอาการการเพิ่มอุณหภูมิ
ร่างกายอืน่ ๆ เมื่อท�ำให้อณ
ุ หภูมิทั้งห้องร้อนและลูกไก่ไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้อย่างอิสระไปสูบ่ ริเวณทีเ่ ย็นกว่า อุณหภูมขิ ั้นต�ำ่
ที่แนะน�ำต่อไปนี้อาจสูงมากเกินไป ดังนั้น ระหว่างเวลาสองสามสัปดาห์หลังฟัก อุณหภูมิที่ต�่ำกว่า (เช่น สองสามองศาต�่ำกว่า
32°ซ) อาจลดการเหนื่อยล้าและการไม่ตอบสนองซึ่งอีกนัยหนึ่งมักพบเห็นได้
ควรให้บริเวณที่มีอุณหภูมิขั้นต�่ำ ซึ่งเหมาะสมส�ำหรับความสบายและป้องกันการหนาวสั่นแก่ลูกไก่ เสนอให้มีอุณหภูมิ
ขั้นต�่ำดังต่อไปนี้และการลดอุณหภูมิทุกสัปดาห์จนกระทั่งการให้ความร้อนเสริมไม่จ�ำเป็นอีกต่อไป
• ส�ำหรับลูกไก่ อุณหภูมิล้อมรอบเริ่มต้นที่ 32 ถึง 35°ซ (90 ถึง 95°ฟ) ค่อยๆ ลดลง 2.5°ซ (4.5°ฟ) ทุกสัปดาห์จนถึง
20°ซ (68°ฟ) อย่างไรก็ดี ส�ำหรับสายพันธุ์ขนดก อาจหยุดการเสริมความร้อนที่ 3 สัปดาห์ถ้าอุณหภูมิห้องอยู่ที่ 22 ถึง
24°ซ (72 ถึง 75°ฟ)
• ส�ำหรับลูกไก่งวง เริ่มต้นที่ 35 ถึง 38°ซ (95 ถึง 100°ฟ) ลดลง 3°ซ (5°ฟ) ทุกสัปดาห์จนถึง 24°ซ (75°ฟ)
• ส�ำหรับลูกเป็ด เริ่มต้นที่ 26.5 ถึง 29.5°ซ (80 ถึง 85°ฟ) ลดลง 3.3°ซ (6°ฟ) ทุกสัปดาห์จนถึง 13°ซ (54°ฟ) หลังจาก
ระยะกก ลูกเป็ดอยู่สบาย ณ อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ 18 ถึง 20°ซ (64 ถึง 68°ฟ)

เป็ด อัตราการระบายอากาศที่แนะน�ำส�ำหรับไก่และไก่งวงให้ผลดีเช่นกันกับเป็ด (Davis and Dean, 1968) อย่างไร

ก็ตามนิยมความชื้นสัมพัทธ์ในเล้าเป็ดโดยทั่วไปต�่ำกว่า เพื่อช่วยก�ำจัดปริมาณน�้ำที่มีอยู่มากกว่าในมูลของเป็ด การใช้ตะแกรง
ข้างใต้อปุ กรณ์ให้นำ�้ อย่างถูกต้องในโรงเรือนทีม่ พี นื้ ปูดว้ ยสิง่ รองนอน และการเพิม่ ปริมาณสิง่ รองนอนเป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ โปรแกรม
การควบคุมความชื้น เมื่ออุณหภูมิภายนอกยอมให้ อาจใช้การเสริมความร้อนเพื่อควบคุมการสะสมความชื้นในเล้าเป็ด
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การเก็บน�้ำเชื้ออสุจิและการผสมเทียม

อาจใช้การเก็บน�ำ้ เชือ้ อสุจแิ ละการผสมเทียมสัตว์ปกี ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของสัตว์และการวิจยั ทีก่ ำ� ลังท�ำอยู่ มีเอกสารอ้างอิง
ที่ดีอยู่มากส�ำหรับข้อมูลและวิธีด�ำเนินการต่างๆ (Bakst and Wishart, 1995; Bakst and Cecil, 1997) มีการพัฒนาวิธีการเก็บ
น�้ำเชื้ออสุจิและการผสมเทียมในสัตว์ปีกขึ้นในราวปี 1930 และน�ำไปปฏิบัติโดยอุตสาหกรรมไก่งวง ดังนั้นการผสมเทียมไก่งวง
พ่อแม่พันธุ์ในอุตสาหกรรมมักท�ำกันเป็นธรรมดา
ภายใต้สภาวะการผสมเทียมมักเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุใ์ ห้อยูแ่ ยกจากกัน จ�ำเป็นต้องจับสัตว์อย่างระมัดระวังและนุม่ นวลเพือ่
ป้องกันการบาดเจ็บและเอื้อต่อความส�ำเร็จของการเก็บน�้ำเชื้อ ระหว่างกระบวนการเก็บน�้ำเชื้ออสุจิสัตว์ปีกมีการจับบังคับพ่อ
พันธุ์ที่ขา หลังจากการกระตุ้นพ่อพันธุ์ด้วยการนวดหลังไปทางหางด้วยมือ การบีบส่วนต้นของรูก้นเพื่อขับน�้ำเชื้ออสุจิออกมา
(เรียกว่า “การกระตุ้นรูก้น”) และเก็บใส่ในภาชนะที่สะอาด ควรจ�ำกัดจ�ำนวนของการกระตุ้นรูก้นที่ 4 ครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ท�ำลายเนื้อเยื่อของก้น อาจน�ำน�้ำเชื้ออสุจิไปผสมพันธุ์โดยไม่ต้องเจือจางหรือเพิ่มปริมาณท�ำให้เจือจางลง อาจใช้พ่อพันธุ์เพื่อ
เก็บน�ำ้ เชือ้ อสุจหิ ลายครัง้ สลับวันภายในหนึง่ สัปดาห์ ถึงแม้วา่ การเก็บมากกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์อาจเป็นผลให้ปริมาณและความ
เข้มข้นของอสุจลิ ดลง จะต้องให้พอ่ พันธุค์ นุ้ เคยกับการจับและกระบวนการเก็บน�ำ้ เชือ้ อสุจิ พ่อพันธุอ์ าจจ�ำเป็นต้องผ่านวิธดี ำ� เนิน
การนี้ 3 ถึง 4 ครั้งก่อนที่พวกมันมีการตอบสนองอย่างดี แต่อาจผันแปรอย่างมากกับพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งและตัวอื่นๆ
ระหว่างกระบวนการผสมเทียม จับบังคับแม่ไก่ที่ขาอย่างนุ่มนวลหรือจับไว้ที่หว่างขาของผู้ท�ำผสมเทียม ใช้มือกดเพื่อ
ปลิ้นก้นและเผยให้เห็นรูช่องสืบพันธุ์ ใส่น�้ำเชื้อลงในช่องสืบพันธุ์ด้วยหลอดผสมเทียม กระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (ไม่ใช้เข็ม) หรือ
ปลายหลอดดูดของเหลว (เมือ่ ปริมาตรน�ำ้ เชือ้ ทีแ่ ม่นย�ำเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ) ความลึกของการสอดจะแตกต่างกันตามชนิดของ
สัตว์ เมื่อท�ำเสร็จแล้วค่อยๆ ผ่อนปล่อยแรงกดที่ก้น หลังจากการผสมปล่อยแม่ไก่อย่างนุ่มนวล กระบวนการนี้ท�ำเสร็จภายใน
เวลาเพียงสองสามวินาทีถ้าท�ำอย่างถูกต้อง และไม่ควรท�ำให้แม่ไก่เจ็บปวดหรือไม่สบายแต่อย่างใด แม่ไก่ควรคุ้นเคยกับการจับ
และกระบวนการผสมเทียม ถ้าแม่ไก่เครียดหรือหงุดหงิด พวกมันอาจขับน�้ำเชื้อทั้งหมดหรือบางส่วนออกทันทีหลังผสม 		
ก�ำหนดการผสมเทียมตามปกติที่จะให้ระดับการผสมติดสูงใช้การผสมเทียม 3 ครั้งภายใน 10 วันแรกที่การเริ่มต้นการ
สืบพันธุ์ ตามด้วยการผสมเทียมพื้นฐานทุกสัปดาห์ อาจจ�ำเป็นต้องผสมเทียมแม่ไก่งวงบ่อยกว่าเพื่อด�ำรงการผสมติดเมื่อพวก
มันมีอายุมากขึ้น การผสมเทียมตามก�ำหนดอาจผันแปรตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตร
บุคลากรผู้มีประสบการณ์และมีความช�ำนาญควรปฏิบัติการจับสัตว์ปีกและเพื่อการปฏิบัติทั้งหมดภายใต้หัวข้อนี้ และ
แะน�ำดูแลบุคลากรผู้ปฏิบัติวิธีด�ำเนินการเหล่านี้

การตัดแต่งจงอยปาก

การตัดแต่งปลายจงอยปากท�ำเพื่อลดการบาดเจ็บและความตายที่มาจากพฤติกรรมความก้าวร้าวและการจิกตีกัน
สามารถเกิดการระบาดของการจิกตีกนั ของไก่ ไก่งวงและเป็ดขึน้ ในระบบการเลีย้ งใดๆ เป็นผลให้เกิดปัญหาสวัสดิภาพสัตว์อย่าง
รุนแรง ถ้าจงอยปากที่ถูกตัดแต่งงอกกลับคืนอาจจ�ำเป็นต้องตัดแต่งครั้งที่สอง
วิธีทดแทนการตัดแต่งจงอยปาก คือ การใช้แสงที่มีความเข้มต�่ำในระบบที่อยู่ที่การควบคุมแสงท�ำได้ ควรใช้สัตว์
เชื้อสายทางพันธุกรรมที่แสดงแนวโน้มพฤติกรรมด้านการจิกตีและการจิกขนน้อย (Hester and Shea-Moore, 2003) การใช้สิ่ง
เพิ่มพูนต่างๆ เพื่อควบคุมการจิกตีและจิกขนอธิบายไว้ในบทที่ 4 เรื่องการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

ไก่พันธุ์ไข่ ในไก่ที่ได้รับตัดแต่งจงอยปาก การวัดค่าทางการผลิต พฤติกรรมและสรีรวิทยาของความเครียด และความ

เจ็บปวดบ่งชี้ด้วยการส่งผ่านกระแสประสาทในจงอยปากที่ถูกตัดแต่ง ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้
มีประเมินสวัสดิภาพของแม่ไก่เหล่านั้นที่ถูกจิกโดยแม่ไก่ที่มีจงอยปาก ข้อเสียของการตัดแต่งจงอยปากได้แก่ความเครียดระยะ
สั้น (Davis et al., 2004) ตลอดจนความเจ็บปวดระยะสั้นตามหลังการตัดแต่งจงอยปาก และบางทีก็ยาวนาน (Kuenzel, 2007)
เพราะว่าต้องปรับพฤติกรรมการกินอาหารของจงอยปากรูปร่างใหม่ ประสิทธิภาพการกินจึงลดลงตามหลังการตัดแต่ง ข้อดีของ
สวัสดิภาพ ได้แก่ การลดความตาย การลดการถูกถอนขน การถูกจิกและการตีกันเอง การมีสภาวะขนดีขึ้น ความเครียดระยะ

บทที่ 9

154

ยาวลดลง และมีความกลัวและการหงุดหงิดลดลง ข้อดีต่อสวัสดิภาพใช้ได้กับฝูงที่มีปฏิกิริยาต่อกัน ขณะที่ข้อเสียทางสวัสดิภาพ
เกิดกับไก่แต่ละตัวทีจ่ งอยปากของมันได้รบั การตัดแต่ง (Hester and Shea-Moore, 2003) เชือ้ สายทางพันธุกรรมทีม่ คี วามก้าวร้าว
แตกต่างกันและความต้องมีการตัดแต่งจงอยปากแต่ละตัว (Craig, 1992) โดยส่วนใหญ่การคัดเลือกทางพันธุกรรมมีประสิทธิภาพ
ในการลดหรือก�ำจัดการจิกขนและการบาดเจ็บจากจงอยปาก (Craig and Muir, 1993, 1996; Muir, 1996) และการคาดคะเน
เพื่อการอยู่รอดเสนอแนะว่ามีการปรับปรุงโอกาสการมีชีวิตรอดภายหน้าด้วยการคัดเลือกทางพันธุกรรมเป็นอย่างดี (Ellen et
al., 2008) ดังนั้น เมื่อท�ำได้ควรใช้สายพันธุ์สัตว์ที่ตัดแต่งจงอยปากเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องตัดเลย ถึงแม้ว่าการตัดแต่งจงอย
ปากมีเหตุผลสมควรส�ำหรับสายพันธุส์ ตั ว์ ทีม่ แี นวโน้มการจิกขน และสูญเสียจากการจิกตีกนั อย่างมาก ค�ำแนะน�ำการจัดการพ่อ
แม่พันธุ์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่บ่งชี้วิธีการตัดแต่งจงอยปาก เพื่อลดข้อเสียเหล่านี้ ควรท�ำการตัดแต่งจงอยปากเมื่อไก่อายุ 10 วันหรือ
น้อยกว่า (Hester and Shea-Moore, 2003; Glatz, 2005; Kuenzel, 2007) การตัดแต่งปริมาณจงอยปากควรเป็น 50% หรือ
น้อยกว่า เพื่อลดการเกิดการงอกของเซลล์ประสาท และยอมให้เนื้อเยื่อแข็งเจริญแทนที่ (Kuenzel, 2007) ควรมีความยาวของ
ปลายจงอยปากด้านบนจากรูจมูกที่เหลืออยู่ 2 ถึง 3 ม.ม. (0.08 ถึง 0.12 นิ้ว) จงอยปากด้านล่างควรยาวกว่าด้านบนเล็กน้อย
ถ้าจ�ำเป็นต้องตัดแต่งครั้งที่สองเนื่องจากมีการงอกกลับมาของจงอยปาก แนะน�ำให้ท�ำการตัดแต่งก่อนไก่มีอายุ 8 สัปดาห์เพื่อ
หลีกเลี่ยงการลดผลผลิตไข่ (Andrade and Carson, 1975)

ไก่พันุธ์เนื้อ มักไม่ต้องท�ำการตัดแต่งจงอยปากในไก่กระทงอายุน้อยที่เลี้ยงเพื่อการผลิตเนื้อ ส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่

กระทง การตัดแต่งจงอยปากแต่เนินๆ ก่อนอายุ 10 วัน มักเพียงพอเพื่อการควบคุมการจิกขนและการจิกตีกันในฝูงพ่อแม่พันธุ์

ไก่งวง การตัดแต่งจงอยปากของไก่งวง เป็นวิธีการจัดการมาตรฐาน ความจ�ำเป็นต้องท�ำการตัดแต่งจงอยปากและ

การตอบสนองของพวกมันมีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ไก่งวง (Noble et al., 1994) และเพศ (Denbow et al., 1984;
Cunningham et al., 1992) การตัดแต่งจงอยปากแบบโค้ง ณ เวลาที่ฟักออกมาเป็นตัวมีประสิทธิภาพในการลดการบาดเจ็บดัง
กล่าว ส�ำหรับไก่งวงสายพันธุซ์ งึ่ แสดงอุบตั กิ ารของการบาดเจ็บจากจงอยปากสูง (Noble et al., 1994) การตัดแต่งจงอยปากแบบ
โค้งอย่างรุนแรง (1.0 mm ด้านหน้าของรูจมูก) เพิ่มอัตราการตายเนื่องจากการตัดแต่งจงอยปากด้านบนใช้ใบมีดร้อน เมื่อสัตว์
มีอายุ 11 วัน (Renner et al., 1989) ไม่พบว่าการตัดแต่งจงอยปากแบบโค้ง 1.5 ม.ม. จากรูจมูกเมื่อฟักออกมาหรือ การตัดแต่ง
จงอยปากบนด้วยใบมีดร้อนที่อายุ 11 วันเพิ่มอัตราความตายเพราะยังมีจงอยปากเหลืออยู่ (Renner et al., 1989; Noble et
al., 1994) การตัดแต่งจงอยปาก (ตัดแต่งด้วยแสงอินฟราเรด ใบมีดร้อน การตัดโค้ง) ที่ท�ำเสร็จหลังการฟักออกจากไข่ไม่นานนัก
ไม่เบีย่ งเบนสมรรถภาพหรือพฤติกรรมของไก่เพศผูส้ ง่ ตลาด เปรียบเทียบกับตัวควบคุมทีไ่ ม่ตดั แต่งจงอยปาก และลดการสูญเสีย
จากการจิกเมื่อจงอยปากงอกคืนไม่เกิดขึ้นด้วย (Kassube et al., 2006; Noll and Xin, 2006) แนะน�ำการตัดแต่งจงอยปากแบบ
โค้ง 1.5 ม.ม. หน้ารูจมูกหรือการตัดแต่งจงอยปากด้านบนเมื่ออายุ 11 วัน เพื่อป้องกันการจิกตีกันของไก่งวงหลายสายพันธุ์ซึ่ง
แสดงอุบัติการของการบาดเจ็บจากจงอยปากอัตราสูงมาก
เป็ด การจิกขนเป็นพฤติกรรมของเป็ดที่เกิดได้บางครั้งและอาจควบคุมด้วยการตัดขอบแข็งของปากด้านบนบางส่วน
หรือการยับยั้งการงอกของขอบด้วยการใช้ความร้อน (Dean, 1982; Gustafson et al., 2007) ถ้าไม่ท�ำการควบคุม การจิกขน
ท�ำให้รูขุมขนของหาง ปีกและหลังเสียหาย และขนคลุมตัวและขนอ่อนหลุดร่วง การจี้ท�ำเฉพาะปลายปากให้ไหม้เกรียมเท่านั้น
(เปรียบเทียบกับการตัดแต่งด้วยใบมีดร้อนร่วมกับการจีใ้ ห้ไหม้) อาจเป็นการตกแต่งจงอยปากของเป็ดปักกิง่ ทีน่ า่ พึงพอใจมากกว่า
เพราะว่ามีการเพิม่ น�ำ้ หนักตัวตามหลังการตัดแต่งมากกว่า และมีการเปลีย่ นแปลงรูปร่างของจงอยปากเพียงเล็กน้อย (Gustafson
et al., 2007)
การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งจงอยปากส�ำหรับสัตว์ปีกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เป็นความจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตัดแต่งจงอยปากควรได้รับการฝึกวิธีด�ำเนินการอย่างถูกต้องเฉพาะสัตว์แต่ละชนิดเพื่อใช้
ในการตัดแต่งจงอยปาก

การตัดแต่งนิ้วตีน

เพราะว่าขนาดและน�้ำหนักของสัตว์ปีกสัมพันธ์กับความแหลมคมของนิ้วตีนของพวกมัน ไก่กระทงพ่อพันธุ์และไก่งวง
ส่งตลาดมักได้รับการตัดแต่งนิ้วบางนิ้วเพื่อป้องกันพวกมันจากการท�ำให้แม่ไก่บาดเจ็บระหว่างการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหรือ
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ไก่ตัวอื่นในเล้า ควรท�ำการตัดแต่งนิ้วตีนเมื่ออายุ 1 วันโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการจี้ห้ามเลือดที่กระดูกชิ้นที่สามของนิ้วที่
เกี่ยวข้อง ยังใช้การให้พลังงานไมโครเวฟที่ปลายนิ้วเพื่อจ�ำกัดการเจริญของเล็บตีนด้วย และท�ำโดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่โรงฟัก วิธี
ไมโครเวฟในไก่ไม่ท�ำให้เพิ่มความเครียดหรือการตื่นกลัว (Wang et al., 2008) การให้มีแถบฝนเล็บหรือพื้นแข็งอาจช่วยควบคุม
เล็บไม่ให้งอกยาวเกินไปและลดความจ�ำเป็นต่อของการตัดกรงเล็บ การตัดแต่งนิ้วเพื่อจุดประสงค์ของการท�ำเครื่องหมายไม่
เหมาะสมและไม่ควรท�ำ

ไก่สายพันธุ์ไข่ พบว่าไก่พันธุ์เลกฮอร์นที่เพิ่งฟักออกมาซึ่งได้รับการตัดกรงเล็บด้วยการใช้พลังงานไมโครเวฟมีอัตรา

การตายมากกว่า และลดการกินอาหารและน�้ำหนักตัวระหว่างช่วงที่ไก่รุ่นเจริญเติบโตเร็ว การตัดแต่งกรงเล็บเป็นผลให้เท้ากาง
ออกน้อยลงท�ำให้นวิ้ ของไก่รนุ่ บางตัวลอดลงไปในช่องตาข่ายของพืน้ กรง แรงกดของแผงระหว่างนิว้ ตีนท�ำให้หนังก�ำพร้าของตีน
ของไก่รุ่น 24 ตัวของฝูง 1,200 ตัว เกิดการแยกออก (Honaker and Ruszler, 2004) Compton และคณะ (1981a,b) รายงาน
ผลเช่นเดียวกัน เมือ่ มีการใช้ใบมีดร้อนเพือ่ ลดความยาวของกรงเล็บ และเสนอว่าการเคลือ่ นไหวของไก่บนกรงลวดอย่างล�ำบาก
จนกระทั่งนิ้วตีนยาวขึ้นเพียงพอ ที่ตีนแผ่ออกบนพื้นกรงลวด ผลเหล่านี้เสนอว่าไม่แนะน�ำการตัดแต่งกรงเล็บของไก่สายพันธุ์ไข่

ไก่กระทงพ่อพันธุ์ เมือ่ ใช้ไก่เพศผูส้ ายพันธุกรรมเฉพาะในการแพร่ขยายพันธุต์ ามธรรมชาติ อาจพิจารณาการปฏิบตั ิ

เพื่อตัดแต่งนิ้วตีนเฉพาะบางนิ้ว (นิ้วด้านในและเล็บของนิ้วติ่ง) เมื่ออายุหนึ่งวัน การตัดแต่งนิ้วตีนของพ่อพันธุ์ช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บของไก่เพศเมียระหว่างการผสมพันธุต์ ามธรรมชาติ อย่างไรก็ดไี ม่มหี ลักฐานทีแ่ สดงว่าการตัดแต่งนิว้ ตีนอาจท�ำให้ความ
สามารถการผสมพันธุข์ องไก่เพศผูเ้ ลวลง (Ouart, 1986) ไม่ปรากฎว่าการก�ำจัดกรงเล็บหนึง่ นิว้ ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างเรือ้ รัง
แต่อย่างใด (Gentle and Hunter, 1988) ส�ำหรับสายพันธุ์ตามพันธุกรรมที่มีเดือยยาว อาจตัดปุ่มเดือยที่ขาด้านหลังของไก่เพศ
ผูอ้ อกเมือ่ ไก่มอี ายุหนึง่ วันโดยการใช้ลวดร้อน นิยมการใช้สายพันธุต์ ามพันธุกรรมทีม่ เี ดือยสัน้ มากกว่าการตัดเดือย สายพันธุพ์ อ่
แม่พันธุ์ไก่กระทงที่เลี้ยงเป็นการค้าส่วนใหญ่ไม่จ�ำเป็นต้องตัดเดือยออก
ไก่งวง การตัดแต่งนิว้ เป็นวิธปี ฏิบตั กิ ารจัดการทีท่ ำ� อย่างแพร่หลายในการผลิตไก่งวง จ�ำนวนทีต่ ดั นิว้ ตีนต่อตีนหนึง่ ข้าง
ผันแปรจาก 1 ถึง 3 บวกกับนิ้วติ่ง ระดับคุณภาพซากของไก่งวงอาจดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นด้วยการตัดนิ้ว (Owings et al., 1972;
Proudfoot et al., 1979; Moran, 1985) ถึงแม้ว่าอัตราของความตายในตอนเริ่มต้นอาจมีเพิ่มขึ้นมากกว่า (Owings et al., 1972;
Newberry, 1992) การตัดแต่งนิ้วอาจเหมาะสม เมื่อมีการบาดเจ็บมากเกินไปมีโอกาสเกิดขึ้น แต่ควรพิจารณาวิธีทางเลือกอื่นๆ
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของไก่

การตัดงวง

ไก่งวงมีติ่งเนื้อยื่นออกมาที่หน้าผากเรียกว่างวง ซึ่งเป็นระยางเพื่อความสวยงามของไก่เพศผู้ที่โตเต็มวัย งวงอาจถูก
ขยุ้มโดยไก่ตัวอื่นในระหว่างการต่อสู้ และอาจเกิดบาดแผลหรือท�ำให้เสียหาย การแตกแยกของผิวหนังของงวงเป็นประเด็น
สุขภาพ (เช่น โรค erysipelas) ของไก่งวงอายุมากกว่า (โตเต็มวัยหรือพ่อพันธุ์) หรือไก่ทั้งหลายที่เลี้ยงในทุ่งหรือแปลง ข้อมูล
รวบรวมจากภาคอุตสาหกรรมแสดงว่าการตัดงวงในไก่งวงเพศผูม้ โี อกาสการลดความตายทีม่ คี วามเป็นไปได้มากกว่า (Carver et
al., 2002) สามารถตัดงวงของไก่งวงเพศผู้ ที่เพิ่งฟักออกมาใหม่ เพื่อลดการบาดเจ็บและโอกาสการติดเชื้อ โดยการตัดเล็มหรือ
บี้งวงให้หลุดออกจากขั้วของมันที่หัว ถ้าต้องท�ำการก�ำจัดงวงออก ควรท�ำอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้หลังจากการฟัก (มักท�ำที่
เล้าฟัก) และเมื่ออายุไม่เกิน 3 สัปดาห์ (Berg and Halverson, 1985; Clayton et al., 1985; Parkhurst and Mountney, 1988)
การตัดงวงหลังจากอายุ 3 สัปดาห์ท�ำได้โดยการเล็มออก (Scanes et al., 2004) แต่ไม่แนะน�ำถ้าสัตวแพทย์ไม่เห็นชอบด้วย
(Clayton et al., 1985) เพราะงวงจะเจริญใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเลือดมาเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไก่งวงเพศผู้

การตัดหงอนและเหนียงออกบางส่วน
การตัดหงอนและเหนียงของไก่ออกบางส่วน อาจเป็นความจ�ำเป็นถ้าเลีย้ งไก่อยูใ่ นกรง หงอนและเหนียงสามารถเกีย่ ว
ช่องลวดตาข่ายหรือที่ให้อาหาร หลังจากที่หงอนและเหนียงโตขึ้นมาก (Card and Nesheim, 1972; Fairfull et al., 1985)
การตัดหงอนและเหนียงไก่เพศผูม้ กั ท�ำมากกว่า เพราะโครงสร้างเหล่านีข้ องเพศผูม้ ขี นาดใหญ่กว่า การตัดหงอนหรือการตัดหงอน
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ออกบางส่วนควรเป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น เมื่อไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสภาพที่อยู่เพื่อป้องกันหงอนหรือเหนียง
ฉีกขาดหรือเสียหาย
ควรใช้กรรไกรผ่าตัด ใบมีดผ่าตัด หรือเครื่องตัดจี้ด้วยความร้อน/การศัลยกรรมด้วยคลื่นวิทยุเพื่อการตัดหงอนและ
เหนียงอย่างสมบูรณ์โดยมีเลือดออกน้อยที่สุดและมีผลระยะยาวอย่างดีเยี่ยม (Bennett, 1993; 1994) สามารถฆ่าเชื้อกรรไกร
และใบมีดเพือ่ ลดความเสีย่ งการติดต่อเชือ้ ระหว่างไก่ เพือ่ การตัดหงอนและเหนียงบางส่วนออกในระยะเวลาสองสามวันแรกหลัง
ฟักเป็นตัว

การตัดปีก

โดยส่วนใหญ่ใช้การศัลยกรรมตัดปีก ท�ำการตัดปลายปีกซึง่ มีขนอันดับแรกเจริญออกมา หรือการตัดเส้นเอ็นในสัตว์ปกี
จ�ำพวกนกเพื่อการแสดง ท�ำให้พวกมันไม่สามารถบินได้อย่างถาวร ไม่แนะน�ำการตัดปลายปีกเพื่อเป็นวิธีการลดการบินของไก่
ไก่กระทง และเป็ดที่ใช้ส�ำหรับการวิจัยและการสอน ถ้าการบินเป็นปัญหา อาจตัดเล็มขนปฐมภูมิของปีกข้างใดข้างหนึ่ง

การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน

ในไก่ ตามปกติมีการผลัดขนอุยก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ ด้วยการผลัดขนตามธรรมชาติ การผลัดขนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หลังการเจริญพันธุด์ ว้ ย และมักเกีย่ วข้องกับการหยุดผลิตไข่ชวั่ คราว ซึง่ อาจจะกินเวลานานและหลุดออกพร้อมกันกับสัตว์ตวั อืน่
ในฝูง การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขนส�ำหรับท�ำให้ฝูงไก่ไข่เป็นสาวอีกครั้งเพื่อยืดอายุแม่ไก่ไปอีก 2 หรือ 3 รอบของการผลิต การผลัด
ขนกลายเป็นวิธดี ำ� เนินการตามปกติสำ� หรับไก่ไข่ทที่ ำ� เป็นการค้าและบางครัง้ ส�ำหรับแม่พนั ธุไ์ ก่กระทงและไก่งวง ไก่สายพันธุไ์ ข่ที่
ใช้ซ�้ำอีก การผลัดขนลดความต้องการไก่ได้ถึง 47% และด้วยเหตุนั้นจึงลดความจ�ำเป็นเพื่อกระบวนการ การปฏิบัติ หรือขจัด
สัดส่วนจ�ำนวนแม่ไก่ที่ใช้ การท�ำให้ฝูงไก่เป็นสาวอีกครั้งยังป้องกันการฆ่าลูกไก่เพศผู้เพิ่มขึ้นหนึ่งล้านตัวต่อปีอีกด้วย ข้อดีอื่นๆ
ของการผลัดขนได้แก่ การมีขนใหม่ ดังนั้นจึงปรับปรุงการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายหลังจากการผลัดขน ปรับปรุงการมีชีวิต
รอดและคุณภาพของไข่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ผลัดขน (Bell, 2003)

ไก่สายพันธุไ์ ข่ ใช้วธิ ดี ำ� เนินการหลายอย่างเพือ่ เหนีย่ วน�ำการผลัดขนได้แก่ การงดอาหารในระยะสัน้ (Ruszler, 1998)

และระยะยาว การจัดการพลังงาน ระดับโปรตีนในอาหาร และส่วนผสมของอาหาร ได้แก่ แคลเซี่ยม ไอโอดีน โซเดียม หรือ
สังกะสี และการเพิ่มสารเสริมอาหารซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบประสาทต่อมไร้ท่อ เช่น iodinated casein (Kuenzel et al., 2005;
Bass et al., 2007) ใช้วธิ ดี ำ� เนินการเหล่านีร้ ว่ มกับการลดวงจรเวลามืดสว่างในแต่ละวัน วิธเี หล่านีท้ ำ� ให้ไข่หยุดผลิตพร้อมกับการ
ลดน�้ำหนักตัวและขนหลุด เพื่อท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จกลับมาผลิตไข่ มีขนขึ้นและน�้ำหนักขึ้นโดยการให้อาหารสูตรที่ออกแบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนะส�ำหรับแม่ไก่ไม่วางไข่โดยเร่งให้ขนขึ้น (Bell, 2003)
จนกระทัง่ ปี 2000 มักใช้วธิ ดี ำ� เนินการเพือ่ เหนีย่ วน�ำการผลัดขน คือ การงดอาหาร 4 ถึง 14 วันโดยไม่จำ� กัดน�ำ้ (Yousaf
and Chaudhry, 2008) การงดอาหารท�ำให้รังไข่หยุดท�ำงานเป็นความเครียด (Alodan and Mashaly, 1999; Kogut et al., 1999;
Davis et al., 2000; Kuenzel, 2003) น�ำไปสู่การเพิ่มอัตราการตายในช่วงสองสัปดาห์แรกของการผลัดขน (Bell, 2003) แม่ไก่มี
ความหวาดกลัวมากขึน้ ในช่วงอดอาหารเพือ่ ให้ผลัดขน เมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงก่อนและหลังการผลัดขน (Anderson et al., 2007)
มีการหงุดหงิดอย่างชั่วคราว (Duncan and Wood-Gush, 1971) ดังแสดงโดยการสังเกตพบการเพิ่มความก้าวร้าวปานกลาง ใน
วันแรกของการงดอาหารในแม่ไก่ที่ท�ำให้ผลัดขนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมที่ให้อาหารเต็มที่ไม่ผลัดขน (Webster, 2000)
ความก้าวร้าวที่แสดงออกภายในสิ้นวันแรกและท�ำให้ผลัดขน แม่ไก่แสดงความกระฉับกระเฉงเพิ่มขึ้นในวันที่สองของการงด
อาหารที่แสดงออกโดยการเพิ่มการจิกกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร การยืนขึ้นและการเคลื่อนไหวหัว มีพฤติกรรมการพักเพิ่มขึ้นในวันที่
3 ของการอดอาหาร และถึงแม้ว่ามีการลดการจิกกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารตั้งแต่วันที่ 2 แปลความหมายการจิกเช่นนี้ว่าเป็นการเบี่ยง
เบนกิจกรรมการคุ้ยเขี่ยหาอาหารซึ่งมีมากกว่าแม่ไก่กลุ่มควบคุม (Webster, 2000) พฤติกรรมการพักคงมีต่อไปในส่วนที่เหลือ
ของการอดอาหาร (Webster, 2000; Anderson et al., 2004) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเช่นเดียวกันของแม่ไก่ที่เข้าเกณฑ์การ
อดอาหารรายงานโดย Simonsen (1979) และ Aggrey et al. (1990) พบว่ามีองค์ประกอบพฤติกรรมเพิ่มเติม มีการเพิ่มการไซ้
ขนและมักเกิดร่วมกับการหลุดของขน ในวันที่ 8 ถึง 10 ของการอดอาหาร

แม่ไก่ทำ� ให้ผลัดขนเมือ่ เปรียบเทียบกับตัวควบคุมไม่ผลัดขนมีการลดของมวลโครงกระดูก (Mazzuco and Hester,

2005a) ภูมคิ มุ้ กัน (Holt, 1992a) helper T cells (CD4+ T cells, Holt, 1992b) และ การเก็บกินสิง่ แปลกปลอมโดยเซลล์ heterophil
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(Kogut et al., 1999) นอกจากนี้ แม่ไก่ที่ท�ำให้ผลัดขนมีผลให้มีเชื้อ Salmonella enteriditis (SE) ออกมาในมูลเพิ่มมากขึ้น (Holt
and Porter 1992a,b; 1993; Holt, 1993; Holt et al., 1994; 1995) อุบัติการการพบ SE ในอวัยวะต่างๆ (Holt et al., 1995)
การอักเสบของล�ำไส้ (Holt and Porter, 1992a; Porter and Holt, 1993; Macri et al., 1997) การกลับมาอีกของการติดเชื้อ SE
ที่เคยมีมาก่อน (Holt and Porter, 1993) และความไวต่อการติดเชื้อ SE (Holt, 1993) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมที่ไม่ผลัด
ขน เชื้อ Salmonella enteriditis แพร่สู่ไก่ที่ท�ำให้ผลัดขนได้ตามแนวขนานภายใต้สภาวะที่จ�ำลองขึ้น (Holt and Porter, 1992b;
Holt, 1995; Holt et al., 1998) ขณะที่ในการจัดการจริงพบการเพิ่มขึ้นของเชื้อ Salmonella ในสภาพแวดล้อมทั้งในแม่ไก่ที่ผลัด
และไม่ผลัดขน (USDA, 2000; Murase et al., 2001)
การสนองตอบต่อวิธีทางเลือกของการอดอาหาร แม่ไก่ที่ท�ำให้ผลัดขนโดยวิธีที่ไม่งดอาหารแสดงสมรรถภาพหลังการ
ผลัดขน (ผลผลิตไข่ น�้ำหนักไข่ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณภาพของเปลือกไข่) เหมือนกันกับแม่ไก่ที่ผลัดขนด้วยวิธีงด
อาหาร ตัวอย่างของวิธีการผลัดขนโดยไม่งดอาหาร ได้แก่ การให้อาหารซึ่งมีกลูเทนจากข้าวโพดในปริมาณมาก เมล็ดข้าวสาลี
ปานกลาง ให้ส่วนผสม เมล็ดข้าวสาลีปานกลาง 71% และข้าวโพด 23% ให้กินตามชอบใจ (Biggs et al., 2003; 2004) การ
ปล่อยเชื้อ Salmonella ในมูล การอักเสบของล�ำไส้ และการปนเปื้อนของอวัยวะภายในแม่ไก่ที่ได้รับเชื้อ SE ลดลง (Holt et al.,
1994; Seo et al., 2001) และความหนาแน่นของเกลือแร่ในกระดูกดีขึ้น (Mazzuco and Hester, 2005b; Mazzuco et al., 2005)
ถึงแม้วา่ โปรแกรมการใช้วธิ ไี ม่งดอาหาร (เมล็ดข้าวสาลีปานกลาง หรือ เมล็ดข้าวสาลีปานกลาง/ข้าวโพดรวมกัน) เมือ่ เปรียบเทียบ
กับแม่ไก่ที่ผลัดขนโดยอดอาหาร การมีเชื้อ Salmonella ในสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นในห้องเลี้ยงไก่ระหว่างการอดอาหาร แต่ไม่มี
ในห้องเลี้ยงไก่ผลัดขนที่ได้รับเมล็ดข้าวสาลีปานกลาง (Murase et al., 2006) ปริมาณเชื้อ Salmonella ในมูลไม่เพิ่มขึ้นในช่วง
โปรแกรมการผลัดขนโดยไม่งดอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนผลัดขนและหลังการผลัดขน โดยที่อุบัติการการพบเชื้อ
Salmonella มีน้อยที่สุดระหว่างระยะการผลัดขน (Li et al., 2007) Biggs และคณะ (2004) ได้รายงานว่าไม่พบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมทางสังคมระหว่างแม่ไก่ทอี่ ดอาหารและแม่ไก่ซงึ่ อยูใ่ นโปรแกรมการผลัดขนโดยไม่งดอาหาร ผลเหล่านีท้ มี่ ตี อ่ ความ
ต้านทานต่อเชื้อ Salmonella มากขึ้นและปรับปรุงความหนาแน่นโครงกระดูกดีขึ้นเสนอว่า ควรใช้วิธีบังคับให้ผลัดขนด้วยการไม่
งดอาหารดีกว่ามาตรการการผลัดขนด้วยการอดอาหารแบบดั้งเดิม ระหว่างการผลัดขนโดยไม่งดอาหารแม่ไก่ควรได้รับตรวจดู
สุขภาพ อัตราความตายและน�ำ้ หนักตัว ไม่แนะน�ำการงดหรือการจ�ำกัดน�ำ้ ซึง่ สามารถน�ำไปสูค่ วามตายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่าง
สภาพอากาศร้อน

พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง พ่อแม่พันธุ์ไก่งวง และพ่อแม่พันธุ์เป็ด การบังคับให้ผลัดขนมักท�ำเป็นครั้งคราวในฝูงแม่

พันธุ์ด้วยวิธีการงดอาหาร (Leeson and Summers, 1997) วิธีการให้ผลัดขนของเป็ดแม่พันธุ์เหมือนกันกับวิธีที่ใช้กับไก่กระทง
ไม่เคยมีรายงานวิธีการท�ำให้ผลัดขนโดยไม่งดอาหารในฝูงแม่พันธุ์

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
บทที่ 4 อ้างถึงการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�ำหรับข้อมูลเรื่องการเพิ่มพูนส�ำหรับสภาพแวดล้อมของสัตว์ปีก

การจับและการขนส่ง
บทที่ 5 อ้างถึงการจับและการขนส่ง ส�ำหรับข้อมูลเรื่องการจับและการขนส่งสัตว์ปีก

ข้อควรค�ำนึงเป็นกรณีพิเศษ
สัตว์ปีกที่ได้รับการแปลงพันธุกรรม

จนถึงปัจจุบนั ยังไม่มคี วามต้องการเป็นพิเศษใดๆ ส�ำหรับสัตว์ปกี ทีเ่ ปลีย่ นจีน หรือท�ำการโคลน เลีย้ งดูสตั ว์ปกี ทีเ่ ปลีย่ น
จีนด้วยวิธีเดียวกันกับสัตว์เลี้ยงแบบดั้งเดิม ยกเว้นการจัดท�ำทางพันธุกรรมมีผลกระทบต่อความจ�ำเป็นของสัตว์ ในอนาคตสัตว์
ปีกที่เปลี่ยนจีนอาจมีความต้องการพิเศษ (เช่น สัตว์ปีกที่มีการแทรกจีนเฉพาะ) และควรดูแลพวกมันตามพื้นฐานลักษณะทาง
พันธุกรรมและลักษณะภายนอกที่แสดงออกมากกว่าการท�ำตามพื้นฐานเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อพัฒนาพวกมัน

บทที่ 9
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ศัลยกรรม

ศัลยกรรมเปิดช่องอกและช่องท้องทัง้ หมดต้องท�ำการวางยาสลบ การตอนหรือการตัดลูกอัณฑะเป็นวิธกี ารผ่าตัดทีร่ กุ ล�ำ้ อวัยวะ
ภายในจึงต้องวางยาสลบ ดูบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมสัตว์ทดลอง

สัตว์ปีกชนิดอื่นๆ

Gaunt และ Oring (1999) และสภาการดูแลสัตว์แห่งแคนาดา (1984, 2008) เสนอค�ำแนะน�ำเรื่องการดูแลและการใช้ นกป่า นก
พิราบและนกน�้ำที่ไม่เป็นสัตว์เลี้ยง นกหงส์หยก และนกกระทาพันธุ์ Parkhurst และ Mountney (1988) มีค�ำแนะน�ำการดูแล
ส�ำหรับห่าน นกกระทาพันธุ์ Coturnix นกกระทาพันธุ์ Bobwhite นก chukar partridge ไก่ฟ้า ไก่ต๊อก (guinea fowl) นกยูง นก
พิราบและหงษ์ คณะกรรมการประจ�ำการของอนุสัญญาแห่งยุโรปเพื่อการพิทักษ์สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ฟาร์ม (1997) ให้
ค�ำแนะน�ำและมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับสวัสดิภาพของนกกระจอกเทศและนกอีมู ค�ำแนะน�ำจากประเทศนิวซีแลนด์ (Animal
Welfare Advisory Committee, 1998) ให้บรรทัดฐานการดูแลนกที่บินไม่ได้ (ratites) เอกสารอ้างอิงเหล่านี้ไม่รับรองแต่ให้ใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงเท่านั้น

การุณยฆาต

วิธีการุณยฆาตและการช�ำแหละสัตว์ปีกที่เหมาะสมครอบคลุมในบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์ และ บรรทัดฐานของ
การการุณยฆาตโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งอเมริกา (AVMA) (AVMA, 2007) เพื่อวัตถุประสงค์ของการการุณยฆาต สมาคมฯ
ยอมรับการให้ยาบาบิทเู รต ยาสลบชนิดสูดดม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ การยิงด้วยปืน (นกเลีย้ งปล่อย
เท่านัน้ ) และการท�ำให้สลบตามด้วยการกรีดให้เลือดออกหมดตัว และยอมรับอย่างมีเงือ่ นไขต่อการใช้กา๊ ซไนโตรเจนและอาร์กอน
การเคลื่อนกระดูกคอให้หลุดและการบดให้แหลก ควรมั่นใจว่าวิธีการุณยฆาตท�ำให้สัตว์ตายและเลือกโดยค�ำนึงถึงข้อก�ำหนด
พิเศษใดๆ ของโปรโตคอลการทดลอง ดังนั้นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่สูญเสีย
ยอมรับสารทีท่ ำ� ให้สลบต่างๆ และสามารถฆ่าสัตว์ปกี ส่วนใหญ่ให้ตายอย่างรวดเร็วและอย่างมีมนุษยธรรมด้วยการให้
ยาบาบิทูเรตฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ
อาจใช้การรมก๊าซที่เป็นสารส�ำหรับการุณยฆาต เมื่อเกี่ยวข้องกับสัตว์จ�ำนวนมาก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะ
ปิด บรรยากาศทีม่ คี าร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากโดยทีม่ หี รือไม่มอี อ๊ กซิเจนท�ำให้สตั ว์สลัดหัวและหายใจลึกแต่หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ระบุว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับความเครียด การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลจากการ
ระคายเคืองของเยือ่ บุโพรงจมูกหรือคอเพราะสิง่ เหล่านีเ้ กิดทีร่ ะดับคาร์บอนไดออกไซด์ทตี่ ำ�่ กว่าเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ของการรับรูข้ องเส้น
ประสาท trigeminal ซึ่งมีค่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ 40 ถึง 50% บนพื้นฐานการศึกษาการตอบสนองของเส้นใยประสาทใน
ไก่ (McKeegan, 2004) นอกจากนีถ้ ึงแม้วา่ สัตว์ปีกสามารถรับรู้บรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากและอาจแสดง
การตอบสนองที่บ่งชี้ความไม่ชอบบางระดับ การศึกษาหลายเรื่องแสดงว่าไก่และไก่งวงโดยส่วนใหญ่จะสมัครใจเข้าหาความเข้ม
ข้นคาร์บอนไดออกไซด์สูง 60 ถึง 80% (Raj, 1996; Gerritzen et al., 2000; Webster and Fletcher, 2004; McKeegan et al.,
2005; Sandilands et al., 2008) เพราะว่าสัตว์ปีกสามารถท�ำให้หมดความรู้สึกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 30% ในอากาศ หรือ
น้อยกว่าถ้าให้เวลาพอเพียง (Webster and Fletcher, 2001; Gerritzen et al., 2004, 2006) และความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์
สูงกว่า 50% ฆ่าสัตว์ปกี โตเต็มวัยได้อย่างรวดเร็ว (Raj and Gregory, 1990, 1994) ไม่จำ� เป็นต้องวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์
อย่างใกล้ชดิ เมือ่ ท�ำการุณยฆาต อย่างไรก็ตาม กระบวนการสังเกตเป็นสิง่ ส�ำคัญและควรเพิม่ คาร์บอนไดออกไซด์เมือ่ จ�ำเป็นเพือ่
ท�ำให้มั่นใจว่าความตายบรรลุผลโดยปราศจากความล่าช้า ถึงแม้ว่าการุณยฆาตของสัตว์ปีกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้ม
ข้นสูง (60–80%) เป็นไปอย่างรวดเร็ว วิธนี มี้ แี นวโน้มส่งเสริมการขยับปีกอย่างรุนแรงหลังการเสียการทรงตัว ถึงแม้วา่ สัตว์ปกี ไม่รู้
สึกตัวเมือ่ สิง่ นีเ้ กิดขึน้ (Raj et al., 1990) ภาพทีเ่ กิดขึน้ สามารถท�ำให้ผสู้ งั เกตการณ์รสู้ กึ ขัดแย้ง การชักน�ำให้เกิดการหมดสติอย่าง
ช้าๆ ด้วยให้คาร์บอนไดออกไซด์ระดับต�ำ่ ท�ำให้สตั ว์ปกี สลึมสลือและลดการชักหลังการเสียการทรงตัวได้อย่างมาก (Webster and
Fletcher, 2001) ลูกไก่และลูกไก่งวงทีถ่ กู ฟักออกมาใหม่มคี วามทนทานอย่างมากต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนัน้ ควรใช้ความ
เข้มข้น 60 ถึง 70% เพื่อฆ่าสัตว์เหล่านี้ (AVMA, 2007)
พบว่าการขาดอากาศด้วยใช้ก๊าซอาร์กอนหรือไนโตรเจน หรือส่วนผสมของก๊าซเหล่านี้กับคาร์บอนไดออกไซด์มี
ประสิทธิภาพและลดความเครียดลง แต่ควรรักษาก๊าซออกซิเจนที่มีหลงเหลืออยู่ให้ต�่ำกว่า 2% (Raj, 1993; Raj and Gregory,

สัตว์ปีก
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1994; Raj and Whittington, 1995; McKeegan et al., 2006) การขาดอากาศเป็นสาเหตุการชัก กระพือปีกอย่างรุนแรงหลัง
จากเสียการทรงตัว เมื่อท�ำให้ขาดอากาศควรให้ก๊าซถึงความเข้มข้นสุดท้ายอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการเดินโซเซใน
สัตว์ที่ยังรู้สึกตัว (Woolley and Gentle, 1988; McKeegan et al., 2006)
เป็นสิง่ ยอมรับได้ถา้ บุคคลทีไ่ ด้รบั การฝึกอย่างถูกต้องท�ำการเคลือ่ นกระดูกคอสัตว์ให้หลุดโดยปราศจากการท�ำให้สลบ
หรือการวางยาสลบ เมือ่ ต้องท�ำการุณยฆาตสัตว์ปกี ขนาดเล็กจ�ำนวนน้อย เมือ่ มีบคุ ลากรผูม้ ปี ระสบการณ์พอเพียงในระยะเวลา
หนึ่งสามารถท�ำการุณยฆาตสัตว์ปีกจ�ำนวนมากด้วยการเคลื่อนกระดูกคอให้หลุด ตราบที่หลีกเลี่ยงการอ่อนล้าของผู้ปฏิบัติ ไม่
แนะน�ำการเคลื่อนกระดูกคอให้หลุดกับสัตว์ปีกขนาดใหญ่ เช่น ไก่งวงและเป็ดโตเต็มวัย หรือเมื่อต้องให้คนหนึ่งคนต้องฆ่าสัตว์
ปีกจ�ำนวนมาก ควรตรวจสอบกระดูกคอของสัตว์ปกี ขนาดเล็กตามหลังการเคลือ่ นกระดูกคอให้หลุดว่ามีการหลุดของกระดูกสัน
หลังเพื่อมั่นใจว่าได้ทำ� การด�ำเนินการอย่างถูกต้อง มีอุปกรณ์ปืนยิงสลักให้หมดสติเพื่อการการุณยฆาตสัตว์ปีกขนาดใหญ่ เช่น
ไก่งวงและเป็ดโตเต็มวัยสามารถท�ำโดยผู้ปฏิบัติที่มีความช�ำนาญ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระสุน มวลและความเร็ว และมุมการ
เล็งอย่างเหมาะสม (Raj and O’Callaghan, 2001) การจับบังคับหัวโดยผู้จับสัตว์ปราศจากการรบกวนเป็นข้อกังวลหลักของการ
ใช้ปืนยิงสลัก ดังนั้นจ�ำเป็นต้องพิจารณาประเด็นความปลอดภัยและการบังคับสัตว์ การท�ำให้ตายทั้งการเคลื่อนกระดูกคอให้
หลุดและใช้ปืนยิงสลักมีการชักกระพือปีกอย่างรุนแรงตามมา ใช้คีม Burdizzo ที่มีขอบแบนเพื่อหนีบเนื้อเยื่อโดยบุคลากรผู้ผ่าน
การฝึกฝนเพื่อการุณยฆาตสัตว์ปีกขนาดใหญ่โดยเฉพาะไก่งวงขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 10 สัปดาห์ จะต้องท�ำให้สัตว์หมด
ความรู้สึก (เช่น การท�ำให้สลบ หรือการวางยาสลบ) ก่อนการหนีบกระดูกสันหลังช่วงคอด้วยคีมหนีบ
ท�ำลายตัวอ่อนในไข่โดยการแช่เย็นหรือแช่แข็งที่อุณหภูมิ 4°ซ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (European Commission, 1997)
การตัดหัวหรือการให้ยาสลบเกินขนาดเป็นวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับตัวอ่อนซึ่งท�ำเพื่อวัตถุประสงค์การทดลอง การบดให้แหลก
ในเครื่องบดที่ออกแบบเฉพาะเป็นเครื่องจักรที่มีใบมีดหมุนพิจารณาว่าเป็นวิธีที่มีมนุษยธรรมส�ำหรับการฆ่าตัวอ่อนและลูกไก่
เกิดใหม่ด้วย ลูกไก่ถูกบดแหลกอย่างรวดเร็วโดยเครื่องบดซึ่งท�ำให้ตายโดยทันที (Bandow, 1987; American Association
of Avian Pathologists, 2005)

การช�ำแหละซาก

การช�ำแหละสัตว์เข้าสู่กระบวนการห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อก�ำหนดดังได้แจกแจงไว้
ใน กฎหมายการช�ำแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมของรัฐบาลกลาง (Code of Federal Regulations, 1987) ควรออกแบบและ
จัดการบริเวณที่มีกระบวนการช�ำแหละสัตว์ปีกเพื่อลดความไม่สบายและความเครียดของสัตว์ (Nijdam et al., 2005) ผู้จัดการ
หรือผูร้ บั ผิดชอบควรผ่านการฝึกอบรมอย่างเชีย่ วชาญในการช�ำแหละสัตว์ และมีความรับผิดชอบต่อการฝึกอบรมบุคลากรทัง้ หมด
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาอย่างรับผิดชอบและมีมนุษยธรรม
ควรระบายอากาศบริเวณทีเ่ ก็บสัตว์กอ่ นเข้ากระบวนการอย่างพอเพียง และป้องกันจากอุณหภูมสิ งู เกินและภูมอิ ากาศ
เลวร้าย เช่น ลมแรง ฝน แผ่นน�ำ้ แข็งบนพืน้ หิมะ และลูกเห็บ ควรตรวจสัตว์เมือ่ มาถึงเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าไม่มกี ารบาดเจ็บหรือทรมาน
จากความเครียด ที่เกิดจากความร้อนหรือความเย็น ควรท�ำการุณยฆาตสัตว์ที่บาดเจ็บที่มีอาการความเครียดอย่างรุนแรงหรือ
ช�ำแหละโดยทันที ถ้ามีสัตว์บาดเจ็บจ�ำนวนมากควรแจ้งผู้จัดการฟาร์มทันที ควรน�ำสัตว์ปีกเข้ากระบวนการโดยเร็วเท่าที่ท�ำได้
สัตว์ควรผ่านกระบวนการโดยเร็วที่สุดเมื่อมาถึงโรงช�ำแหละ ควรช�ำแหละสัตว์ปีกทั้งหมดภายใน 12 ชั่วโมงของการงดอาหาร
และน�้ำ การงดอาหารช่วยลดการปนเปื้อนจุลชีพให้มีน้อยที่สุดโดยการป้องกันการแตกของทางเดินอาหาร (เช่น กระพุ้งของ
หลอดอาหาร) ระหว่างกระบวนการ ควรตรวจลังขนส่งทุกใบและรถบรรทุกเพือ่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าเคลือ่ นย้ายสัตว์ปกี ได้ถกู เคลือ่ นย้าย
หมดแล้ว
ควรจับสัตว์อย่างระมัดระวังเมื่อย้ายออกจากลัง หรือในกรณีไก่งวงตัวใหญ่ออกจากรถพ่วง ในอาคารที่มีสายพาน
อัตโนมัติ ควรเกี่ยวสัตว์ปีกเข้าที่โซ่คล้องขาบนสายพานซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สามารถจัดต�ำแหน่งท่าทางสัตว์อย่างถูกต้อง
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เช่นกระดูกแตกหักหรือชอกช�้ำ และลดความไม่สบาย (Gentle and Tilston, 2000) และความเครียด
ให้มีน้อยที่สุด (Kannan et al., 1997; Debut et al., 2005; Bedanova et al., 2007) ควรมีโซ่คล้องขาขนาดถูกต้องเพื่อป้องกัน
สัตว์หลุดหนีและความไม่สบาย ควรแขวนขาทัง้ สองข้างบนโซ่คล้อง มีความสูงของสายพานพอเหมาะเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้อง
ส�ำหรับการท�ำให้สลบ ควรใช้วิธีต่างๆ ที่ลดการกระพือปีกให้มีน้อยที่สุด เช่น การใช้กรวย ราวกั้นหน้าอก ม่าน แสงความเข้มต�่ำ
หรือแสงสีน�้ำเงิน การลดเสียง การใช้มือลูบผ่านสัตว์หลังแขวนที่โซ่ และการหลีกเลี่ยงสายพานที่คดงอระหว่างแขวนอยู่กับที่
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ท�ำให้สลบ ในระบบไม่อัตโนมัติควรมีกรวย (ท่อรูปกรวย) ขนาดเหมาะสม ไม่ควรแขวนสัตว์กลับหัวลงในกรวยหรือคล้องโซ่นาน
เกินกว่า 90 วินาทีก่อนท�ำให้สลบ
ควรท�ำให้สตั ว์สลบก่อนด้วยวิธที ใี่ ช้ไฟฟ้าหรือก๊าซ ก่อนท�ำให้สตั ว์ปกี ตายด้วยวิธกี รีดเลือดออกหมดตัว สัตว์ทสี่ ลบแล้ว
อาจรู้สึกตัวตื่นขึ้นอย่างเร็ว ดังนั้น ควรท�ำการกรีดเลือดออกหมดตัวทันทีหลังการท�ำให้สลบ เพื่อหลีกเลี่ยงการฟื้นจากสลบ เมื่อ
ตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอทั้งสองเส้น เลือดไหลออกหมดตัวท�ำให้สัตว์หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็ว (Gregory and Wotton,
1986, 1988) การพิจารณาเรื่องการท�ำให้หมดความรู้สึกด้วยไฟฟ้าอภิปรายโดย Gregory และ Wilkins (1989), Bilgili (1992),
และ Raj และ Tserveni-Gousi (2000) การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ายอมรับได้ถ้ากระแสไฟเดินทางผ่านสมองและผ่านหัวใจ บางครั้ง
สัตว์ปีกบางตัวอาจไม่เกิดการสั่นพริ้วของหัวใจห้องล่างหลังการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ดังนั้นสัตว์ที่แสดงอาการของการฟื้นจากการ
สลบควรท�ำให้ตายด้วยวิธีการอื่น เช่นการเคลื่อนกระดูกคอ การตัดหัว หรือใช้ก๊าซ
เครื่องท�ำให้สลบด้วยไฟฟ้าซึ่งปรับกระแสไฟอย่างเพียงพอ (Bilgili, 1999) ควรท�ำให้สัตว์ปีกหมดความรู้สึกอย่างทันที
ก่อนการตัดคอ เครื่องท�ำให้สลบซึ่งยอมรับได้ เช่น เครื่องท�ำให้สลบที่บังคับด้วยมือ เครื่องท�ำให้สลบด้วยมีด เครื่องท�ำให้สลบ
ชนิดแห้ง ประกอบร่วมกันกับแท่งโลหะหนึง่ แท่งหรือตะแกรงซึง่ น�ำกระแสไฟฟ้าหรืออ่างน�ำ้ ไฟฟ้า อาจใช้เครือ่ งท�ำให้สลบทีบ่ งั คับ
ด้วยมือส�ำหรับสัตว์ปกี ทีแ่ ขวนบนโซ่คล้อง หรือสัตว์เหล่านัน้ ถูกจับบังคับอยูใ่ นกรวย ขัว้ ไฟฟ้าจีท้ ดี่ า้ นหนึง่ ของหัวระหว่างหูกบั ตา
ควรใช้เครื่องท�ำให้สลบกับสัตว์ปีกที่ถูกแขวนจนกระทั่งการกระพือปีกหยุดลง หรือจนกระทั่งขาทั้งสองข้างเกร็งแข็งและยืดคลาย
ออกเมือ่ บังคับด้วยกรวย เพราะมีประเด็นการใช้อา่ งน�ำ้ เพือ่ การท�ำให้สลบ ควรตัง้ ระดับน�ำ้ ในอ่างเพือ่ ให้หวั ของสัตว์ทงั้ หมดสัมผัส
น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ แนะน�ำการใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบควบคุมการไหลของกระแสไฟผ่านอ่างน�้ำขณะที่
มีสัตว์ใส่อยู่ อ่างน�้ำควรมีความลึกเพียงพอเพื่อป้องกันน�้ำไหลล้นและขั้วไฟฟ้าควรยื่นตามความยาวของอ่างน�้ำ ควรตรวจสัตว์
ปีกที่ออกมาจากอ่างน�้ำอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำให้สลบมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของการท�ำให้สลบอย่างเพียง
พอได้แก่ขาเหยียดยืดแข็ง การสั่นพริ้วของร่างกายอย่างรวดเร็วและคงที่ ปีกหุบชิดกับร่างกาย ตาเปิดและคอโค้งร่วมกับหัวตั้ง
ขวาง ถ้าเหนีย่ วน�ำหัวใจหยุดเต้นระหว่างการท�ำให้สลบ สัตว์ปกี เกิดอาการอ่อนก�ำลังโดยไม่หายใจหรือหนังตาทีส่ ามไม่ตอบสนอง
รูม่านตาขยายกว้างและสัตว์ไม่ตอบสนองต่อการหยิกที่หงอน ควรบ�ำรุงรักษาเครื่องมือท�ำให้สลบอย่างถูกต้อง (เช่น การซ่อม
บ�ำรุงสภาพของอ่างน�้ำ แท่งเหล็กสายดิน ขั้วต่อต่างๆ) เพื่อให้มั่นใจว่าการท�ำให้สลบเพียงพอ
การให้ก๊าซก่อนการกรีดให้เลือดออก อาจเป็นวิธีการท�ำให้สัตว์ปีกหมดความรู้สึกที่มีมนุษยธรรม แต่จ�ำเป็นต้องมีการ
วิจยั เพิม่ เติมเพือ่ พิจารณาว่าเป็นวิธที ดี่ กี ว่าหรือไม่ ถ้ารมก๊าซสัตว์ปกี ก่อนหรือทันทีหลังย้ายออกจากลังหรือรถ สามารถหลีกเลีย่ ง
ความเครียดของพวกมันจากการถูกแขวน (Gentle and Tilston, 2000) และช็อคด้วยไฟฟ้าก่อนการท�ำให้สลบที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ชนิดของก๊าซและความเข้มข้นอย่างเหมาะสมส�ำหรับการท�ำให้สัตว์ปีกสลบได้และเวลาในบทก่อนหน้านี้เรื่องการุณยฆาต
การกรีดเลือดออกหมดตัวหลังการสลบควรเริม่ ต้นด้วยการตัดทีด่ า้ นล่างของคอ ทีม่ หี ลอดเลือดแดงใหญ่ของคอทัง้ สอง
เส้น หรือตัดที่หลอดเลือดแดงและด�ำใหญ่ของคอด้านหนึ่ง สัตว์ปีกที่ท�ำให้สลบอย่างถูกต้องจะไม่แสดงพฤติกรรม เช่น การกระ
พริบตา การเคลือ่ นไหวของหัวหรือขาอย่างสัมพันธ์กนั หรือความพยายามดิน้ ให้หลุดออกจากโซ่คล้องขาหรือกรวยบังคับระหว่าง
การกรีดให้เลือดออกหมดตัว พบการเคลื่อนไหวชักกระตุกโดยไม่รู้ตัวบางอย่าง เช่น การกระพือปีกได้เพราะสมองขาดเลือดไป
เลี้ยงอย่างเพียงพอ
ในบางกรณีการช�ำแหละตามกฎของยิวหรือศาสนาอิสลามอาจมีความจ�ำเป็น ซึ่งไม่ยอมให้มีการท�ำให้สลบ ส�ำหรับ
วัตถุประสงค์นี้ควรใช้มีดคมมาก ที่มีผิวคมมีดตรงซึ่งยาวเป็นสองเท่าของคอเป็นอย่างน้อย ตัดหลอดเลือดแดง หลอดเลือดด�ำ
หลอดลมและหลอดอาหาร สามารถใช้ใบมีดกับสัตว์ปีกอย่างมีประสิทธิภาพ การปาดครั้งเดียวอย่างรุนแรงมีประสิทธิภาพที่สุด
ต้องยอมให้เลือดไหลออกจากสัตว์หมดก่อนปฏิบตั ขิ นั้ ตอนต่อไป กระบวนการนีค้ วรท�ำเฉพาะกับสัตว์ปกี ทีจ่ บั บังคับอย่างเหมาะ
สมเท่านั้น เช่นโดยการใช้กรวย ต้องท�ำให้สัตว์ปีกหมดสติ (เช่น ไม่กระพริบตาเมื่อจิ้มตา) ภายในเวลาน้อยกว่า 30 วินาที
ตามหลังการกรีดเลือดออกหมดตัว สัตว์ปีกต้องไม่มีการหายใจเมื่อเข้าสู่การลวกน�้ำร้อน (USDA, 2008) ต้องตรวจดูสัตว์ปีกเพื่อ
มั่นใจว่าพวกมันตายก่อนเข้าสู่ถังลวกน�้ำร้อน ถ้าสัตว์ตัวใดแสดงอาการการรับรู้ความรู้สึกได้ ต้องปลดพวกมันออกจากสายพาน
และท�ำให้หมดความรู้สึกโดยทันที
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กะ (Ovis aries) และแพะ (Capra hircus) เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง ดังนั้นการดูแลพวกมันและการจัดการทั่วไปมัก
เหมือนกัน อย่างไรก็ดเี พราะว่าพวกมันป็นสัตว์ตา่ งชนิด  พฤติกรรม การแทะเล็ม การเลือกอาหาร การใช้ และคุณลักษณะ
ทางสรีรวิทยาหลายอย่างของพวกมันสามารถแตกต่างกันได้ ดังนัน้ การออกแบบโรงเรือนและการสัตวบาลต้องสอดคล้อง
กับพฤติกรรม ความต้องการโภชนะ การใช้และสรีรวิทยาของพวกสัตว์ชนิดนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุด  บุคลากรผู้ดูแลสัตว์เหล่านี้
ควรผ่านการฝึกอย่างดี มีการศึกษา ประกาศนีบตั รอย่างเหมาะสม และ(หรือ) ประสบการณ์อย่างสอดคล้อง เข้าใจความต้องการ
ต่างๆ ของสัตว์ตามชนิด และมีความช�ำนาญในการสังเกตและการสื่อสารอย่างดี
ในหลายประเทศ มลรัฐ และเมืองในประเทศต่างๆ กฎหมายและข้อบังคับอย่างมากมายได้ก�ำหนดและบังคับวิธีการ
ปฏิบัติการสัตวบาล คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (IACUC) ของที่นั้นๆ และประชาชนผู้ใช้แกะและแพะในการ
วิจัยและการสอนควรคุ้นเคยกับกฎหมายและข้อบังคับซึ่งควบคุมวิธีการปฏิบัติการสัตวบาลต่างๆ และพวกเขาควรมั่นใจว่า
โปรโตคอลการดูแลและใช้สัตว์ท�ำอย่างสอดคล้อง

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม
อาจผลิตและจัดการแกะและแพะที่ใช้ในการวิจัยและการสอน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก รวมถึงโรง
เรือนที่ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วน ทุ่งล้อมรั้ว ทุ่งกว้าง และที่ดินห่างไกล ไม่ว่าสัตว์มีสภาพแวดล้อมทางการผลิต
เป็นเช่นใด ระบบการจัดการควรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและการสอน และต้องมั่นใจว่าสัตว์ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
เพราะว่าการปรับตัวของพวกมันและคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของขนและเส้นผมอาจไม่เป็นสิ่งจ�ำเป็น
การจัดท�ำเพิงทีพ่ กั ส�ำหรับแกะและแพะควรพิจารณาภูมปิ ระเทศ สภาพแวดล้อมและภูมอิ ากาศ และอุณหภูมเิ กินขีดทีค่ าดการณ์
ไว้ สัตว์มักแสวงหาที่พักใกล้ผืนดินและโครงสร้างต่างๆ เช่น ต้นไม้ พุ่มไม้ ที่ราบต�่ำที่ท�ำขึ้น แท่นหินขนาดใหญ่ สันเขาและที่กั้น
ลมต่างๆ ที่ท�ำขึ้น ส�ำหรับเป็นเพิงที่พักส�ำหรับกันลม ความหนาวเย็นหรือแสงแดด  สามารถคาดคะเนผลกระทบการหนาวสั่น
จากลมของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Ames and Insley, 1975) เพิงที่พักส�ำหรับแพะเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อให้ความอบอุ่น ร่มเงา
และการป้องกันจากลมและน�้ำรูปแบบต่างๆ
เมือ่ มีโรงเรือนหรือทีร่ ม่ การระบายอากาศอย่างพอเพียงและสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดและแห้งเป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพอากาศ ลดอุบัติการของโรคและเพิ่มความสบายของสัตว์ การระบายอากาศที่ไม่ดีลดสมรรถภาพของแกะนม และมีการ
ตีพมิ พ์คำ� แนะน�ำส�ำหรับการระบายอากาศอย่างเพียงพอ (Sevi et al., 2002, 2003a,b, 2006; Albenzio et al., 2005) บรรทัดฐาน
ส�ำหรับแบบแปลนโรงเรือนและที่อยู่สามารถพบในหนังสือ การจัดการและโรคของแพะนม (Guss, 1977) การผลิตแพะ (Gall,
1981) การท�ำฟาร์มแพะ (Mowlen, 1992) การสัตวบาลแพะ (Mackenzie, 1993) คู่มือที่อยู่และอุปกรณ์แกะ (MWPS, 1994)
คู่มือการผลิตแกะ (ASIA, 2002) อายุรศาสตร์การผลิตและการจัดการแกะและแพะ (Faerber, 2004) และ คอกล้อมด้วยแถบ
โลหะส�ำหรับม้า แกะ นกขนาดใหญ่และการใช้งานอเนกประสงค์ (Harmon et al., 2004)  Caroprese (2008) อภิปรายที่อยู่และ
สวัสดิภาพของแกะ
ในสภาวะทุง่ ล้อมรัว้ ทุง่ หญ้า หรือแปลงหญ้ากลางแจ้ง ต้องพิจารณาปัจจัยส�ำคัญของอาณาบริเวณ ได้แก่ แหล่งอาหาร
ที่เก็บเกี่ยวมา ใยอาหารที่พึงประสงค์ และสภาพอากาศที่มีอยู่ทั่วไป พื้นที่ที่สัตว์ต้องการต่อตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
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การวิจัยและการสอน ชนิดและความลาดของพื้น สภาพอากาศและการสัมผัส และขนาดของฝูง  ความต้องการพื้นที่หรือที่ดิน
ผันแปรตามอาณาบริเวณต่างๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ การสัตวบาล และการจัดการ ค�ำแนะน�ำพื้นที่ขั้นต�่ำส�ำหรับแกะที่เลี้ยงขัง
ในที่จ�ำกัดแจกแจงไว้ในตาราง 10-1 (MWPS, 1994) คู่มือการดูแลแกะและอุปกรณ์ (MWPS, 1994) และใน Sevi et al. (1999)
พื้นที่ ที่ยอมรับได้ เช่น พื้นดินอัดแน่นที่ระบายน�้ำได้ดี คอนกรีตไม่ลื่น พื้นปูด้วยแผ่นคอนกรีตที่มีช่องทะลุตามยาว
พื้นที่มีพรมปูพื้น ปูด้วยไม้และแผ่นเหล็กหรือเหล็กถัก หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งยอมให้สัตว์ยืนเหยียบย�่ำและให้ความสบายต่อสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เมื่อแพะมีทางออกสู่แปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าภายนอก พื้นที่เพิงพักซึ่งพอเพียง คือ 0.5 ม2 (5.4 ฟุต2) ต่อ
ตัว (Kilgour and Dalton, 1984) คอกแพะนมต้องการพื้นที่ให้อาหาร 1.5 ม2 (16 ฟุต2)/ตัว (Kilgour and Dalton, 1984) แกะและ
แพะมักทนต่อโคลน ดังนัน้ การออกไปสูเ่ พิงพักทีแ่ ห้งระบายน�ำ้ ได้ดเี ป็นสิง่ พึงประสงค์ หินบดหรือหินป่นเป็นพืน้ ผิวทีเ่ หมาะส�ำหรับ
บริเวณทีม่ กี ารสัญจรหนาแน่น การควบคุมฝุน่ ในคอกอาจลดปัญหาทางเดินหายใจและปัญหาสุขภาพอืน่ ๆ และปรับปรุงคุณภาพ
ของขนสัตว์  พื้นผิวของพื้น คอก ทุ่งหญ้า และสิ่งล้อมรอบอื่นสามารถส่งผลกระทบการสึกของกีบและสุขภาพ ดังนั้นโปรแกรม
การดูแลกีบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของการจัดการและสวัสดิภาพของแกะและแพะ ถึงแม้วา่ มักมองข้ามสิง่
นี้เมื่อเลี้ยงแกะและแพะในโรงเรือนเป็นระยะเวลานาน
ตาราง 10-1 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพื้นที่พื้นและที่ให้อำหำรขั้นต�่ำส�ำหรับแกะเลี้ยงขังในที่จ�ำกัดที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรสอน1,2
แกะเพศผู้
ไม่มีน�้ำนม
(65–90 กก, 180–300 ปอนด์) (65–90 กก, 150–200 ปอนด์)
สถำนที่
โรงเรือน
พื้นที่พื้น

ชนิดของพื้น

ม2

ฟ2

ม2

ฟ2

แกะเพศเมีย
แม่แกะและลูก
(ต้องเพิ่มคอกล้อม)
ม2

พื้นแข็งทึบ 1.86–2.79 20–30 1.12–1.49 12–16 1.39–1.86
พื้นมีช่อง 1.30–1.86 14–20 0.74–0.93 8–10 0.93–1.12
บริเวณคอก ดิน
2.32–3.72 25–40 2.32–3.72 25–40 2.79–4.65
เทปูน
1.49
16
1.49
16
1.86
พื้นที่ของที่ให้อำหำร
ซ.ม.
นิ้ว
ซ.ม.
นิ้ว
ซ.ม.
ให้อำหำรจ�ำกัด
30.48
12 40.64–50.80 16–20 40.64–50.80
กินได้เอง
15.24
6
10.16–15.24 4–6 15.24–20.30

ฟ2

บริเวณคอกลูกแกะ
แกะขุน
(2–14 กก, 5–30 ปอนด์) (14–50 กก, 30–110 ปอนด์)
ม2

ฟ2

ม2

ฟ2

15–203 0.14-0.19 1.5–2.0 0.74–0.93 8–10
10–123 0.14-0.19 1.5–2.0 0.37–0.46 4–5
30–50
—
—
1.86–2.79 20–30
20
—
—
0.93
10
นิ้ว
ซ.ม.
นิ้ว
ซ.ม.
นิ้ว
16–20 22.86–30.48 9–12 22.86–30.48 9–12
6–8
2.54–5.08
1–2
2.54–5.08 1–2

1 ดัดแปลงมำจำก MWPS (1994)
2 พื้นที่ที่ต้องจัดให้มีควรเพิ่มขึ้นส�ำหรับแกะที่มีขนขึ้นต็มหรือมีเขำและระหว่ำงอำกำศร้อน
3 เพิ่มพื้นที่ถ้ำอัตรำกำรตกลูก >170%

ควรมีการให้อาหารเพิม่ เติมและการป้องกันจากลมและน�ำ้ ในรูปแบบต่างๆ สัตว์อาจประสบอุณหภูมสิ งู หรือต�ำ่ เกินขีด
มีการอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสภาพแวดล้อมและโภชนาการ (NRC, 1981) ภายในโรงเรือนที่มีการผลิตอย่างเข้ม
งวด ควรมีการระบายอากาศ และการออกแบบโครงสร้างทีป่ อ้ งกันการควบแน่นของความชืน้ ในระหว่างสภาวะอากาศหนาวเย็น
ให้มีความเย็นระหว่างสภาพอากาศร้อน และมั่นใจว่าตอบสนองมาตรฐานคุณภาพของอากาศ
ลูกแกะและลูกแพะแรกเกิดใหม่ และแกะและแพะที่เพิ่งตัดขนมีความไวต่อภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต�่ำลง อุณหภูมิ
ร่างกายเพิ่มสูงขึ้นและผิวหนังถูกแดดเผา (ดูเรื่องการตัดขน) ควรเพิ่มความถี่ของการสังเกตสัตว์แรกเกิดและให้เพิงที่พักอย่าง
เหมาะสมถ้าสภาวะตามธรรมชาติไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการปกป้องอย่างเพียงพอ
ความต้องการน�ำ้ ของแกะและแพะเพิม่ ขึน้ ในช่วงสภาวะอากาศร้อนและชืน้ และการให้สตั ว์เข้าถึงน�ำ้ กินอย่างเพียงพอ
เป็นสิ่งจ�ำเป็น ควรค�ำนึงถึงการพิจารณาในสภาพแวดล้อมหนาวเย็น เมื่อน�้ำที่จ่ายให้กลายเป็นน�้ำแข็ง ถึงแม้ว่ามีการให้น�้ำใน
สภาพของเหลวอย่างเพียงพอ เป็นความพึงพอใจแกะจะกินหิมะนุม่ มากกว่าหิมะแข็งเป็นเกล็ด เพือ่ ตอบสนองความต้องการน�ำ้
ของพวกมัน (Degen and Young, 1981) สามารถใช้สมการที่จัดท�ำไว้เพื่อคาดคะเนความต้องการน�้ำภายใต้สภาวะต่างๆ (NRC,
2007) มีข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อน�้ำและอาหารของบทนี้
อาจจ�ำเป็นต้องให้ความใส่ใจสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เมื่ออัตราการหายใจเพิ่มขึ้นสนองตอบต่ออุณหภูมิของอากาศ

แกะและแพะ

173

ที่เพิ่มขึ้น ควรจ�ำกัดการจับหรือการต้อนแกะหรือแพะระหว่างอากาศร้อนมากกว่าเวลาที่มีอากาศเย็นกว่าของวัน ควรค�ำนึงถึง
ความหนาวเย็นและความเครียดจากความหนาว เมื่อมีการใช้แกะและแพะส�ำหรับการวิจัยและการสอน (การอภิปรายเรื่อง
ความเครียดต่อสภาพแวดล้อม ความร้อนและความหนาว ดู Ames et al., 1971; Morrison, 1983; Webster, 1983;

Young, 1983)
การล้อมรั้ว

รัว้ ท�ำให้การจัดเก็บสัตว์อยูด่ ว้ ยกัน และแยกออกจากสัตว์ทไี่ ม่ตอ้ งการ รัว้ ทีอ่ อกแบบถูกต้องและการใช้รวั้ อย่างถูกต้อง
สามารถปรับปรุงโภชนาการ สุขภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ ท�ำให้มั่นใจว่าการออกแบบการทดลองและโปรโตคอลมี
ความสมบูรณ์ และป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพของสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและการสอน การออกแบบรั้วอย่างเหมาะสม
ผันแปรตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือการสอน เพราะว่ามีวัตถุประสงค์การวิจัยและการสอนอยู่อย่างมากมาย และมีแกะ
และแพะหลากหลายขนาด ที่มีอายุและพฤติกรรมแตกต่างกัน (Miller, 1984) อย่างไรก็ตาม มีค�ำแนะน�ำทั่วไปส�ำหรับการล้อม
รั้วอยู่สองสามประการ
1) เข้าใจพฤติกรรมของแกะและแพะ และการตอบสนอง หรือปรับตัวต่อรั้วอย่างไร ธรรมชาติความปราดเปรียว ความ
สนใจและความอยากรูอ้ ยากเห็นของแพะ ท�ำให้ยากทีจ่ ะกักขัง เพราะพฤติกรรมของแพะและแกะในบางครัง้ จะเอาชนะ
ประตูรั้วหรือกลไกกลอนประตูรุ่นเก่าได้ ดังนั้น ควรพิจารณาการป้องกันหรือป้องกันสองชั้นของจุดเข้าและออก
อย่างแน่นหนาและปลอดภัย โครงที่สร้างไว้ไม่ดีหรือการล้อมรั้วไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสมอาจเกี่ยวยึดแกะและแพะ
และต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งนีใ้ นการออกแบบและการบ�ำรุงรักษารัว้ ทีม่ สี ว่ นประกอบไฟฟ้า แกะและแพะมักพยายามแทะเล็ม
เยือ่ ใยทีอ่ ยูน่ อกอาณาเขตรัว้ หัวและขาของแกะและโดยเฉพาะแพะทีม่ เี ขาอาจเกีย่ วติดรัง้ ไว้กบั รัว้ ทีไ่ ม่เหมาะสม ระหว่าง
ฤดูผสมพันธุ์แกะและแพะเพศผู้มักพยายามหลุดหนีจากที่ล้อมของพวกมันเพื่อเข้าหาแกะและแพะเพศเมีย แกะเพศผู้
ในที่ล้อมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันจะพยายามสู้กัน ซึ่งมักท�ำลายรั้วระหว่างพวกมันและท�ำให้แกะเพศผู้หลุดหนี
2) การออกแบบ ก่อสร้าง และบ�ำรุงรักษารั้ว เพื่อไม่ท�ำให้สัตว์ที่ล้อมอยู่ได้รับอันตราย
3) ก�ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมการวิจัยหรือการสอน และรูปแบบของรั้ว ว่ารั้วได้รับการออกแบบเพื่อกักขังสัตว์
ได้หรือไม่ เก็บสัตว์ไว้และแยกจากสัตว์ทไี่ ม่ตอ้ งการ เช่น สัตว์ผลู้ า่ ทีม่ เี ลีย้ งอยู่ สัตว์กอ่ ความร�ำคาญ หรือมีอยูใ่ นป่า หรือ
สัตว์ปา่ อืน่ หรือไม่ เก็บสัตว์มาใหม่เพือ่ การกักกันหรือไม่ ล้อมสัตว์ไว้แต่ยอมให้สตั ว์กบี ในป่าเข้าและออกทีล่ อ้ มได้อย่าง
ปลอดภัยหรือไม่ ให้การล้อมรอบอย่างถาวรหรือไม่ ให้การล้อมรอบอย่างชั่วคราวหรือไม่
4) เลือกรูปแบบและวัสดุรั้วซึ่งเหมาะสมและสามารถหาซื้อได้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของรั้ว
5) การออกแบบรัว้ ควรสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของสถาบัน ของท้องถิน่ รัฐ และรัฐบาลกลาง ข้อก�ำหนดเหล่านีม้ กั แตก
ต่างกันระหว่างรัฐ และอาจเข้มงวดมากกว่า (Centner, 2000)  กฎหมายปศุสตั ว์ เรือ่ งการล้อมรัว้ ส�ำหรับแต่ละรัฐสามารถ
พบที่หน้าเว็บต่อไปนี้ http://asci.uvm.edu/equine/law/fence/fnc_menu.htm
6) สร้างรั้วตามแบบอย่างเหมาะสม ท�ำให้มั่นใจว่ารั้วได้รับการบ�ำรุงรักษาอย่างถูกต้อง คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ท�ำให้สัตว์ที่ขังอยู่เป็นอันตราย
7) รั้วไม่จ�ำเป็นเสมอไป (เช่น ส�ำหรับวิจัยแกะบนดินแดนเปิดโล่ง) และกฎของรัฐบาลกลางในบางบริเวณห้ามการสร้าง
รัว้ ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ผูต้ อ้ นสัตว์ซงึ่ ผ่านการฝึกแล้วควรอยูก่ บั แกะน�ำทิศทางการแทะเล็มหญ้า อาจใช้สนุ ขั ต้อนแกะ
และระวังภัย เช่น สุนัขพันธุ์พิเศษ (เช่น พันธุ์ Akbash, Komondor และ Great Pyrenees) และอาจใช้ลามะเพื่อ
การดูแล ป้องกันแกะทีเ่ ลีย้ งบนทีเ่ ปิดโล่งหรือเมือ่ มีความจ�ำเป็นต้องมีสตั ว์เพือ่ พิทกั ษ์บริเวณ (Cavalcanti and Knowlton,
1998; Andelt and Hopper, 2000; Meadows and Knowlton, 2000)

แสงสว่าง
แกะหรือแพะในโรงเรือนควรได้รบั วงจรกลางวันกลางคืนมีความสว่างและมืด ยกเว้นโปรโตคอลการวิจยั ก�ำหนดสัดส่วน
แสงสว่างเป็นอย่างอื่น ช่วงเวลามีแสงควรพอเพียงส�ำหรับการตรวจดูสัตว์ รูปแบบกิจกรรมการจัดการและการควบคุมทาง
สรีรวิทยาของทางการสืบพันธุ์ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์ (Ortavant, 1977) แนะน�ำการส่องสว่าง 220 ลักซ์ (MWPS, 1994) หน้าต่าง
ขนาด 0.5 ม2 (5.4 ฟุต2) ต่อแพะหนึ่งตัวสามารถให้แสงและการระบายอากาศอย่างเพียงพอ (Colby, 1972) ถึงแม้ว่าแสงสว่าง
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ตอนกลางวันตามธรรมชาติเพียงพอในสถานะการณ์ส่วนใหญ่ แนะน�ำการเสริมแสงที่ 170 ลักซ์เพื่อสังเกตสัตว์ได้ง่ายระหว่าง
ที่แกะและแพะออกลูก การให้แสงในคอกกลางแจ้งอาจยับยั้งสัตว์ผู้ล่า แต่อาจขัดขวางวงจรการสืบพันธุ์หรือเปลี่ยนพฤติกรรม
การกินอาหาร อาจใช้แสงธรรมชาติหรือแสงที่ท�ำขึ้นเพื่อควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ของแกะและแพะ
ยกเว้นเมือ่ โปรโตคอลการทดลองมีแสงพิเศษ หรือการก�ำหนดช่วงเวลามีแสง  วงจรกลางวันกลางคืนของความสว่างและ
มืดอาจกระทบต่อสมรรถภาพของแกะและแพะ แสงสว่างในห้องสัตว์ทกุ ห้องควรลดตัวแปรผลกระทบทางสรีรวิทยาของความเข้ม
และระยะเวลาของแสงให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ เพราะเหตุนนั้ จึงแนะน�ำให้รกั ษาวงจรกลางวันกลางคืนไว้ อย่างไรก็ดแี สงสว่างตอนกลางวัน
ที่เปลี่ยนไปอาจให้ตามที่เวลาก�ำหนด เช่น เพื่อการวิจัยการสืบพันธุ์บางอย่าง หรือเพื่อระบบการจัดการที่เร่งรัดซึ่งรวมทั้งการ
ที่แกะและแพะคลอดลูกในฤดูหนาวเพราะแกะและแพะไวต่อสิ่งนี้ และสามารถจัดการโดยการเปลี่ยนวงจรต่างๆ

อาหารและน�้ำ
อาหาร
ควรให้อาหารแกะและแพะโดยสอดคล้องกับความต้องการอาหารตามที่ก�ำหนดไว้ เพื่อให้สัตว์อายุน้อยมีการเจริญ
เติบโตอย่างถูกต้องและการรักษาน�้ำหนักตัว (BW) ในระยะยาว   สามารถประเมินสภาพด้วยระดับของสภาพร่างกาย (BCS;
Thompson and Meyer, 1994) และความเจริญพันธุ์ของสัตว์โตเต็มวัย (NRC, 2007)  น�้ำหนักตัวและสภาพของแกะและแพะ
อาจผันแปรค่อนข้างมากระหว่างช่วงของการแทะเล็มหญ้าและวงจรการสืบพันธุ์ (Engle, 1994; Taylor et al., 2009) โปรแกรม
การให้อาหารควรท�ำให้สตั ว์นำ�้ หนักเพิม่ กลับคืนมาได้หลังระยะที่ BW สูญเสียไป อย่างไรก็ตามการให้อาหารมากเกินความจ�ำเป็น
เพือ่ บรรลุเป้าหมายการสืบพันธุท์ กี่ ำ� หนดไว้ เป็นผลให้สญ
ู เสียโภชนะและมีความผิดปกติของการเผาผลาญพลังงาน ความต้องการ
โภชนะ (เช่น โปรตีน พลังงาน กรดไขมัน เกลือแร่ วิตามิน และน�้ำ) ของแกะและแพะ และปัจจัยต่างๆ (เช่น อาหารสัตว์ สภาพ
แวดล้อม พฤติกรรม และโรคต่างๆ) ที่กระทบต่อโภชนะที่มีและกินอธิบายไว้ในหนังสือ ความต้องการอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็ก แกะ แพะ กวาง และสัตว์ในกลุ่มอูฐโลกใหม่ (NRC, 2007) นอกจากนี้ ค�ำอธิบายอย่างละเอียดและการแก้ปัญหาการ
ประเมินและการจัดการอาหารและโรคที่เกี่ยวข้องกับการสันดาปในแกะอธิบายในหนังสือ คู่มือการผลิตแกะ (ASIA, 2002)
แกะและแพะอาจได้รบั อาหารสัตว์หลากหลายอย่าง แต่ความเปลีย่ นแปลงในปริมาณทีส่ มั พันธ์กนั ของเยือ่ ใยและอาหาร
ข้นควรท�ำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ควรจัดการสัตว์ระหว่างระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงหรือให้เยื่อใยที่มีแนวโน้มหมักย่อยได้อย่าง
เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความผิดปกติของการย่อยอาหาร เช่น ภาวะการมีกรดในเลือด แกะเพศผู้กินอาหารที่มีอาหาร
ข้นปริมาณปานกลางจนถึงมากมีแนวโน้มเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ สามารถป้องกันการเกิดภาวะนี้หรือลดให้มีน้อยที่สุดโดย
การคงสัดส่วนระดับของแคลเซี่ยม:ฟอสฟอรัสที่อย่างน้อย 2:1 รวมทั้งสารในอาหารที่ท�ำให้ปัสสาวะเป็นกรด เช่น แอมโมเนียม
คลอไรด์ และการเพิม่ เกลือในอาหารเพือ่ เพิม่ การกินน�ำ 
้ เมือ่ มีการให้อาหารสัตว์ทไี่ ม่คนุ้ เคย ควรประเมินส่วนประกอบของอาหาร
เหล่านี้ และควรแก้ไขความเป็นพิษหรือการขาดแคลนของโภชนะที่เป็นไปได้
ควรสร้างและจัดวางอุปกรณ์การให้อาหารเพือ่ สัตว์เข้าถึงได้ทนั ที ให้พนื้ ทีข่ องทีใ่ ห้อาหารอย่างเพียงพอ ป้องกันอันตราย
ต่อสัตว์ และลดการปนเปื้อนของอาหารจากสิ่งปฏิกูล การให้พื้นที่ของที่ให้อาหารอย่างเพียงพอ (ดูตาราง 10-1) ส�ำคัญต่อแกะ
และแพะเมื่อให้อาหารสัตว์ในปริมาณจ�ำกัด สัตว์จึงกินอย่างเร็ว (เช่น อาหารเสริมและอาหารข้นต่างๆ) ดังนั้นเพื่อสัตว์ทั้งหมด
เข้าถึงอาหาร ถ้าพื้นที่ของที่ให้อาหารจ�ำกัดท�ำให้สัตว์ทั้งหมดไม่สามารถกินอาหารได้พร้อมกัน ควรเพิ่มเยื่อใยประจุเป็นกลางที่
มีโอกาสหมักในอาหารข้นอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้สารตัง้ ต้นส�ำหรับการหมักของกระเพาะ และป้องกันการรบกวนทางการสันดาป
ต่างๆ (Thonney and Hogue, 2007)
ในการจัดการการผลิตบางอย่าง แกะและแพะผ่านระยะเวลาการขาดแคลนโภชนะต่างๆ ซึ่งเป็นผลให้น�้ำหนักตัวลด
อย่างมาก ดังนัน้ การวิจยั เพือ่ แสดงเหตุการณ์เช่นนัน้ อาจจ�ำเป็นต่อการจ�ำลองสภาวะนัน้ นักวิจยั ควรตระหนักว่า ถึงแม้ในสภาพ
โภชนะจ�ำกัดสามารถลดน�้ำหนักตัวสัตว์และ BCS   การลดลงเพื่อปรับตัวในการด�ำรงความต้องการพลังงาน (MEm) สามารถ
ลดผลกระทบทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น ในการวิจัยที่เกี่ยวกับการจ�ำกัดโภชนะควรตรวจวัดน�้ำหนักตัว และ BCS ของ
แกะและแพะแต่ละตัวบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการลดอย่างมากเกินไป ดังนั้น ถ้าการศึกษาเรื่องหนึ่งได้ตั้งเป้าหมายค่า BCS อยู่ที่
ระดับ 2 ของช่วง 1 ถึง 5 สัตว์บางตัวจะมีค่า BCS น้อยกว่า บางทีมีค่า ≤1.5 ซึ่งไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการวิจัย
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ต้องการการด�ำรงค่า BCS ในระยะเวลายาว  นอกจากนี้ สัตว์ที่อยู่ในช่วงการจ�ำกัดโภชนะซึ่งมี BCS ต�่ำสามารถไวต่อการเจ็บ
ป่วยภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมเลวร้าย และดังนั้น จึงมีการแก่งแย่งพื้นที่ให้อาหาร และเพิงพักน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
สัตว์ที่มีสภาพดีกว่า  ควรจัดสัตว์ที่ BCS เพิ่มช้า (<1.5 ในช่วงคะแนนเต็ม 5) อยู่ในกลุ่มโภชนะสูงกว่าเพิ่มน�้ำหนักตัวกลับมาและ
เพิ่ม BCS ของพวกมัน
แกะและแพะสามารถกินพืชได้หลากหลายชนิด (เช่น หญ้า พืชคล้ายหญ้า ไม้ดอก และพุ่มไม้) เมื่อแทะเล็มบนแปลง
หรือทุ่งหญ้า โดยเฉพาะแพะจะเลือกแทะต้นพืชขนาดเล็กและพุ่มไม้หนา ดังนั้น แปลงหรือทุ่งหญ้าส�ำหรับแกะและแพะผันแปร
ตามฤดูกาลและตามต�ำแหน่งทางภูมศิ าสตร์ การควบคุมการจัดการโภชนะของสัตว์ปล่อยทุง่ ส่วนใหญ่ทำ� โดยการเคลือ่ นย้ายแกะ
และแพะไปสู่แปลงที่มีความหนาแน่นของพืชต่างกันและโดยการให้เกลือแร่และน�้ำอย่างเหมาะสมตามจ�ำเป็น แกะและแพะมี
ความไวต่อผลกระทบหรือการทนต่อสารที่ผลิตจากพืชบางชนิดแตกต่างกัน และสรีรวิทยาของสัตว์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
กาลเวลา และขึ้นกับการปรับตัวต่อสารจากพืชบางอย่าง เมื่อคาดว่ามีความเสี่ยงต่อการคุกคามจากสารที่ผลิตจากพืชบางอย่าง
ในทุ่งหญ้าหรืออาหารที่ให้ ควรตรวจติดตามสภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิด
ในสภาพการวิจัยและการสอน บางครั้งใช้แกะและแพะเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพส�ำหรับจัดการพืชชนิดพันธุ์รุกราน
ในกรณีเหล่านั้น สัตว์อาจแทะเล็มกลุ่มพืชพันธุ์ซึ่งจ�ำกัดความหลากหลาย ต้องให้มีการก�ำจัดมวลชีวที่มีอยู่อย่างมาก หรือแทะ
เล็มพืชซึ่งไม่เป็นพิษ หรืออาจมีสารที่ผลิตจากพืชที่ยับยั้งการสืบพันธุ์อยู่ในปริมาณมาก เพราะแกะและแพะมีความไวต่อสารที่
ผลิตจากพืชแตกต่างกัน ควรตรวจติดตามสัตว์ที่แทะเล็มเป็นประจ�ำเมื่อการแทะเล็มเริ่มต้นขึ้นเพื่อท�ำให้มั่นใจว่ามีเยื่อใยอย่าง
เพียงพอ และระบุโภชนะที่มีโอกาสขาดแคลนหรือพบเห็น และความเป็นพิษที่เกี่ยวกับพืช  ควรน�ำสัตว์ตัวใดที่แสดงอาการของ
การขาดแคลนโภชนะหรือความเป็นพิษออกจากฝูงหรือรักษาอย่างเหมาะสม

น�้ำ
ความต้องการน�้ำของแกะและแพะมีพื้นฐานมาจากสภาวะทางสรีระวิทยา การกินอาหารหยาบ สภาพอากาศ และ
สภาพแวดล้อมแต่ไม่ได้จำ� กัดอยูแ่ ค่น  ี้ เรือ่ งความต้องการน�ำ้ โดยละเอียดอยูน่ อกกรอบเนือ้ หาของบทนี้ แต่ NRC (2007) แจกแจง
ค�ำอธิบายโดยละเอียดของการใช้น�้ำ  แหล่ง คุณภาพ และความต้องการน�้ำของแกะและแพะ  การพิจารณาแหล่งน�้ำ  ต�ำแหน่ง
และคุณภาพอย่างรอบคอบจะท�ำให้ผู้ดูแลสัตว์สามารถประเมินและสนองความต้องการน�ำ้ ของแกะและแพะในสภาพการวิจัย
และการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แกะและแพะสนองความต้องการน�้ำของพวกมันจากแหล่งน�้ำที่มีอยู่ทั่วไป (เช่น น�้ำส�ำหรับดื่ม) อาหาร (เช่น น�้ำที่พบ
ในพืชหญ้าทีเ่ ขียวชอุม่ ) และกระบวนการสันดาป (เช่น น�ำ้ จากการสันดาป; NRC, 2007) ในสภาพการวิจยั และการสอนบางอย่าง
แกะและแพะกินน�้ำจากสระ ธารน�้ำ และน�้ำพุธรรมชาติ ถึงแม้ว่ามักพบได้โดยทั่วไปและเป็นที่พึงพอใจมากกว่า เมื่อให้น�้ำอย่าง
ต่อเนื่อง (NRC, 2007) ในสภาพการผลิตและการวิจัยบางอย่างไม่อาจปฏิบัติเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น ในระบบการผลิตอย่างเข้มงวด
(เช่น แปลงหญ้าหรือทุง่ ) แกะและแพะอาจได้รบั น�ำ้ ตามความต้องการจากพืชหญ้าสดในสภาพก่อนเปลีย่ นสถานะหรือหิมะ ยกเว้น
ภายใต้อณ
ุ หภูมริ อ้ นรุนแรง แกะทีก่ นิ พืชหญ้าสดอย่างเพียงพอเพือ่ สนองความต้องการโภชนะ ยังได้รบั ความชุม่ ชืน้ จากพืชหญ้า
เพื่อตอบสนองความต้องการน�้ำ (Lynch et al., 1972) เมื่อกินน�้ำเย็นในปริมาณมากอุณหภูมขิ องกระเพาะหมักมักลดลงซึง่ ท�ำให้
ลดปฏิกิริยาของจุลชีพในกระเพาะหมัก (NRC, 2007) อย่างไรก็ดีเมื่อน�้ำอยู่ในสถานะหิมะ แกะจะกินหิมะในปริมาณน้อยพร้อม
กับพืชหญ้า  ดังนัน้ ผลของความเย็นต่ออุณหภูมขิ องกระเพาะหมักอาจมีเล็กน้อยเพราะความจุของการปรับอุณหภูมนิ ำ�้ มีอยูแ่ ล้ว
ในกระเพาะหมักและกระเพาะรังผึ้ง (NRC, 2007) อีกหนึ่งตัวอย่างเมื่ออาจไม่ให้น�้ำสัตว์ทดลองอย่างตลอดเวลา เช่น ในระบบ
การวัดแคลอรี่ของการหายใจด้วยกล่องสวมที่หัวซึ่งให้น�้ำสัตว์ที่เวลาจ�ำกัด อาจให้น�้ำวันละสองครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสม
ความชื้นในเครื่องวัดแคลอรี่ ยกเว้นในการจัดเตรียมเป็นพิเศษควรมีน�้ำอย่างเหมาะสมส�ำหรับระดับความต้องการของการผลิต
ของสัตว์ตวั ทีส่ นใจ และควรมีนำ�้ ให้อย่างพอเพียงเพือ่ หลีกเลีย่ งการขาดน�ำ 
้ ยกเว้นว่าการขาดน�ำ้ เป็นส่วนประกอบของโปรโตคอล
การวิจัย
น�้ำกิน อาจมีการปนเปื้อนอย่างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่ง เช่น ซัลเฟตและเกลืออยู่มากเกินไป มีอันตรายหรือท�ำให้
แกะและแพะมีการผลิตผิดปกติ  หนังสือของ NRC ส�ำหรับโคนม (NRC, 2001) และโคเนื้อ (NRC, 2000) เป็นแหล่งข้อมูลดีเลิศ
เรื่องการปนเปื้อนซึ่งลดผลผลิตของปศุสัตว์   ควรศึกษาหรือวิเคราะห์ข้อมูลน�้ำในอดีตของแหล่งน�้ำกินอย่างเหมาะสม  สารปน
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เปื้อนน�้ำไม่จ�ำเป็นต้องมีอันตรายต่อแกะ แต่อาจรบกวนผลการทดลอง เช่น ในการศึกษาความสมดุลของเกลือ
ควรตรวจสอบท�ำความสะอาดภาชนะรองรับน�้ำที่สร้างขึ้น และซ่อมแซมอย่างสม�่ำเสมอเมื่อจ�ำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ามี
น�้ำที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ควรออกแบบและจัดวางที่ให้น�้ำเพื่อลดการปนเปื้อนอาหารและมูลสัตว์ ปลอดจากภัยไฟฟ้าและ
เครื่องกลไกซึ่งมีอันตรายต่อสัตว์และบุคลากร ปกป้องจากการเป็นน�้ำแข็ง และตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของแกะ
และแพะ  ที่ให้น�้ำปศุสัตว์ชนิดท�ำให้ร้อนด้วยไฟฟ้าซึ่งติดตั้งผิดแบบหรือเสียอาจท�ำให้กระแสไฟผ่านน�้ำและโลหะในที่ให้น�้ำ และ
ขัดขวางไม่ให้สัตว์กินน�้ำในปริมาณเพียงพอ  สิ่งตีพิมพ์หลายฉบับอธิบายการทดสอบเพื่อป้องกันและขจัดกระแสไฟฟ้ารั่ว และ
ผลกระทบของการรั่วของกระแสไฟฟ้าต่อปศุสัตว์ (เพื่อการทบทวน ดู USDA, 1991; Fick and Surbrook, 2007)  เต้ารับปลั๊ก
ไฟฟ้าควรอยู่ในบริเวณที่เอื้อต่อเป้าหมายการวิจัย และ (หรือ) การสอน และไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ ในบาง
พื้นที่ต้องมีบันไดในอ่างของที่ให้น�้ำ  เพื่อให้นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กปีนขึ้นจากน�้ำได้ สิ่งนี้เพิ่มการบ�ำรุงรักษาอ่าง
ส�ำหรับให้น�้ำแต่ป้องกันนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก  ลดการปนเปื้อนจากนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลางหรือของรัฐในบางภูมิภาค

การสัตวบาล
บุคลากรผูเ้ กีย่ วข้องในการใช้แกะและแพะเพือ่ การวิจยั ควรได้รบั การฝึกอบรมและมีความช�ำนาญในการปฏิบตั วิ ธิ ดี ำ� เนิน
การจัดการประจ�ำอย่างหลากหลาย การฉีดยาต่างๆ (เช่น เข้ากล้ามเนื้อ เข้าหลอดเลือดด�ำ เข้าใต้ผิวหนังและเข้าช่องท้อง) การ
ติดเบอร์หู การเจาะและขลิบใบหู การสักหมายเลขที่ใบหู การสักหมายเลขที่โคนหาง การถ่ายพยาธิ (เช่น การกรอกยา)  การตัด
เล็มขนและการดูแลกีบ รวมทั้งการตัดแต่งกีบ และการตรวจ การรักษา การก�ำจัด และการป้องกันโรคกีบเน่าติดต่อ และสาเหตุ
อื่นๆ ของขากะเผลกเป็นวิธีด�ำเนินการสัตวบาลประจ�ำซึ่งอาจปฏิบัติกับแกะและแพะที่อายุใดก็ได้  การแก้ไขหนังตาบนม้วนเข้า
ควรท�ำโดยเร็วที่สุดเมื่อแรกเกิด  ควรมีการให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่เป็นปัญหา (เช่น โรคติดเชื้อคลอสติเดี่ยม ต่อมน�้ำเหลืองอักเสบ
เป็นหนองแข็ง โรคพิษสุนัขบ้า และ “โรคแท้งลูกต่างๆ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเชื้อ Campylobacter jejuni หรือ Campylobacter
fetus ) ควรให้ลูกแกะหรือลูกแพะได้รับนมน�้ำเหลืองโดยเร็วที่สุดเมื่อแรกเกิด ซึ่งเป็นแหล่งของภูมิคุ้มกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
โรคระหว่างช่วงเวลาแรกเกิด ซึ่งชอบดูดจากเต้านมแม่มากกว่า ยกเว้นเป็นสิ่งขัดแย้งกับโปรโตคอลการทดลอง ควรหลีกเลี่ยงวิธี
การปฏิบัติที่มีการใช้นมน�้ำเหลืองดิบจากแหล่งภายนอกส�ำหรับเสริมหรือทดแทนนมน�้ำเหลืองจากแม่ของลูกแกะหรือลูกแพะ
ทัง้ นีเ้ พือ่ ก�ำจัดโอกาสการแพร่กระจายโรคไปยังสภาพการเลีย้ งแบบวิจยั และการสอน  การแพร่โรค Johne’s หรือ paratuberculosis
(Mycobacterium paratuberculosis) ในนมน�้ำเหลืองของแม่โคเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ  นอกจากนี้ โรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ เช่น โรค
ติดเชื้อ lentivirus (เช่น โรคข้อและสมองอักเสบของแพะ และ โรคปอดอักเสบแบบลุกลามของแกะ) สามารถแพร่ผ่านทางนมน�้ำ
เหลืองและน�ำ้ นมดิบของแม่แกะและแม่แพะ (Herrmann-Hoesing et al., 2007) กระบวนการพาสเจอริไรเซชัน่ อาจลดโอกาสของ
การแพร่แบคทีเรียและไวรัสก่อโรคแต่อาจหักล้างภูมิคุ้มกัน (เพื่อการทบทวนอย่างคร่าวๆ ดู Loste et al., 2008) ข้อมูลราย
ละเอียดเรื่องวิธีด�ำเนินการจัดการแกะและลูกแกะอธิบายอยู่ในหนังสือ คู่มือการผลิตแกะ (ASIA, 2002) ค�ำแนะน�ำการดูแลแกะ
(Shulaw, 2005) อายุรศาสตร์ของแพะ (Smith and Sherman, 2009) อายุรศาสตร์การผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะ
และแพะ (Faerber, 2004) และสิ่งตีพิมพ์อื่นอีกหลายฉบับ  สามารถเสาะหาข้อมูลการสัตวบาลและการจัดการส�ำหรับแพะได้ใน
เอกสารอ้างอิงหลายฉบับ ได้แก่ การจัดการและโรคของแพะนม (Guss, 1977) การผลิตแพะ (Gall, 1981) การสัตวบาลแพะ
(Mackenzie, 1993) การท�ำฟาร์มแพะ (Mowlen, 1992) อายุรศาสตร์และการจัดการของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะและแพะ
(Faerber, 2004) และคู่มือการผลิตแพะเนื้อ (2007) นอกจากนี้ โปรแกรมการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรรับรองผ่านเวบไซท์
ส�ำหรับแพะเนื้อมีอยู่ที่ (http://www2.luresext.edu/goats/training/qa.html)

สภาพแวดล้อมทางสังคม
แกะและแพะเป็นสัตว์กนิ พืชทีม่ สี งั คมมักอยูเ่ ป็นกลุม่ หรือฝูงสัตว์ทคี่ นุ้ เคยและร่วมกันในการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมต่อ
กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างช่วงเวลากระฉับกระเฉงของวัน (Kilgour and de Langen, 1970) ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มีการจัดหรือ
การคงความเด่นตามล�ำดับชัน้ การแต่งขนให้แก่กนั การแก่งแย่งพืน้ ทีห่ รือทรัพยากรอืน่ หรือการเล่นด้วยกันของสัตว์รนุ่ ในเวลา

แกะและแพะ
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กลางคืนแกะและแพะมักนอนเคียงกันกับตัวอื่นในกลุ่มหรือฝูง
การเลีย้ งกลุม่ แกะและแพะทีค่ นุ้ เคยให้อยูด่ ว้ ยกันเป็นสิง่ พึงประสงค์ ตราบทีก่ ารปฏิบตั เิ ช่นนีไ้ ม่ขดั แย้งกับวัตถุประสงค์
การวิจัยและการสอน นิยมกลุ่มที่มีสัตว์ 3 ตัวเมื่อปฏิบัติได้ การท�ำการรวมกลุ่มทางสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้แม้ว่ามีการย้าย
สัตว์ตัวหนึ่งออกไป การแยกออกจากสังคมเป็นสาเหตุของความเครียดส�ำหรับแกะและแพะ และความเครียดนี้อาจกระทบ
กระเทือนตัวแปรทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมต่างๆ ความเครียดจากการแยกและการจับบังคับได้ เป็นเครื่องมือที่ให้ผลส�ำเร็จ
ส�ำหรับการศึกษาผลกระทบของความเครียดต่อสรีรวิทยา พฤติกรรม และความเป็นอยู่ที่ดี (Matteri et al., 1984; Apple et al.,
1995; Kannan et al., 2002) สัตว์ที่ถูกแยกออกจากกลุ่มหรือฝูง หรือเพิ่งถูกแยกจากเพื่อนใกล้ชิดทางสังคม (เช่น เมื่อหย่านม)
ควรถูกตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเป็นได้ของการบาดเจ็บหรือความเครียดหลังจากการแยก
อาจน�ำสัตว์ตวั ใหม่เข้ากลุม่ และของฝูงแกะหรือแพะโดยมีการขัดแย้งทางสังคมเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี แกะหรือแพะ
เพศผู้ ที่ไม่คุ้นเคยอาจต่อสู้กันและท�ำให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงต่อกัน ในบางโอกาสการบาดเจ็บสามารถถึงตายโดยเฉพาะเมื่ออายุ
มากขึ้น แกะเพศผู้ที่ว่องไวน้อยกว่าเมื่อรวมกับแกะหนุ่มกว่าที่แข็งแรงกว่า ควรดูแลเพื่อป้องกันการต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่าง
สัตว์เพศผู้เมื่อพวกมันรวมฝูงกันใหม่ วิธีหนึ่งเพื่อลดการบาดเจ็บระหว่างสัตว์เพศผู้ที่รวมกลุ่มใหม่ท�ำโดยการก�ำหนดพื้นที่ของ
แต่ละตัวอย่างเข้มงวดเป็นเวลาสองสามวัน เพื่อจ�ำกัดระยะห่างที่มีอยู่เมื่อแกะเพศผู้วิ่งเอาหัวชนเข้าหากัน หลังจากแกะเพศผู้
แสดงว่ามีการจัดล�ำดับทางสังคมแล้วการให้พื้นที่ต่อตัวสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อให้พื้นที่อย่างเพียงพอ แพะมีล�ำดับชั้นทางสังคมที่
หนักแน่น และโดยทั่วไปการเพิ่มแพะหลายตัวเข้าสู่กลุ่มที่ลงตัวแล้วเป็นความเครียดน้อยกว่าและประสบผลส�ำเร็จมากกว่าการ
เพิ่มสัตว์ตัวเดียวเข้ากลุ่ม ถึงแม้ว่าอาจรวมสัตว์ที่มีเขาและตัดเขาแล้วใส่คอกด้วยกันได้   ควรดูแลเพื่อป้องกันสัตว์ถูกตัดเขาเมื่อ
น�ำสัตว์ตวั ใหม่เข้าสูก่ ลุม่ หรือฝูง ควรให้พนื้ ทีอ่ ย่างเพียงพอ และทีใ่ ห้อาหารหลายจุดเพือ่ ป้องกันสัตว์แต่ละตัวจากการเป็นตัวเด่น
คุมอาหารและน�้ำไม่ให้ตัวอื่นได้กิน
ในสภาวะการผลิตอย่างเข้มงวดการแบ่งกลุ่มหรือฝูงขนาดใหญ่ไปเป็นฝูงขนาดเล็กกว่า การดัดแปลงโรงเรือน การเพิ่ม
การสังเกตอาการ และการใช้คอกอนุบาลฝูงลูกสัตว์ (หรืออีกอย่างรู้จักกันว่า คอกขนาดเล็ก คอกลูกแกะ คอกลูกแพะ หรือ
คอกสร้างความคุ้นเคย) อาจเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดของลูกแกะหรือแพะแรกเกิด (Dwyer, 2008) ไม่ควรให้แม่แกะและแม่แพะ
คลอดลูกในคอกอนุบาล เพราะคอกเหล่านีม้ กั มีขนาดเล็กไม่ยอมให้สตั ว์เคลือ่ นไหวได้อย่างอิสระระหว่างการเบ่งและการคลอด
ลูกมักชื้นแฉะและยากต่อการรักษาความสะอาด และกลายเป็นแหล่งของโรค การจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของแม่สัตว์ระหว่าง
การคลอด อาจเพิ่มโอกาสแม่แกะหรือแม่แพะจะเหยียบหรือนอนบนลูกของมัน แม่แกะหรือแม่แพะควรออกลูกในบริเวณที่
ค่อนข้างใหญ่และเปิดโล่งซึ่งสมารถสังเกตได้ง่ายและเมื่อจ�ำเป็นย้ายสัตว์กับลูกของมันไปยังคอกตามการร้องขอเพื่อให้มั่นใจว่า
มีความผูกพันกัน

การควบคุมปรสิต
การควบคุมปรสิตภายในและภายนอกร่างกายสัตว์เป็นสิ่งจ�ำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเลี้ยงแกะและแพะในทุ่ง ควร
วางแผนโปรแกรมการควบคุมปรสิตส�ำหรับต�ำแหน่งบริเวณที่อยู่โดยเฉพาะ พร้อมทั้งตระหนักว่าโปรแกรมที่ท�ำได้ดีกับแกะอาจ
ไม่มปี ระสิทธิผลส�ำหรับแพะทีอ่ ยูต่ ำ� แหน่งเดียวกันและในทางกลับกัน  สิง่ หนึง่ ซึง่ ควรตระหนักคือยาฆ่าพยาธิทมี่ อี ยูโ่ ดยส่วนใหญ่
ไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอต่อพยาธิปากขอ Hemonchus contortus ซึ่งเป็นพยาธิอันดับแรกที่เป็นปัญหาของแกะและ
แพะ เพราะเหตุนี้จึงมีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นเพื่อการควบคุมปรสิตภายในร่างกายสัตว์โดยเน้นกลยุทธิ์มากกว่าการใช้ยา
ฆ่าพยาธิอย่างกว้างขวาง ท�ำร่วมกับวิธีด�ำเนินการวินิจฉัยด้วยวิธีใหม่ๆ (เช่น ระบบแผนผังสีตาสัตว์ของ FAMACHA) การรักษา
ด้วยวิธีทางเลือกและการป้องกัน และการจัดการเพื่อเพิ่มการกลับสู่สภาพเดิมและความต้านทานให้มีมากที่สุด และลดการแพร่
ติดต่อของพยาธิให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ สามารถหาค�ำอธิบายโปรแกรมการควบคุมปรสิตภายในร่างกายได้ทเี่ วบไซท์ของสหภาพเซาเทิรน์
ส�ำหรับการควบคุมปรสิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (http://www.scsrpc.org/) หนังสืออายุรศาสตร์การผลิตและการจัดการ
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะและแพะ (Faerber, 2004) ให้ค�ำอธิบายและรูปภาพแสดงการให้ยาถ่ายพยาธิ (เช่น การกรอกยา
ทางปาก) ให้แกะและแพะ
ในแปลงขุนหรือสภาพแวดล้อมห้องปฏิบตั กิ ารเมือ่ ทุง่ หญ้าไม่ใช่โอกาสของเส้นทางส�ำหรับการคงอยูข่ องวงจรชีวติ ปรสิต
พยาธิเช่น H. contortus อาจไม่ใช่ปญ
ั หา อย่างไรก็ดใี นสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันเหล่านี้ ปรสิตทีไ่ ม่ใช่ชนิดหลักในทุง่ หญ้า (เช่น
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เชื้อบิด coccidian เชื้อโปรโตซัว giardia และ cryptosporidia) อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นและต้องพิจารณาการป้องกันและ
การรักษา Coccidia ควรถือว่าเป็นปัญหาเมื่อเลี้ยงแกะและแพะโดยเฉพาะสัตว์รุ่นให้อยู่ในสภาวะการกักขังใดๆ ซึ่งอาจรวมทั้ง
ทุ่งล้อมรั้วขนาดต่างๆ (Whittier et al., 2003)
ปรสิตภายนอกมักเป็นพวกแมลงต่างๆ พวกมันหาอาหารอยูบ่ นผิวหนัง ขน ผม และเลือดของแกะและแพะ และท�ำให้
เกิดความไม่สบายตัว ปรสิตภายนอกอาจเป็นพาหะของโรคด้วย และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการผลิตของแกะและ
แพะ (Kaufman et al., 2006) ควรจัดท�ำโปรแกรมการควบคุมปรสิตภายนอกและน�ำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันสุขภาพของแกะและ
แพะ  Kaufman และคณะ (2006) ได้อธิบายปรสิตภายนอกชนิดต่างๆ และตัวอย่างแผนการควบคุม

การตัดขน
เพราะว่าแกะพันธุ์ขนไม่สลัดขนตามธรรมชาติ และมีการเก็บเส้นใยขนของแพะบางชนิด การตัดขนอาจเป็นสิ่งจ�ำเป็น
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางกายภาพขึ้นอยู่กับสภาวะของสภาพแวดล้อมและชนิดพันธุ์สัตว์ และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การ
วิจัยและการสอน มักตัดขนแพะส�ำหรับผลิตผ้าแคชเมียด้วย การตัดขนลูกแกะและลูกแพะระหว่างสภาพอากาศร้อนอาจช่วย
ปรับปรุงการกินอาหารและอัตราการเจริญเติบโต การตัดขนแม่แกะก่อนออกลูกสามารถเพิ่มน�้ำหนักตัวแรกเกิดของลูกแกะ
(Kenyon et al., 2006a,b) และเมื่อตัดขนแม่แกะแล้ว ลูกแกะมักหาหัวนมและดูดง่ายกว่า นอกจากนี้แม่แกะที่ได้รับการตัดขนมัก
น�ำความชื้นสู่โรงเรือนหรือคอกอนุบาลน้อยกว่า สัตว์มักสะอาดกว่าและใช้พื้นที่น้อยกว่า การถอนเป็นวิธีที่ใช้แต่งขนรอบหาง
และเต้านม จึงเป็นวิธีทางเลือกที่ยอมรับได้เมื่อไม่ได้ตัดขนแม่แกะทั้งตัว อย่างไรก็ตามการตัดขนแม่แกะก่อนออกลูกเป็นการ
ปฏิบัติที่พึงประสงค์มากกว่า
ไม่ตอ้ งตัดขนแกะและแพะพันธุข์ นสัน้ อาจต้องตัดขนแกะลูกผสมข้ามสายพันธุข์ นยาว × พันธุข์ นสัน้ เป็นครัง้ คราวหรือ
บางส่วน หรืออาจผลัดขนเอง ในกรณีใดๆ การตัดสินใจตัดขนแกะลูกผสมข้ามสายพันธุ์ขนยาว × พันธุ์ขนสั้นหรือไม่ ควรยึดถือ
ตามคุณลักษณะของแกะและเป้าหมายเพื่อประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
สถานที่ตัดขนควรสะอาดและแห้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบมีอยู่ในหนังสือ คู่มือการผลิตแกะ (ASIA, 2002) และ
Barber และ Freeman (2007)  ควรท�ำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์การตัดขนระหว่างกลุ่มหลังการตัดขนแต่ละกลุ่ม เพื่อลดการ
แพร่โรคให้มีน้อยที่สุด (เช่น โรค ต่อมน�้ำเหลืองอักเสบเป็นหนองแข็งซึ่งมีสาเหตุจากการติดเชื้อ Corynebacterium pseudotuberculosis) ควรท�ำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังการตัดขนสัตว์แต่ละตัว เมื่อมีสภาวะโรคติดเชื้ออยู่หรือสงสัย  คนตัดขนที่
ดีเป็นมืออาชีพที่ช�ำนาญควรมีเทคนิคการตัดอย่างถูก ต้องจับและจัดท่าทางแกะอย่างถูกต้อง เพื่อมั่นใจว่ามีการควบคุมและ
ความสบายของสัตว์ (ASIA, 2002) อาจตัดขนแม่แกะตัง้ ท้องระยะท้ายถ้ามีการจับอย่างถูกต้อง (เช่น ตอนต้นของไตรมาสสุดท้าย
ของการตัง้ ท้อง) อาจงดอาหารและน�ำ้ สัตว์เป็นเวลา 6 ถึง 12 ชัว่ โมงก่อนพวกมันถูกตัดขนเพือ่ เอือ้ ต่อความสบายของสัตว์ระหว่าง
การตัดขน  แกะและแพะควรแห้ง เมื่อพวกมันถูกตัดขน  ควรมีการป้องกันแกะและแพะหลังการตัดขนจากสภาวะความหนาว
เย็น ลมแรงหรือเปียกอย่างรุนแรง ถ้าแกะถูกคุกคามจากสภาวะอากาศฤดูหนาวอย่างรุนแรง อาจใช้หวีหนุนหรือรองขณะตัดขน
เพื่อให้ตอเส้นขนเหลืออยู่ ท�ำให้ยังมีขนเหลืออยู่บนตัวแกะบ้าง วิธีปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งเมื่อตัดขนสัตว์ในสภาพอากาศหนาวคือ
การเพิ่มมวลพลังงานอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนและหลังการตัดขน ร่มเงาอาจเป็นสิ่งจ�ำเป็นในอากาศร้อนแดดจัดเพื่อ
ป้องกันผิวหนังสีขาวของสัตว์ทตี่ ดั ขนใหม่ไม่ให้ถกู แดดเผา แผงกันลมอาจให้รม่ เงาด้วยเป็นประโยชน์ภายใต้สภาวะสภาพแวดล้อม
หลายแบบ

วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตร
ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้มีความช�ำนาญในเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อวิธีปฏิบัติสัตวบาลและสุขภาพอื่นๆ ที่ท�ำใน
แกะและแพะเพื่อการวิจัยและการสอน ได้แก่ การผสมเทียม การเก็บน�้ำเชื้ออสุจิ การตรวจการตั้งท้องด้วยอัลตร้าซาวด์หรือ
ประเมินคุณสมบัติเฉพาะของซากสัตว์ การย้ายและฝากตัวอ่อน และการฉีดสารเข้าหลอดเลือดด�ำ ในบทนี้มีการอ้างอิงหนังสือ
คู่มือการผลิตแกะ (ASIA, 2002) หนังสืออายุรศาสตร์การผลิตและการจัดการสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะและแพะ (Faerber,
2004) และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ อีกมาก มีเนื้อหาและภาพแสดงการปฏิบัติการจัดการหลายอย่าง อย่างไรก็ดีผลงานต่างๆ ใน

แกะและแพะ
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วารสารที่ทบทวนแบบกัลยาณมิตรมักเป็นแหล่งที่สะดวกมากกว่าส�ำหรับค�ำอธิบายของเทคนิควิธีด�ำเนินการพิเศษ   สิ่งตีพิมพ์
เรือ่ ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากแกะเพือ่ ลูกค้า: โปรแกรมความปลอดภัยและประกันคุณภาพของแกะ มีขอ้ มูลซึง่ อาจเสริมโปรแกรม
การฝึกอบรมส�ำหรับบุคลากรผู้จัดการและดูแลแกะและแพะเพื่อการวิจัยและการสอน (Roeber et al., undated)

การตัดแต่งหาง
การตัดหางลูกแกะเหลือแค่โคนหาง เพื่อลดโอกาสความสกปรกของหางจากปัสสาวะและมูลสัตว์ และดึงดูดแมลงวัน
ตอมในเวลาต่อมาซึ่งเป็นสภาวะถึงตาย  การตัดหางไม่จ�ำเป็นส�ำหรับแกะพันธุ์ขนสั้น ลูกแพะที่มีหางตั้งจึงไม่ถูกตัดหาง  แนะน�ำ
การตัดหางในลูกแกะพันธุ์ขนยาวยกเว้นเมื่อสัตว์มีช่วงชีวิตจ�ำกัดเฉพาะฤดูที่ไม่ค่อยมีแมลงวันและเมื่อใช้อาหารที่ไม่ท�ำให้ขน
เปรอะเปื้อนอย่างมาก มีวิธีตัดหางที่ยอมรับได้หลายอย่าง ได้แก่ การใช้วงยาง การตัดจี้ห้ามเลือดด้วยเหล็กร้อน การตัดโดยวิธี
ศัลยกรรม การตัดโดยศัลยกรรมหลังการหนีบด้วยคีมหนีบ และการผสมผสานวิธดี ำ� เนินการพืน้ ฐานต่างๆ (Battaglia and Mayrose,
1981; Smith et al., 1983; Ross, 1989; ASIA, 2002; Kent et al., 2004)  ควรตัดหางเมื่อลูกแกะอายุน้อยที่สุดเท่าที่ท�ำได้
นิยมท�ำก่อนอายุ 2 สัปดาห์ ไม่ควรตัดหางให้สนั้ มากเพราะเพิม่ อุบตั กิ ารของการทะลักของทวารหนักและของช่องคลอด (Thomas
et al., 2003) ตามเกณฑ์การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้ เมื่อสัตว์มีหนังของหางม้วนที่ด้านล่างติดต่อกับหาง ควรตัดหางที่ตอนท้ายของหนัง
ม้วนของหาง (ดูรูปใน ASIA, 2002) การปฏิบัติเช่นนี้ช่วยให้อัตราอุบัติการของการทะลักของทวารหนักลดลงมาก (Thomas et
al., 2003)

การตอนเพศผู้
การตอนแกะและแพะเพศผูเ้ พือ่ ป้องกันการผสมพันธุต์ ามอ�ำเภอใจและการต่อสู้ ซึง่ เป็นการควมคุมทางพันธุกรรม การ
ควบคุมช่วงฤดูเวลาแกะตกลูก การควบคุมอายุขนั้ ต�ำ่ ของการคลอดและการให้นมครัง้ แรกและลดการบาดเจ็บ มีวธิ ที ยี่ อมรับโดย
ทั่วไปส�ำหรับการตอนแกะและแพะเพศผู้ 3 วิธี ได้แก่ การรัดด้วยห่วงยาง การหนีบสายท่อน�ำเชื้ออสุจิด้วยคีมหนีบ (เช่น วิธีใช้
คีม Burdizzo) และศัลยกรรมตัดลูกอัณฑะ มักท�ำวิธีการผสมผสานของทั้งสามวิธีด้วย การท�ำแต่ละวิธีควรคล�ำถุงอัณฑะของลูก
แกะและลูกแพะเพื่อให้มั่นใจว่ามีลูกอัณฑะอยู่ทั้ง 2 ข้างและไม่มีการพบอัณฑะอยู่ในโคนขาหนีบ วิธีด�ำเนินการตอนควรตัดลูก
อัณฑะทัง้ สองข้าง ยกเว้นวิธกี ารทดลองทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้วไม่ให้ทำ� การตอนโดยตัดทัง้ สองข้าง มีวธิ ดี ำ� เนินการตอนอย่างละเอียด
ในสิ่งตีพิมพ์หลายฉบับ (เช่น ASIA, 2002; Greiner and Wahlberg, 2003; Faerber, 2004)  ค�ำแนะน�ำโดยทั่วไป คือ การตอน
ลูกแกะและลูกแพะเมือ่ พวกมันมีอายุระหว่าง 24 ชัว่ โมง ถึง 7 วัน ถึงแม้วา่ ค�ำแนะน�ำอาจแตกต่างกัน (Shutt et al., 1988; Lester
et al., 1991; Wood and Moloney, 1992) อย่างไรก็ดีการตอนลูกแกะและลูกแพะเร็วที่สุดหลังเกิดอาจจ�ำเป็นโดยค�ำนึงสภาพ
อากาศ ความเครียดจากอาหาร สภาพแวดล้อม และกระบวนการของโรคแทรกซ้อนที่มีอยู่ มักตอนลูกแกะและตัดหางร่วมกัน
เพื่อลดจ�ำนวนครั้งที่พวกมันถูกจับ โดยปกติควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคลอสตริเดียมให้แก่แม่แกะและแม่แพะก่อนคลอด ลูกของ
พวกมันจึงได้รับภูมิคุ้มกันทางนมน�้ำเหลือง (de la Rosa et al., 1997) การท�ำเช่นนี้ลดอุบัติการของโรคบาดทะยักหลังการตัด
หางหรือการตอน ถ้าแม่แกะและแม่แพะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนคลอดอาจให้สัตว์ได้รับแอนตี้ท็อกซินต่อโรคบาดทะยักเมื่อ
ท�ำการตอนและตัดหางและมีความเสี่ยงต่อโรคบาดทะยัก

ความไม่สบายและความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังการตอนและการตัดหาง
การตัดหางและการตอนสามารถเป็นเหตุให้ลกู แกะเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมซึง่ เหมือนกันกับกรณีความไม่สบาย
และความเจ็บปวดเฉียบพลัน (ดูตัวอย่าง Wood et al., 1991; Sutherland et al., 1999; Price and Nolan, 2001; Kent et al.,
2000, 2004) การใช้ห่วงยางโดยไม่ให้ยาแก้ปวด ยาสลบเฉพาะบริเวณ หรือการท�ำให้เส้นประสาทชา (เช่น การใช้คีมประเภท
Burdizzo เพื่อหนีบเนื้อเยื่อที่โคนเหนือห่วงยาง) เพิ่มอาการไม่สบายและความเจ็บปวดเฉียบพลัน สามารถลดหรือก�ำจัดอาการ
ของความไม่สบายและความเจ็บปวดเฉียบพลันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห่วงยางเพื่อการตัดหางและการตอน ด้วยการระงับปวด
ด้วยยาสลบเฉพาะบริเวณ และการท�ำให้เส้นประสาทชา(Wood et al., 1991; Sutherland et al., 1999; Price and Nolan, 2001;
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Kent et al., 2000, 2004) สมาคมสัตวแพทย์แห่งออสเตรเลียแนะน�ำว่าการตัดหางและการตอนแกะที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน
ควรปฏิบตั เิ หมือนกับวิธดี ำ� เนินการผ่าตัดใหญ่ และควรใช้การระงับปวดหรือการท�ำให้สลบอย่างเหมาะสม (http://avacms.eseries.
hengesystems.com.au/AM/Template.cfm?Section = Policies;accessed Nov. 13, 2008)
บุคลากรที่ท�ำงานกับแกะและแพะในการวิจัยและการสอน และ IACUC ควรพิจารณาวิธีที่ใช้เพื่อการตัดหางและ
การตอนว่าท�ำให้เกิดอาการความไม่สบายและความเจ็บปวดเฉียบพลันหรือไม่ การศึกษาโดยการสังเกตสามารถท�ำได้ ณ ทีเ่ ลีย้ ง
และมีสงิ่ ตีพมิ พ์ทางวิทยาศาสตร์อยูพ่ อประมาณเพือ่ การตัดสินใจตามความรูท้ มี่ ี ถึงแม้วา่ ไม่ได้มกี ารศึกษาวิธที ใี่ ช้เพือ่ การตัดหาง
และการตอนทุกวิธี (Wood et al., 1991; Sutherland et al., 1999; Price and Nolan, 2001; Kent et al., 2000, 2004) ถ้าวิธีที่
ใช้ท�ำให้เกิดอาการของความไม่สบายและความเจ็บปวด ดังนั้น IACUC ควรท�ำงานร่วมกับบุคลากรผู้ใช้แกะและแพะในการวิจัย
และการสอน เพื่อพัฒนาวิธีด�ำเนินการเพื่อการลดหรือขจัดความไม่สบายและความเจ็บปวดตามหลังการตัดหางและการตอน
และการน�ำไปประยุกต์ใช้

การจี้ปุ่มเขาและการตัดเขา
ควรท�ำการจี้ปุ่มเขาแพะที่อายุน้อยกว่า 1 เดือนเพราะมีวิธีด�ำเนินการง่ายและมีประสิทธิภาพต่อการก�ำจัดปุ่มเขาออก
ทั้งหมด ควรใช้การจี้ด้วยความร้อนเมื่อท�ำได้และพิจารณาเลือกเป็นวิธีแรก ถึงแม้ว่ามีวิธีอื่นๆ เช่น การผ่าตัด การใช้ความเย็น
จัด และการป้ายด้วยกรด ถ้าการจี้ปุ่มเขาหรือตัดเขาแพะรุ่นท�ำให้เกิดความไม่สบาย ความเครียดและ (หรือ) ความเจ็บปวด
IACUC ประจ�ำที่นั้นควรท�ำงานร่วมกับบุคลากรผู้ใช้แกะและแพะในการวิจัยและการสอนเพื่อพัฒนาวิธีด�ำเนินการที่ลดหรือขจัด
ความไม่สบายและความเจ็บปวดตามหลังการตัดหางและการตอนอย่างได้ผล และน�ำไปประยุกต์ใช้ ควรตัดเขาของแพะโตเต็ม
วัยโดยการวางยาสลบทั้งตัว หรือการท�ำให้ซึมและการท�ำให้ชาเฉพาะบริเวณเนื่องจากเนื้อเยื่อที่เขาของแพะอายุมากกว่ามี
กายวิภาคและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องและการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพะเพศผู้
ไม่แนะน�ำการตัดเขาในการปฏิบัติกับแกะ ถึงแม้ว่าเคยมีการรายงานวิธีด�ำเนินการส�ำหรับการตัดเขาแกะเพศผู้
แต่ไม่ได้ยับยั้งการโตของเขาแกะทั้งหมด แม้ว่าหลังจากการท�ำครั้งที่สองหนึ่งเดือนหลังการท�ำครั้งแรกแล้วก็ตาม ต�ำแหน่งที่
ตัดเขาออกไปดึงดูดแมลงวันมาตอม และการตัดเขาก็ไม่ได้ทำ� ให้แกะแสดงออกทางกรรมพันธุ์ เหมือนกับแกะไม่มเี ขา (Dun, 1963)
อย่างไรก็ดีเขาของแกะเพศผู้ อาจม้วนและยาวมากพอที่จะงอกยาวจนชนหัวของมัน เพื่อป้องกันสิ่งนี้ควรตัดแต่งและฝนเขา
ของแกะท�ำให้ปลายทูแ่ ต่ไม่ควรตัดเนือ้ เยือ่ ภายในเขา อาจใช้มดี ชนิดทีฟ่ นั ละเอียดเพือ่ ตัดและแต่งเขาเพือ่ ไม่ทำ� อันตรายต่อแกะ
แกะตัวอื่น และมนุษย์

การตัดแต่งหนังส่วนเกิน
เพราะว่าหนังที่หย่อนยานและขนที่หนาของแกะเมอริโน ท�ำให้มีแมลงวันรุมตอมมากกว่าพันธุ์อื่นๆ ซึ่งเป็นเหตุท�ำให้
ไม่สบาย ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและมักมีการตาย  วิธีด�ำเนินการผ่าตัดเรียกว่า mulesing ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตัดหนัง
หย่อนยานที่มีขนปกคลุมและลดการถูกแมลงวันรุมตอม (รายละเอียดของวิธีด�ำเนินการผ่าตัด mulesing ดู Primary Industries
Standing Committee, 2006; Paull et al., 2007) วิธีปฏิบัติ mulesing มักท�ำกันในสองสามประเทศ แต่ไม่ท�ำในสหรัฐฯ
หรือประเทศอืน่ ทีม่ แี กะพันธุเ์ มอริโนอยูน่ อ้ ย ถึงแม้วา่ ดูเหมือนว่า mulesing อาจเป็นการลดอุบตั กิ ารของการมีแมลงวันรุมตอม
แต่ก็มีการวิพากย์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่ามีความไม่สบายและความเจ็บปวดเกิดขึ้นร่วมกับการปฏิบัติ ดังนั้น ในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เคยท�ำ  mulesing เป็นปกติก�ำลังเลิกปฏิบัติ   ภาคอุตสาหกรรมขนสัตว์ในออสเตรเลียประกาศ
ในปี 2004 ว่าการท�ำ mulesing จะยุติลงภายในปี 2010 จนกว่าจะถึงเวลานั้น ประมวลหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพสัตว์
แกะ (Primary Industries Standing Committee, 2006) อธิบายวิธีด�ำเนินการ mulesing ซึ่งต้องปฏิบัติตาม การศึกษาเมื่อเร็วๆ
นีเ้ สนอว่า การให้การสลบเฉพาะทีแ่ ละยาต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์ทอี่ อกฤทธิย์ าวนานร่วมกัน สามารถลดความไม่สบาย
และความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับ mulesing (Paull et al., 2007)  แต่กระนั้น mulesing ก็ยังไม่เป็นวิธีที่ยอมรับและ IACUC ควรต่อ
ต้านการอนุมัติการท�ำ mulesing ในการวิจัยและการสอน

แกะและแพะ
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การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
บทที่ 4 อ้างถึงการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม ดูรายละเอียดเรื่องการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของแกะและแพะ

การจับและการขนส่ง
หนังสือ คู่มือการผลิตแกะ (ASIA, 2002) และ คู่มือการดูแลแกะ (Shulaw, 2005) มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่ง
อ�ำนวยความสดวกในการจับและการขนส่ง ควรพิจารณาข้อมูลบทที่ 5 การจับและการขนส่งแกะ

การพิจารณาเป็นพิเศษ
แกะนมและแพะนม
มีการใช้แกะและแพะเป็นสัตว์ให้น�้ำนมมาแล้วหลายศตวรรษ และยังใช้แกะและแพะนมเพื่อการวิจัยและการสอนใน
หลายประเทศมาหลายสิบปี อย่างไรก็ตาม ในอเมริกาเหนือการวิจยั และการสอนทีใ่ ช้แกะและแพะนมยังเป็นสิง่ ค่อนข้างใหม่ สิง่
ตีพิมพ์ต่างๆ เช่น หลักเกณฑ์เพื่อแกะนมในอเมริกาเหนือ (Berger et al., 2004) การจัดการและโรคของแพะนม (Guss, 1977)
และ คูม่ อื การผลิตแกะ (ASIA, 2002) อธิบายเรือ่ งการจัดการและการดูแลแกะและแพะนม ข้อมูลในบทที่ 7 เรือ่ งโคนมในหนังสือ
ข้อแนะน�ำฉบับนี้ใช้ได้กับแกะและแพะด้วย ถึงแม้ว่ารายละเอียดการรีดนมของแกะ แพะและโคมีความจ�ำเพาะกับชนิดของสัตว์
และควรพัฒนาแผนการจัดการโดยค�ำนึงถึงข้อคิดนี้
ถึงแม้ว่าความต้องการขั้นพื้นฐานและการจัดการของแกะและแพะนม เหมือนกันกับความต้องการของสัตว์ให้เนื้อ
เครือ่ งจักรหรือการรีดนมด้วยมือเพือ่ การรีดเก็บน�ำ้ นมส�ำหรับขบวนการต่อไปหลายอย่างทีม่ คี วามจ�ำเพาะกับสัตว์ให้นม สิง่ เหล่า
นี้ได้แก่ การออกแบบ สุขอนามัย และการบ�ำรุงรักษาโรงรีดน�้ำนม และการจัดการและการเก็บอุปกรณ์ การย้ายสัตว์และการจับ
บ่อย การดูแลเต้านมอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มความเสี่ยงของเต้านมอักเสบ การเลี้ยงลูกสัตว์ด้วยแม่เทียม (ส�ำหรับวิธีให้ดูที่
Umberger, 1997; Berger et al., 2004) เพื่อป้องกันพวกมันจากการแก่งแย่งกินน�้ำนมซึ่งสามารถเก็บรวบรวมเข้ากระบวนการ  
การจัดการโภชนาการเพือ่ เพิม่ และด�ำรงผลผลิตน�ำ้ นม และการจัดการโภชนาการเพือ่ ท�ำให้มผี ลต่อคุณภาพของน�ำ้ นมบ้างไม่มาก
ก็นอ้ ย  ควรประเมินส่วนประกอบแต่ละอย่างของการผลิตน�ำ้ นมเพือ่ ประกันสุขภาพและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องแกะและแพะ ก่อน
การเริ่มโปรแกรมการวิจัยและการสอน แกะและแพะนมต่างๆ

โรคสัตว์สู่คน
ควรอธิบายให้บุคลากรผู้ท�ำงานกับแกะและแพะในการวิจัยและการสอนทราบถึงโรคสัตว์สู่คน ความเสี่ยงของการได้
รับโรคสัตว์สู่คน การลดโอกาสได้รับเชื้อโรคสัตว์สู่คนท�ำได้อย่างไร  และทราบอาการ กลุ่มอาการต่างๆ และการรักษาโรคสัตว์สู่
คนที่มักพบบ่อย ดูข้อมูลเพิ่มเติมบทที่ 2 การดูแลสัตว์เกษตร

การควบคุมสัตว์ผู้ล่า
ในบริเวณทางภูมิศาสตร์บางแห่งและในระหว่างฤดูกาลบางฤดู การป้องกันจากสัตว์ผู้ล่า (เช่น สุนัข หมาใน หมี
หมาป่า สิงโตภูเขาและนกบางชนิด) เป็นส่วนส�ำคัญของการให้การดูแลแกะและแพะ วิธีที่นิยมมากกว่าเป็นวิธีการควบคุมโดย
ไม่ ท� ำ ให้ ต าย (เช่ น สั ต ว์ เ ฝ้ า ยาม แสง เสี ย งและการล้ อ มรั้ ว ) แต่ อ าจไม่ เ พี ย งพอ มี ก ารล้ อ มรั้ ว พิ เ ศษ เช่ น อาจใช้
ตาข่ายไฟฟ้าเพื่อกีดกันสัตว์ผู้ล่าบางชนิดจากทุ่งปศุสัตว์ (ASIA, 2002) ต้องปฏิบัติวิธีการควบคุมโดยท�ำให้ตายอย่างเหมาะสม
เพือ่ ลดการบาดเจ็บและสูญเสียแกะและแพะ ตามกฎหมายแห่งรัฐบาลกลางและรัฐประจ�ำถิน่ และค�ำสัง่ ต่างๆ ส�ำนักงานบริการ
การตรวจสัตว์และพืช  ส�ำนักงานบริการสัตว์ป่าแห่ง USDA มีความเชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าและพิทักษ์ทรัพยากร
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เกษตรเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญและอาจติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือส�ำหรับการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมสัตว์ผู้ล่าที่ได้
ผลส�ำเร็จและถูกกฎหมาย

สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด
สภาพห้องปฏิบัติการบางแห่งไม่อนุญาตหรือให้ใช้แปลงหรือทุ่งใดๆ   สภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจรวมทั้งการเลี้ยงใน
แปลงขุนกลางแจ้งแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไป การเลี้ยงใน/นอกโรงเรือน หรือการเลี้ยงในโรงเรือนตลอดเวลาร่วมกับการปูพื้นผิวด้วย
วัสดุธรรมชาติหรือผลิตขึ้นมาและการให้วัสดุรองนอนหลายอย่าง (เช่น ฟาง ขี้กบไม้ ผลิตภัณฑ์กระดาษใช้ซ�้ำ   ทราย ดิน หรือ
ปุ๋ยผสม)
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและการสอนบางอย่างต้องการให้เลี้ยงแกะและแพะภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการอย่างเข้ม
งวด วิธีด�ำเนินการอย่างเข้มงวดของแกะและแพะที่ต้องมีการจับบังคับเป็นเวลานาน การเก็บตัวอย่างบ่อยๆ การเก็บตัวอย่าง
มูลและปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ หรือวิธีด�ำเนินการอื่นอาจมีความเครียดน้อยกว่าถ้ามีการฝึกพวกมันให้เคยชินและปรับตัวต่อ
การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด (Bowers et al., 1993; Hsieh et al., 1996) อาจเลี้ยงแกะและแพะในคอก ซองส�ำหรับ
เมตาบอลิซึม ซองจับบังคับ ห้องวัดการหายใจ หรือห้องศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อวิธีด�ำเนินการเหล่านี้ การเลี้ยงดูแกะ
และแพะถือว่าพวกมันเป็นสัตว์สังคมและชอบการมีเพื่อน โดยทั่วไปไม่ควรเลี้ยงแกะและแพะโดดเดี่ยวในสภาพแวดล้อมแบบ
เข้มงวด และพวกมันควรมองเห็นสัตว์ตัวอื่นๆ (Matteri et al., 1984; Apple et al., 1995; Kannan et al., 2002) ท�ำได้เฉพาะ
เมื่อมีเหตุผลว่าสมควรและมีโปรโตคอลที่ได้รับอนุมัติแล้วบ่งถึงการแยกเลี้ยงเท่านั้น (เช่น ห้องส�ำหรับเมตาบอลิซึม การหายใจ
หรือห้องศึกษาสภาพแวดล้อม) ที่ได้รับการพิจารณาใช้รูปแบบการอยู่อาศัยเช่นนี้ส�ำหรับแกะและแพะ
วิธปี ฏิบตั ทิ ที่ ำ� บ่อยและมีประโยชน์คอื การตัดขนแกะและแพะผลิตขนก่อนย้ายพวกมันไปยังสภาพการเลีย้ งในห้องปฏิบตั ิ
การอย่างเข้มงวด การท�ำเช่นนี้เพิ่มสุขอนามัยของสัตว์และสถานที่  มักป้องกันการกินอาหารลดลงและการลดขนาดตัวของสัตว์
การให้สตั ว์มพี นื้ ทีใ่ ช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าจัดการแกะและแพะภายใต้สภาพการเลีย้ งในห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเข้มงวด
เป็นเวลายาวนานควรจัดท�ำและปฏิบัติตามโปรแกรมการดูแลกีบ
ควรดูแลแกะและแพะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดให้สัตว์สะอาดและแห้ง ก�ำจัดสิ่งขับถ่ายตาม
ตารางเวลาอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้สตั ว์สะอาด ควรล้างคอกและซองเมือ่ เริม่ ระยะเวลาการทดลองแต่ละช่วงเวลาอย่างถีถ่ ว้ นและ
หลังจากนั้นตามจ�ำเป็น การเก็บถังใส่มูลและปัสสาวะของสัตว์ข้ึนอยู่กับการออกแบบและการก่อสร้างหน่วยนั้นๆ   ควรรักษา
ความสะอาดและหลีกเลีย่ งการมีแมลงวัน ควรมีขนาดคอก ซองและซองบังคับใหญ่เพียงพอเพือ่ ให้แกะและแพะยืนขึน้ และนอน
ลงอย่างไม่ล�ำบาก และมีท่าทางการยืนและการนอนตามปกติ
การออกก�ำลังกายของแกะและแพะที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการมีจ�ำกัด ควรสังเกตอาการสัตว์ในสภาพ
แวดล้อมเหล่านีอ้ ย่างน้อยวันละหนึง่ ครัง้ ควรมีการตัดสินใจช่วงระยะเวลาซึง่ อาจเลีย้ งแกะและแพะในสภาพแวดล้อมเหล่านีก้ อ่ น
ย้ายออกไปสู่พื้นที่มากกว่าเพื่อการออกก�ำลังกาย บนพื้นฐานอย่างมืออาชีพและตามประสบการณ์   IACUC ควรประเมินการ
ศึกษาทีต่ อ้ งให้เลีย้ งแกะและแพะในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเข้มงวด ควรใส่ใจต่อระยะเวลาทีจ่ ำ� กัดการออกก�ำลังกาย
โดยเฉพาะเจาะจง ควรให้โอกาสสัตว์ได้ออกก�ำลังกายประจ�ำถ้าการออกก�ำลังกายไม่มีผลกระทบต่อโปรโตคอลการทดลอง ถ้า
เลี้ยงแกะและแพะในสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวดควรใส่ใจโดยเฉพาะต่อความอยากอาหาร การขับถ่ายมูลและปัสสาวะ และ
สภาพของขาและกีบ   มักเกิดการกัดกร่อนพื้นผิวคอกของสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดน้อยกว่าพื้นดินของคอก
กลางแจ้ง และการลดกิจกรรมของแกะและแพะในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดอาจจ�ำกัดการสึกของกีบ ดังนั้น
ความถี่ของการแต่งกีบอาจท�ำบ่อยกว่าเมื่อเลี้ยงแกะและแพะในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด
อีกด้านหนึง่ ของสภาพแวดล้อมห้องปฏิบตั กิ ารอย่างเข้มงวดทีค่ วรค�ำนึงถึง คือสัตว์ทไี่ ม่ตอ้ งการและสัตว์กอ่ ความร�ำคาญ
ได้แก่ นก สัตว์ฟันแทะ แมลง และแมว สัตว์ก่อความร�ำคาญสามารถเป็นแหล่งของโรคส�ำหรับแกะและแพะ ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
แวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์ แปลงขุน หรือที่อยู่ในโรงเรือนพื้นที่จ�ำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสภาพแวดล้อม
ของการปฏิบัติ การศึกษา และการผลิต การจัดการเฉพาะที่ หรือ IACUC ควรทบทวนความจ�ำเป็นเพื่อการควบคุมสัตว์ก่อความ
ร�ำคาญอย่างเพียงพอ รังนกและคอนเกาะในโรงเรือนสามารถแพร่โรคสู่แกะและแพะ วิธีการควบคุมนกอาจมีการวางตาข่าย
หรือแผ่นกั้นที่ช่องเปิดของอาคารและการก�ำจัดบริเวณคอนเกาะที่เป็นไปได้ทั้งหมด  สัตว์ฟันแทะอาจเป็นพาหะของโรคเฉพาะ
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จ�ำนวนหนึ่ง ควรพิจารณาการจัดท�ำโปรแกรมการตรวจตราและ (หรือ) ดักจับ สิ่งดึงดูดสัตว์ฟันแทะต่างๆ (เช่น การเก็บอาหาร
ที่เปิดไว้ อาหารเหลือทิ้ง ขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีมากเกินไป) ควรจัดการให้มีน้อยที่สุดหรือก�ำจัดออกไปเมื่อท�ำได้ ส�ำหรับสถานที่
ทีม่ ปี ญ
ั หาแมลงวันคุกคาม หรือยุงซึง่ สามารถแพร่เชือ้ ไวรัสต่างๆ เช่น ไวรัสเวสไนล์ ควรพิจารณาโปรแกรมการก�ำจัดและท�ำลาย
(การมีแมลงวันคุกคามหรือมีหนอนแมลงวันเจาะเป็นสภาวะที่ตัวอ่อนของปรสิตกินเนื้อเยื่อยังมีชีวิตหรือตายแล้วเป็นอาหาร)
โดยปกติการจัดการเฉพาะแห่งหรือการบริหารโดยมี IACUC เป็นผู้รับผิดชอบการทบทวนโปรแกรมแต่ละแห่ง และพิจารณาว่า
วิธีการดังกล่าวเหล่านั้นมีความจ�ำเป็นหรือไม่ หรือเหมาะสมกับสัตว์ที่ได้รับการดูแล

การเปลี่ยนแปลงจีนและการโคลน
การเปลี่ยนแปลงจีน (Transgenics) เป็นเทคโนโลยีที่ได้เริ่มท�ำมาก่อนในหนูไมซ์ (Gordon et al., 1980) มีการผลิตแกะ
และสุกรที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจีนตัวแรก (Hammer et al., 1985) และท�ำในแพะตามหลังไม่นาน (Ebert et al., 1991) หลัง
จากนั้นได้มีการขยายออกไปและมักพบสัตว์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจีนเป็นปกติในโปรแกรมและสถานที่ต่างๆ  การใช้สัตว์ที่ได้
รับการเปลี่ยนแปลงจีนมีอยู่อย่างกว้างขวางไม่เฉพาะในการศึกษาหน้าที่ของจีนเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาสัตว์ตัวแบบส�ำหรับ
โรคของสัตว์ การเพิ่มการทนทานต่อโรค การเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะทางการผลิต และการผลิตโปรตีนต่างๆ  (เช่น ผลิตภัณฑ์
ที่ผสมผสานทางชีวเภสัช) ในของเหลวทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น น�้ำนม เลือด ปัสสาวะและน�้ำเชื้ออสุจิอีกด้วย (Nieman and
Kues, 2003)
การเปลี่ยนแปลงจีนและการโคลนน�ำมาซึ่งการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของแกะและแพะที่เพิ่มเติมมากขึ้นและมี
ความเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้าใจหน้าทีข่ องจีนตามปกติในตัวสัตว์และสมดุลของร่างกายอย่างถีถ่ ว้ นเป็นความ
จ�ำเป็นเพือ่ เพิม่ โอกาสการตรวจพบหน้าทีข่ องจีนทีผ่ ดิ ปกติไป มักแสดงออกเป็นสรีระของแกะและแพะทีผ่ ดิ ปกติสบื เนือ่ งจากจีน
ที่รับมาจากภายนอก หรือชิ้นส่วนของจีนที่เพิ่มเข้าไปซึ่งอาจเกิดขึ้นในสัตว์บางตัว นอกจากนี้การมีจีนจากภายนอกในสภาวะ
homozygous อาจแสดงความผิดปกติหรือสภาวะถึงตายต่างๆ ที่ไม่พบเมื่อมีสภาวะ hemizygous
ปัญหาอีกข้อหนึง่ ทีเ่ กีย่ วกับการผลิตโปรตีนหรือไม่ เป็นผลของจีนทีเ่ ปลีย่ น พบมีอยูใ่ นตัวแกะหรือแพะแล้ว หรือโปรตีน
ชนิดใหม่ของสัตว์ที่เปลี่ยนจีนหรือไม่  ความเข้าใจหน้าที่ของโปรตีนเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการคาดการณ์ผลกระทบต่อสัตว์ที่เป็น
ไปได้  ในบางกรณีอาจดัดแปลงหรือเสริมอาหารเพื่อให้โภชนะเฉพาะบางอย่าง หรือบางกลุ่มที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
การพัฒนาเทคโนโลยีการโคลนด้วยการเปลีย่ นย้ายนิวเคลียสกลายเป็นวิธที ไี่ ด้รบั ความนิยมมากกว่าในการผลิตแกะที่
เปลี่ยนแปลงจีน (Campbell et al., 1996; Wilmut et al., 1997) และแพะ (Baguisi et al., 1999; Keefer et al., 2001) และการ
โคลนได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทัง้ หมด อย่างไรก็ดกี ารโคลนด้วยการเปลีย่ นย้ายนิวเคลียสท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพ
เพิม่ เติมขึน้ อีกในสัตว์จำ� นวนเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น การรอดชีวติ ของตัวอ่อนลดลง ร่วมกับการเพิม่ อัตราความสูญเสียลูกในครรภ์
การสลายตัวของตัวอ่อนหรือการเพิม่ อัตราการแท้งลูกถ้าการสูญเสียลูกอ่อนมีระหว่างระยะท้ายของการตัง้ ท้อง โปรโตคอลควร
ระบุความเป็นไปได้ของการสูญเสียลูกอ่อนและอธิบายการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมและสถานะต่างๆ
โอกาสการมีสรีระที่ผิดปกติโดยอาจไม่มีหรือมีอาการทางคลินิกในสัตว์ที่ได้เปลี่ยนจีนหรือผลิตมาจากการโคลน
อาจมีต่อไปหลังเกิดและไปสู่ลูกเกิดใหม่ และระยะก่อนเป็นหนุ่มสาวตอนต้น (Hill et al., 1999; Wells, 2005; Farin et al., 2006;
Loi et al., 2006; Fletcher et al., 2007) ในสัตว์ขนาดใหญ่บางชนิดมีรายงานความผิดปกติของระบบไต หัวใจ การหายใจ ตับ
การสร้างเลือดและภูมิคุ้มกันแล้ว อย่างไรก็ดีถ้าสัตว์จ�ำนวนน้อยมีความผิดปกติเหล่านี้สามารถได้รับการสนับสนุนทางคลินิก
ตลอดเวลาทีส่ ตั ว์เจริญเติบโตขึน้ ความผิดปกติตา่ งๆ หายไปและสัตว์สามารถมีชวี ติ อย่างปกติและมีสขุ ภาพดี (Chavatte-Palmer
et al., 2002) โปรโตคอลควรแจกแจงความผิดปกติต่างๆ ที่มีโอกาสเป็นได้เหล่านี้ และมีแผนการอย่างชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งต่างๆ ถ้าเกิดขึ้น
ผลการวิจยั การประเมินความเสีย่ งและค�ำแนะน�ำทางกฎหมายส�ำหรับประสิทธิภาพเนือ้ น�ำ้ นม การสืบพันธุแ์ ละตัวแปร
อื่นที่บ่งว่าสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปกติและมีสุขภาพดี  (Enright et al., 2002; Walsh et al., 2003; Tayfur
Tecirlioglu et al., 2006; FDA, 2008, 2009a,b) การศึกษาสัตว์ที่ผลิตจากสัตว์รุ่นแรกจากการโคลนและในรุ่นต่อมาแสดงว่าพวก
มันไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งพบในสัตว์จ�ำนวนน้อยที่ผลิตจากการโคลนรุ่นแรก โดยความจริงแล้วการสืบทอดผ่าน
ทางการสืบพันธุ์อาจตรงกันข้ามกับรูปแบบผิดปกติซึ่งได้พบที่ระดับ DNA ในสัตว์ที่ได้รับการโคลนรุ่นแรก (Wells, 2005)  
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ถึงกระนัน้ การตรวจสอบสัตว์ในรุน่ ต่อๆ ไปอย่างเหมาะสมจะแสดงให้ทราบความเป็นไปได้วา่ มีรปู แบบความผิดปกติทอี่ าจจะไม่
ได้รับการแก้ไขในสัตว์รุ่นต่อมา
การผลิตแกะและแพะที่เปลี่ยนจีนด้วยการท�ำ  microinjection หรือการเปลี่ยนถ่ายนิวเคลียสไม่ได้เป็นความพยายาม
ของการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์อกี ต่อไป และได้มกี ารพัฒนาระบบการผลิตขึน้ ในขณะนี้ อย่างไรก็ดกี ารวิจยั และการพัฒนาในสาขา
นี้ยังเพิ่งเริ่มต้น และยังไม่พบธรรมชาติและขอบเขตของผลกระทบของการโคลนด้วยการย้ายนิวเคลียสที่มีโอกาสเป็นได้ทั้งหมด  
หน่วยงานหรือสถาบันซึ่งเลี้ยงและดูแลแกะและแพะที่เปลี่ยนจีนควรเตรียมและสามารถจัดการประเด็นต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
สัตว์เหล่านี้ และต้องจัดให้มีการก�ำกับดูแลเพิ่มขึ้นจากการค�ำนึงทางกฎหมาย
ดังนั้นการจัดการเฉพาะที่หรือการควบคุมโดย IACUC ต้องมีความรับผิดชอบต่อการทบทวนแต่ละโปรแกรม และควร
มีการก�ำหนดมาตรฐานและการปฏิบัติการดูแลและการใช้สัตว์สูงเกินกว่ามาตรฐานและการปฏิบัติตามปกติหรือไม่ ข้อมูลเพิ่ม
เติมเรื่องการก�ำกับดูแลตามกฎหมายต่อสัตว์ที่เปลี่ยนจีน ของนักวิจัย และ (หรือ) สถาบันมีอยู่ในหนังสือ ค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
อุตสาหกรรม: กฎข้อบังคับส�ำหรับสัตว์พันธุวิศวกรรมที่มี Recombinant DNA Constructs ตามพันธุกรรม (FDA, 2009b)

สารก่อภูมิแพ้ของแกะและแพะ
ไม่ค่อยพบ สารก่อภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแกะ มีรายงานผิวหนังอักเสบที่เกี่ยวกับการจับขนแกะและการจับแกะหรือขน ยัง
ไม่พบสารก่อภูมิแพ้ของแพะที่มีผลต่อมนุษย์

การุณยฆาต
แกะและแพะที่บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือสัตว์ที่เจ็บป่วยและมีโอกาสรอดน้อยควรได้รับการท�ำให้ตาย ค�ำแนะน�ำเรื่อง
การุณยฆาต ของ AVMA (AVMA, 2007) ระบุวิธีที่เหมาะสมส�ำหรับแกะและแพะ มีทั้งการฉีดยาสลบเกินขนาดหรือการฉีด
สารละลายส�ำหรับการรุณยฆาต การยิงด้วยเครือ่ งยิงสลักและการท�ำให้เลือดออกหมดตัว หรือการยิงให้ตายทีห่ วั อย่างระมัดระวัง
ด้วยปืน AVMAแนะน�ำวิธีอื่นๆ ซึ่งอาจใช้ถ้ามีอุปกรณ์อย่างถูกต้องและความช�ำนาญ  ในทุกกรณีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนและมี
ทักษะควรเป็นผูด้ ำ� เนินการ และจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์และการจับสัตว์อย่างถูกต้องตลอดกระบวนการ ตาม
กฎหมายและค�ำสัง่ ของรัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับซากสัตว์ ซากของสัตว์ทที่ ำ� ให้ตายด้วยยาบาบิทเู รตอาจมีสารตกค้าง
ที่อาจเป็นอันตราย และควรก�ำจัดซากสัตว์เหล่านี้ด้วยวิธีซึ่งป้องกันสัตว์ป่ากิน

คอกพักสัตว์และการเก็บ
ควรสร้างและจัดการคอกพักสัตว์เก็บปศุสัตว์ไว้ชั่วคราว เพื่อดูแลแกะและแพะระหว่างเวลามาถึงโรงฆ่าสัตว์และเวลา
ช�ำแหละซาก ควรออกแบบและจัดการสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของคอกชั่วคราวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสามารถดูแลสัตว์
อย่างถูกต้องและคงความปลอดภัยระหว่างการขนส่งและการช�ำแหละ ควรค�ำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างทีส่ มั พันธ์กบั สวัสดิภาพสัตว์
ความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือการสอน (Weeks, 2008) ปัจจัยเหล่านั้น
ได้แก่ อัตราการเก็บสัตว์และพื้นที่ต่อตัว การล้อมรั้วอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพิงพักเพื่อป้องกันสัตว์ระหว่างสภาพ
อากาศรุนแรง บริเวณที่นอนมีการระบายน�้ำได้ดีซึ่งสามารท�ำความสะอาดอย่างถี่ถ้วนระหว่างกลุ่มของสัตว์ พื้นผิวของคอก
คุณภาพและปริมาณของอากาศ (เช่น การระบายอากาศ) เสียง แสงทีเ่ พียงพอส�ำหรับการตรวจติดตามและตรวจดูสตั ว์ คอกแยก
เลีย้ งส�ำหรับสัตว์ปว่ ยหรือบาดเจ็บ ซึง่ เข้าสูบ่ ริเวณท�ำให้สลบได้งา่ ย  สามารถให้อาหารและน�ำ้ อย่างเพียงพอถ้าสัตว์จะอยูใ่ นคอก
พักสัตว์เป็นระยะเวลายาวนาน การออกแบบให้สามารถจับสัตว์ได้อย่างสงบและเงียบเพือ่ หลีกเลีย่ งความเครียดอย่างไม่จำ� เป็น
ก่อนการช�ำแหละ และมีแนวทางเดินซึ่งกระตุ้นให้สัตว์เคลื่อนไปในทิศที่ต้องการ มีแยกมุมเล็กน้อยเท่าที่ท�ำได้ และไม่มีการ
กีดขวางทางกายภาพ หรือการจัดให้มีแสงสว่างที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือแสงตามธรรมชาติซึ่งท�ำให้สัตว์หยุดชะงัก เพราะว่ามีการ
ออกแบบและการจัดการคอกพักสัตว์หลายวิธีตลอดจนการค�ำนึงเฉพาะสถานที่ ควรพัฒนาโปรโตคอลบนพื้นฐานสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและเสนอให้ IACUC ประจ�ำที่พิจารณาและอนุมัติ วิธีด�ำเนินการทั้งหมดในสหรัฐฯ เพื่อการช�ำแหละสัตว์ที่ใช้ในการวิจัย
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และการสอนซึ่งจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลกลาง ข้อ 7 บทที่ 48 เรื่องวิธีการช�ำแหละปศุสัตว์
อย่างมีมนุษยธรรม(http://www.access.gpo.gov/uscode/title7/chapter48_.html)
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บทที่ 11: สุกร

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

สุ

กรปรับตัวต่อระบบการผลิตหลากหลายแบบได้อย่างง่ายดาย (Pork Industry Handbooks, undated and 1978 to present;
MWPS, 1983; Baxter, 1984; Whittemore, 1993) ระดับของการจัดการทีน่ ำ� มาปฏิบตั คิ วรเท่ากันกับข้อก�ำหนดของระบบ
การผลิตเพื่อรับประกันว่าสุกรอยู่อย่างสบาย ในระบบที่ดีจ�ำเป็นต้องมีผู้เลี้ยงปศุสัตว์ให้การดูแลเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสุกร ควรใส่ใจโดยเฉพาะต่อการจัดการอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (ตาราง 11-1) ได้แก่
การป้องกันการตากแดดเป็นเวลานาน การระบายอากาศ ความดันไอน�ำ้ สภาพของพืน้ พืน้ ทีต่ อ่ สุกรหนึง่ ตัว การจัดการสิง่ ปฏิกลู
ปริมาณ และคุณภาพของอาหารและน�้ำ และการป้องกันโรคและความเครียด
การจัดการปกติประจ�ำวันตามแผนงาน ท�ำให้สกุ รพัฒนากิจวัตรประจ�ำวันของพวกมันได้ บุคลากรผูด้ แู ลสัตว์ควรวางแผน
ส�ำหรับการจัดการสุกรภายใต้สภาพอากาศแปรปรวนเกินขีดและสภาวะฉุกเฉินต่างๆ บุคลากรควรให้การสัตวบาลอย่างเหมาะ
สม เพือ่ ลดความเครียดจากสภาพแวดล้อมและความทรมานของสัตว์ให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ ผูด้ แู ลสัตว์ควรคุน้ เคยกับพฤติกรรมของสุกร
ปกติและสุกรที่มีความเครียด หรือเมื่อพวกมันมีความเป็นอยู่ที่ดีลดลง เพื่อการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งในขั้นตอนการออกแบบ
และการปฏิบัติประจ�ำวัน ควรใส่ใจกับการขับถ่ายของสุกรและบริเวณพักผ่อนที่สัตว์ชอบ ควรมีการเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและ
ปัสสาวะระหว่างคอกน้อยที่สุด เช่นเดียวกันนี้ บุคลากรผู้ดูแลสัตว์ควรระมัดระวังตามที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อก่อโรค
ระหว่างเล้าและระหว่างโรงเรือน แม้ว่าอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งเดียวกัน

สภาพแวดล้อมจุลภาค
สภาพแวดล้อมจุลภาคประกอบด้วยปัจจัยภายนอกตัวสัตว์ทั้งหมด รวมทั้งสภาพแวดล้อมความร้อน (อุณหภูมิ
ของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ และความชื้น) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (คอก ผนังและพื้น) สภาพแวดล้อมทางสังคม
และสภาพแวดล้อมด้านจุลชีพ สภาพแวดล้อมอุณหภูมิเป็นองค์ประกอบที่จัดการยากที่สุด เพราะสุกรอายุแตกต่างกันมีความ
ต้องการความร้อนแตกต่างกัน ดังนั้น การจัดการสุกรตามพื้นฐานความจ�ำเป็นความร้อนที่เหมาะสมของพวกมันในแต่ละช่วง
ของการผลิตเป็นสิ่งส�ำคัญ อุณหภูมิวิกฤตขั้นต�่ำของสุกรรุ่นมีค่าสูงกว่าสุกรอายุมากกว่า ดังนั้น อุณหภูมิสภาพแวดล้อมจ�ำเป็น
ต้องสูงกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจัดการสภาพแวดล้อมความร้อนเพื่อคงสภาพแวดล้อมจุลภาคใกล้กับช่วงความร้อน
เป็นกลางส�ำหรับสุกรตามอายุที่เลี้ยง (ตาราง 11-1)
เป้าหมายของการระบายอากาศแตกต่างกันตามการเปลีย่ นฤดูกาล อาคารทีร่ ะบายอากาศอย่างดีปลอดกระแสลมแรง
และให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์โดยไม่ท�ำให้สุกรหนาวสั่น ควรคงอัตราการระบายอากาศต�่ำสุดในฤดูหนาว ด้วยการแลกเปลี่ยน
อากาศอัตราต�ำ่ ทีส่ ดุ แต่ยงั คงมีประสิทธิภาพเพียงพอเพือ่ ก�ำจัดความชืน้ ความชืน้ มากเกินไป (>80%) เป็นตัวพาเชือ้ จุลชีพ ท�ำให้
สุกรตัวเปียก และท�ำลายฉนวนกันความร้อน ตามหลักทั่วไปอัตราการระบายอากาศไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อชั่วโมง ในขณะ
ที่มีการระบายอากาศต�่ำสุด ความชื้นสัมพัทธ์ และกาซคาบอนไดออกไซด์ เป็นค่าที่ส�ำคัญของคุณภาพอากาศ ควรพิจารณา
ปัจจัยหนึง่ หรือสองอย่างเหล่านีเ้ มือ่ มีการควบคุมอัตราการระบายอากาศ (Kephart, 2007) ควรบรรลุอตั ราการระบายอากาศสูงสุด
ในฤดูรอ้ น เพือ่ ให้ระบบการระบายอากาศรักษาการเคลือ่ นของอากาศเพือ่ ก�ำจัดความร้อนของตัวสัตว์ (และจะขจัดความชืน้ ด้วย)
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แสงสว่าง
สุกรเลีย้ งมีความไวต่อสภาพแวดล้อมแสงมากกว่าสัตว์ชนิดอืน่ มีขอ้ มูลขัดแย้งกันเช่นแสงสามารถส่งผลกระทบต่อการ
สืบพันธุ์ สรีรวิทยาและสมรรถภาพของสุกรหรือไม่ อย่างไรก็ดขี อ้ มูล ณ ปัจจุบนั ระบุวา่ ช่วงเวลาทีม่ แี สงมีอทิ ธิพลต่อการผลิตและ
ค่าทางสรีรวิทยาหลายอย่างของแม่สุกรและลูกสุกร (Bruininx et al., 2002; Halli et al., 2006; Niekamp et al., 2006, 2007)
สุกรในป่าไม่ต้องพึ่งการมองเห็นมากเท่ากับระบบความรู้สึกอื่นๆ (Kilgour, 1985) แต่ถ้าสุกรสามารถควบคุมช่วงเวลาที่มีแสง
ด้วยตัวเอง สุกรชอบแสงบางเวลาและความมืดบ้างทุกชั่วโมงของกลางวันและกลางคืน (Baldwin and Meese, 1977) การชอบ
วงจรสว่างและมืดอย่างชัดเจนไม่เหมือนกับสภาวะทางธรรมชาติใดๆ
การปรับช่วงเวลาที่มีแสงอาจกระทบต่อสถานะทางภูมิคุ้มกันของสุกร (Niekamp et al., 2006, 2007) แต่ข้อมูลผลกระ
ทบของช่วงเวลาที่มีแสงต่อชีววิทยาของสุกรขัดแย้งกันเองหรือไม่ชัดเจน ปัจจัยอื่นได้แก่ อายุหย่านม ความเข้มแสง และปัจจัย
ทางสรีรวิทยาอาจกระทบต่อผลของช่วงเวลาทีม่ แี สงต่อการเจริญเติบโต ดังนัน้ จึงไม่มชี ว่ งเวลามีแสงโดยเฉพาะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับ
สุกรก�ำลังโต (Berger, 1980) การพัฒนาสัตว์พ่อแม่พันธุ์อาจได้ประโยชน์จากช่วงเวลามีแสงกลางวันยาวนาน (เช่น 16 ชั่วโมง
มีแสง และมืด 8 ชั่วโมง; Zimmerman et al., 1980; Wheelhouse and Hacker, 1982) แม่สุกรสาวที่ได้รับการจัดการช่วงเวลา
กลางวันยาวนานมีค่าความเข้มข้นพื้นฐานของฮอร์โมน luteinizing (LH) สูงกว่าสัตว์ตัวอื่นที่มีช่วงเวลากลางวันสั้น ช่วงเวลามี
แสงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ LH ของสุกรก่อนเป็นสาว (Halli et al., 2006) ช่วงเวลามีแสงในการตั้งท้องช่วงท้าย
มีอทิ ธิพลต่อการวัดค่าต่อมไร้ทอ่ และสมรรถภาพของแม่สกุ รตัง้ ท้องและลูกของมันด้วย (Niekamp et al., 2006) แม่สกุ รให้นำ�้ นม
ตอบสนองด้านบวกต่อแสง 16 ชั่วโมงและมืด 8 ชั่วโมงมีผลเพิ่มสมรรถภาพของลูกสุกร และการศึกษาบางเรื่องรายงานว่าแม่
สุกรเหล่านี้อาจกลับมาเป็นสัดเร็วขึ้น (Mabry et al., 1982, 1983; Stevenson et al., 1983) แต่ไม่พบผลเช่นนี้ในการทดลองต่อ
มาที่ท�ำซ�้ำกัน (McGlone et al., 1988) เกณฑ์ของแสงที่มีการแกว่งจาก 9 ถึง 16 ชั่วโมงในแต่ละวันไม่มีผลต่อคุณภาพของน�้ำ
เชื้อของพ่อสุกร หรือการผสมติด ความเจริญพันธุ์ หรือความก�ำหนัด (Rivera et al., 2006; Sancho et al., 2006) ถึงแม้ว่ามี
หลายครัง้ ทีว่ งจรแสงเฉพาะเจาะจงค่าหนึง่ อาจเป็นเครือ่ งมือการจัดการทีม่ ผี ลดี การเลือกช่วงเวลามีแสงอาจขึน้ อยูก่ บั เพศ อายุ
และช่วงการผลิตของสัตว์ การเปลี่ยนช่วงเวลามีแสงอาจส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของสุกรในหลายด้าน แต่การเปลี่ยนช่วง
เวลามีแสงไม่เคยเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ที่ดีของแม่และพ่อสุกร
ตาราง 11-1 สภาวะความร้อนที่แนะน�ำส�ำหรับสุกรที่ใช้ในการวิจัยและการสอนทางเกษตร1
ระยะที่พอใจ2
			
		
15 to 26°ซ (59 to 79°ฟ) ส�ำหรับแม่สุกร
		
32°C (90°ฟ) ขั้นต�่ำ	
แม่สุกรและลูกทั้งครอก
บริเวณลูกสุกรคลาน
ก่อนระยะอนุบาล 3 ถึง 15 กก
(7 ถึง 33 ปอนด์)
26 ถึง 32°ซ (79 ถึง 90°ฟ)
แม่เลี้ยงลูก 15 ถึง 35 กก
(33 ถึง 77 ปอนด์)
18 ถึง 26°ซ (64 ถึง 79°ฟ)
สุกรก�ำลังโต 35 ถึง 70 กก
(77 ถึง 154 ปอนด์)
15 ถึง 25°ซ (59 ถึง 77°ฟ)
รุ่นส�ำเร็จ 70 ถึง 100 กก
(154 ถึง 220 ปอนด์)
10 ถึง 25°ซ (50 ถึง 77°ฟ)
แม่หรือพ่อสุกร >100 กก (>220 ปอนด์)

10 ถึง 25°ซ (50 ถึง 77°ฟ)

ขั้นต�่ำของภาวะสุดขีด3
15°ซ (60°ฟ)
บริเวณแม่สุกร
25°ซ (77°ฟ)
บริเวณคลาน

ขั้นสูงของภาวะสุดขีด4
32°ซ (90°ฟ)
ส�ำหรับแม่สุกร
ไม่มีขีดสูงสุดที่ปฏิบัติได้
ส�ำหรับลูกสุกร

15°ซ (59°ฟ)

35°ซ (95°ฟ)

5°ซ (41°ฟ)

35°ซ (95°ฟ)

-5°ซ (23°ฟ)

35°ซ (95°ฟ)

-20°ซ (4°ฟ)

35°ซ (95°ฟ)

-20°ซ (4°F)

32°ซ (90°ฟ)

ถึงแม้ว่าได้ให้อุณหภูมิของอากาศที่แนะน�ำไว้ในตารางนี้ การวัดค่าสมรรถภาพจะมีความเหมาะสมมากกว่าในการก�ำหนดความร้อนที่สบายส�ำหรับสุกร
เมื่อสุกรอยู่ในสภาพความร้อนที่สบายพวกมันจะพักผ่อนอย่างสบาย ไม่สั่นหรือสุมตัวกันเอง ไม่มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น และจะพักโดยสัมผัสสุกรตัวอื่น
อย่างผิวเผิน สุกรบางตัวอาจชอบพักผ่อนตัวเดียว การสุมตัวทับกันหรือกระจายตัวห่างกันอาจบ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมหนาวเกินไปหรือร้อนเกินไป
ตามล�ำดับ พฤติกรรมการปรับความร้อนของสุกรเป็นข้อบ่งชี้ว่าอุณหภูมิอากาศเหมาะสมที่ดีกว่าปรอทวัดอุณหภูมิ
2
ตามค่าพื้นฐานที่ NRC (1981) DeShazer and Overhults (1982), Curtis (1985) และ Hahn (1985) ให้ไว้
3
ค่าเหล่านี้แสดงอุณหภูมิอากาศขั้นต�่ำของภาวะสุดขีดเมื่อเลี้ยงสุกรอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม แนะน�ำสิ่งรองนอนเมื่ออุณหภูมิอากาศเข้าใกล้ค่าขั้นต�่ำของภาวะ
วิกฤตสุดขีด
4
ยกเว้นส�ำหรับอุณหภูมิสูงกว่าเกินค่าอุณหภูมิอากาศเหล่านี้ในช่วงสั้นๆ ควรให้ความเย็นด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การท�ำความเย็นด้วยการท�ำให้ลมเย็นโดย
ผ่านละอองน�้ำส�ำหรับสุกรก�ำลังโต หรือให้มีน�้ำหยดส�ำหรับแม่สุกรให้นม
1
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อาหารและน�้ำ
ควรสังเกตอาการและประเมินความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสุกรอย่างน้อยวันละสองครัง้ ต้องตรวจทีใ่ ห้อาหารและน�ำ้ ให้มนั่ ใจ
ว่าสิง่ เหล่านีใ้ ช้ได้ ควรออกแบบและก�ำหนดต�ำแหน่งของทีใ่ ห้อาหารและน�ำ้ ให้สกุ รสามารถเข้าหาได้งา่ ย ขณะทีล่ ดความสูญเสีย
ของอาหารให้มีน้อยที่สุด ที่ให้อาหารหรือต�ำแหน่งการให้อาหารควรปลอดจากสิ่งขับถ่าย ปัสสาวะและสิ่งปนเปื้อนอื่น
อาจให้อาหารสุกรที่พื้นตราบที่พื้นแห้งและสะอาดและไม่ได้จ�ำกัดการกินอาหารของสุกรแต่ละตัวโดยการแก่งแย่งทางสังคม อาจ
ใช้ที่ให้ยาในน�้ำเพื่อการจัดการการติดเชื้อทางเดินอาหาร เมื่อขนส่งอาหารไปยังโรงเรือนของสัตว์และคอกแต่ละคอก ควร
ดูแลให้มีฝุ่นน้อยที่สุด ควรให้อาหารสุกรเพื่อสนองตอบและมากกว่าความต้องการทางโภชนะที่ก�ำหนดโดย NRC (1998)
ควรให้สุกรเข้าถึงน�้ำตามใจชอบตลอดช่วงเฉพาะของวงจรชีวิต และควรดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้มั่นใจว่าสุกรแต่ละขนาดเข้าถึง
อุปกรณ์ให้น�้ำได้

การสัตวบาล
สภาพแวดล้อมทางสังคม
สุกรรุ่นและแม่สุกรเป็นสัตว์สังคมตามธรรมชาติ ตามความจริงแล้วมักพบแม่สุกรอยู่เป็นกลุ่มในธรรมชาติ ยกเว้น
ช่วงก่อนและหลังคลอดลูกเมื่อพวกมันแสวงหาความโดดเดี่ยว พ่อสุกรในสภาพธรรมชาติมักเป็นสัตว์สันโดษ ยกเว้นระหว่าง
ฤดูผสมพันธุ์
สุกรอายุน้อยแสดงพฤติกรรมและสรีรวิทยาของความเครียดเมื่อให้อยู่โดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถคาด
หมายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มและสมรรถภาพของสุกรได้หรือไม่ชัดเจน (Livingston et al., 1969; Patterson, 1985)
มักพบสุกรก�ำลังโตเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 ถึง 30 ตัวต่อเล้า แต่ก็พบกลุ่มละร้อยตัว หรือแม้แต่พันตัวต่อเล้าบ่อยขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระบบการค้าเลี้ยงตั้งแต่หย่านมจนส่งขาย ในกลุ่มสังคมหากระดับความเครียดทางสังคม (การต่อสู้กัน) มีสูงมากและ
การผลิตอาจลดลง แต่เมื่อสถานะทางสังคมของกลุ่มลงตัวกลุ่มก็มักค่อนข้างมั่นคง ในบางกรณีสุกรโตเต็มวัยที่เลี้ยงแยกขัง
อาจประสบความเครียดน้อยกว่าสุกรก�ำลังโต การวิจัยทางเกษตรซึ่งเสนอให้สุกรอยู่แต่ละตัวหรืออยู่แยกเดี่ยวจากสุกรตัวอื่น
ควรมีการให้เหตุผลว่าสมควรและได้รับอนุมัติโดย IACUC

ระบบการคลอดลูก
การจัดการแม่สุกร ย้ายแม่สุกรก่อนการคลอดลูกไปยังสภาพแวดล้อมเพื่อคลอดลูกในโรงเรือน ควรท�ำให้สภาพ

แวดล้อมสะอาด ฆ่าเชื้อ และท�ำให้แห้ง ในสภาพแวดล้อมส�ำหรับคลอดลูกนอกโรงเรือนควรปฏิบัติดังที่ได้อธิบายแล้ว (ถ้าเป็น
ไปได้) หรือถ้าเป็นบริเวณภายนอกควรให้มแี สงแดดส่องถึงเป็นเวลาหลายวันก่อนการย้ายแม่สกุ รกลุม่ ใหม่เข้าสูบ่ ริเวณ ก่อนการ
ย้ายเข้า อาจให้แม่สุกรได้รับการรักษาเพื่อก�ำจัดปรสิตภายในและภายนอกถ้าพบว่ามี ก่อนและหลังการคลอดลูกอาจให้อาหาร
ที่มีสารเสริมยาระบายหรืออาหารปรับสูตรพิเศษเพื่อลดการท้องผูก
ไม่เป็นการบังคับให้มีผู้ดูแลสัตว์อยู่ระหว่างสัตว์คลอดลูก (Lawrence et al., 1997) แต่การมีคนอยู่ระหว่างการคลอด
ลูกอาจช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของลูกสุกรเกิดใหม่ (Friendship et al., 1986; Holyoake et al., 1995)
การควบคุมอุณหภูมิร่างกายของแม่สุกรด้วยพฤติกรรม ได้แก่ การเปลี่ยนท่าทาง เช่น การเหยียดร่างกายส่วนที่สัมผัส
กับพื้นผิวที่เย็นกว่า การหาที่ร่ม การลดการสัมผัสกับสัตว์ตัวอื่น หรือการอ้าปากหายใจ (Curtis, 1983; Blackshaw et al., 1994)
แม่สกุ รมีนำ�้ หนักตัวมากแต่มพี นื้ ผิวต่อมวลของร่างกายน้อย ดังนัน้ กระจายความร้อนภายในร่างกายแม่สกุ รระหว่างสภาพอากาศ
ร้อนจึงเป็นการยาก (Hansen and Vestergaard, 1984) โดยเฉพาะเมื่อความชื้นสูง [อุณหภูมิสูงสุดแต่ละวันมากกว่า 29°ซ
(>85°ฟ)] จ�ำเป็นต้องท�ำให้ตัวแม่สุกรเย็นบางแห่ง อาจท�ำให้สุกรเย็นด้วยการพ่นฝอยละอองน�้ำ การฉีดพ่นน�้ำ (ซึ่งท�ำได้โดยการ
หยดน�้ำลงที่ไหล่ของแม่สุกรโดยตรง) การใช้เครื่องท�ำความเย็นด้วยการระเหยของน�้ำ (Heard et al., 1986) และใช้พัดลมระบาย
อากาศ (McGlone et al., 1988) หรือโดยการให้กระแสลมก�ำหนดทิศทาง (เครื่องท�ำความเย็นแบบมีปล่องยื่นออกมา; Bull et
al., 1997) สามารถใช้วิธีการควบคุมความร้อนของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเข้มงวด รวมถึงการให้แม่สุกรท�ำตัวเอง
ให้เปียกได้ด้วยน�้ำหรือดินโคลน

สุกร
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การจ�ำกัดบริเวณก่อนการคลอดลูก
Jensen (1988) เสนอว่าพฤติกรรมการเป็นแม่สามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วน: 1) การแยกตัวและการเสาะหาที่ท�ำรัง
2) การสร้างรัง 3) การคลอดลูก 4) การใช้รัง 5) การกลับเข้าสังคม และ 6) การหย่านม สังเกตพบพฤติกรรมการแยกตัว
และการเสาะหาที่ท�ำรังเกิดขึ้น 48 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนการคลอดลูกตัวแรกในป่า ในธรรมชาติ และแม่สุกรที่เลี้ยงนอกโรงเรือน
แม่สุกรมักแยกตัวออกจากกลุ่มสังคมและเสาะหาความโดดเดี่ยว ดังนั้นการจ�ำกัดบริเวณบางระดับเป็นทั้งสิ่งที่จ�ำเป็นและสิ่งที่
แม่สุกรชอบมากกว่า (Phillips et al., 1991) แม้ในระบบที่อยู่กว้างขวางมักให้แม่สุกรมีกระท่อมขนาดเล็กหรือเล้าซึ่งพวกมัน
สามารถแยกตัวออกจากสัตว์ตัวอื่นในฝูง

ระบบการคลอดลูก ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับแม่สกุ รระหว่างการคลอดลูกและการให้นมลูกมีหลากหลายตัวเลือก ขอบข่าย

มีตั้งแต่คอกแบบดั้งเดิมไปจนถึงเล้าอยู่ภายนอก (Collins et al., 1987; Thornton, 1988; McGlone and Morrow-Tesch, 1990;
Edwards, 1995; McGlone et al., 1995; McGlone and Hicks, 2000) ระบบการคลอดลูกควรตอบสนองมาตรฐานทางสมรรถภาพ
เพือ่ ลดความตายของลูกสุกรก่อนหย่านมให้มนี อ้ ยทีส่ ดุ การให้ความร้อนทีส่ บายต่อแม่สกุ รและลูกสุกร (ซึง่ อาจต้องให้ความร้อน/
ความเย็นเฉพาะที่) การให้แม่สุกรและลูกสุกรมีสภาพแวดล้อมถูกสุขอนามัยและเอื้อต่อพฤติกรรมตามปกติของแม่สุกรและลูก
สุกรเมื่อท�ำได้ การจ�ำกัดการเคลื่อนไหวของแม่สุกรในคอกคลอดที่ออกแบบอย่างดีจะปรับปรุงการรอดของลูกสุกร และควร
พิจารณาการจ�ำกัดนี้อย่างรอบคอบในการเลือกระบบการคลอดลูก

คอกคลอด ควรจ�ำกัดบริเวณสุกรในโรงเรือน ในคอกคลอด หรือคอกอิสระเพือ่ ลดการบาดเจ็บของลูกสุกรและป้องกัน

บุคลากรจากความก้าวร้าวมากเกินไปของแม่สกุ รในระยะการคลอดลูก ตัง้ แต่วนั ที่ 109 ของการตัง้ ท้องจนถึงการหย่านมลูกสุกร
(Curtis, 1995) คอกคลอดมีหลายแบบ ซองคลอดแบบมาตรฐานมักเป็นโครงท่อโลหะยึดติดกับคอก มีขนาดประมาณ 2.2 ม ×
1.5 ม (7.2 ฟุต x 4.9 ฟุต) ขนาดโดยรอบที่แนะน�ำมีความยาว 2.2 ม กว้าง 0.6 ม และสูง 1.0 ม (ยาว 7.2 ฟุต กว้าง 1.97 ฟุต
และสูง 3.28 ฟุต) ถ้าสามารถปรับความยาวของคอกคลอดได้ ควรปรับตามความยาวร่างกายของแม่สุกร แม่สุกรควรสามารถ
พักได้อย่างสบายในคอกคลอดโดยไม่จ�ำเป็นต้องวางหัวลงบนที่ให้อาหารเนื่องจากความยาวของคอกไม่เพียงพอ
พื้นคอกคลอดส่วนใหญ่มีช่องตามแนวยาวหรือมีช่องทะลุ เพื่อกันแม่สุกรและลูกสุกรจากสิ่งขับถ่ายของพวกมันอย่าง
มีประสิทธิภาพและโดยเร็ว และสภาพแวดล้อมแห้งเร็ว พืน้ แบบมีชอ่ งทีย่ อมรับได้ เช่น พืน้ โลหะเจาะช่อง โลหะถัก โลหะหุม้ ด้วย
พลาสติค ลูกกรงโลหะ ไฟเบอร์กลาส คอนกรีตและการผสมวัสดุหลายชนิด ควรมีพื้นผิวของพื้นเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรูพรุนและ
ไม่ลื่น (Fritschen and Muehling, 1984) เพื่อให้มูลสัตว์ผ่านได้ ควรมีขนาดช่องของร่องบนพื้นกว้างกว่าช่องทวารของสุกร [มัก
เป็น 2.5 ซม (1 นิ้ว)] อาจปิดช่องกว้างเหล่านี้ระหว่างการคลอดลูกเพื่อให้สุกรสามารถเดินได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ช่องที่
แคบกว่าหรือช่องกลมช่วยป้องกันการติดของขาลูกสุกรในช่องที่พื้น อาจใช้เสื่อยางในช่วงสองสามสัปดาห์แรกปูบนบริเวณที่ลูก
สุกรคืบคลาน วัสดุพื้นควรปลอดจากสิ่งที่โผล่หรือยื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อขา เท้า หรือกีบ ควรมีสิ่งรองนอนในคอก
คลอดที่มีพื้นทึบ วัสดุพื้นควรตอบสนองความต้องการทางสมรรถภาพ เช่น 1) พยุงตัวสัตว์และไม่ลื่น 2) พื้นมีช่องไม่ควรท�ำให้
ตีนและขาของสัตว์ตดิ 3) พืน้ ทีม่ ชี อ่ งตามยาวควรให้สภาพแวดล้อมสะอาดโดยการแยกสิง่ ปฏิกลู ออกจากสัตว์ 4) พืน้ ร่วมกับส่วน
อื่นของห้องควรให้ความร้อนที่สบาย และ 5) ต้องสามารถท�ำความสะอาดพื้นอย่างถูกสุขอนามัยหรือให้พื้นผิวที่สะอาด มัก
เตรียมพื้นที่ส�ำหรับคลานไว้ด้านข้างหรือด้านหน้าของคอกร่วมกับแหล่งความร้อนซึ่งให้บริเวณอบอุ่นส�ำหรับลูกสุกรนอน การ
ปฏิบตั จิ ดั การโรคอย่างดีให้แม่สกุ รทัง้ หมดควรเข้าและออกจากทีส่ นับสนุนการคลอดเวลาเดียวกัน (เข้าทัง้ หมด ออกทัง้ หมด) และ
ดังนัน้ จ�ำนวนของคอกคลอดในหนึง่ ห้องควรสัมพันธ์กบั จ�ำนวนแม่สกุ รทีค่ รบก�ำหนดออกลูกในหนึง่ รอบ แผงกัน้ ระหว่างคอกควร
สูงมากพอเพื่อป้องกันลูกสุกรจากการหลุดหนี

คอกคลอดภายในโรงเรือน ในซองคลอดที่จัดการอย่างดี ถ้าอัตราความตายก่อนหย่านมไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

อัตราความตายก่อนหย่านมอาจใช้คอกคลอดส�ำหรับแม่สุกรและลูกทั้งครอกเท่านั้น การออกแบบคอกในโรงเรือนที่ยอมรับได้
ได้แก่ ซองคลอดรูปไข่ (Lou and Hurnik, 1994) ซองคลอดสามเหลี่ยมที่ปรับปรุงแล้ว (McGlone and Blecha, 1987; Heckt et
al., 1988) คอกสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีราวด้านข้างยอมให้ลูกสุกรหลบหนีได้ (McGlone and Blecha, 1987; Blackshaw et al., 1994)
และคอกคลอดมีพื้นหรือมีผนังลาดเอียง (McGlone and Morrow-Tesch, 1990; Cronin et al., 1996; Marchant-Forde, 2002)
ระบบหมุนได้รอบเป็นเช่นเดียวกับคอกแบบดัง้ เดิมซึง่ ท�ำด้วยท่อโลหะและระบบทีม่ บี ริเวณให้ลกู สุกรคลาน อาจติดตัง้ ระบบเหล่า
นี้บนพื้นแบบมีช่องตามยาวเต็มพื้นที่เพื่อเหตุผลทางสุขอนามัย

บทที่ 11

194

เมือ่ ห้องคลอดมีการให้ความร้อนหรือความเย็นบางทีจ่ งึ ใช้เป็นบริเวณลูกสุกรวิง่ เล่นทีม่ กี ารให้ความร้อน บริเวณส�ำหรับ
วิ่งเล่นอาจเป็นมุมหนึ่ง ตลอดด้านหนึ่งของคอกด้านแคบ หรืออยู่ตรงกลางคอกซึ่งแบ่งเป็นบริเวณรังและบริเวณขับถ่าย บาง
ระบบมีการรองพื้นด้วยฟางแต่ได้พัฒนาคอกเปิดให้มีพื้นที่มีช่องยาวทั้งหมดหรือบางส่วน (Heckt et al., 1988; Johnson and
Marchant-Forde, 2008)

กระท่อมคลอด เช่นเดียวกับคอกคลอดในโรงเรือน กระท่อมคลอดนอกโรงเรือนบางแบบให้ระดับอัตราความตาย

ก่อนหย่านมทีย่ อมรับได้ การออกแบบกระท่อมคลอดมีอยูห่ ลายแบบ ท�ำด้วยไม้หรือพลาสติก ได้แก่ โครงตัว A โค้งแบบอังกฤษ
และแบบทีเ่ ป็นพลาสติกและไม้อดั กระท่อมแต่ละแบบต่างกันในรูปร่าง ตัวอย่างเช่น โครงตัว A สูงกว่าและมีรปู ร่างเป็นสามเหลีย่ ม
(Penner et al., 1996; Honeyman et al., 1998a) ส�ำหรับทุกแบบ บางรุ่นมีพื้นไม้อัดทึบและแบบอื่นที่ไม่มีพื้น ในทั้งสองกรณี
มักใช้ฟางปูหนาๆ หรือมีวัสดุอื่นเป็นสิ่งรองนอน ในกระท่อมคลอดที่จัดการอย่างดีหลายแห่งไม่มีบริเวณให้สัตว์คลาน
ทีใ่ ห้ความร้อน และไม่มนี ำ�้ ส�ำหรับแม่สกุ รหรือลูกของมัน กระท่อมคลอดแบบโค้งมีราวกันไม่ให้ลกู สุกรถูกเบียด ขณะทีแ่ บบอืน่ ๆ
ไม่มีราวอยู่ข้างใน กระท่อมคลอดบางแบบอาจมีฉนวนเพื่อลดอุณหภูมิสูงหรือต�่ำเกินไป ถึงแม้ว่าประโยชน์ของการใช้ฉนวน
ยังมีข้อสงสัยในการทดลองที่ได้มีการควบคุม (Edwards and Furniss, 1988; Johnson and McGlone, 2003)
สามารถยึดตะแกรงกันชนติดกับด้านหน้าของกระท่อมคลอดเพื่อช่วยกันลูกสุกรให้อยู่ใกล้กระท่อมคลอด ช่วยรักษา
ฟางให้อยู่ในกระท่อมได้นานกว่า และยอมให้แม่สุกรเคลื่อนไหวตัวโดยไม่ติดขัด (Honeyman et al., 1998b; Johnson and
McGlone, 2003) การออกแบบตะแกรงกันชนอาจมีอิทธิพลต่อระยะเวลาที่จ�ำกัดลูกสุกรอยู่ในกระท่อมและประสิทธิภาพของ
การท�ำงานและความปลอดภัยส�ำหรับผูด้ แู ลฝูงสัตว์ทปี่ ฏิบตั งิ านประจ�ำต่างๆ (เช่น กระบวนการส�ำหรับครอกของลูกสุกร; Johnson
and McGlone, 2003)
ควรสังเกตอาการแม่สุกรที่เลี้ยงอยู่นอกโรงเรือนอย่างสม�่ำเสมอ ควรให้สิ่งรองนอนยกเว้นมีสภาพแวดล้อมความร้อน
เพียงพอ และควรมีรวั้ มัน่ คงและสร้างอย่างดี อาจใช้รวั้ ลวดสายไฟฟ้า ควรให้การดูแลสุขภาพส�ำหรับแม่และลูกสุกรอย่างถูกต้อง
ควรก�ำจัดมูลและปัสสาวะออกจากระบบเหล่านัน้ เมือ่ มีความจ�ำเป็นเกิดขึน้ ควรสลับหมุนเวียนแม่สกุ รและลูกทีเ่ ลีย้ งนอกโรงเรือน
ระหว่างแปลงเพือ่ หลีกเลีย่ งการสะสมของเชือ้ ก่อโรคและปรสิต ควรท�ำความสะอาดกระท่อมหรือคอกคลอดและฆ่าเชือ้ ก่อนการ
ใช้แต่ละครั้ง ถ้าแม่สุกรออกลูกนอกโรงเรือนควรปฏิบัติตามวิธีดำ� เนินการทางสุขาภิบาลอย่างเหมาะสม (เช่น การเคลื่อนย้าย
กระท่อมและเผาสิง่ รองนอน) เพือ่ มัน่ ใจว่ามีสภาพแวดล้อมการตกลูกทีส่ ะอาด เมือ่ ไม่มกี ารเสริมบริเวณทีใ่ ห้ความร้อนคอกคลอด
ในทุ่งหญ้าและควรปูคอกคลอดศูนย์กลางในโรงเรือนด้วยวัสดุเหมาะสม เช่น ฟาง ควรรักษาสิ่งรองนอนให้แห้งตามสมควรด้วย
การเพิ่มวัสดุรองนอนมากขึ้นและโดยการก�ำจัดสิ่งรองนอนที่สกปรกออกบางส่วนอย่างสม�่ำเสมอตามที่จ�ำเป็น

การจัดการลูกสุกรทั้งครอก ลูกสุกรต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเมื่อเกิดมาพวกมันมีพลังงานส�ำรองของ

ร่างกายและภูมิคุ้มกันโรคต�่ำ มีการควบคุมความร้อนของร่างกายที่ไม่ดี และยังบอบบางถูกเบียดทับได้ง่าย ลูกสุกรควรมีบริเวณ
ที่อุ่น แห้ง ไม่มีลมกรรโชก และให้ความร้อนในบางพื้นที่จนกระทั่งหย่านม ควรป้องกันลูกสุกรจากการถูกเหยียบทับหรือท�ำให้
บาดเจ็บจากแม่สุกร
อุณหภูมวิ กิ ฤติขนั้ ต�ำ่ ของสุกรเมือ่ แรกเกิดประมาณ 35°ซ (95°ฟ) อย่างไรก็ดี ไม่ควรท�ำให้รอ้ นทัว่ ทัง้ บริเวณโดยทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ของอากาศใกล้กับอุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่ำของสุกร เพราะว่าจะท�ำให้แม่สุกรมีความเครียดจากความร้อน ควรให้มีบริเวณร้อนเป็น
บางที่ เย็นเป็นบริเวณ หรือทั้งสองอย่างเพื่อสนองความจ�ำเป็นต่อความร้อนที่แตกต่างกันของแม่สุกรและลูก
อาจปฏิบัติต่อลูกสุกรภายในสองสามวันแรกเกิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ การฆ่าเชื้อสะดือ (ถ้าการตกลูกได้รับการ
ดูแล) การตัดแต่งฟันแหลมด้วยอุปกรณ์คมที่ได้ฆ่าเชื้อแล้ว ตัดแต่งหางด้วยอุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อแล้วให้เหลือไม่สั้นกว่า 2.5 ซม (1
นิ้ว) จากตัว (ถ้าจะเลี้ยงลูกสุกรอยู่ในโรงเรือน) การฉีดธาตุเหล็กเสริม (ถ้าจะอนุบาลลูกสุกรในโรงเรือน) และท�ำเบอร์ระบุตัวสัตว์
(มักขลิบที่ขอบใบหู)

ระบบส�ำหรับการอนุบาล
การหย่านมสุกรมักเป็นเหตุการณ์เครียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาวะสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลัน
และการเปลี่ยนอาหาร ดังนั้นการหย่านมตอนกลางคืนอาจเครียดน้อยกว่าการหย่านมตอนเช้าตรู่ (Ogunbameru et al., 1992)
อย่างไรก็ดี วิธนี มี้ กั ไม่คอ่ ยท�ำกัน โดยทัว่ ไประบบการอนุบาลรวมทีอ่ ยูแ่ ละการเตรียมการจัดการส�ำหรับสุกรหย่านมใหม่จนกระทัง่
มีอายุ 8 หรือ 9 สัปดาห์ แต่ในปัจจุบันมักหย่านมสุกรออกไปสู่โรงเรือนจนโต
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อาจหย่านมลูกสุกรที่อายุใดก็ได้ ยิ่งลูกสุกรมีอายุน้อยกว่าก็ยิ่งจ�ำเป็นต้องให้สถานที่อ�ำนวยความสดวกและการดูแล
อย่างเป็นพิเศษมากยิง่ ขึน้ การสุขาภิบาลเข้มงวดขึน้ และให้อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง (Lecce, 1986; Owen et al., 1995) การหย่านม
เร็วโดยแบ่งแยกเป็นการปฏิบัติทางการผลิต เพื่อลดอุบัติการเกิดโรคและเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสุกรในฝูง
ทีม่ โี รคเรือ้ รัง ในระบบการหย่านมเร็วโดยแยกหย่านมลูกสุกรอายุ 10 ถึง 20 วัน และเคลือ่ นย้ายพวกมันไปยังสถานที่ ซึง่ มีสถาน
ที่ตั้งแยกออกจากส่วนอื่นของสถานที่เลี้ยงสุกร (Dewey, 1995) เทคโนโลยีนี้ช่วยลดการแพร่จุลชีพของโรคจากแม่สุกรไปยังลูก
สุกรอนุบาล ด้วยการย้ายลูกสุกรออกจากแม่ก่อนภูมิคุ้มกันโรคที่ได้รับมาจากแม่ลดลงและแม่สุกรสามารถแพร่เชื้อสู่ลูกของมัน
การหย่านมเร็วมีประสิทธิภาพน้อยกว่าต่อโรคบางโรคแต่ใช้ได้ดีส�ำหรับโรคอื่นๆ อย่างไรก็ตามการหย่านมเร็วโดยย้ายลูกสุกร
เป็นเครื่องมือการจัดการที่ใช้บางครั้งบางเวลา ไม่ได้เป็นการปฏิบัติจัดการที่ใช้เป็นประจ�ำ
อุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่ำของสุกรอายุ 4 สัปดาห์ (เมื่อมันกินอาหารที่อัตราประมาณ 3 ถึง 3.5 เท่าของความร้อน
เป็นกลางที่คงอยู่) มีค่าประมาณ 26°ซ (79°ฟ; ตาราง 11-1) ดังนั้น สถานที่อนุบาลควรสามารถตอบสนองอุณหภูมิรอบตัวของ
สุกรหย่านมตามความจ�ำเป็นซึ่งอาจต้องจัดให้มี (แต่ไม่เสมอไป) อุปกรณ์เสริมความร้อนอาจมีโคมไฟให้ความร้อน เสื่อ หรือ
สิง่ รองนอน เมือ่ สุกรดูดนมแม่ (จึงได้รบั ความร้อนจากแม่) จนอายุมากกว่า 3 สัปดาห์ หรือเมือ่ สิง่ รองนอนปูหนามีสภาพแวดล้อม
จุลภาคอยู่ในช่วงความร้อนเป็นกลาง จึงอาจไม่ต้องจัดความร้อนเสริมในอาคารอนุบาล สิ่งส�ำคัญคือจัดสภาพแวดล้อมให้สุกร
อุ่นสบาย โดยตอบสนองความจ�ำเป็นของพวกมันให้มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการสภาพแวดล้อมเป็นสิง่ ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของอาคารเลีย้ งสุกร ตัง้ แต่หย่านมจนส่งขาย การระบายอากาศ
ควรเป็นเช่นเดียวกันกับโรงเรือนสุกรจนถึงส่งขาย แต่ตอ้ งสามารถปรับพัดลมให้มกี ารระบายอากาศต�ำ่ สุดส�ำหรับสุกรทีเ่ พิง่ หย่านม
ใหม่ แนะน�ำให้มกี ารให้ความร้อนบางบริเวณเพือ่ สนองความจ�ำเป็นของสุกรรุน่ ควรสังเกตดูการควบคุมความร้อนด้วยพฤติกรรม
ของสุกรเพื่อพิจารณาว่าอุณหภูมิสูงเกินหรือต�่ำเกินไป
นอกเหนือจากการให้ความร้อนเสริม ควรรักษาโรงเรือนอนุบาลให้มสี ขุ อนามัยระดับสูงกว่าทีต่ อ้ งจัดให้กบั สุกรอายุมากกว่า
ควรจัดการโรงเรือนอนุบาลตามบรรทัดฐานการเข้า-ออกพร้อมกัน และควรท�ำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและท�ำให้แห้งอย่าง
ถี่ถ้วนระหว่างกลุ่มของสุกร ควรท�ำให้อากาศของห้องอุ่นขึ้น มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนน�ำสุกรเข้าสู่อาคาร
สุกรหย่านมควรกินอาหารที่มีโภชนะสมบูรณ์และสมดุลได้เอง เว้นเสียว่าโปรโตคอลการทดลองระบุเป็นอย่างอื่น
(NRC, 1998) ควรมีพื้นที่ให้อาหารให้สุกรทั้งหมดกินได้ตามใจชอบตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สุกรสี่ตัวหรือมากกว่าอาจใช้ที่ว่างเพื่อให้
อาหารร่วมกันตราบทีก่ ารกินอาหารไม่จำ� กัด ทีใ่ ห้อาหารซึง่ ให้นำ�้ เป็นส่วนหนึง่ ของทีใ่ ห้อาหาร (ทีใ่ ห้อาหาร เปียก/แห้ง) อาจสนับสนุน
จ�ำนวนสุกรต่อที่ให้อาหารมากกว่า ควรให้สุกรเข้าถึงน�้ำสะอาดได้ตามใจชอบในแต่ละวัน ที่ให้น�้ำหนึ่งอันเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับสุกร
10 ถึง 20 ตัวที่มีอุปกรณ์ให้น�้ำอย่างน้อย 2 อันต่อคอกติดตั้งในต�ำแหน่งห่างไกลกันมากพอที่สุกรหนึ่งตัวไม่สามารถจองทั้งสองที่
ควรจัดความสูงของทีใ่ ห้นำ�้ ให้สกุ รสามารถกินน�ำ้ ได้สดวกจากอุปกรณ์ให้นำ�้ เมือ่ เป็นไปได้ควรจัดกลุม่ ให้สกุ รอยูใ่ นคอกตามน�ำ้ หนัก
ตัวและอายุเพื่อสนับสนุนการกินอาหารและน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Patienceet al., 2004)
โดยทั่วไปธรรมชาติของการเจริญเติบโต สุกรมักเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรกตามด้วยอัตราการเจริญเติบโตคงที่
มีการก�ำหนดพื้นที่กลุ่มของสุกรแตกต่างจากสุกรเลี้ยงให้อยู่เดี่ยว ร่างกายของสุกรต้องการพื้นที่ขนาดหนึ่งที่เรียกว่า พื้นที่ถูกใช้
และพื้นที่ส่วนที่เหลือในคอกเรียกว่า พื้นที่อิสระ ปริมาณพื้นที่ที่สุกรใช้ขึ้นอยู่กับท่าทางและพฤติกรรม ปริมาณพื้นที่ที่ไม่ใช้หรือ
พื้นที่อิสระเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดกลุ่มใหญ่ขึ้น แต่การวิจัยแสดงว่าถ้าก�ำจัดพื้นที่อิสระออก สุกรมีการกินอาหารลดลงและมีการ
เพิ่มน�้ำหนักตัวลดลงเป็นผลตามมา McGlone and Newby (1994) แสดงให้เห็นว่าการก�ำจัดพื้นที่อิสระออกไป 50% ไม่มี
ผลกระทบต่อสมรรถภาพของสุกร แต่การก�ำจัดออกไปมากกว่า 50% เป็นผลให้การเพิม่ น�ำ้ หนักตัวเฉลีย่ ต่อวันลดลง พืน้ ทีจ่ ำ� เป็น
ต่อสุกรในแปลงนอกอาคารควรมีพนื้ ฐานบนมาตรฐานสมรรถภาพของแต่ละต�ำแหน่งทีอ่ ยู่ ไม่ใช่ตวั เลขตามทีก่ ำ� หนด ค�ำแนะน�ำ
พื้นที่พื้นมีอยู่ในตาราง 11-2
พบพื้นมีร่องตามยาวได้ทั่วไปในโรงเรือนอนุบาลตลอดจนสุกรหย่านมจนถึงส่งขาย วัสดุพื้นอาจเหมือนกันกับหน่วย
ที่มีซองคลอด ควรปูคอกที่มีพื้นทึบด้วยฟางหรือวัสดุ ที่มีคุณสมบัติความร้อนและการซึมซับเช่นเดียวกัน ถ้าการใช้พื้นบางส่วน
เป็นช่องทะลุ ต�ำแหน่งที่ให้น�้ำควรอยู่เหนือช่อง

ระบบส�ำหรับสุกรก�ำลังเติบโตและพร้อมส่งขาย
ระยะก�ำลังเติบโตถึงพร้อมส่งขายหมายถึงสุกรตั้งแต่อายุ 8 หรือ 9 สัปดาห์ไปจนถึงประมาณ 20 ถึง 25 สัปดาห์ มีน�้ำ
หนักตัวสุดท้ายระหว่าง 114 และ 136 กก (250 ถึง 300 ปอนด์) การจัดการสุกรก�ำลังเติบโตและพร้อมส่งขายตามน�้ำหนัก
ต้องการมาตรฐานการสุขาภิบาลต�ำ่ กว่า แตกต่างจากการจัดการสุกรหย่านม อาจจัดการสุกรอย่างต่อเนือ่ ง และสุกรอายุมากกว่า

บทที่ 11

196

สามารถทนทานอุณหภูมิสภาพแวดล้อมช่วงกว้างกว่าสุกรรุ่น (ตาราง 11-1) ถึงแม้ว่าระบบส�ำหรับสุกรก�ำลังเติบโตจนพร้อม
ส่งขายอาจใช้จัดการสุกรอย่างต่อเนื่อง แต่นิยมการเข้า-ออกพร้อมกันมากกว่า การจ�ำกัดจ�ำนวนครั้งการย้ายสุกรหรือให้มี
การปะปนกัน มักเป็นผลให้พวกมันก้าวร้าว เพิ่มปัญหาสุขภาพ และเป็นผลให้สมรรถภาพถดถอย
โดยปกติคอกสุกรก�ำลังเติบโตจนถึงพร้อมส่งขายเป็นสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าและจุสกุ รได้ 20 ถึง 1,000 ตัวต่อคอก (หรือมากกว่า)
สุกรจ�ำนวนมากถึง 10 ตัวอาจใช้ที่ให้อาหารหนึ่งอันร่วมกัน และสุกรจ�ำนวนมากถึง 20 ตัวอาจใช้ที่ให้น�้ำหนึ่งแห่งร่วมกันในช่วง
เวลาเติบโตจนถึงพร้อมส่งขาย ในสภาวะส่วนใหญ่สุกรควรเข้าถึงน�้ำได้ตลอดเวลาตามชอบใจ มีหลายระบบที่ให้น�้ำในอ่างน�้ำยึด
อยู่กับที่และบางระบบให้น�้ำเฉพาะเมื่อล�ำเลียงอาหาร ถ้าให้น�้ำเป็นช่วงๆ ควรให้น�้ำไหลอยู่อย่างน้อย 30 ถึง 45 นาทีในแต่ละ
ครั้ง (McGlone, 2003) ควรให้มีน�้ำเสมอขณะสุกรก�ำลังกินอาหาร ควรปรับความสูงของที่ให้น�้ำให้เหมาะสมตามการเจริญเติบโต
ของสุกร อุปกรณ์ให้อาหารและน�้ำชนิดพิเศษควรจัดให้เหมาะสมตามความหนาแน่นของสุกรที่แตกต่างกัน
วัสดุส�ำหรับท�ำคอกควรแข็งแรงทนทานกว่าที่ใช้กับคอกอนุบาล อาจเป็นพื้นทึบ พื้นทึบและปูสิ่งรองนอน มีช่องยาว
บางส่วน หรือเป็นพื้นมีช่องยาวทั้งหมด พื้นทึบควรลาด (เช่น 1 ถึง 3%) เพื่อยอมให้น�้ำและของเสียไหลไปสู่ทางระบายหรือบ่อ
พัก พืน้ มีชอ่ งยาวไม่จำ� เป็นต้องมีความลาด ถึงแม้วา่ วัสดุสำ� หรับพืน้ หลายอย่างเป็นทีย่ อมรับได้ แผ่นพืน้ คอนกรีตแบบมีชอ่ งยาว
เป็นชนิดแนะน�ำส�ำหรับพืน้ แบบมีชอ่ ง ช่องของพืน้ คอนกรีตควรพยุงนตีนสุกรและยอมให้ของเสียลอดทะลุชอ่ งสูด่ า้ นล่างได้งา่ ย
ขอบของพืน้ มีชอ่ งควรมนเพือ่ กันการบาดเจ็บของตีน กีบ และควรหลีกเลีย่ งขอบแหลมคม ยอมรับระบบรางน�ำ้ ไหลแบบเปิด แต่
มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนระหว่างคอกอย่างมีนัยส�ำคัญ
ตาราง 11-2 ค�ำแนะน�ำพื้นที่ขั้นต�่ำส�ำหรับบริเวณของสัตว์เพื่อสุกรที่ใช้ในการวิจัยเกษตรและการสอน1
		
ระยะของการผลิต 		
แม่สุกรและลูกหนึ่งครอก คอก		
ลูกหนึ่งครอกและแม่สุกรก�ำลังให้นม ซองของแม่สุกร		
สุกรอนุบาล น�้ำหนัก 3 ถึง 27 กก (7 ถึง 60 ปอนด์) 		
สุกรก�ำลังโต น�้ำหนัก 27 ถึง 57 กก (60 ถึง 125 ปอนด์) 		
สุกรส�ำเร็จ น�้ำหนัก 57 ถึง 104 กก (125 ถึง 230 ปอนด์) 		
สุกรส�ำเร็จช่วงท้าย น�้ำหนัก 105 ถึง 125 กก (231 ถึง 275 ปอนด์)
สุกรโตเต็มวัย3 		

สุกรอยู่เดี่ยว (ต่อตัว)
(ม2)
3.15
1.26
0.54
0.90
1.26
1.26
1.26

(ฟ2)
35
14
6
10
14
14
14

สุกรอยู่เป็นกลุ่ม (ต่อตัว)2
(ม2)
—
—
0.16–0.37
0.37–0.56
0.56–0.74
0.74–0.84
1.49

(ฟ2)
—
—
1.7–4.0
4.0–6.0
6.0–8.0
8.0–9.0
16.0

บรรทัดฐานพื้นที่นี้เป็นค�ำแนะน�ำทั่วไป พื้นที่ขั้นต�่ำที่จ�ำเป็นของสุกรท�ำตามสูตรพื้นที่ทั่วไป = 0.33 × BW0.67 เมื่อ BW คือน�้ำหนักตัวเป็น ก.ก.
และพื้นที่เป็นตารางเมตร สุกรที่ได้รับพื้นที่พื้นอย่างเพียงพอจะนอนอย่างสบายไม่ต้องยกหัวของพวกมันขณะนอนพักหรือหดตัวระหว่างท่าทางตามปกติ
2
พืน้ ทีส่ ำ� หรับกลุม่ ของสุกรก�ำลังโตขนาดตัง้ แต่เริม่ ต้นไปจนถึงน�ำ้ หนักตัวสูงสุดของแต่ละช่วง พืน้ ทีพ่ นื้ ต่อตัวซึง่ จ�ำเป็นลดลงเมือ่ ขนาดกลุม่ เพิม่ ขึน้ (McGlone
and Newby, 1994) ข้อมูลที่เสนอที่นี่ส�ำหรับขนาดกลุ่มสุกรที่พบทั่วไปตั้งแต่ 5 ถึง 20 ตัวต่อคอก ส�ำหรับกลุ่มขนาดเล็ก (2 ถึง 4 ตัว) คอกควรมี
ความยาวมากกว่าความยาวของสุกรตัวที่ใหญ่ที่สุดในคอก
3
ขนาดความกว้ า งของคอกขั้ น ต�่ ำ ควรเป็ น 56 ซม (22 นิ้ ว ) และความยาวขั้ น ต�่ ำ ควรเป็ น 2.2 ม (7 ฟุ ต ) อาจเลี้ ย งสุ ก รสาวรุ ่ น ในคอกขนาด
ยาว 2 ม (6.5 ฟุต)
1

การจัดพื้นที่เป็นประเด็นซับซ้อนของการผลิตสุกร ค�ำแนะน�ำพื้นที่อยู่ในตาราง 11-2 ความต้องการพื้นที่แบบดั้งเดิม
ก�ำหนดไว้โดยสัมพันธ์กับกลุ่มขนาดเล็กกับกลุ่มขนาดใหญ่กว่าที่มีพื้นที่การใช้ร่วมกัน ไม่ได้ใช้ หรือมีพื้นที่อิสระมากกว่า ดังนั้น
พื้นที่ 0.65 ม2/สุกรหนึ่งตัว (7 ฟุต2) พอเพียงส�ำหรับการเลี้ยงสุกรที่เจริญเติบโตตามพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Brumm and
Dahlquist, 1997) สุกรมีน�้ำหนักมากถึง 250 ปอนด์และในกลุ่มขนาดเล็ก (<20) ต้องการพื้นที่ 0.74 ม2/ตัว (8 ฟุต2) และ
กลุ่มขนาดใหญ่กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเหล่านั้นที่มีสุกรมากกว่า 50 ตัว/คอก และขนาดถึง 300 ปอนด์อาจจ�ำเป็นต้องมี
พื้นที่ 0.74 ม2/ตัว (8 ฟุต2) เท่านั้น อาจก�ำหนดพื้นที่ด้วยสูตรค�ำนวณต่อไปนี้ [A = k × BW0.667 เมื่อ A = พื้นที่พื้นที่จัดให้
และ k = ค่าคงที่ของพื้นที่ที่จัดให้] ซึ่งเปลี่ยนน�้ำหนักตัวสุกรเป็นภาพสองมิติ (Gonyou et al., 2006) ค่า k ที่ 0.336 เป็นพื้นที่
ขั้นต�่ำส�ำหรับสุกรก�ำลังเติบโตถึงส่งขายซึ่งเลี้ยงบนพื้นมีช่องทั้งหมด
ความจ�ำเป็นของพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสุกรในแปลงนอกอาคารควรอยูบ่ นพืน้ ฐานมาตรฐานสมรรถภาพ ไม่ใช่ตวั เลขตามทีก่ ำ� หนด
ในสภาพอากาศหนาวยอมรับพื้นที่ข้างนอกน้อยกว่า พื้นที่น้อยกว่าจ�ำเป็นในสภาพอากาศร้อนและแห้งกว่าเมื่อสภาพอากาศ
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ร้อนและเปียก เมื่อมีการเลือกชนิดของที่อยู่ส�ำหรับสุกรระยะส่งขายจึงต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง
ที่อยู่ส�ำหรับสุกรระยะพร้อมส่งขายมีระบบทางเลือกที่ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมหลายระบบที่ยอมรับได้ ระบบทาง
เลือกทีม่ กั พบคือโรงเรือนเปิดโล่ง ปูสงิ่ รองนอน ระบายอากาศตามธรรมชาติ โรงเรือนเหล่านีม้ กั ปูสงิ่ รองนอน ทางเลือกอีกอย่าง
คือในโรงเรือน-แปลงภายนอก พืน้ ของโรงเรือนแบบเหล่านีอ้ าจเป็นดินหรือคอนกรีต ถ้าพืน้ เป็นคอนกรีตมันควรลาดลงสูภ่ ายนอก
มักใช้สิ่งรองนอนในบริเวณเพิงพักของโรงเรือนที่มีด้านหน้าเปิดโล่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่ในบริเวณลู่วิ่ง

ระบบส�ำหรับการผสมพันธุ์และการตั้งท้อง
ถ้าจัดการแม่สุกรอย่างถูกต้อง อาจเลี้ยงให้อยู่เดี่ยวแต่ละตัวหรือเป็นกลุ่ม (McGlone et al., 2004b; AVMA, 2005)
การศึกษาทั้งในภาคสนามหรือในที่ควบคุม (McGlone et al., 1994; PIC USA Inc., 1994; McGlone, 1995; McGlone et al.,
2004b; AVMA, 2005) สนับสนุนความเห็นว่าซองหรือคอกเดี่ยวส่งเสริมความส�ำเร็จทางการสืบพันธุ์อย่างสูงและไม่ท�ำให้เกิด
การตอบสนองเนื่องจากความเครียด ตามพื้นฐานข้อมูลทางต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกัน คอกเดี่ยวหรือระบบการให้อยู่เป็นกลุ่มที่
ออกแบบอย่างถูกต้องเป็นระบบการผลิตทีย่ อมรับได้สำ� หรับหน่วยการสอนและการวิจยั มีระบบใหม่กว่าหลายอย่างระหว่างการ
พัฒนาทีย่ งั ต้องการการประเมินอย่างครอบคลุมก่อนน�ำระบบไปใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยมาตรฐาน ระบบทีอ่ ยูอ่ าศัยทัง้ หมดมีขอ้ ดีและ
ข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น (McGlone et al., 2004b; AVMA, 2005) ระบบที่อยู่อาศัยส�ำหรับการตั้งท้องหลายแบบอาจ
เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล ได้แก่ ซองเดี่ยวและคอกส�ำหรับกลุ่มที่มีอยู่หลายแบบ (ภายนอก ที่ให้อาหารแต่ละตัว ที่ให้อาหาร
แบบอิเลคโทรนิค การให้อาหารที่พื้น หรือการให้อาหารชนิดมีคันโยกให้กด) ไม่ใช้ระบบท่อที่ฝังอยู่ในตัวสัตว์ต่อสายออกมา
สู่ภายนอก (tether system) ในสหรัฐฯ และห้ามใช้ในประเทศสมาชิกสมาพันธ์ยุโรปตั้งแต่ปี 1997 ไม่แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับแม่สุกร
ตั้งท้อง ในบางรัฐของสหรัฐฯ สั่งห้ามหรือลดการใช้ซองคลอดส�ำหรับแม่สุกร กิจกรรมการสอนและการวิจัยในหลายรัฐสั่งห้าม
การใช้ซองส�ำหรับแม่สุกรตั้งท้อง
ต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับของรัฐ สอดคล้องกับนโยบายของ AVMA (2005) ระบบให้ทอี่ ยูส่ ำ� หรับแม่สกุ รควรพยายาม
ลดความก้าวร้าวและการแก่งแย่งของแม่สกุ ร โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ รวมกลุม่ ปะปนกันและระหว่างการให้อาหาร ให้การป้องกัน
แม่สุกรจากความวิกฤตของสภาพแวดล้อมและอันตรายต่างๆ โดยให้อาหารและน�้ำ และยอมให้แม่สุกรได้แสดงพฤติกรรม
ตามปกติ นอกจากนี้ถ้าให้แม่สุกรอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ควรจัดการพวกมันให้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มคงที่ ขณะที่ถ้าพวกมันอยู่ด้วย
กันเป็นกลุ่มใหญ่พวกมันอาจจัดการแบบกลุ่มเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเป็นไปได้ควรย้ายแม่สุกรทั้งหลายไปสู่คอกใหม่เมื่อน�ำเข้า
หรือปะปนสัตว์ตัวใหม่เข้าสู่กลุ่ม ถ้าไม่มีระบบการให้อาหารแต่ละตัวและเมื่อเป็นไปได้ควรคัดเลือกสัตว์และรวมกลุ่มตาม
พื้นฐานพฤติกรรมการกิน แม่สุกรในคอกกลุ่ม (เช่น 5 ถึง 10 ตัวต่อคอก) และได้รับสูตรอาหารที่จ�ำกัดเฉพาะควรมีขนาดตัว
และนิสัยสม�่ำเสมอเหมือนกัน ในระบบการผลิตสามารถจัดการกลุ่มขนาดใหญ่กว่าได้ เพราะสามารถเพิ่มพื้นที่การให้อาหาร
ต่อตัวสุกรเพื่อลดการแก่งแย่งอาหารกัน

สภาพแวดล้อมในโรงเรือนส�ำหรับการผสมพันธุ์และการตั้งท้อง ช่วงระยะเหมาะสมของอุณหภูมิอากาศ

ที่แนะน�ำส�ำหรับแม่สุกรสาวและแม่สุกรตั้งท้องคือ 15 ถึง 20°ซ (60 ถึง 68°ฟ) แต่กระนั้นอุณหภูมิที่มีผลต่อการตั้งท้องจะเป็น
ผลจากอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม อุณหภูมิของผนังและเพดาน คุณสมบัติของพื้น น�้ำหนักตัว การกิน
อาหาร การเบียดตัวเข้าด้วยกัน และจ�ำนวนสัตว์ที่รวมเข้าด้วยกัน แม่สุกรตั้งท้องจะเริ่มประสบความเครียดจากความร้อนเมื่อ
อุณหภูมิของอากาศสูงกว่า 29°ซ (84°ฟ) อุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่ำของแม่สุกรตั้งท้องที่ให้อาหารตามปกติอยู่ระหว่าง 20 และ 23°ซ
(68 และ 73°ฟ) ส�ำหรับสัตว์ทอี่ ยูใ่ นซองเดีย่ ว และมีคา่ ประมาณ 14°ซ (57°ฟ) ส�ำหรับแม่สกุ รเลีย้ งเป็นกลุม่ ควรสังเกตพฤติกรรม
ของสัตว์เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความสบายจากความร้อน
การจัดการคอกเดีย่ ว การผันแปรของขนาดทางกายภาพของแม่สกุ รไม่ได้มอี ยูเ่ ฉพาะภายในกลุม่ แม่สกุ รสถานทีแ่ ห่ง
หนึ่งเท่านั้น แต่ยังเกิดระหว่างฟาร์มด้วย (McGlone et al., 2004a) ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของแม่สุกรแสดงว่าควรต้องขยาย
ขนาดของซองแบบดัง้ เดิม เพือ่ เอือ้ ต่อแม่สกุ รขนาดปานกลาง (McGlone et al., 2004a) และแสดงว่าการเพิม่ ขนาดของซองเพียง
เล็กน้อย สามารถลดการบาดเจ็บและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของแม่สุกรได้ค่อนข้างมาก (Anil et al., 2002) แม่สุกรควรอยู่ใน
คอกหรือเล้าที่พวกมันนอนลงโดยไม่มีส่วนใดของร่างกาย (ไม่รวมขาของพวกมัน) ล้นออกไปยังคอกของเพื่อนกรงถัดไป ไม่ควร
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บังคับให้แม่สุกรและสุกรสาวสัมผัสด้านข้าง ด้านปลายหรือด้านบนของคอก (Curtis et al., 1989) และแม่สุกรที่เลี้ยงอยู่ในคอก
เดี่ยวควรสามารถลงนอนในท่าราบได้อย่างสมบูรณ์โดยที่หัวของพวกมันไม่พาดบนรางอาหารที่ยกสูงขึ้น มาตรฐานสมรรถภาพ
นี้สอดคล้องกับมาตรฐานของคณะกรรมาธิการสุกรแห่งชาติ (2002)

การจัดการทีอ่ ยูเ่ ป็นกลุม่ ในกรณีของระบบการอยูอ่ าศัยเป็นกลุม่ ความก้าวร้าวและการแก่งแย่งส่วนมากทีเ่ กีย่ วข้อง

กับการอาศัยอยู่เป็นกลุ่มสามารถโน้มน้าวโดยวิธีการให้อาหาร สภานะทางสังคม และพื้นที่พื้นต่อสัตว์หนึ่งตัว ขนาดของกลุ่ม
พันธุกรรม และวิธีด�ำเนินการจัดการ ดังนั้น ปัจจัยบางอย่างซึ่งควรพิจารณาเมื่อมีการออกแบบระบบการดูแลเป็นกลุ่มและ
น�ำไปใช้ปฏิบัติ ได้แก่ ขนาดกลุ่ม พื้นที่ที่จัดให้ ส่วนประกอบของกลุ่ม (คงที่ หรือ เปลี่ยนแปลง) ชนิดของอาหารและวิธีการ
ให้อาหาร พันธุกรรมและอารมณ์ของแม่สุกร (Levis, 2007) อาจให้ที่อยู่สุกรเป็นกลุ่มในโรงเรือนหรือภายนอก แปลงแห้งหรือทุ่ง
หญ้า และโครงสร้างที่บุฉนวนมีกลไกการระบายอากาศ หรือโครงโลหะ อาจมีพื้นทึบหรือมีช่อง มีหรือไม่มีสิ่งรองนอน ที่ส�ำคัญ
มากทีส่ ดุ คือระบบการเลีย้ งเป็นกลุม่ แตกต่างกันในด้านการให้อาหาร การจัดการกลุม่ และชนิดของระบบการให้อาหารบางอย่าง
ได้แก่ คอกที่มีที่ให้อาหารแม่สุกรแบบอิเลคโทรนิค ที่ให้อาหารแบบปล่อยหล่น หรือไหลน้อยๆ และที่ให้อาหารแต่ละตัว
เมื่อแม่สุกรเลี้ยงเป็นกลุ่มควรมีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยเหตุนี้ควรจัดการกลุ่มเพื่อลดความเครียด
ทางสังคม พฤติกรรมการก้าวร้าวในสุกรพบบ่อย และสามารถเกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงขึ้นถ้าทิ้งสุกรไว้โดยล�ำพัง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพศเมียในคอกถูกบีบคั้นด้วยจ�ำนวนของเพศเมียในคอก พื้นที่ว่างต่อเพศเมียหนึ่งตัว ความผันแปรของขนาดตัวสัตว์
ในกลุ่ม ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน และที่ส�ำคัญที่สุดคือวิธีการให้อาหาร เมื่อให้อาหารจ�ำกัดแก่กลุ่มแต่ละวัน การแก่งแย่งอาหารกัน
จะเข้มข้นขึน้ และถ้าปราศจากการแก้ไขโดยบุคลากรผูใ้ ห้การดูแลสัตว์หรือระบบทางกายภาพ แม่สกุ รทีก่ า้ วร้าวจะกินมากเกินไป
และสัตว์ตัวรองลงมาจะได้กินอาหารในปริมาณไม่เพียงพอ ระบบการให้อาหารสามารถใช้หลายรูปแบบเพื่อลดความก้าวร้าว
ของแม่สุกรระหว่างการให้อาหารให้มีน้อยที่สุด ระบบการเลี้ยงเป็นกลุ่มมีอยู่แต่ไม่ได้จ�ำกัดเฉพาะแค่ระบบการให้อาหารแม่สุกร
แบบบังคับอาหารให้หล่นลงในที่ให้อาหาร การให้อาหารแบบไหลช้าๆ และที่ให้อาหารด้วยอิเลคโทรนิค วิธีทางเลือกคือ
คอกเป็นกลุ่มติดตั้งด้วยคอกที่มีที่ให้อาหารของสัตว์แต่ละตัวใช้เฉพาะเวลาให้อาหารเท่านั้น
นอกจากนี้มีวิธีการจัดการพื้นฐานอยู่สองระบบ ส�ำหรับการจัดการกลุ่มแบบคงที่และแบบเปลี่ยนแปลง เมื่อเลี้ยง
แม่สุกรเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มที่มีขนาดถึง 35 หรือ 40 ตัว พวกมันควรอยู่เป็นกลุ่มคงที่ (แม่สุกรในระยะการผลิตเดียวกัน)
ขณะที่กลุ่มขนาด 80 ถึง 200 แม่อาจคงไว้แบบกลุ่มเปลี่ยนแปลง (แม่สุกรเข้าและออกจากกลุ่มทุกสัปดาห์) การลดความเครียด
ทางสังคมโดยการเก็บสุกรไว้ในคอกเดี่ยวเป็นเวลา 25 ถึง 35 วันแรกหลังการผสมพันธุ์ หรือรวมกลุ่มแม่สุกรทั้งหมดพร้อมกัน
ในครั้งเดียวช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี
แม่สกุ รบางสายพันธุอ์ าจมีความสามารถต่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูเ่ ฉพาะชนิดแตกต่างกัน(Beilharz, 1982)
แต่ไม่ได้วิเคราะห์สมมุติฐานนี้โดยสมบูรณ์ ข้อคิดเห็นจากผู้จัดการ การให้ปรับตัวอย่างถูกต้อง และการเลือกสายพันธุ์
ทางพันธุกรรมเป็นสิ่งเกี่ยวข้องอันดับแรกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสุกร โดยไม่ขึ้นตรงกับระบบส�ำหรับการตั้งท้องที่ใช้

การให้พนื้ ทีพ่ นื้ และขนาดของกลุม่ การให้พนื้ ทีจ่ ะผันแปรตามขนาดของกลุม่ พืน้ ทีส่ ำ� หรับเข้าถึงทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น

โอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหนีจากตัวที่ก้าวร้าว และการหลีกเลี่ยงความเครียดทางสรีรวิทยาอย่างเรื้อรังเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับ
ความเป็นอยู่ท่ีดีของสุกรที่มีล�ำดับชั้นที่ต�่ำในการเลี้ยงให้อยู่เป็นกลุ่ม ควรให้มีพื้นที่อย่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
ทางกายภาพ พื้นที่ขั้นต�่ำที่ควรให้มีคือ 1.49 ม2 ต่อแม่สุกรหนึ่งตัว (16 ฟุต2) บนพื้นมีช่องเป็นบางส่วน (Salak-Johnson et al.,
2007) ส�ำหรับแม่สุกรขนาดใหญ่กว่า (บนพื้นฐานของน�้ำหนักตัว) การให้พื้นที่ควรเป็น 1.77 ม2 ต่อแม่สุกรหนึ่งตัว (19 ฟุต2)
ดังนั้น เมื่อน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมีการให้พื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยังไม่มีการก�ำหนดขนาดของกลุ่มที่เหมาะสม อัตราการตกลูกและ
ขนาดครอกไม่ได้แตกต่างกันเมื่อให้แม่สุกร 10 ตัวอยู่ในพื้นที่ 1.95 ม2 ต่อแม่สุกรหนึ่งตัว (13 ฟุต2) เมื่อเปรียบเทียบกับ
การให้แม่สุกร 5, 10, 20, หรือ 40 ตัวต่อคอกอยู่ในพื้นที่ 1.49 ม2 ต่อแม่สุกรหนึ่งตัว (21 ฟุต2) (Taylor et al., 1997)
สถานที่ส�ำหรับผสมพันธุ์ บริเวณแนะน�ำส�ำหรับแม่สุกรและพ่อสุกรที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกันมีอยู่ในตาราง
11-2 มีการเร่งเร้าการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อน�ำเข้าสู่ฝูงแพร่พันธุ์เมื่อเลี้ยงพวกมันอยู่เป็นก
ลุม่ (แนะน�ำสุกร 10 ถึง 12 ตัวต่อคอกในระบบการผลิตแบบเข้มงวด) โดยมีโอกาสให้สมั ผัสกับพ่อสุกรทีเ่ จริญพันธุเ์ ป็นเวลาอย่าง
น้อย 30 นาที/วัน แนะน�ำให้เลี้ยงพ่อสุกรโตเต็มวัยอยู่ตัวเดี่ยวเพื่อป้องกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างสุกรเพศผู้ เมื่อให้สุกรเพศผู้โตเต็ม
วัยที่ไม่คุ้นเคยกันอยู่ในคอกเดียวกัน มักเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรง ในระบบที่พ่อสุกรอยู่ประจ�ำเป็นกลุ่มขนาดเล็กพ่อสุกรควรมี
ขนาดตัวเท่ากันและการเลีย้ งพวกมันด้วยกันตัง้ แต่เวลาเป็นสุกรรุน่ หนุม่ เป็นทีน่ ยิ มอย่างมาก คอกส�ำหรับพ่อสุกรควรสอดคล้อง
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กับมาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดียวกับของแม่สุกร อย่างไรก็ตามอาจต้องให้คอกหรือเล้าขนาดใหญ่กว่าส�ำหรับพ่อสุกรที่มี
ขนาดใหญ่สุดๆ
สถานทีห่ รือบริเวณพิเศษเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการแพร่พนั ธุ์ การผสมพันธุอ์ าจเป็นไปตามธรรมชาติหรือการผสมเทียม
บริเวณผสมพันธุข์ องพ่อสุกรควรทนทานต่อความลืน่ พืน้ ทีผ่ สมเทียมมีบริเวณการเก็บน�ำ้ เชือ้ และบริเวณให้นำ�้ เชือ้ แก่แม่สกุ ร ควร
ออกแบบบริเวณการเก็บน�้ำเชื้อของพ่อสุกร โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพ่อสุกรและผู้ปฏิบัติงานตลอดจนความสบายของ
สัตว์และสุขอนามัย บริเวณให้น�้ำเชื้อแก่แม่สุกรอาจเป็นที่เดียวกับสถานที่ตั้งท้องส�ำหรับแม่สุกร ควรพิจารณาพื้นผิวของพื้นใน
คอกผสมพันธุ์ระหว่างการวางแผนและการก่อสร้างสถานที่ ในคอกที่มีบริเวณพื้นคอนกรีตทึบอาจท�ำให้พื้นลื่นยากขึ้นด้วยการ
ขูดผิวหน้าด้วยไม้หรือไม้กวาด หรือโดยการท�ำร่องในคอนกรีต การตีตารางรูปสีเ่ หลีย่ มขนมเปียกปูนขนาด 2.5 ซม (1 นิว้ ) พิสจู น์
แล้วว่าน่าพอใจ (Levis et al., 1985) ในคอกที่ใช้เพื่อการผสมพันธุ์ด้วยมือแต่ไม่มีพื้นผิวที่ดีอาจโรยด้วยสิ่งที่ซึมซับน�้ำได้หรือใช้ปู
เสื่อบนพื้น
คอกส�ำหรับผสมพันธุ์ (ให้พ่อสุกรอยู่กับแม่สุกรหลายตัวโดยไม่ต้องดู) และการจับคู่ผสมพันธุ์ (มีบุคลากรดูแลการ
ผสมพันธุ์ของพ่อและแม่สุกร) เป็นตัวเลือกของการผสมพันธุ์ ถ้าเป็นคอกผสมพันธุ์ที่อยู่ในทุ่งและระบบแปลงหญ้าการพิจารณา
อันดับแรกคือการลดภาวะสุดขีดของอุณหภูมิสภาพแวดล้อม มีการพักพ่อสุกรระหว่างฤดูการผสมพันธุ์ และหลีกเลี่ยงการจับคู่
พ่อสุกรอายุน้อยกับแม่สุกรอายุมาก หรือพ่อสุกรอายุมากกับสุกรสาวรุ่น ส�ำหรับคอกผสมพันธุ์ในระบบการผลิตอย่างเข้มงวด
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมคือการให้พื้นที่และพื้นคอกต่างๆ ควรบรรลุมาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดียวกันของพื้นที่และยอมให้มี
การเคลื่อนไหวได้สะดวกระหว่างการผสมพันธุ์ แนะน�ำให้มีพ่อสุกรหนึ่งตัวต่อคอก ต้องการพื้นที่ไม่ลื่นและแห้งเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ ส�ำหรับการจับคู่ผสมพันธุ์แม่สุกรผสมพันธุ์ในคอกที่ออกแบบส�ำหรับการผสมพันธุ์ แต่อาจให้ผสมพันธุ์ในคอกของ
แม่สุกรหรือคอกของพ่อสุกร
อาจต้องการการใส่ใจแม่สุกรที่เลี้ยงด้วยกันโดยมีความเหลื่อมล�้ำกันมากเป็นพิเศษ ผู้ดูแลสัตว์ควรตระหนักถึงความ
เป็นไปได้ของการเจ็บที่ไหล่ การงอกยาวของกีบและสภาพร่างกายผอม ควรรักษาสิ่งเหล่านี้และปัญหาอื่นเร็วที่สุดเมื่อพบ

คอกเมตาบอลิซึม
มีการใช้คอกเมตาบอลิซึมเพื่อใส่สุกรแต่ละตัวเพื่อศึกษาโภชนาการและสรีรวิทยาโดยเฉพาะและได้รับการอนุมัติจาก
IACUC คอกเมตาบอลิซึมมัก (แต่ไม่เสมอไป) เป็นวิธีให้ที่อยู่สุกรซึ่งไม่ยอมให้พวกมันหมุนตัวและป้องกันไม่ให้สัตว์ท�ำอาหาร
สกปรกหรือกินมูล ถ้ามีวัสดุของพื้นและคอกเหมาะสมกับขนาดของสุกรที่ใช้ และถ้าขนาดพื้นที่ส�ำหรับสุกรแต่ละตัวท�ำอย่าง
สอดคล้อง (ตาราง 11-2) การท�ำเช่นนีอ้ าจเลีย้ งสุกรในคอกเป็นเวลานานในคอกเมตาบอลิซมึ โดยปราศจากปัญหา อาจต้องปรับ
ความกว้างพอดีของคอกเมตาบอลิซึมเพื่อให้เก็บมูลและปัสสาวะของสัตว์ทั้งหมด ขณะที่ป้องกันสุกรไม่ให้หมุนตัวหรือพลิกตัว
ดังนัน้ การให้พนื้ ทีน่ อ้ ยกว่าเล็กน้อยอาจจ�ำเป็นเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์เหล่านี้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคลากรผูด้ แู ลสัตว์และสุกรเป็น
สิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการศึกษาทีต่ อ้ งการใช้คอกเมตาบอลิซมึ การมีปฏิสมั พันธ์กบั สุกรตัวอืน่ ด้วยการมองเห็นและได้ยนิ เสียง ช่วย
สนับสนุนความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องสุกรทีเ่ ลีย้ งให้อยูต่ วั เดียวด้วย ไม่ควรเก็บสุกรไว้ในคอกเมตาบอลิซมึ นานกว่าทีต่ อ้ งการในโปรโตคอล
ที่ได้รับอนุมัติ

วิธีปฏิบัติต่างๆ ทางเกษตรอย่างมีมาตรฐาน
การตอน

กลิ่นพ่อสุกรเป็นกลิ่นและรสชาติเฉพาะในเนื้อซึ่งน่ารังเกียจ มักเกิดเมื่อพ่อสุกรได้รับการฆ่าเมื่อมีน�้ำหนักตัวประมาณ
100 กก (220 ปอนด์) หรือมากกว่า จากมุมมองของผู้บรรจุอาหารส�ำหรับตลาดในสหรัฐฯ สุกรเพศผู้ขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดจึง
ถูกตอนก่อนการช�ำแหละ แนะน�ำให้ท�ำการตอนถ้าขายสุกรส�ำหรับการสอนและวิจัยสู่ตลาดเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร สุกรเพศผู้ตอน
แล้วเป็นสัตว์ตัวแบบที่เหมาะสม ถ้าการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการผลิตเนื้อสุกรส�ำหรับการค้า การตอนเป็นเหตุของ
อาการความเจ็บปวดและไม่สบายที่ชัดเจน (McGlone and Hellman, 1988; McGlone et al., 1993; White et al., 1995, Taylor
and Weary, 2000; Hay et al., 2003; Prunier et al., 2005; Carroll et al., 2006) สุกรอาจแสดงอาการของความเจ็บปวดและ
ไม่สบาย ได้แก่ การลดเวลาที่ใช้เลี้ยงลูกหรือกินอาหาร มีเสียงร้อง (นอกเหนือจากเสียงร้องจากการจับ) เมื่อสุกรมีอายุเพิ่มขึ้นมี
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การอักเสบและบวมที่ต�ำแหน่งแผลมากขึ้น การลดสมรรถภาพอย่างกระทันหันและการตอบสนองต่อฮอร์โมน ควรจดจ�ำเป็นสิ่ง
ส�ำคัญว่าขณะผู้แต่งทุกท่านรายงานหลักฐานบางอย่างของความเจ็บปวดและไม่สบายผลลัพธ์จากทุกการทดลองเกิดขึ้นไม่
สม�่ำเสมอกัน การตอนควรท�ำเร็วที่สุดเท่าที่ท�ำได้และมักนิยมท�ำระหว่างอายุ 1 และ 14 วันเพื่อลดความเครียดต่อสุกร ถ้าท�ำ
หลังจากอายุเกิน 14 วันแล้วควรให้ยาสลบเฉพาะที่ หรือการใช้ยาสลบเฉพาะที่และสลบทั้งตัวร่วมกัน (Haga and Ranheim,
2005) สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบสั่งจ่ายยาก่อนการตอน บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมควรใช้เครื่องมือที่ฆ่าเชื้อแล้วและควรท�ำการ
ฆ่าเชื้อก่อนการตอนที่บริเวณผ่าตัดส�ำหรับพ่อสุกรทุกอายุ ไม่ควรเย็บแผลผ่าตัดที่ต�ำแหน่งด้านล่างของถุงอัณฑะเพื่อให้มีการ
ไหลของของเหลวอย่างถูกต้อง อาจใช้การท�ำให้หมดความรู้สึกเฉพาะที่เพื่อการบรรเทาปวดในระยะสั้น สามารถพบข้อมูลเพิ่ม
เติมในบทที่ 1 และ 2 ของข้อแนะน�ำฉบับนี้

ห่วงใส่จมูก
ระบบสุกรเลี้ยงกลางแจ้งอาจไม่มีผลลัพธ์สภาพแวดล้อมดังประสงค์ เนื่องจากพฤติกรรมการคุ้ยด้วยจมูก การใส่ห่วงที่
จมูกลดพฤติกรรมการคุ้ยด้วยจมูก (Horrell et al., 2001; Eriksen et al., 2006) อย่างไรก็ตาม สุกรเมื่อถูกใส่ห่วงมีความเจ็บปวด
ทีจ่ มูกจะลดพฤติกรรมการคุย้ ด้วยจมูก โดยการท�ำให้มนั มีประสบการณ์ทเี่ จ็บปวด การท�ำเช่นนีจ้ งึ เป็นประเด็นทางสภาพแวดล้อม
และสวัสดิภาพ (McGlone, 2001) ห่วงจมูกกระทบต่อพฤติกรรมการกิน (Horrell et al., 2000) และสุกรจะแสดงพฤติกรรมการ
ค้นหาแบบอื่นถ้าพวกมันไม่สามารถคุดคุ้ยด้วยจมูก (Studnitz et al., 2003) ควรใส่ห่วงจมูกสุกรเมื่อผลกระทบที่คาดว่าเป็นภัย
เป็นประเด็นที่ส�ำคัญกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสุกรเท่านั้น

วิธีปฏิบัติอื่นๆ อย่างมีมาตรฐาน
วิธีปฏิบัติทางเกษตรอย่างมีมาตรฐานหลายอย่าง ซึ่งท�ำให้เกิดความเจ็บปวดหรือทรมานเพียงชั่วขณะแต่ป้องกัน
ความทรมานหรือบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าในชีวิตของสุกรที่ตามมาภายหลัง ดังเช่น อาจตัดฟันของสุกรเมื่อสุกรอายุน้อยเพื่อลด
การสูญเสียต่อลูกตัวอื่นในครอกและต่อแม่สุกร ไม่ควรตัดฟันเกินครึ่งหนึ่ง อาจตัดขอบใบหูเพื่อระบุตัวสัตว์แต่ละตัวอย่างถาวร
อาจตัดแต่งปลายหางเพื่อลดโอกาสการกัดหางกัน อาจตัดแต่งเขี้ยวของพ่อสุกรเพื่อป้องกันพวกมันจากการท�ำอันตรายมนุษย์
และสุกรตัวอื่น อาจแต่งกีบของแม่สุกรและพ่อสุกรเพื่อให้พวกมันเดินง่ายมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
บทที่ 4 อ้างถึงการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�ำหรับรายละเอียดเรื่องสิ่งเพิ่มพูนส�ำหรับสภาพแวดล้อมของสุกร

การจับและการขนส่ง
บทที่ 5 อ้างถึงการจับและการขนส่งส�ำหรับรายละเอียดเรื่องการจับและการขนส่งสุกร

หัวข้อพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่อาศัยส�ำหรับสุกรในโปรโตคอลทางชีวการแพทย์ในสถานที่ทางเกษตร
หนังสือข้อแนะน�ำการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (NRC, 1996) เรียกว่า ILAR Guide กล่าวว่า “การใช้สัตว์ฟาร์ม
ในการวิจยั การสอนและการทดสอบมักแบ่งออกเป็นการใช้ทางชีวการแพทย์และการใช้ทางเกษตรเพราะกฎข้อบังคับของรัฐบาล

สุกร
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(AWRs) นโยบายของสถาบัน โครงสร้างทางการบริหาร แหล่งของทุน หรือเป้าหมายของผู้ใช้ การจ�ำแนกเช่นนี้น�ำไปสู่ระบบที่มี
สองด้านซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อการประเมินโปรโตคอลและมาตรฐานของที่อยู่และการดูแลสัตว์ชนิดเดียวกัน บนพื้นฐาน
ที่ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางชีวการแพทย์และการใช้ทางเกษตร (Stricklin and Mench, 1994)” หนังสือ ILAR
Guide อธิบายว่า “ควรพิจารณาจริยธรรมของการใช้สัตว์ฟาร์มในการวิจัยทางเช่นเดียวกันกับการใช้สัตว์ชนิดอื่นในการวิจัย
โดยไม่ค�ำนึงถึงวัตถุประสงค์การวิจัยของนักวิจัยหรือแหล่งของทุน (Stricklin et al., 1990)” หนังสือ ILAR Guide อ้างเอกสารนี้
(ข้อแนะน�ำการดูแลและการใช้สตั ว์เกษตรในการวิจยั เกษตรและการสอน ซึง่ เรียกว่า Ag Guide) เพือ่ สัตว์ฟาร์มในการจัดการแบบ
ฟาร์ม นโยบายข้อ 29 ของหน่วยงาน USDA-APHIS ยังยอมรับ Ag Guide ด้วย (http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/
downloads/policy/policy29.pdf)
ข้อแนะน�ำส�ำหรับสัตว์ฟาร์มที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยเกษตรและการสอนมีอยู่ใน Ag Guide การมีมาตรฐานสอง
ระบบส�ำหรับสุกรท�ำให้นักวิจัยมองว่าเป็นความยุ่งยากเกินไป เพราะเหตุนั้นจึงมีเหตุผลอันสมควรที่จะรวมบรรทัดฐานทั้งสอง
ระบบนี้เข้าเป็นบรรทัดฐานที่ใช้งานได้หนึ่งเดียวส�ำหรับทั้งนักวิจัยและ IACUC ท่านอื่นๆ ได้เสนอความคิดเช่นนี้ (Curtis, 1994)
และยังมีการเสนอโดยหน่วยงานตรวจสอบควบคุม เช่น USDA-APHIS
ส�ำหรับสุกรที่ใช้ในการวิจัยชีวการแพทย์ ความจ�ำเป็นส�ำหรับความสบายทางความร้อน การควบคุมความชื้น พื้นที่
และการปฏิบัติทางสัตวบาลของพวกมันควรอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานสมรรถภาพที่อภิปรายในบทนี้ สุกรในการจัดการทาง
ชีวการแพทย์เฉพาะบางอย่างและสุกรที่มีพื้นฐานทางพันธุกรรมเฉพาะ อาจมีความต้องการเป็นพิเศษซึ่งควรท�ำความเข้าใจ
เพือ่ ให้สกุ รมีความสบาย มาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดียวกันซึง่ ระบุสวัสดิภาพสัตว์ทเี่ พียงพอส�ำหรับสุกรในการจัดการแบบเกษตร
จะใช้ได้กับการจัดการแบบชีวการแพทย์

สุกรที่มีขนาดตัวเล็กเมื่อโตเต็มวัย
สุกร Sus scrofa หรือ Sus vittatus บางชนิดมีขนาดตัวเล็กเมื่อโตเต็มวัยตามธรรมชาติหรือโดยผ่านการคัดเลือก
สัตว์เหล่านี้ ได้แก่ สุกรมินิ สุกรไมโคร และสุกรท้องหย่อน แต่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ อาจใช้สุกรเหล่านี้ในการผลิตทางการเกษตร
เป็นการค้า แต่มกั พบว่าเลีย้ งเป็นสัตว์เลีย้ งบ่อยกว่าหรือใช้เป็นสัตว์ตวั แบบส�ำหรับการวิจยั ชีวการแพทย์ อย่างไรก็ดคี วามต้องการ
ทางสัตวบาลของสุกรเหล่านี้มักเป็นเช่นเดียวกันกับสุกรบ้านแบบดั้งเดิม โดยมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง
ควรพิจารณาความต้องการความร้อนและโภชนะอย่างรอบคอบ สุกรทีม่ ขี นาดตัวเล็กเมือ่ โตเต็มวัยมีความไวต่ออุณหภูมิ
หนาวเย็นมากกว่าสุกรขนาดใหญ่กว่าเพราะขนปกคลุมตัวที่มีน้อยและมีขนาดตัวเล็ก เพราะว่าพวกมันมีขนาดเล็กกว่าและ
กินต่อวันน้อยกว่าความต้องการโภชนะของพวกมันต่อน�้ำหนักของอาหารอาจมีค่าสูงกว่า ถึงแม้ว่าต้องจ�ำกัดอาหารพวกมัน
เพื่อควบคุมสภาวะของร่างกาย (มีความอ้วนเบี่ยงเบน) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (เช่น วัสดุพื้นและคอก) ควรเหมาะสมกับ
ขนาดตัวของพวกมัน

สุกรเปลี่ยนพันธุวิศวกรรมและผลิตมาจากการโคลน
สัตว์เปลี่ยนจีนเป็นสัตว์ที่มีจีนแปลกปลอมซึ่งตั้งใจใส่เข้าไปในจีโนมของมัน จีนแปลกปลอมได้รับการสร้างขึ้นด้วยวิธี
การประสมรวมกันทาง DNA สัตว์ที่มาจากการโคลนผลิตโดยกระบวนการซึ่งสร้างสิ่งมีชีวิตหนึ่งตัวขึ้นใหม่จากเซลล์หนึ่งเซลล์
ทีน่ ำ� มาจากสัตว์ตน้ ก�ำเนิดและมีพนั ธุกรรมเหมือนกันทุกประการ เป็นความจ�ำเป็นทีส่ ดุ ทีก่ ารโคลนเกีย่ วข้องกับการย้ายนิวเคลียส
ของเซลล์หนึ่งเซลล์จากสัตว์โตเต็มวัยน�ำไปท�ำส�ำเนาและใส่เข้าไปในไข่ของสัตว์ซึ่งได้ย้ายนิวเคลียสของมันออกไป ตามเทคนิค
หมายความว่าสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนเป็นการท�ำส�ำเนาที่เหมือนกับสัตว์ตัวต้นก�ำเนิดทุกด้านโดยแท้จริง จึงมี DNA
เช่นเดียวกัน การโคลนเกิดขึน้ ตามธรรมชาติเมือ่ แฝดพัฒนาจากไข่ทผี่ สมแล้วหนึง่ ฟอง เทคโนโลยีหลักของโคลนนิง่ มีอยูส่ ามแบบ
ได้แก่ วิธีการประสมรวมกันทาง DNA การโคลนทางการสืบพันธุ์ และการโคลนเพื่อการรักษา สัตว์ชนิดแรกที่ได้รับการเปลี่ยน
พันธุกรรมส�ำเร็จคือหนูเมาส์ (Gordon et al., 1980) และ มีการสร้างสัตว์เปลี่ยนจีนชนิดอื่นขึ้นอีกหลายปีต่อมารวมทั้งสุกร
(Pursel et al., 1987) สัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนส�ำเร็จคือแกะชื่อดอลลี่ ซึ่งไม่ได้แค่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ยังแพร่ขยายพันธุ์
ต่อมาตามธรรมชาติ (Wilmut et al., 1997)
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สัตว์เปลีย่ นจีนเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับค้นหาค�ำถามทางชีววิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร อายุรศาสตร์ และอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากนี้เฉพาะการใช้สัตว์เปลี่ยนจีนท�ำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจบทบาทของจีนในโรคเฉพาะหลายอย่าง ดังนั้น
การใช้สตั ว์เปลีย่ นจีนเป็นประโยชน์สำ� คัญยิง่ อย่างมากมาย แม้วา่ สัตว์เปลีย่ นจีนมีความส�ำคัญในชีวการแพทย์มปี ระเด็นปัญหา
บางอย่างและการเข้าใจการใช้พวกมันอย่างคลาดเคลือ่ นในการวิจยั สัตว์เปลีย่ นจีนอาจเกิดความผิดปกติขนึ้ มากกว่าสัตว์ทดลอง
ไม่ได้เปลีย่ นจีน เพราะการน�ำส่ง DNA เข้าไปในสัตว์ตวั หนึง่ ก่อความยุง่ ยากซับซ้อนและคาดการณ์ผลข้างเคียงได้ยาก สุกรเปลีย่ น
จีนที่มีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของโคอาจไม่แสดงสวัสดิภาพด้านลบใดๆ ในสองรุ่นแรก แต่ในสัตว์รุ่นที่สามมีรายงาน
เช่น เป็นหมัน ไตอักเสบ หัวใจโตและข้ออักเสบ (Pursel et al., 1989, 1993) แต่กระนั้นการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง
ส่วนของจีนที่สร้างขึ้นส�ำหรับฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตได้มีการก�ำจัดปัญหาในสุกรเหล่านี้แล้ว (Nottle et al., 1999) อย่างไรก็ดี
ต้องสังเกตว่าความผิดปกติบางอย่างของสิง่ เหล่านีเ้ ป็นความจ�ำเพาะเฉพาะกับสัตว์บางชนิด เช่นลูกสุกรทีม่ าจากการโคลน (Carter
et al., 2002) มีน�้ำหนักแรกเกิดตามปกติ ขณะที่ลูกโคและลูกแกะที่มาจากการโคลนมีน�้ำหนักแรกเกิดมาก (Wilson et al., 1995;
Walker et al., 1996) มีการเสนอว่าโคมีหน้าที่ของภูมิคุ้มกันอาจลดลง (Renard et al., 1999) แต่สุกรที่มาจากการโคลนแสดง
การตอบสนองต่อการฉีดวัคซีน (Carter et al., 2002) ถึงแม้ว่าบางกลุ่มรายงานความผิดปกติต่างๆ มีรายงานอื่นพบปัญหาเพียง
เล็กน้อย ตามความจริงสุกรผลิตมาจากการโคลนที่แสดงโปรตีน CD59 ที่ท�ำหน้าที่ควบคุม complement ของมนุษย์ พบว่า
พวกมันมีสขุ ภาพดีเพราะว่าตรวจไม่พบว่ามีลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยาและลักษณะทีป่ รากฎใดของสุกรทีเ่ กีย่ วข้องกับการมีจนี นีอ้ ยู่
(Deppenmeier et al., 2006) ดังนั้นเมื่อสัตว์เปลี่ยนจีนเป็นประเด็นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะคาดการณ์ถึงสิ่งไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น
นักวิจัย พนักงานดูแลสัตว์ และทีมงานของ IACUC ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อมั่นใจว่าสาเหตุที่เป็นไปได้ของ
ความเจ็บปวดและความเครียดของสัตว์ทดลองได้รับการตรวจพบและรักษาหรือก�ำจัดอย่างรวดเร็ว
ในเดือนมกราคม 2008 FDA สรุปว่าเนื้อและน�้ำนมจากโค สุกรและแกะที่ผลิตมาจากการโคลน รวมทั้งลูกของสัตว์ที่
ผลิตมาจากการโคลนมีความปลอดภัยเหมือนกับอาหารที่เราบริโภคทุกวัน แม้ว่า FDA แสดงการตอบสนองดังนี้ การติดตาม
สัตว์เปลี่ยนจีนยังคงมีความส�ำคัญ วิธีต่อไปนี้เป็นข้อเสนอที่ได้รับการแสดงการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ควรใช้
กระบวนการท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวทางพันธุกรรมอย่างถาวร จากข้อคิดเห็นทางพันธุกรรมดังกล่าวจึงควรใช้กระบวนการ
วิเคราะห์อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ วัตถุประสงค์การคัดกรอง สุกรเปลีย่ นจีนควรได้รบั การท�ำเครือ่ งหมายถาวรร่วมกับการติดเครือ่ งหมาย
ทีห่ ซู งึ่ มีรหัสสีพเิ ศษเฉพาะด้วย ระบบการท�ำเครือ่ งหมายสัตว์อย่างถาวรนีค้ วรเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากการท�ำเครือ่ งหมาย
สัตว์แบบดั้งเดิมของสุกร ตัวอย่างเช่น การเจาะรูที่กึ่งกลางใบหูไม่เป็นวิธีตามปกติของระบบดั้งเดิม ควรมีเบอร์ของสัตว์แต่ละตัว
ภายในฝูงที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ใช้เบอร์ซ�้ำอีก ต้องติดตามสุกรแต่ละตัวได้ถึงพ่อแม่ที่เป็นต้นก�ำเนิดโดยเฉพาะ ควรบันทึก
สถานที่ วันที่และเวลาของการเกิด การใช้สุกรในการผลิต อุบัติการของโรคและการก�ำจัดสุกรแต่ละตัวทิ้งในขั้นตอนสุดท้าย
ควรแยกสัตว์ที่เปลี่ยนDNA แต่ไม่สร้างผลิตผลของจีนแตกต่างจากสัตว์ที่ไม่ได้รับ DNA จากภายนอกแต่อย่างใด (FDA, 1995)
ถ้ารูปแบบจีนของสัตว์ตัวหนึ่งเป็นค�ำถาม ดังนี้ควรพิจารณาจีนที่ถูกเปลี่ยนของสัตว์และการก�ำจัดสัตว์ตามบรรทัดฐานอย่าง
ถูกต้องดังต่อไปนี้ ถ้าใช้การเลี้ยงด้วยแม่เลี้ยง (cross-fostering) สัตว์ควรมีแม่เลี้ยงเฉพาะภายในฝูงที่มีการเปลี่ยนจีนเท่านั้น
ควรทราบรายละเอียดข้อมูลพืน้ ฐานทางพันธุกรรมและประวัตขิ องสัตว์ทจี่ ะให้เซลล์สบื พันธุ์ (สัตว์ผใู้ ห้) และตัวอุม้ ท้องหรือตัวรับ
และควรมีชนิดของสัตว์ พันธุ์ ประเทศต้นก�ำเนิด สุขภาพโดยทั่วไปและข้อมูลทางพันธุกรรมและประวัติพันธุ์ที่มีอยู่ ควรมี
การประเมินสุขภาพสุกรทีใ่ ช้อย่างละเอียด รวมทัง้ การทดสอบโดยเฉพาะส�ำหรับสัตว์แต่ละชนิดและปัญหาโรคเกีย่ วกับพันธุส์ ตั ว์
โดยเฉพาะ สัตว์ผู้ให้และผู้รับควรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เช่นเดียวกับเกณฑ์ที่ใช้กับสัตว์อื่นจากภายนอกทั้งหมดที่ก�ำลังเข้าสู่ฝูง
เพื่อการควบคุมเชื้อก่อโรค (FDA, 1995; http://iets.org/pdf/HASAC-HealthAssessmentCare.pdf)
ควรจัดท�ำแผนการอย่างละเอียดส�ำหรับสัตว์เปลี่ยนจีน ควรอธิบายแผนส�ำหรับการตรวจติดตามสุขภาพของสุกร
เป็นระยะๆ และสถานที่ส�ำหรับที่อยู่ของสัตว์เปลี่ยนจีน ตลอดจนแผนส�ำหรับการย้ายออกจากการผลิตและการก�ำจัดซากสัตว์
หรือผลผลิตพลอยได้ของพวกมันอย่างละเอียดในโปรโตคอลการทดลอง และได้รบั การอนุมตั โิ ดย IACUC สอดคล้องกับกฎหมาย
สวัสดิภาพสัตว์ (7 U.S.C., Sec. 2131 et seq.) และกฎหมายของส�ำนักงานบริการสาธารณสุข (42 U.S.C., Sec. 289(d)
เมื่อเข้าข่ายการปฏิบัติ (FDA, 1995) สมาคมการย้ายฝากตัวอ่อนสากล (IETS) จัดท�ำบรรทัดฐานส�ำหรับสุกรที่ผลิตมาจาก
การโคลน เรียกว่า “การประเมินสุขภาพและการดูแลสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโคลน” (IETS, 2008; http://iets.org/pdf/
HASAC-HealthAssessmentCare.pdf) “การกักเก็บและการปรับเทคนิคให้ประณีต เพื่อการปฏิบัติการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ
สัตว์เปลี่ยนจีน ควรสอดคล้องกับบรรทัดฐานของ NIH ส�ำหรับการวิจัยเกี่ยวข้องกับโมเลกุล DNA ที่มีการผสมปะปนกันในหัวข้อ
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ส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรอธิบายสภาพกายภาพโดยรอบเมื่อจะเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนจีนอย่างละเอียด ดูข้อก�ำหนดที่ 21 CFR 600.11
ข้อมูลทีค่ วรมีได้แก่ ขนาดของฝูง การแยกทางกายภาพและการกักเก็บ และการกักเก็บทางชีวนิรภัย (เมือ่ เหมาะสม) ควรพิจารณา
เชื้อที่อาจเป็นเชื้อก่อโรคในสัตว์ชนิดอื่นถ้าไม่ได้ก�ำหนดสถานที่ให้ผสมพันธุ์และเก็บสัตว์เพียงชนิดเดียว สภาพโดยรอบควร
สามารถกักกันสัตว์และป้องกันการเข้ามาของสัตว์อื่นโดยอุบัติเหตุ ควรท�ำหมันสัตว์เปลี่ยนจีนหลังการแพร่พันธุ์เพื่อลดโอกาส
การหลุดหนีหรือการผสมพันธุ์อย่างไม่ได้ตั้งใจกับประชากรที่ไม่เปลี่ยนจีน)” (FDA, 1995)
ควรประเมินสัตว์ต้นก�ำเนิดเพื่อประเมินว่า จีนแปลกปลอมมีการแสดงออกในรูปแบบที่เฉพาะกับต�ำแหน่งหรือไม่ ถ้า
สิง่ นัน้ คือความตัง้ ใจของการให้จนี แปลกปลอม การแสดงออกของโปรตีนมีความจ�ำเพาะกับเนือ้ เยือ่ เป็นอย่างมากของจีนแปลก
ปลอมบางอย่างอาจท�ำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาจกระทบต่อระดับการแสดงออกของโปรตีนต่างๆ ที่อยู่ใน
ร่างกาย (เช่น โดยการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของพวกมัน) น�ำไปสู่ผลตามมาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและ
การใช้ประโยชน์สตั ว์ (FDA, 1995) ในทีส่ ดุ การก�ำจัดสุกรทีใ่ ช้แล้วให้เป็นอาหารทีไ่ ด้รบั การควบคุมโดยทัง้ FDA (CVM หรือ CFSAN)
และส�ำนักงานความปลอดภัยของอาหารและการตรวจควบคุมของ USDA (FSIS) เมื่อพวกมันเป็นสัตว์ชนิดที่เข้าข่ายต้องถูก
ตรวจถ้าน�ำไปใช้เป็นอาหารมนุษย์ (FDA, 1995) โดยทั่วไปการก�ำจัดสัตว์เปลี่ยนจีนมีทั้งสัตว์ที่เลิกใช้และตาย ควรสอดคล้องกับ
บรรทัดฐานของ NIH ในบทที่เกี่ยวข้องส�ำหรับการวิจัยโมเลกุล DNA ที่ผสมปะปนกัน ควรติดต่อที่ FDA CVM เพื่อขอค�ำแนะน�ำ

การุณยฆาต
คณะกรรมาธิการสุกรแห่งชาติโดยร่วมมือกับสมาคมสัตวแพทย์สกุ รแห่งอเมริกาได้จดั ท�ำบรรทัดฐานเรือ่ ง “การการุณย
ฆาตสุกรที่ฟาร์ม—ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ผลิต” เอกสารฉบับนี้ซึ่งสามารถหาดูได้ที่ (http://www.aasv.org/aasv/documents/
SwineEuthanasia.pdf) อธิบายวิธีการการุณยฆาต 6 วิธีที่ยอมรับได้และได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าวิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ส�ำหรับสุกรตัง้ แต่แรกเกิดไปจนถึงโตเต็มวัย ได้อธิบายความเสีย่ งต่อความปลอดภัยของมนุษย์ทเี่ กีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารุณยฆาต
แต่ละวิธี วิธีการทุบด้วยของทื่อ (blunt trauma) เป็นที่ยอมรับได้ส�ำหรับลูกสุกรน�้ำหนักน้อยกว่า 5.5 ก.ก. คาร์บอนไดออกไซด์
เป็นวิธที เี่ หมาะส�ำหรับการุณยฆาตสุกรอายุนอ้ ยกว่า 10 สัปดาห์โดยก�ำจัดก๊าซออกซิเจนออกจากภาชนะทีใ่ ส่ CO2 อย่างเร็ว ไม่
แนะน�ำให้ใช้คาร์บอนมอนอกไซด์เพราะว่ามีโอกาสเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ การให้ยาสลบเกินขนาด การฉีดสารละลาย
ส�ำหรับการุณยฆาตและการช๊อตด้วยไฟฟ้าเหมาะสมกับสุกรทุกอายุ และเป็นวิธีที่มีมนุษยธรรม ซึ่งอาจปฏิบัติหลังจากการฝึก
อบรมอย่างระมัดระวัง ยาบาร์บทิ เู รตต้องมีการดูแลพิเศษและท�ำการขอใบอนุญาต การยิงด้วยปืนและปืนยิงสลักให้หมดสติรว่ ม
กับการกรีดให้เลือดออกหมดตัวเหมาะสมส�ำหรับสุกรน�้ำหนักมากกว่า 5.5 ก.ก. ยังมีวิธีอื่นๆ ที่แนะน�ำถ้ามีอุปกรณ์อย่างเหมาะ
สมและความช�ำนาญ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
หลักเกณฑ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ
ส�ำหรับการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ที่ถูกใช้ในการทดสอบ การวิจัย และการฝึกอบรม
การพัฒนาความรู้เป็นสิ่งจ�ำเป็น เพื่อการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ตลอดจนสัตว์อื่นที่ต้องใช้
ในการทดลองหลากหลายชนิด เมื่อใดก็ตามที่องค์กรของรัฐบาลสหรัฐฯ ตราข้อก�ำหนดส�ำหรับวิธีด�ำเนินการทดสอบ การวิจัย
หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์มีกระดูกสันหลัง จะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้และเมื่อไรก็ตามที่องค์กรเหล่านี้
ด�ำเนินการหรือให้ทุนอุดหนุนกระบวนการเหล่านั้นอย่างแท้จริง ผู้บริหารสถาบันเป็นผู้มีความรับผิดชอบจะรับรองว่าได้ยึดมั่น
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้
1. การขนส่ง การดูแลและการใช้สตั ว์ควรสอดคล้องกับกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ (7U.S.C. 2131 et seq.) และกฎหมาย
อื่น ของรัฐบาลกลาง บรรทัดฐานและนโยบายต่างๆ ที่สอดคล้อง*
2. ควรวางแผนวิธีด�ำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และปฏิบัติโดยพิจารณาความเกี่ยวพันต่อสุขภาพของมนุษย์
หรือสัตว์ ความก้าวหน้าขององค์ความรู้ หรือคุณประโยชน์ต่อสังคม
3. ควรเลือกสัตว์เพื่อวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งที่มีชนิดและคุณภาพสัตว์อย่างเหมาะสม และที่มีจ�ำนวนน้อยที่สุดเท่าที่
จ�ำเป็นเพื่อสามารถได้ผลที่เชื่อถือได้ ควรพิจารณาวิธีการต่างๆ เช่น แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ การจ�ำลองแบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้ระบบทางชีววิทยาที่ท�ำจ�ำลองขึ้น
4. การใช้สัตว์อย่างเหมาะสม รวมทั้งการหลีกเลี่ยงหรือการลดความไม่สบาย ความทรมานและความเจ็บปวดให้มี
น้อยทีส่ ดุ โดยสอดคล้องกับการปฏิบตั ทิ างวิทยาศาสตร์ทมี่ เี หตุผลเมือ่ มีความจ�ำเป็นไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ยกเว้น
ถ้ามีการก�ำหนดวิธอี นื่ ไว้แล้ว นักวิจยั ควรค�ำนึงว่าวิธดี ำ� เนินการซึง่ ท�ำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทรมานในมนุษย์
อาจเกิดความเจ็บปวดหรือความทรมานในสัตว์อื่นๆ
5. วิธีด�ำเนินการกับสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดเจ็บปวดมากกว่าเพียงชั่วขณะหรือมีการบาดเจ็บหรือมีความทรมานเล็กน้อย
ควรถูกปฏิบัติร่วมกับการกดประสาท การระงับความเจ็บปวด หรือการท�ำให้สลบอย่างเหมาะสม ไม่ควรด�ำเนิน
การผ่าตัดหรือวิธีการอื่นที่ท�ำให้เจ็บปวดกับสัตว์ที่ไม่ได้ถูกวางยาสลบซึ่งถูกท�ำให้เป็นอัมพาตด้วยสารเคมีต่างๆ
6. สัตว์ทอี่ กี นัยหนึง่ อาจประสบความเจ็บปวดรุนแรงหรือเรือ้ รังหรือทรมานทีไ่ ม่สามารถระงับปวดได้ ควรถูกท�ำให้ตาย
อย่างไม่มีความเจ็บปวดเมื่อเสร็จสิ้นการด�ำเนินการ หรือในขณะท�ำการนั้นถ้าเหมาะสม
7. สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ ควรเหมาะสมกับชนิดของสัตว์เหล่านั้น และส่งผลดีต่อสุขภาพและความสบาย
ของสัตว์เหล่านั้น ตามปกติที่อยู่อาศัย การให้อาหารและการดูแลสัตว์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางชีวการแพทย์ต้อง
ได้รับการดูแลโดยตรงจากสัตวแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์
		
ในการดูแลสัตว์ การจับสัตว์ และการใช้สัตว์ชนิดที่ถูกเลี้ยงไว้หรือศึกษาอย่างถูกวิธี ในทุกกรณีจะให้การดูแล
ทางสัตวแพทย์ตามที่ระบุ
8. นักวิจยั และบุคคลอืน่ จะมีคณ
ุ วุฒแิ ละประสบการณ์ทเี่ หมาะสม เพือ่ การด�ำเนินการต่อสัตว์ทมี่ ชี วี ติ มีการเตรียมการ
อย่างพอเพียงเพื่อให้บริการการฝึกอบรมแก่บุคลากร รวมทั้งการดูแลและใช้สัตว์ทดลองอย่างถูกต้องและ
มีมนุษยธรรม
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9. เมื่อจ�ำเป็นต้องมีข้อยกเว้นที่สัมพันธ์กับการให้หลักเกณฑ์เหล่านี้ การตัดสินใจไม่ควรยึดอยู่กับนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรงแต่ควรท�ำโดยค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ขอ้ ที่ 2 โดยกลุม่ บุคคลผูท้ บทวนซึง่ เหมาะสม เช่น คณะกรรมการการดูแล
และการใช้สัตว์ของสถาบัน ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ควรตัดสินใจเพื่อวัตถุประสงค์การสอนหรือเพื่อการสาธิตเพียง
อย่างเดียว
*ส�ำหรับการแนะน�ำตลอดหลักเกณฑ์เหล่านีผ้ อู้ า่ นควรอ้างถึง ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สตั ว์ทดลอง (The ILAR Guide)
ที่จัดท�ำโดยสถาบันเพื่อการทรัพยากรสัตว์ทดลอง บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วอชิงตัน ดีซี

ตาราง A-1. โรคสัตว์สู่คนของสัตว์เกษตร1
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โรคในมนุษย์
กลาก (Acariasis)
ฝีดาษในสัตว์
แอนแทรกซ์
ไข้หวัดนก

เชื้อที่เป็นสาเหตุ
Sarcoptes scabei
Pox virus
Bacillus anthracis
Influenza A virus

สัตว์ที่พบว่าเป็นโรค
โค สุกร
ปศุสัตว์
โค แกะ แพะ ม้า
สัตว์ปีก

Balantidiasis
Botulism

Balantidium coli
Clostridium botulinum

สุกร
โค แกะ ม้า

โรคแท้งติดต่อ

Brucella suis
Brucella abortus

สุกร
โค แกะ
แกะ แพะ
แกะ
โค แกะ สุกร
สัตว์ปีก
สัตว์ปีก
โค แกะ แพะ สุกร
ม้า
โค
แกะ
โค
ปศุสัตว์
โค
ม้า

Erysipeloid
สัมผัสโรคปากและเท้าเปื่อย
กระเพาะและล�ำไส้อักเสบ
Giardiasis
Glanders

Brucella melitensis
Brucella ovis
Campylobacter fetus
Campylobacter jejuni
Chlamydophilia spp.
Chlamydophilia abortus
Chlamydophilia pneumoniae
Clostridium septicum
Clostridium perfringens
Coccidioides immitis
Escherichia coli
Cryptosporidium parum
Eastern equine encephalitis,
Western equine encephalitis
Ehrlichia chaffeensis,
Anaplasma phagocytophilium
Erysipelothrix rhusiopathiae
Picornavirus
Yersinia enterocolitica
Giardia lambia
Burkholderia mallei

Histoplasmosis
Hendra virus
Hydatid disease

Histoplama capsulatum
Paramyxovirus
Echinococcus spp.

โรคฉี่หนู
Listeriosis

Leptospira spp.
Listeria monocytogenes

Lymphocytic choriomeningitis

Arenavirus

สัตว์ปีก
ม้า
โค แกะ แพะ สุกร ม้า
ทั้งหมดเป็นผู้อาศัยกึ่งกลาง
โค แกะ แพะ สุกร ม้า
สัมผัส ดินหรือน�้ำทีปนเปื้อนเชื้อ
โค แกะ แพะ สัตว์ปีก
อาจสัมผัสกับเยื่อเมือก ทะลุผ่านผิวหนัง
การกินนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
สุกร
การปนเปื้อนของอาหาร สัมผัส

Campylobacteriosis
Chlamydiosis
Clostridiosis
Coccidiodomycosis
Colibacillosis
Crytosporidium
Eastern, Western, and
Venezuelan equine encephalitis
Ehrlichiosis

ม้า
แกะ สุกร สัตว์ปีก
โค แกะ แพะ สุกร
สุกร
โค แกะ แพะ สุกร ม้า
ม้า
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การสัมผัสโดยตรง
สัมผัส
สัมผัส หายใจ หรือ กิน
ละอองในอากาศ การกินอาหารที่ปนเปื้อน
สิ่งของที่น�ำเชื้อ แมลงวัน
การกินมูล
การกิน (อาหาร) ที่มีท็อกซิน การสัมผัส
สปอร์โดยตรง มีสปอร์ที่แผล
สัมผัสและกินนม ผลิตภัณฑ์นม เนื้อดิบ
สัมผัสโดยตรง โดยเฉพาะน�้ำอสุจิ  เนื้อเยื่อ
แท้งลูก น�้ำคร�่ำ
การกินเนื้อดิบและนมดิบ
การหายใจ
สัมผัสกับของเหลวของมดลูก
การติดเชื้อบาดแผล
การปนเปื้อนของอาหาร
การกิน
การกินอาหารที่ปนเปื้อน
ยุงกัด
เห็บกัด
บางโอกาสสามารถท�ำให้เกิดวิการในมนุษย์
การกินโดยไม่ได้ตั้งใจ
การปนเปือ้ นของอาหาร ติดจากอาหาร น�ำ้ ทีป่ นเปือ้ น
สัมผัสกับน�้ำเหลืองจากแผลและสิ่งคัดหลั่ง
ของทางเดินหายใจ
การหายใจน�ำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ของเหลวของร่างกายและละอองในอากาศ
การกินไข่พยาธิ
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ตาราง A-1 (ต่อ). โรคสัตว์สู่คนของสัตว์เกษตร1
โรคในมนุษย์
โรคเมลิอออยโดซิส

เชื้อที่เป็นสาเหตุ
Burkholderia pseudomallei

สัตว์ที่พบว่าเป็นโรค
โค แกะ แพะ สุกร ม้า

Milker’s nodules
โรคพยาธิไส้เดือน
โรคนิวคาสเซิล
Nipah virus encephalitis
Orf (contagious ecthyma)
Pasteurellosis
กาฬโรค

Paravaccinia virus
Roundworms
Paramyxovirus
Nipah virus
Parapox virus
Pasteurella multocida
Yersinia pestis

โค
โค สุกร ม้า
สัตว์ปีก
แกะ สุกร ม้า
แกะ แพะ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง
โค

Pneumocystis
ฝีดาษโคเทียม
วัณโรคเทียม
Psittacosis
Q fever

Pneumocystis carinii
Parapoxvirus
Yersinia pseudotuberculosis
Chlamydia psittaci
Coxiella burnetii

โค แกะ
โค
โค แกะ ไก่งวง
สัตว์ปีก นกน�้ำ
โค แกะ แพะ

โรคพิษสุนัขบ้า
Rain Rot
กลาก เชื้อราที่ผิวหนัง

Rhabdovirus
Dermatophilus congolensis
Trichophyton spp.
Microsporum spp.
Other dermatophytes
Salmonella spp.
Sarcocystis neurona
Sporothrix schenckii
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Orthomyxoviridae
Clostridium tetani
Toxoplasma gondii
Trichostrongylus spp.
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium bovis
Mycobacterium avium
Francisella tularensis
Prion protein (bovine
spongiform encephalopathy)
Rhabdovirus
Flavivirus
Trichuria

ปศุสัตว์
ปศุสัตว์
ปศุสัตว์

Salmonellosis
Sarcocystis
Sporotrichosis
Staphylococcal infections
Streptococcal infections
ไข้หวัดสุกร
บาดทะยัก
Toxoplasmosis
Trichostrongylosis
วัณโรค
Tularemia
Variant Creutzfeldt-Jakob Disease
Vesicular stomatitis
โรคไวรัสเวสท์ไนล์
โรคพยาธิแซ่ม้า

วิธีการแพร่โรค
สัมผัสเลือดหรือของเหลวจากร่างกาย
(ฉี่ น�้ำมูก น�้ำนม)
สัมผัสกับหัวนมและเต้านม
การกิน การสัมผัส
สัมผัสโดยครงหรือโดยอ้อม
พบยาก สัมผัสโดยตรง
การสัมผัสโดยตรง
การหายใจ บาดแผลถูกกัด
การกัดโดยหมัดที่ติดเชื้อ
การสัมผัสโดยตรงกับแผลหรือเยื่อเมือก
การหายใจ
การสัมผัสโดยตรง
การสั ม ผั ส อาหารและน�้ ำ ที่ ป นเปื ้ อ น การกิ น
การสัมผัสนกหรือมูล
การหายใจ การกินน�้ำนมดิบ
การสัมผัสน�้ำคร�่ำหรือรก แมลงดูดเลือด
แผลถูกกัด น�้ำลายในบาดแผลเปิด
การสัมผัสโดยตรง
การสัมผัสโดยตรง ดินอาจเป็นรังโรค

ปศุสัตว์และสัตว์ปีก
โค แกะ แพะ สุกร ม้า
ม้า
ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคนม
ปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคนม
สุกร ม้า นก
แกะ ม้า
แกะ แพะ
โค แกะ สุกร ม้า
โค
โค
แกะ สุกร สัตว์ปีก
แกะ
โค

การกิน การหายใจ การสัมผัส
การกินซิสท์
การสัมผัสโดยอาชีพ การหายใจ
การสัมผัส การกินน�้ำนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
การสัมผัส การกินน�้ำนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์
การหายใจ
แผลถูกกัด บาดแผลถูกทิ่มแทงที่ปนเปื้อนเชื้อ
การกิน การหายใจน�ำซิสท์เข้าปอด
การปนเปื้อนอุจาระ การปนเปื้อนของอาหาร
สัมผัส การกิน การหายใจ

โค ม้า สุกร
ม้า
สุกร

การสัมผัส
ยุงกัด
การน�ำไข่พยาธิที่มีตัวอ่อนปนเปื้อนดิน และ น�้ำ 

การสัมผัส การถูกแมลงดูดเลือดกัด
การกิน

The Merck Veterinary Manual. 9th ed. 2005. Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, NJ; William J. Foreyt, Veterinary Parasitology
ReferenceManual. 5th ed. 2001. Blackwell Publishing, Ames, IA; Guide for the Care and Use of Agricultural Animals in Agricultural Research and
Teaching.1st rev. ed. 1999. Federation of Animal Science Societies, Savoy, IL; Cornell Center for Animal Resources and Education: http://www.
research.cornell.edu/CARE; Univ. Calif. Santa Barbara IACUC, Santa Barbara, CA: http://research.ucsb.edu/connect/pro/disease.html; The Center
for Food Security & Public Health, Iowa State University, Ames: http://www.cfsph.iastate.edu; National Ag Safety Database, US Government
Printing Office, Washington, DC.: http://www.cdc.gov/nasd; The Persiflagers Annotated Compendium of Infectious Disease Facts, Dogma and
Opinion: http://www.pusware.com.
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AABP (American Association of Bovine Practitioners สมาคมผู้บ�ำบัดโรคโคแห่งอเมริกา), 107
AALAS (American Association for Laboratory Animal Science สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา), 5
ABSL (Animal Biosafety Levels ระดับชีวนิรภัยส�ำหรับสัตว์), 34
acclimation การปรับตัว, after procurement หลังการจัดหา, 10
accumulated heat load ปริมาณความร้อนที่สะสม(AHL), 82
ACLAM (American College of Laboratory Animal Medicine วิทยาลัยอายุรศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา),
aggression in beef cattle ความก้าวร้าวของโคเนื้อ, 88
in dairy cattle ในโคนม, 105
in horses ในม้า, 42, 43, 128
in poultry ในสัตว์ปีก, 45, 145, 158
restraint and การจับบังคับและ, 66
in swine ในสุกร, 47, 197–198
Ag Guide ข้อแนะน�ำทางการเกษตร, 6, 201
Agricultural Bioterrorism Protection Act กฎหมายป้องกันผู้ก่อการร้ายทางเกษตร, 34
AHL (accumulated heat load การสะสมปริมาณความร้อน), 82
air changes per hour การแลกเปลี่ยนอากาศต่อชั่วโมง, 100. See also ventilation ดูการระบายอากาศด้วย
air pressures ความดันอากาศ, relative สัมพัทธ์, 26
air quality คุณภาพอากาศ, 26, 136
allergies ภูมิแพ้, of personnel ของบุคลากร, 5
American Association for Laboratory Animal Science สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา (AALAS), 5
American Association of Bovine Practitioners สมาคมผู้บ�ำบัดโรคโคแห่งอเมริกา (AABP), 107
American Association of Swine Veterinarians สมาคมผู้บ�ำบัดโรคสุกรแห่งอเมริกา, 202
American College of Laboratory Animal Medicine วิทยาลัยอายุรศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา (ACLAM), 12
American Registry of Professional Animal Scientists ท�ำเนียบนักสัตววิทยาผู้ช�ำนาญการแห่งอเมริกา (ARPAS), 5
American Veterinary Medical Association สัตวแพทยศาสตร์สมาคมแห่งอเมริกา (AVMA), 19, 158, 184
ammonia exposure การคุกคามของแอมโมเนีย
in humans ต่อมนุษย์, 26
in poultry ในสัตว์ปีก, 136
anesthesia and analgesics การวางยาสลบและการระงับปวด
in castration ในการตอน
of beef cattle โคเนื้อ, 90
of horses ในม้า, 132
of sheep and goats ในแกะและแพะ, 179
of swine ในสุกร, 201
in disbudding/dehorning ในการจี้ปุ่มเขาและการตัดเขา, 90-91, 107, 180
drugs used as ยาที่ใช้เป็น, 15, 210
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in euthanasia ในการการุณยฆาต
acceptable methods วิธีต่างๆ ที่ยอมรับได้, 18
of beef cattle ของโคเนื้อ, 93-94
of poultry ของสัตว์ปีก, 158-159
of sheep and goats ของแกะและแพะ, 184
of swine ของสุกร, 202
in mulesing การตัดแต่งหนังส่วนเกิน 180
in supernumerary teat removal การก�ำจัดหัวนมที่มีมากเกิน, 106
supervision of การควบคุมดูแลของ, 13-14
in surgery ในการศัลยกรรม, 13-14
Animal and Plant Health Inspection Service ส�ำนักงานบริการการตรวจสอบสัตว์และพืช (APHIS), 34
Animal Biosafety Levels ระดับชีวนิรภัยส�ำหรับสัตว์ (ABSL), 34
animal care and use committee คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์. See Institutional Animal Care and Use Committee ดูคณะ
กรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ของสถาบัน
Animal Medicinal Drug Use Clarification Act of 1994 กฎหมายการตีความการใช้ยาสัตว์ทางอายุรกรรม (AMDUCA), 17
Animal Research Service ส�ำนักงานการบริการการวิจัยสัตว์ (ARS), 34
Animal Welfare Act กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์, 11
Animal Welfare Information Center ศูนย์ข้อมูลสวัสดิภาพสัตว์, National Agricultural Library หอสมุดเกษตรแห่งชาติ, 4-5
APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service ส�ำนักงานบริการการตรวจสอบสัตว์และพืช), 34, 158
area requirements ความต้องการพื้นที่ See space requirements ดูความต้องการพื้นที่ว่าง
argon อาร์กอน, in euthanasia ในการการุณยฆาต, 158
ARPAS (American Registry of Professional Animal Scientists ท�ำเนียบนักสัตววิทยาผู้ช�ำนาญการแห่งอเมริกา), 5
ARS (Animal Research Service ส�ำนักงานการบริการการวิจัยสัตว์), 34
artificial insemination การผสมเทียม
bulls and ในวัวเพศผู้  และ, 112
horses and ม้าและ, 131
poultry and สัตว์ปีก และ, 153
sheep and goats and แพะและแกะ และ, 179
swine and สุกร และ, 200
ascarids พยาธิตัวกลม, 129
attending veterinarian สัตว์แพทย์ผู้รับผิดชอบ
anesthetics and การวางยาสลบ และ, 15
authority of อ�ำนาจของ, 11
co-housed species and สัตว์ชนิดที่อยู่ร่วมกัน และ, 28-29
euthanasia and การการุณยฆาต และ, 18
mixed-group housing and การให้ปะปนกลุ่มอยู่ร่วมกัน, 28-29
pain and pain relief and ความเจ็บปวดและการบรรเทาปวด และ, 15
procurement of animals and การจัดหาสัตว์ และ, 10
record keeping by การเก็บระเบียนข้อมูลสัตว์โดย, 12
surgery personnel and บุคลากรผู้ท�ำศัลยกรรม และ, 15
vaccination schedules and ตารางก�ำหนดการฉีดวัคซีน และ, 106
zoonoses and โรคสัตว์สู่คน และ, 15
aviaries กรงนกขนาดใหญ่, 136
AVMA (American Veterinary Medical Association สัตวแพทยศาสตร์สมาคมแห่งอเมริกา), 18, 158, 184
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bar biting, in swine การกัดในแท่งเหล็กของกรงสุกร, 40
barbiturates ยาบาร์บิทูเรต, 19, 133, 203
BCS (body condition score การให้คะแนนสภาวะของร่างกาย), 174-175
beak trimming การตัดแต่งจงอยปาก, 153bedding
for dairy cattle สิ่งรองนอนส�ำหรับโคนม, 99-100
for horses ส�ำหรับม้า, 43, 120-122
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 45, 150
for swine ส�ำหรับสุกร, 49, 193
during transport ระหว่างการขนส่ง, 71-72
bedding mattresses ฟูกที่บรรจุสิ่งรองนอน, 100
beef cattle โคเนื้อ, 81-97. See also calves; cattle ดูลูกโค โค
in biomedical research ในการวิจัยชีวการแพทย์ด้วย, 93
castration of การตอน, 90
dehorning of การตัดแต่งเขา, 90
dystocia management in การจัดการการคลอดยาก, 89
euthanasia of การการุณยฆาต, 93-94
feed and water for อาหารและน�้ำส�ำหรับ, 85
in feedlots ในแปลงขุน, 84
handling of การจับ, 66, 91
ideal thermal conditions for สภาวะอุณหภูมิในอุดมคติ, 81
identification methods for วิธีการท�ำเครื่องหมายสัตว์ส�ำหรับ, 91
implanting of การฝังไว้ใต้ผิวหนัง, 91
in intensive laboratory facilities ในอาคารห้องปฏิบัติการที่เข้มงวด, 92
range and pasture systems for ระบบทุ่งหญ้าและทุ่งส�ำหรับ, 82-83
thermal indices and ดัชนีความร้อน และ, 81
vaccinations and drugs for การฉีดวัคซีนและยาส�ำหรับ, 90
belly nosing การใช้จมูกดุนท้องตัวอื่น, in swine ในสุกร, 47
biocontainment การกักเก็บเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ, 34
biomedical research การวิจัยทางชีวการแพทย์. See also research projects ดูโครงการวิจัยต่างๆ ด้วย
animal handling in การจับสัตว์ เพื่อ, 60, 67
beef cattle in โคเนื้อ เพื่อ, 93
biocontainment in การกักเก็บเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อ, 34
swine in สุกร เพื่อ, 68, 202
Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) หนังสือความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบตั กิ ารทางจุลชีววิทยา
และชีวการแพทย์, 34
biosecurity ชีวนิรภัย, 4, 33
blindfolds, 66
boar taint, 201
body condition score คะแนนการประเมินสภาพร่างกาย (BCS), 174-175
Bos. สัตว์จ�ำพวกโค See beef cattle; cattle; dairy cattle ดูโคเนื้อ โค โคนม
Bos indicus, 81
Bos taurus, 81
bots ตัวอ่อนของแมลง 130
branding การท�ำตราบนตัวสัตว์, 30, 132
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breeding การแพร่ขยายพันธุ์. See reproduction ดูการสืบพันธุ์
broilers ไก่เนื้อ. See also chickens; poultry ดูไก่ สัตว์ปีกด้วย
beak trimming of การตัดจงอยปากของ, 153
cages for กรงต่างๆ ส�ำหรับ, 137
drinker space for พื้นที่ให้น�้ำส�ำหรับ, 142
floor area for พื้นที่พื้น ส�ำหรับ, 146–147
induced molting in การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขนใน, 156
perches for คอนเกาะส�ำหรับ, 150
restricted feeding for breeders การจ�ำกัดการให้อาหารเพื่อสัตว์พ่อแม่พันธุ์, 141
toe trimming of การตัดแต่งนิ้วตีนใน, 154
bulls พ่อโค, 67, 112. See also cattle; dairy cattle ดูโค โคนมด้วย
burdizzos คีมหนีบ, 159, 179

C

calf cradles คอกลูกโค, 66
calves ลูกโค. See also cattle ดูโค ด้วย
chutes with calf cradles for ซองที่มีคอกลูกวัวส�ำหรับ, 66
colostrum for นมน�้ำเหลืองส�ำหรับ, 104
cross sucking by การให้ดูดนมแม่ตัวอื่นโดย, 105
dehorning of การตัดเขาของ, 107
delivery of การส่ง, 89
handling of การจับ, 106
large calf syndrome ภาวะการมีลูกโคขนาดตัวโตกว่าปกติ, 93
outdoor hutches for , กระท่อมกลางแจ้งส�ำหรับ 98
supernumerary teat removal in การก�ำจัดหัวนมมากเกินไปใน, 105
transporting การขนส่ง, 73
weaning of การหย่านม, 88, 104
Campylobacter fetus, 176, 212
Campylobacter jejuni, 176, 212
cannibalism การจิกตีกัน, in poultry ในสัตว์ปีก, 40, 45, 153–154
caponization การตอนไก่เพศผู้ , 158
Capra hircus. See goats ดูแพะ
captive bolt procedure
for beef cattle วิธีด�ำเนินการยิงด้วยปืนส�ำหรับโคเนื้อ, 93-94
description of การอธิบาย, 132
personnel training in การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ, 19
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 159
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 184
for swine ส�ำหรับสุกร, 202
carbon dioxide คาร์บอนไดออกไซด์, in euthanasia ในการการุณยฆาต
for beef cattle วิธีด�ำเนินการยิงด้วยปืนส�ำหรับโคเนื้อ, 93-94
for food animals ส�ำหรับสัตว์เพื่อเป็นอาหาร, 19
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 158
for swine ส�ำหรับสุกร, 202
carbon monoxide คาร์บอนมอนอกไซด์, 26, 203
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carcass disposal การก�ำจัดซากสัตว์, 133, 184
castration การตอน
anesthesia in การวางยาสลบใน, 90, 179-180, 201
of beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 90
of dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 106
of horses ส�ำหรับม้า, 132
of sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 179
of swine ส�ำหรับสุกร, 201
cats แมว, in pest control ในการควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ, 31
cattle โค. See also calves ดูลูกโคด้วย
bedding for สิ่งรองนอนส�ำหรับ, 100
in biomedical research ในการวิจัยชีวการแพทย์, 93
bulls โคเพศผู้ , 66, 112
castration of การตอน, 90
disbudding/dehorning of การจี้ปุ่มเขา/การตัดเขา, 90-91, 107
dystocia management in การจัดการการตกลูกยากใน, 89
environmental enrichment for การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�ำหรับ, 41
euthanasia of การุณยฆาต, 93-94, 113
feed and water for อาหารและน�้ำส�ำหรับ, 85, 104
feedlots for แปลงหญ้าส�ำหรับ, 83-84
flight zone concept in หลักเกณฑ์ขอบเขตการหลีกหนีของ, 61
floor area for พื้นที่พื้นส�ำหรับ, 88
foot care in การดูแลตีนสัตว์, 108
handling of การจับ, 66, 67
hearing in การได้ยิน, 64
housing facilities for สถานที่ ที่อยู่ส�ำหรับ, 83-84, 98-99
ideal thermal conditions for สภาวะความร้อนที่มุ่งหมายส�ำหรับ, 81
identification methods for วิธีการท�ำเครื่องหมายสัตว์ส�ำหรับ, 91
implanting of การฝัง, 91
in intensive laboratory facilities ในสถานที่ห้องปฏิบัติการเข้มงวด, 91
lameness in ขากะเผลกใน, 109
milking machine and udder sanitation เครื่องรีดนมและสุขอนามัยของเต้านม, 110
olfactory enrichment for การเพิ่มพูนทางกลิ่น, 41
range and pasture systems for ระบบทุ่งและแปลงหญ้าส�ำหรับ, 82-83
restraint of การจับ, 106
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมส�ำหรับ, 88, 105
special-needs ความจ�ำเป็นพิเศษ, 103
stray voltage and ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า, 111
tail-docking in การตัดแต่งหาง, 107
thermal indices and ดัชนีความร้อนและ, 81
tongue rolling in การม้วนลิ้นใน, 40, 41
transporting การขนส่ง, 73
vaccinations and drugs for การฉีดวัคซีนและยาส�ำหรับ, 89
ventilation for การระบายอากาศส�ำหรับ, 98-99
vision in การมองเห็น, 64
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cervical dislocation, in euthanasia การเคลื่อนกระดูกคอ เพื่อการการุณยฆาต, 158-159
chemical restraint การจับบังคับด้วยสารเคมี, 67, 131
chickens ไก่. See also poultry ดูสัตว์ปีกด้วย
aggression in ความก้าวร้าวของ, 144, 157
brooder temperatures and ventilation for อุณหภูมิและการะบายอาการเพื่อการฟักไข่ส�ำหรับ, 152
cages for กรงส�ำหรับ, 137, 150
comb and wattle removal in การตัดแต่งหงอนและเหนียงของ, 155-156
dustbathing by การคลุกฝุ่นโดย, 46
egg-laying hens ไก่ไข่
beak trimming of การตัดจงอยปากของ, 153
cages for กรงส�ำหรับ, 137
drinker space for ที่ให้น�้ำส�ำหรับ, 142
floor space for พื้นที่พื้นส�ำหรับ, 146-148
induced molting in การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน, 156-157
perches for คอนเกาะส�ำหรับ, 45, 150
range access for การให้ทางออกสู่ทุ่งส�ำหรับ, 138
toe-trimming of การตัดแต่งนิ้วตีนของ, 154-155
feeder space for การให้พื้นที่ที่ให้อาหารส�ำหรับ, 140
floor area for พื้นที่พื้นส�ำหรับ, 146
housing for ที่อยู่ส�ำหรับ, 137-139
meat-type chickens ไก่เนื้อ
beak trimming of การตัดแต่งจงอยปากของ, 153
cages for กรงส�ำหรับ, 136-138
drinker space for พื้นที่ที่ให้น�้ำส�ำหรับ, 141
loor area for พื้นที่พื้นส�ำหรับ, 146
induced molting in การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน, 156
perches for คอนเกาะส�ำหรับ, 150
restricted feeding for breeders การจ�ำกัดการให้อาหารส�ำหรับพ่อแม่พันธุ์, 140
toe trimming of การตัดแต่งนิ้วตีนของ, 154-155
nestboxes for กล่องส�ำหรับท�ำรังส�ำหรับ, 45, 150
perches for คอนเกาะส�ำหรับ, 44, 137, 150
sensory enrichment of การเพิ่มพูนทางการรับรู้, 47
sex ratio in housing สัดส่วนทางเพศในที่อยู่, 142
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมส�ำหรับ, 141
water for น�้ำส�ำหรับ, 142
chutes ซองส�ำหรับบังคับสัตว์, 66
claiming pens คอกส�ำหรับดูอาการ, 178
claw horn lesions วิการที่มีติ่งงอกที่เขา, 108-109
claw-shortening devices อุปกรณ์ส�ำหรับตัดแต่งกรงเล็บ, 137
clean water น�้ำสะอาด. See water ดูน�้ำ
cloacal stroke , 153
cloned animals สัตว์ที่ได้มาจากการโคลน. See also genetically modified animals ดูสัตว์ที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมด้วย
guidelines for research on บรรทัดฐานส�ำหรับการวิจัยใน, 6-7
cold climates สภาพอากาศหนาวเย็น. See also temperature ดูอุณหภูมิด้วย
dairy cattle in โคนม ใน, 98
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cold housing ที่อยู่ที่เย็น
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 84
natural ventilation in การระบายอากาศตามธรรมชาติใน, 25
colostrums นมน�้ำเหลือง
for calves ส�ำหรับลูกโค, 103
for foals ส�ำหรับลูกม้า, 129
for lambs and kids ส�ำหรับลูกแกะและลูกแพะ, 176
concrete flooring พื้นคอนกรีต
advantages of ข้อดีของ, 65
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 84, 88
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 99, 102-103, 108
for horses ส�ำหรับม้า, 120-121, 126, 131
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 171
for swine ส�ำหรับสุกร, 192-193, 196
corrals คอก, for horses ส�ำหรับม้า, 123
cortisol levels ระดับคอร์ติซอล, stress and ความเครียดและ, 60-61, 66
Corynebacterium pseudotuberculosis, 178
cows โค. See beef cattle; cattle; dairy cattle ดูโคเนื้อ โคและโคนม
creep feeders ที่ให้อาหารที่ต้องยื่นหัวออกไปกิน, 126
cribbing, in horses การเคี้ยวรั้วในท่าเดิมซ�้ำๆของม้า, 42, 129
crutching การเล็มขนที่โคนหางและระหว่างขาหลัง, 134

D

dairy cattle โคนม, 74–89. See also calves; cattle ดูลูกโคและโคด้วย
aggression in ความก้าวร้าวใน, 67
bedding for สิ่งรองนอนส�ำหรับ, 100
bulls โคเพศผู้, 67, 112
disbudding/dehorning of การจี้ปุ่มเขา/การตัดเขา, 107
floor area for พื้นที่พื้นส�ำหรับ, 99
foot care in การดูแลตีนของ, 108-109
handling of การจับ, 41, 67, 110
housing facilities for สถานที่ ที่อยู่ส�ำหรับ, 102-103
milking machine and udder sanitation เครื่องรีดนมและสุขอนามัยของเต้านม, 110
olfactory enrichment for การเพิ่มพูนทางกลิ่นส�ำหรับ, 41
preparturition ก่อนการตกลูก, 102-103
restraint and handling of การจับบังคับและการจับ, 106
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมส�ำหรับ, 105
special-needs ความจ�ำเป็นพิเศษ, 102-103
stray voltage and ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า และ, 111
tail-docking in การตัดแต่งหางของ, 107
ventilation for การระบายอากาศส�ำหรับ, 100
vocalizations in การส่งเสียงร้องของ, 106
dairy sheep and goats แกะและแพะนม, 180. See also goats; sheep ดูแกะ แพะ ด้วย
dead animals สัตว์ตาย
disposal of การทิ้ง, 12, 31, 203
postmortem examinations of การตรวจหลังความตาย, 12, 19
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decapitation การตัดหัว, of poultry ของสัตว์ปีก, 159
dehorning การตัดเขา
of beef cattle ของโคเนื้อ, 89-91
of dairy cattle ของโคนม, 107
of sheep ของแกะ, 180
dehydration ภาวะการขาดน�้ำ, in horses ของม้า, 127
delivery การตกลูก, in beef cattle ของโคเนื้อ, 89. See also calves ดูลูกโคด้วย
deviated keel bones กระดูกสันอกบิดเบี้ยว, 44
dichromatic vision การมองเห็นสีได้สองสี, 64
digital dermatitis ผิวหนังที่นิ้วอักเสบ, 108-109
disaster plans แผนภัยพิบัติ, 29
disbudding การจี้ปุ่มเขา
of beef cattle ของโคเนื้อ, 90
of dairy cattle ของโคนม, 107
of goats ของแกะ, 180
diseased or disabled livestock ปศุสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคหรือพิการ. See also health care, animal ดูการดูแลสุขภาพด้วย
beef cattle โคเนื้อ, 94
hot weather and สภาพอากาศร้อนและ, 82-83
organic status and treatment of สภาวะอินทรีย์และการรักษา, 17
poultry สัตว์ปีก, 69
quarantine of animals after procurement การกักกันสัตว์หลังการจัดหา, 11
veterinary care for การดูแลทางสัตวแพทย์ส�ำหรับ, 11
diseases โรคต่างๆ. See also specific diseases ดูโรคเฉพาะต่างๆ ด้วย
in free-range poultry ในสัตว์ปีกที่เลี้ยงปล่อย, 138-139
in intensive laboratory environments ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด, 181
Johne’s โรคโจนนี่, 103
notifiable ที่สังเกตเห็นได้, 15
prevention of การป้องกัน, 24, 27, 31
quarantine for การกักกันส�ำหรับ, 11
stress and ความเครียด และ, 23
zoonotic ติดต่อจากสัตว์สู่คน. See zoonotic diseases ดูโรคสัตว์สู่คน
disinfection การฆ่าเชื้อ, 28, 34
disposal of dead animals การจ�ำกัดสัตว์ตาย, 31, 133
dogs สุนัข, sheep-herding เลี้ยงไว้ส�ำหรับต้อนแกะ, 173
downer cows วัวที่ลุกไม่ขึ้น, 103
drainage ทางระบายน�้ำ
for beef cattle pens ส�ำหรับคอกโคเนื้อ, 85, 89
for horse stalls and sheds ส�ำหรับคอกม้าและคอกกลางแจ้ง, 123-124
drinkers ที่ให้น�้ำ. See water ดูน�้ำ
drugs ยา. See medications ดูเวชภัณฑ์
ducks  เป็ด. See also poultry ดูสัตว์ปีกด้วย
beak trimming of การตัดแต่งจงอยปาก, 155
brooding temperatures and ventilation for อุณหภูมิและการะบายอาการเพื่อการฟักไข่ส�ำหรับ, 152-153
cannibalistic behavior in พฤติกรรมการจิกตีกันของ, 44
drinking water for น�้ำกินส�ำหรับ, 142
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feed for อาหารส�ำหรับ, 139-140
floor area for พื้นที่พื้นส�ำหรับ, 146
flooring for พื้นส�ำหรับ, 150
free-range housing for การให้อยู่โดยปล่อยเป็นอิสระ, 138
induced molting in การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน, 158
nests for รังส�ำหรับ, 19
sex ratio in housing of สัดส่วนทางเพศในที่อยู่, 146
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมส�ำหรับ, 145-146
substrate for สิ่งรองพื้นส�ำหรับ, 44
swimming by การว่ายน�้ำของ, 44

beef cattle and โคเนื้อ และ, 83–84
exposure levels ระดับการคุกคาม, 26
factors affecting ปัจจัยที่มีผลต่อ, 26
dustbathing การคลุกฝุ่น, 45, 137
dystocia management การจัดการการตกลูกยาก, in beef cattle ในโคเนื้อ, 89, 93

E

ear notching การตัดขอบใบหูเพื่อระบุตัวสัตว์, 30, 176
ear tags ป้ายติดใบหูเพื่อระบุตัวสัตว์, 91
Eastern equine encephalitis (EEE), 129
edema การบวมน�้ำ, in horses ในม้า, 129
egg-laying hens แม่ไก่ไข่. See also chickens ดูไก่; poultry สัตว์ปีกด้วย
beak trimming of การตัดแต่งจงอยปากของ, 153-155
cages for กรงส�ำหรับ, 137
drinker space for พื้นที่ของที่ให้น�้ำส�ำหรับ, 142-143
floor space for พื้นที่ของพื้นส�ำหรับ, 146
induced molting in การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน ใน, 156-158
perches for คอนเกาะส�ำหรับ, 151
range access for การให้ทางออกสู่ทุ่งส�ำหรับ, 137-138
toe-trimming of การตัดแต่งนิ้วของ, 155
EIA (equine infectious anemia โรคเลือดจางติดต่อของม้า), 130
electrical immobilization การท�ำให้อยู่นิ่งด้วยไฟฟ้า, 65, 66
electric fences รั้วไฟฟ้า, 124
electric prods แท่งไฟฟ้า, 63
electrocution การช๊อตด้วยไฟฟ้า, 19, 160
electroejaculation การกระตุ้นให้หลั่งน�้ำเชื้ออสุจิด้วยไฟฟ้า, 112
electronic transponders สิ่งระบุตัวสัตว์ทางอิเลคโทรนิค, 30
embryos ตัวอ่อน, destruction of การท�ำลาย, 159
emergency procedures วิธีด�ำเนินการฉุกเฉิน
disaster planning การวางแผนภํยพิบัติ, 29
emergency plans แผนฉุกเฉิน, 29
surgical ทางศัลยกรรม, 13
in transportation ในการขนส่ง, 75
employees ลูกจ้าง. See personnel ดูบุคลากร
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endometritis โพรงมดลูกอักเสบ, 130
entropion หนังตาม้วน, 176
environmental enrichment การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม, 40-59
for cattle ส�ำหรับโค, 41
definition of ค�ำจ�ำกัดความของ, 40
goals and types of เป้าหมายและประเทของ, 40
for horses ส�ำหรับม้า, 41–42
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 44–46
safety of ความปลอดภัยของ,50-51
for swine ส�ำหรับสุกร, 47-51
Equine Appeasement Pheromone ฟีโรโมนของม้าส�ำหรับดับความต้องการ, 42
equine infectious anemia โรคเลือดจางติดต่อของม้า (EIA), 130
equipment maintenance การบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์, 65
European Commission , 137
euthanasia การุณยฆาต
of beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 93-94
of dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 112
of food animals ส�ำหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร, 19
of horses ส�ำหรับม้า, 133
of non-ambulatory animals ส�ำหรับสัตว์ที่ทรงตัวเดินไม่ได้, 71
of poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 158
protocols for โปรโตคอลส�ำหรับ, 18
of sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 184
of swine ส�ำหรับสุกร, 203
evaporative coolers เครื่องท�ำความเย็นโดยการระเหยของน�้ำ, 25
ewes แกะเพศเมีย. See sheep ดูแกะ
excreta management การจัดการสิ่งปฏิกูล
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 93
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 100, 103
disease prevention and การป้องกันโรค และ, 5, 26
goals and plans for เป้าหมายและแผนต่างๆ ส�ำหรับ, 26
for horses ส�ำหรับม้า, 123
in metabolism stalls ในคอกเมตาบอลิซึม, 32
occupational enrichment and การเพิ่มพูนความถนัด, 48
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 148
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 174, 180
for swine ส�ำหรับสุกร, 192
exercise การออกก�ำลังกาย
for cattle ส�ำหรับโค, 41, 93, 98, 99-100
for horses ส�ำหรับม้า
equipment for อุปกรณ์ส�ำหรับ, 132
in indoor stalls ในคอกที่อยู่ในโรงเรือน, 130
in paddocks and corrals ในแปลงปล่อย และคอกกลางแจ้ง, 123
in pastures ในแปลงหญ้า, 123
metabolism stalls and คอกเมตาบอลิซึมและ, 32
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for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 44, 136
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 183
for swine ส�ำหรับสุกร, 48
exsanguination การให้เลือดออกหมดตัว, 158-160, 203
extra-label use การใช้นอกเหนือจากที่ระบุบนฉลาก, 16

F

facilities สถานที่. See also housing ดูที่อยู่ด้วย
air quality in คุณภาพอากาศ ใน, 23–25
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 81-85
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 98-104
design principles for หลักเกณฑ์การออกแบบส�ำหรับ, 65
environmental requirements for ข้อก�ำหนดสภาพแวดล้อมส�ำหรับ, 22
for euthanasia เพื่อการการุณยฆาต, 93-94
for hazardous materials ส�ำหรับวัตถุอันตราย, 6
for horses ส�ำหรับม้า, 120-124, 131
inspections of การตรวจ, 2
intensive laboratory ห้องปฏิบัติการเข้มงวด, 91-93, 182
for lairage ส�ำหรับคอกชั่วคราว, 74, 75, 184
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 136-138
for quarantine ส�ำหรับการกักกัน, 10
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 171-172
for surgery ส�ำหรับศัลยกรรม, 14
for swine ส�ำหรับสุกร, 190-200
vermin control in การควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญใน, 13, 27, 30
well-being criteria for เกณฑ์ความเป็นอยู่ที่ดีส�ำหรับ, 22
fans พัดลม, 25
FARAD (Food Animal Residue Avoidance Database ฐานข้อมูลเพื่อการหลีกเลี่ยงสารตกค้างในสัตว์ที่เป็นอาหาร), 16
FARAD Compendium of FDA Approved Drugs บรรณานุกรมยาต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA, 16
farrowing systems ระบบการตกลูก, 192-195
FDA (Food and Drug Administration ส�ำนักงานอาหารและยา), 6-7, 16
feather pecking การจิกขน, 26, 40, 45, 155
Federal Humane Slaughter Act กฎหมายแห่งรัฐว่าด้วยการช�ำแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม, 158
feed and feeding อาหารและการให้อาหาร
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 87
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 106
dust generation and oil content of การก่อให้เกิดฝุ่นและน�้ำมันที่มีอยู่ใน, 26
feed storage การเก็บอาหาร, 27
for horses ส�ำหรับม้า, 126
nutritional enrichment การเพิ่มพูนทางโภชนะ, 49
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 139-142
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 172-174
for swine ส�ำหรับสุกร, 195-196
vermin control and การควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ และ, 27
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feedlots แปลงหญ้า
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 84-85
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 47
fencing รั้ว
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 84
electric ไฟฟ้า, 124, 172
for horses ส�ำหรับม้า, 122, 124, 131
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 138
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 47, 172-173
flight zone concept หลักเกณฑ์ขอบเขตการหลีกหนี, 61
floor area พื้นที่พื้น. See space requirements ดูความต้องการพื้นที่
floors and flooring พื้นและการปูพื้น
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 87, 89
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 100, 103, 108
design principles for เกณฑ์การออกแบบส�ำหรับ, 65
for horses ส�ำหรับม้า, 120, 122
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 137, 146-151
restraint and การจับบังคับ และ, 66
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 171-172
for swine ส�ำหรับสุกร, 192-195
fly strike มีแมลงวันคุกคาม, 179, 180, 183
Food and Drug Administration ส�ำนักงานอาหารและยา (FDA), 16
Food Animal Residue Avoidance Database ฐานข้อมูลเพื่อการหลีกเลี่ยงสารตกค้างในสัตว์ที่เป็นอาหาร (FARAD), 16
foot care การดูแลตีน
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 108
for horses ส�ำหรับม้า, 129
mud and โคลนและ, 100
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 146-149, 150-152
foot hobbles เชือกผูกข้อตีนม้า, 67, 131
forage การคุ้ยหาอาหาร. See also feed and feeding ดูอาหารและการให้อาหารด้วย
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 82-83
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 103
for horses ส�ำหรับม้า, 41
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 171
for swine ส�ำหรับม้า, 50
foremilk removal การก�ำจัดน�้ำนมที่รีดได้ตอนแรก, 109
free-range poultry สัตว์ปีกที่เลี้ยงปล่อย, 136-138
free-stall barns โรงเรือนที่มีคอกเลี้ยงปล่อย, 99, 101
freeze branding การท�ำตราเย็น, 30, 91
Fusobacterium necrophorum, 108
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gastric lesions วิการที่กระเพาะอาหาร, in swine ของสุกร, 50
gates ประตู, for horses ส�ำหรับม้า, 124
geldings ม้าเพศผู้ ที่ถูกตอนแล้ว, 42
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genetically modified animals สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม
beef cattle โคเนื้อ, 93-94
guidelines for research on บรรทัดฐานส�ำหรับการวิจัยใน, 6
potential impact on care of ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการดูแล, 18
poultry สัตว์ปีก, 158
sheep and goats แกะและแพะ, 184
swine สุกร, 202
genetic differences ความแตกต่างทางพันธุกรรม, care and การดูแลและ, 23
gestation crates ซองส�ำหรับสัตว์ตั้งท้อง, 197
goats แพะ, 171-189
castration of การตอน, 179-180
dairy เกี่ยวกับนม, 181
disbudding of การจี้ปุ่มเขา, 180
diseases in โรคใน, 181
environmental enrichment for การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�ำหรับ, 47
euthanasia of การุณยฆาต, 184
feeder space for พื้นที่ของที่ให้อาหารส�ำหรับ, 172
feed for อาหารส�ำหรับ, 173-174
fencing for รั้วส�ำหรับ, 172-173
handling of การจับ, 67-69
housing for ที่อยู่อาศัยส�ำหรับ, 171
in intensive laboratory environments ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการเข้มงวด, 181-1836
lairage facilities for สถานที่ซึ่งใช้เป็นคอกชั่วคราวส�ำหรับ, 184
lighting for แสงสว่างส�ำหรับ, 173
parasite control in การควบคุมปรสิตใน, 177
predator control for การควบคุมสัตว์ผู้ล่าส�ำหรับ, 181
shearing of การตัดขนแกะ, 177-178
social environment for สภาพแวดล้อมสังคมส�ำหรับ, 47, 176-177
transgenic and cloned การเปลี่ยนจีนและการโคลน, 183-184
water for น�้ำส�ำหรับ, 175-176
young อายุน้อย, 172
zoonotic diseases in โรคสัตว์สู่คนใน, 181, 212-213
grooming การตกแต่งขน
of cattle ของโค, 41, 107
of horses ของม้า, 41-42, 129
of poultry ของสัตว์ปีก, 45, 146
guardian dogs สุนัขเฝ้ายาม, 173
Guide for the Care and Use of Laboratory Animals ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (ILAR), 11, 200
Guidelines for Human Transportation of Research Animals บรรทัดฐานส�ำหรับการขนส่งสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรม (NRC), 73
Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules บรรทัดฐานส�ำหรับการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับโมเลกุลของดีเอ็นเอทีถ่ กู
สร้างขึ้นมาใหม่ (NIH), 35
Guidelines on Euthanasia บรรทัดฐานส�ำหรับการุณยฆาต (AVMA), 93-94, 158, 184
gunshot การยิงด้วยปืน, in euthanasia ในการุณยฆาต, 133, 184, 203
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halal slaughter การช�ำแหละซากที่ยอมให้ท�ำได้ตามหลักศาสนาอิสลาม, 160
halters ขลุมส�ำหรับคล้องหัวสัตว์, 131
handling aids for moving animals เครื่องมือช่วยจับส�ำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์, 63-64
of animals in pain ของสัตว์ในความเจ็บปวด, 16
of beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 66, 85
in biomedical vs. agricultural research ในเปรียบเทียบระหว่างการวิจัยทางชีวการแพทย์และทางการเกษตร, 60-61
of calves ของลูกโค, 105
of dairy cattle ของโคนม, 38, 67, 105–106
facility design principles and หลักเกณฑ์การออกแบบสถานที่และ, 65
flight zone concept and หลักเกณฑ์ขอบเขตการหลีกหนี และ, 61-63
following leaders การตามสัตว์จ่าฝูง, 63
general principles of หลักเกณฑ์โดยทั่วไปของ, 60-61
hearing and vision in animals and การได้ยินและการมองเห็นของสัตว์ และ, 64
of horses ของม้า, 67, 128-129
of poultry ของสัตว์ปีก, 41, 42, 69, 153
research requirements for ความต้องการของการวิจัยส�ำหรับ, 60-61
restraint principles and หลักเกณฑ์การจับบังคับ และ, 65-66
of sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 67-69
socialization and การเข้าสังคม และ, 60
of swine ของสุกร, 48, 67
in transport ในการขนส่ง, 72-74
visual distractions and การเบี่ยงเบนความสนใจทางสายตา และ, 64-65
hayracks ชั้นส�ำหรับวางหญ้าแห้ง, 125
hazardous materials สารอันตราย
compliance in use of การปฏิบัติสอดคล้องในการใช้, 6
record keeping and การเก็บข้อมูล และ, 18
residue avoidance and การหลีกเลี่ยงสารตกค้าง และ, 16
head-box respiration calorimetry system ระบบส�ำหรับการวัดแคลอรี่ในการหายใจด้วยการใช้กล่องสวมหัว, 174
head gates ประตูส�ำหรับให้หัวสัตว์ผ่าน, 66
head-nodding การผงกหัว, by horses โดยม้า, 42
health care, animal การดูแลสัตว์. See also attending veterinarian ดูสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบด้วย; diseased or disabled
ปศุสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคหรือพิการ
livestock
euthanasia การรุณยฆาต. See euthanasia ดูการุณยฆาต
institutional requirements for ข้อก�ำหนดของสถาบัน, 5-6
medical records เวชระเบียน, 13, 17
pain ความเจ็บปวด. See pain ดูความเจ็บปวด
pain relief การบรรเทาปวด, 16. See also anesthesia and analgesics ดูการวางยาสลบและการระงับปวดด้วย
preventive medicine อายุรศาสตร์ป้องกัน, 11
in procurement ในการจัดหา, 10
in quarantines การการกักกัน, 10
residue avoidance การหลีกเลี่ยงสารตกค้าง, 16-17
restraint and การจับบังคับและ, 18
surgery ศัลยกรรม, 13-16
zoonotic diseases โรคสัตว์สู่คน. See zoonotic diseases ดูโรคสัตว์สู่คน
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health records ข้อมูลสุขภาพ, 5-6, 13
hearing การได้ยิน, handling and การจับและ, 64
heat ความร้อน. See temperature ดูอุณหภูมิ
heat load index ดัชนีปริมาณความร้อน (HLI), 82-83
heat protection การป้องกันความร้อน
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 84
for horses ส�ำหรับม้า, 123
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 171
heat stress ความเครียดจากความร้อน
in beef cattle ในโคเนื้อ, 82-83, 84
in dairy cattle ในโคนม, 98
in gestating swine ในสุกรตั้งท้อง, 193, 197
during transport ระหว่างการขนส่ง, 73
heel horn lesions วิการที่ฐานของเขา, 108
Hemonchus contortus, 177
hens แม่ไก่. See chickens ดูไก่; egg-laying hens ไก่ไข่; poultry สัตว์ปีก
HLI (heat load index ดัชนีปริมาณความร้อน), 82-83
hobbles เชือกผูกบังคับที่ข้อตีนม้า, 67, 106, 131
Holsteins วัวพันธุ์โฮลสไตนส์, 99
hoof care การดูแลกีบ. See foot care ดูการดูแลตีน
hoof lesions วิการที่กีบ, 108
horses ม้า, 120-135
aggression in ความก้าวร้าวใน, 41, 42, 126-128
bedding for สิ่งรองนอนส�ำหรับ, 122
breeding and foaling การผสมพันธุ์และการตกลูก, 130-131
cribbing by การผิดปกติทางพฤติกรรมท�ำท่าทางเดิมซ�้ำๆ โดยการงับรั้วหรือประตูคอก, 41
digestive physiology in สรีรวิทยาของทางเดินอาหาร, 124-125
environmental enrichment of การเพิ่มพูบสภาพแวดล้อม, 41-44
feed containers for ภาชนะใส่อาหาร, 126
feed for อาหารส�ำหรับ, 125-126
flight zone concept in หลักเกณฑ์ขอบเขตการหลีกหนีของ, 61
grooming of การไซ้ขน, 41-42, 129
handling of การจับ, 67
head-nodding by การผงกหัวของ, 42
hearing in การได้ยิน, 64
identification of การท�ำเครื่องหมาย, 132
indoor environment for สภาพแวดล้อมในโรงเรือน, 120-122
long-term relationships between ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง, 41
management of การจัดการ, 129
noise and เสียง และ, 42, 123
outdoor environment for สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง, 123-124
pastures for ทุ่งหญ้าส�ำหรับ, 126
restraint of การจับบังคับ, 131
stallions ม้าเพศผู้ ที่ยังไม่ถูกตอน, 42
stall weaving by การยืนโยกตัวไปมาท่าเดิมซ�้ำๆ, 41
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stereotypic behaviors in พฤติกรรมผิดปกติท�ำท่าเดิมซ�้ำ ๆ, 127
transporting การขนส่ง, 67, 70-73
vision in การมองเห็น, 64
vocalizations in การส่งเสียงร้อง, 41, 127
water containers for ภาชนะใส่น�้ำส�ำหรับ, 127
wind-sucking in ความผิดปกติทางพฤติกรรมท�ำท่าดูดลมซ�้ำ ๆ, 41
young อายุน้อย, 123
hot branding การตีตราร้อน, 91
housing ที่อยู่
air quality in คุณภาพอากาศ, 25-26
aviaries กรงนก, 136
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 84-85
biocontainment การกักกันเพื่อชีวนิรภัย, 34
biosecurity ชีวนิรภัย, 4, 34
for bulls ส�ำหรับโคเพศผู้ , 112
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 98-100
factors in space requirements ปัจจัยในความต้องการพื้นที่, 23
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 137-139
separation by species การแยกสัตว์ต่างชนิดออกจากกัน, source ตามแหล่งที่มา, or age หรืออายุ, 29
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 171-172
for swine ส�ำหรับสุกร, 192-197
temperature in อุณหภูมิใน. See temperature ดูอุณหภูมิ
ventilation in การระบายอากาศใน. See ventilation ดูการระบายอากาศ
Humane Slaughter of Livestock การช�ำแหละปศุสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม, 93-94
humidity ความชื้น
relative สัมพัทธ์, 23, 100
temperature-humidity index ดัชนีอุณหภูมิความชื้น, 24, 81-83
husbandry การสัตวบาล
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 88
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 105
general considerations in การพิจารณาโดยทั่วไปใน, 29-31
for horses ส�ำหรับม้า, 128-130
macroenvironments and microenvironments สภาพแวดล้อมจุลภาคและสภาพแวดล้อมมหภาค, 23
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 144-153
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 176-178
for swine ส�ำหรับสุกร, 192-199
well-being criteria in เกณฑ์ความเป็นอยู่ที่ดี ใน, 22-23
hydrogen sulfide exposures การคุกคามโดยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์, 26

I

IACUC. See Institutional Animal Care and Use Committee คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลองของสถาบัน
identification การท�ำเครื่องหมายสัตว์
of beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 91
general requirements for ความต้องการโดยทั่วไปส�ำหรับ, 30
of horses ของม้า, 132
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of poultry ของสัตว์ปีก, 154
radio-frequency identification tags ป้ายระบุตัวสัตว์ด้วยการส่งสัญญานคลื่นวิทยุ, 91
of swine ของสุกร, 193, 200
ILAR (Institute for Laboratory Animal Research สถาบันเพื่อการวิจัยสัตว์ทดลอง), 11, 13, 200
ILAR Guide ข้อแนะน�ำของ ILAR, 11, 200
IMI (intramammary infection การติดเชื้อในเต้านม), 107
immunization การให้ภูมิคุ้มกัน
of beef cattle ของโคเนื้อ, 90
of personnel ของบุคลากร, 5
of sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 176, 178
impaction colic การปวดท้องจากการอัดแน่นในล�ำไส้ใหญ่, 126
implanting การฝังวัตถุไว้ในร่างกาย, 91
INAD (Investigational New Animal Drug ยาชนิดใหม่ส�ำหรับสัตว์), 16-17
induced molting การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน, 156-158
influenza ไข้หวัดใหญ่, 129
injuries in animals การบาดเจ็บของสัตว์
from abnormal behaviors จากความผิดปกติของพฤติกรรม, 40
in aviaries ในกรงนก, 137
from environmental enrichment จากการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม, 50-51
from feather pecking จาการจิกขนกันเอง, 45, 153
from holding poultry จากสัตว์ปีกที่เลี้ยง, 69
during transport ระหว่างการขนส่ง, 71
treatment of การรักษา, 11, 31
in turkey snoods งวงของไก่งวง, 156
from wing-flapping จากการกระพือปีก, 69
insect control การควบคุมแมลง
fly strike and การถูกหนอนแมลงวันเจาะแผล และ, 183
for horses ส�ำหรับม้า, 130
in intensive laboratory environments ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการเข้มงวด, 183
tail-docking and การตกแต่งหาง และ, 107
insemination การฉีดน�้ำเชื้อ. See artificial insemination ดุการผสมเทียม
Institute for Laboratory Animal Research สถาบันเพื่อการวิจัยสัตว์ทดลอง (ILAR), 11, 13, 200
Institutional Animal Care and Use Committee คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลองของสถาบัน(IACUC)
on acclimation and stabilization after procurement เรื่องการปรับตัวและปรับสภาพหลังการจัดหา, 10
on feeding schedules เรื่องตารางการให้อาหาร, 27
on genetically engineered or cloned animals เรื่อง สัตว์ที่ถูกปรับเปลี่ยนพันธุวิศวกรรมหรือถูกท�ำการโคลน, 6-7
on intensive laboratory environments เรื่องสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการเข้มงวด, 182
medical records oversight by การตรวจสอบควบคุมเวชระเบียนโดย, 13
monitoring by การตรวจตราโดย, 1–2
powers of ก�ำลังของ, 2
protocol review by การทบทวนโปรโตคอลโดย, 2–3
on surgical procedures เรื่องวิธีด�ำเนินการทางศัลยกรรม, 13-16
institutional policies นโยบายของสถาบัน, 1–9
intensive laboratory facilities สถานที่ห้องปฏิบัติการเข้มงวด
beef cattle in โคเนื้อใน, 90-92
sheep and goats in แกะและแพะ ใน, 181
interdigital phlegmon แผลอักเสบรุนแรงระหว่างนิ้วตีน, 108
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intramammary infection การติดเชื้อในเต้านม (IMI), 108
Investigational New Animal Drug ยาใหม่ที่อยู่ระหว่างการวิจัย (INAD), 16-17
ionophores โมเลกุลของที่จุลชีพสร้างขึ้นใช้เจาะผ่านเข้าเซลล์, 125
isolation การแยกจากกัน. See separation ดูการแยกจากกัน
J
Johne’s disease โรคโจนนี่ส์, 104, 176
K
Khaki Campbell ducks เป็ดพันธุ์กากี แคมเบลล์, 151. See also ducks ดูเป็ดด้วย; poultry สัตว์ปีก
kosher slaughter การฆ่าโดยปาดคอให้เลือดไหลออกหมดตัว, 160
L
lairage คอกชั่วคราว, 74, 75, 184
lameness ขากะเผลก, in dairy cattle ในโคนม, 102, 103. See also foot care ดูการดูแลตีนสัตว์ด้วย
laminitis ไข้ลงกีบ, 130
large calf syndrome ภาวะลูกโคมีขนาดตัวใหญ่เกินไป, 93-94
laxatives ยาระบาย, 193
leg straps สายโยงขา, for horses ส�ำหรับม้า, 67, 131
LH (luteinizing hormone), 192
lighting แสงสว่าง
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 85, 93
blue-light spectra แถบแสงสีฟ้า, 64
for calving in pastures ส�ำหรับการตกลูกวัวในทุ่ง, 104
for dairy cattle ในโคนม, 106
in feedlots ในแปลงหญ้า, 85
for horses ส�ำหรับม้า, 74, 123
indirect โดยอ้อม, 64
in intensive laboratory facilities ในสถานที่ห้องปฏิบัติการเข้มงวด, 93
management schemes for แผนการจัดการส�ำหรับ, 26
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 64, 69, 136, 138
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 173
for swine ส�ำหรับสุกร, 190
lip tattoos การสักริมฝีปาก, 132
litter ครอก. See bedding ดูสิ่งรองนอน
Livestock Weather Safety Index ดัชนีความปลอดภัยของอากาสส�ำหรับปศุสัตว์ (LWSI), 24, 73
loading ramps ทางลาดส�ำหรับขนของขึ้นลง, 74
locomotion scores การให้คะแนนการเคลื่อนไหว, 108
luteinizing hormone (LH), 192
LWSI (Livestock Weather Safety Index ดัชนีความปลอดภัยของอากาสส�ำหรับปศุสัตว์), 24, 73
M
maceration การบดขยี้ให้แหลกละเอียด, 158
macroenvironments สภาพแวดล้อมมหภาค, 23
management procedures วิธีด�ำเนินการการจัดการ. See standard agricultural practices ดูวิธีปฏิบัติทางการเกษตรตามมาตรฐาน
manure สิ่งปฏิกูล. See excreta management ดูการจัดการของเสีย
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mastitis เต้านมอักเสบ
bedding and สิ่งรองนอน และ, 99-100
sanitation and การสุขาภิบาล, 109
stray voltage and ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า, 111
maternity ภาวะการเป็นแม่. See reproduction ดูการสืบพันธุ์
meat-type chickens ไก่เนื้อ. See broilers ดูไก่กระทง
medical care การดูแลทางการแพทย์. See health care, animal ดูการดูแลสุขภาพสัตว์
Medical Records for Animals used in Research Teaching and Testing (ACLAM) เวชระเบียนส�ำหรับสัตว์ที่ใช้ในการวิจัย การสอน
และการทดสอบ, 13
medications การให้ยา
anesthetics and analgesics การวางยาสลบและการะงับปวด. See anesthesia and analgesics   ดูการวางยาสลบและ
การระงับปวด for animals with organic status ส�ำหรับสัตว์ในสภาวะอินทรีย์, 17
FDA approved ถูกอนุมัติโดย FDA, 16
Merino sheep แกะพันธุ์เมอริโน, 178
metabolism stalls คอกเมตาบอลิซึม, 29, 199
methane exposures การคุกคามโดยก๊าซมีเทน, 26
microchip insertion การฉีดไมโครชิพ, 132
microenvironments สภาพแวดล้อมจุลภาค, 23
milking machine sanitation สุขอนามัยของเครื่องรีดนม, 109
milk production การผลิตน�้ำนม
cows แม่โค, 98-99, 109-111
sheep and goats แกะและแพะ, 181
misters เครื่องพ่นละอองน�้ำ, 25
mites ตัวไร, 130
Model Code of Practice for the Welfare of Animals ข้อก�ำหนดการปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์, The Sheep แกะ, 180
molting การผลัดขน, induced การเหนี่ยวน�ำ, 156
monitoring การตรวจตรา, of care and use ของการดูแลและการใช้, 1–2
mosquitoes ยุง, 130, 212
mud โคลน, foot infections and การติดเชื้อที่ตีนของสัตว์, 99
mulesing การก�ำจัดหนังที่สะโพกของแกะเพื่อป้องกันแมลงวันเจาะ, 180
Muscovy ducks เป็ดพันธุ์มัสโควี่, 45. See also ducks ดูเป็ดด้วย
music ดนตรี, 47
Mycobacterium paratuberculosis, 176
myiasis แมลงเจาะแผล (fly strike แผลแมลงวันเจาะ), 183

N

national animal identification system ระบบการท�ำเครื่องหมายสัตว์แห่งชาติ, 91
National Institute for Occupational Safety and Health สถาบันเพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยแห่งชาติ(NIOSH), 136
National Institutes of Health สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH)
on biomedical research facilities เรื่องสถานที่การวิจัยทางชีวการแพทย์, 33
on recombinant DNA research เรื่องการวิจัยดีเอ็นเอที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่, 6, 33
National Mastitis Council สภาเพื่อเต้านมอักเสบแห่งชาติ(NMC), 109
National Organic Standards มาตราฐานอินทรีย์แห่งชาติ, 17
National Pork Board คณะกรรมการสุกรแห่งชาติ, 73, 197
navel disinfection การติดเชื้อที่สะดือ, 193
needle teeth trimming การตัดแต่งฟันของลูกสุกร, 193
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nestboxes กล่องส�ำหรับท�ำรัง, for chickens ส�ำหรับไก่, 44, 151
nests รัง
for chickens ส�ำหรับไก่, 44, 151
for ducks ส�ำหรับเป็ด, 44, 151
for swine ส�ำหรับสุกร, 48
for turkeys ส�ำหรับไก่งวง, 151
neutering การท�ำหมัน. See castration ดูการตอน
NIH Design and Policy Guidelines บรรทัดฐานการออกแบบและนโยบายของ NIH, 33
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health สถาบันแห่งชาติเพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย), 136
nipple drinkers หัวจุกส�ำหรับให้น�้ำ, 144
nitrogen ไนโตรเจน, in euthanasia ในการการุณยฆาต, 158
NMC (National Mastitis Council สภาเพื่อโรคเต้านมอักเสบแห่งชาติ), 110
noise เสียง
cattle and โคและ, 41
effects of ผลของ, 31
horses and ม้าและ, 123
personnel protection from การป้องกันบุคลากรจาก, 5
swine and สุกรและ, 49
nose rings ห่วงใส่จมูก, 200
nose tongs คีมบังคับจมูก, 66
Noz-Bonz pegs หมุดพลาสติคที่ใช้ใส่ที่รูจมูกไก่พ่อพันธุ์เพื่อกันไม่ให้ใช้ที่ให้อาหารส�ำหรับไก่เพศเมีย, 140
nutritional enrichment การเพิ่มพูนด้วยโภชนะ
for cattle ส�ำหรับวัว, 41
for horses ส�ำหรับม้า, 41–42
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 46
for swine ส�ำหรับสุกร, 50
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 46

O

observation การสังเกต
after environmental enrichment หลังการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม, 50
general requirements of ความต้องการโดยทั่วไปของ, 29
of horses ของม้า, 129
in intensive production conditions ในสภาวะการผลิตอย่างเข้มงวด, 29, 89, 177
of neonatal sheep and goats ของลูกแกะและแพะแรกเกิด, 172
of newly arrived animals ของสัตว์ที่เพิ่งมาใหม่, 10
of range cattle ของโคฝูง, 82-83
records of ข้อมูลของ, 13
occupational enrichment การเพิ่มพูนทางอาชีพ
for cattle ส�ำหรับโค, 41
for horses ส�ำหรับม้า, 42
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 44
for swine ส�ำหรับสุกร, 48
occupational health and safety programs โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 5
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olfactory enrichment การเพิ่มพูนด้วยกลิ่น
for dairy cows ส�ำหรับโคนม, 41
for swine ส�ำหรับสุกร, 49
On-Farm Euthanasia of Swine–Recommendations for the Producer การการุณยฆาตสุกร ณ ฟาร์ม–ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ผลิต, 203
organic status, treatment of sick animals and สถานะอินทรีย์ การรักษาสัตว์ป่วยและ, 17
osteoporosis โรคกระดูกพรุน, 44, 69, 149
overlap select agents กลุ่มสารคัดเลือกที่ระบุตามกฎหมายสหรัฐฯ, 33-35
Ovis aries สัตว์จ�ำพวกแกะ. See sheep ดูแกะ

P

paddocks แปลงปล่อย , 123
pain ความเจ็บปวด
in beak trimming ในการตัดจงอยปาก, 153
in castrated sheep and goats ในแกะและแพะที่ถูกตอน, 180
in horses ในม้า, 132
from lameness in dairy cattle จากขากะเผลกในโคนม, 108-109
relief of การบรรเทา, 16
in tail-docked heifers ของหางของโคสาวที่ถูกตัด, 107
in tail-docked sheep ของหางของแกะที่ถูกตัด, 178
Panepinto sling เปลเพนพินโต, 66, 67, 68
paralytic drugs ยาที่ท�ำให้เป็นอัมพาต, 14
parasite control การควบคุมปรสิต
in horses ในม้า, 129
in sheep and goats ในแกะและแพะ, 177
paratuberculosis โรควัณโรคเทียม, 176
Pasteurized Milk Ordinance ค�ำสั่งเรื่องนมพาสเจอร์ไรซ์ด, 109
pastures ทุ่งหญ้า
calving in การตกลูกโคใน, 103
for dairy cows ส�ำหรับโคนม, 41
for horses ส�ำหรับม้า, 120-123
pasture-to-crop rotations การหมุนเวียนทุ่งหญ้ากับพืชอาหารสัตว์, 27
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 175
pathogens, biocontainment of เชื้อก่อโรคและชีวนิรภัยของ, 34
Pekin ducks เป็ดปักกิ่ง, 142, 145, 146, 150. See also ducks ดูเป็ดด้วย; poultry สัตว์ปีก
pentobarbital ยาเพนโตบาร์บิทอล, 132
perches คอนเกาะ, for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 44, 136, 151
personnel บุคลากร
allergies in ภูมิแพ้ใน, 5
certification of วุฒิบัตรด้าน, 4-5
emergency plans and แผนฉุกเฉินและ, 30
immunization of การให้ภูมิคุ้มกันแก่, 5
noise exposure to การคุกคามด้วยเสียงต่อ, 5
occupational health and safety programs for โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�ำหรับ, 5
protective clothing for เสื้อผ้าส�ำหรับป้องกันส�ำหรับ, 32
in surgery ในศัลยกรรม, 14
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training of การฝึกของ, 4-5
weekend and holiday care by การดูแลในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดโดย, 29
zoonoses and โรคสัตว์สู่คนและ, 5
pesticides ยาฆ่าสัตว์ก่อความร�ำคาญ, 16-18, 31
photoperiod วงจรแสงสว่าง. See lighting ดูแสงสว่าง
physical enrichment การเพิ่มพูนทางกายภาพ
for horses ส�ำหรับม้า, 42
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 44
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 46
for swine ส�ำหรับสุกร, 49
pigs สุกร. See swine ดูสัตว์พวกสุกร
pinioning การตัดข้อปีกท�ำให้บินไม่ได้, 156
pinworms พยาธิเส้นด้าย, 130
plastic streamers ชายธงท�ำด้วยพลาสติค, 66
postmortem examinations การตรวจหลังความตาย, 11, 18
poultry สัตว์ปีก, 136-170
aggression in การก้าวร้าวของ, 145
ammonia levels and ระดับแอมโมเนียและ, 136
in aviaries ในกรงนก, 137
beak trimming in การตัดจงอยปากของ, 153-155
brooding temperatures and ventilation อุณหภูมิและการะบายอากาศส�ำหรับการฟักไข่, 152
cannibalism in การจิกตีกันเองของ, 40-45, 152, 153
environmental enrichment for การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�ำหรับ, 44-46
euthanasia of การุณยฆาตของ, 159-160
feather loss as sign of stress in ขนหลุดที่เป็นอาการของความเครียดใน, 22
feather pecking by การจิกขนกันโดย, 40, 45, 153
feed for อาหารส�ำหรับ, 139-142
floor area and space utilization การใช้ประโยชน์พื้นที่พื้นและพื้นที่ว่าง, 146-150
flooring for การปูพื้นส�ำหรับ, 150-151
free-range housing ที่อยู่เลี้ยงปล่อยอิสระ, 137-138
genetically modified ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม, 158
handling of การจับ, 69
heat stress in ความเครียดจาก, 75
identification of การท�ำเครื่องหมายสัตว์ของ, 30
induced molting in การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน, 156
nestboxes for กล่องที่ใช้เป็นรังของ, 44, 151
novel objects and สิ่งของใหม่ๆ และ, 45
other bird species นกประเภทอื่นๆ, 158
panic behavior by พฤติกรรมการตื่นตกใจของ, 145
perches for คอนเกาะส�ำหรับ, 137, 151-152
pinioning of การตัดปีกเพื่อให้บินไม่ได้ของ, 156
semen collection and artificial insemination in การเก็บน�้ำเชื้อและการผสมเทียมใน, 153
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมของ, 144-146
toe trimming of การตัดแต่งนิ้วตีนของ, 154-156
transport of การขนส่งส�ำหรับ, 75
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vision in การมองเห็นของ, 64
water for น�้ำส�ำหรับ, 142-143
young อายุน้อย, 145, 151-153
predator control การควบคุมสัตว์นักล่า, 181
preventive medicine อายุรกรรมป้องกัน, 11
protocol review การทบทวนโปรโตคอล, 2–3

Q

quality assurance programs โปรแกรมการประกันคุณภาพ, 17
quarantine การกักกัน, after procurement หลังจากการจัดหา, 10

R

radio-frequency identification (RFID) tags ป้ายระบุตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ, 91
rapid eye movement (REM) sleep การนอนหลับที่มีการเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็ว, 120
rat control การควมคุมหนูแรท. See vermin control ดูการควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ
record keeping การเก็บข้อมูล, 4-5, 12-13, 17, 30
regulatory oversight การก�ำกับดูแลตามกฎข้อบังคับ, 17
relative humidity ความชื้นสัมพัทธ์, 24, 81-83, 100
REM (rapid eye movement) sleep การนอนหลับที่มีการเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็ว, 120
reproduction การสืบพันธุ์. See also young animals ดูสัตว์อายุน้อยด้วย
artificial insemination การผสมเทียม
of cattle ส�ำหรับโค, 112
of horses ส�ำหรับม้า, 130
of poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 153
of swine ส�ำหรับสุกร, 199
brooding temperatures and ventilation อุณหภูมิและการะบายอากาศส�ำหรับการฟักไข่, 152
housing ที่อยู่, 145
nestboxes กล่องส�ำหรับท�ำรัง, 44, 151
records ระเบียน ข้อมูล, 30
research projects โครงการวิจัย
animal handling requirements in ข้อก�ำหนดเพื่อการจับสัตว์ส�ำหรับ, 60-61
beef cattle in โคเนื้อเพื่อ, 93
government principles on animal care หลักเกณฑ์ของรัฐบาลเพื่อการดูแลสัตว์, 210
housing of swine on biomedical protocols ที่อยู่ของสุกรในโปรโตคอลชีวการแพทย์, 200
IACUC review of การทบทวนของ IACUC, 2–3
metabolism stalls คอกเมตาบอลิซึม, 29
written operating procedures for วิธีด�ำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส�ำหรับ, 4
residue avoidance การหลีกเลี่ยงสารตกค้าง, 16
respiratory protection การป้องกันการหายใจ, 5
restraints การจับบังคับสัตว์
chemical ของสารเคมี, 67, 131
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 67, 106
electrical immobilization การท�ำให้อยู่นิ่งด้วยกระแสไฟฟ้า, 65-66
general principles of หลักเกณฑ์โดยทั่วไปส�ำหรับ, 65-66
health care and การดูแลสุขภาพและ, 18
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for horses ส�ำหรับม้า, 131
in metabolism stalls ในคอกเมตาบอลิซึม, 32
preventing behavioral agitation with การป้องกันพฤติกรรมการหงุดหงิดที่เกี่ยวกับ, 66
RFID (radio-frequency identification) tags ป้ายระบุตัวสัตว์ด้วยคลื่นวิทยุ, 91
rodent control การควบคุมสัตว์ฟันแทะ. See vermin control ดูการควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ
ropes เชือก, hanging การแขวน, 48
roping การคล้องเชือก, 66
rubber mats เสื่อยาง
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 93
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 99
for horses ส�ำหรับม้า, 120, 122
for swine ส�ำหรับสุกร, 192, 199
run-in sheds ลู่วิ่งในร่ม, 122, 123-124

S

safety of animals ความปลอดภัยของสัตว์. See also injuries in animals ดูการบาดเจ็บในสัตว์ต่างๆ ด้วย
environmental enrichment and การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม และ, 50, 51
inter-building transmission of pathogens การติดต่อแพร่เชื้อก่อโรคระหว่างอาคาร, 33
safety of humans ความปลอดภัยของมนุษย์
air quality and คุณภาพอากาศและ, 25-26, 123
bulls and โคเพศผู้ และ, 111
occupational health and safety programs โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, 5
protective clothing and decontamination เสื้อผ้าป้องกันร่างกายและการก�ำจัดการปนเปื้อน, 32
Salmonella enteriditis, 158
salt เกลือ
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 82-83
for horses ส�ำหรับม้า, 125
sand floors พื้นทราย
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 99, 103, 110
for horses ส�ำหรับม้า, 120, 122
sanitation. See also excreta management
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 90
design principles หลักเกณฑ์การออกแบบ, 65
in excreta management system ในระบบการจัดการของเสีย, 26, 27
for horses ส�ำหรับม้า, 123
of milking machines and udders ของเครื่องรีดน�้ำนมและเต้านม, 110
for swine ส�ำหรับสุกร, 193, 1195
SCC (somatic cell counts การนับเซลล์ของร่างกาย), 81SCSRPC (Southern Consortium for Small Ruminant Parasite Control สหภาพ
ภาคใต้เพื่อการควบคุมปรสิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง), 177
semen collection การเก็บน�้ำเชื้อ, in poultry ของสัตว์ปีก, 153
sensory enrichment การเพิ่มพูนการรับรู้
for cattle ส�ำหรับโค, 41
for horses ส�ำหรับม้า, 42
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 47
for swine ส�ำหรับสุกร, 49
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septicemia การติดเชื้อในกระแสเลือด, 130
shade provision การให้ที่ร่ม, for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 82-83
shearing การตัดขน, 177
sheep แกะ, 171-189
allergens in ภูมิแพ้ของ, 184
castration of การตอน, 179
dairy เกี่ยวกับน�้ำนม, 181
environmental enrichment for การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�ำหรับ, 46
euthanasia of การุณยฆาตใน, 184
feed for อาหารส�ำหรับ, 173-174
fencing for รั้วส�ำหรับ, 172-173
housing for ที่อยู่ส�ำหรับ, 171-172
in intensive laboratory environments ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด, 182
lairage facilities for คอกชั่วคราวส�ำหรับ, 184
lighting for แสงสว่างส�ำหรับ, 173
parasite control in การควบคุมปรสิตใน, 177
predator control for การควบคุมสัตว์นักล่าส�ำหรับ, 181
shearing การตัดขน, 177
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมส�ำหรับ, 176
tail-docking of การตัดแต่งหางของ, 175
transgenic and cloned โดยการดัดแปลงทางพันธุกรรมและการสร้างจากเซลล์ต้นแบบ, 183
vision in การมองเห็นของ, 64
water for น�้ำส�ำหรับ, 175-176
wool biting in การกัดขนใน, 46
zoonotic diseases in โรคสัตว์สู่คนใน, 181
Sheep Care Guide ข้อแนะน�ำการดูแลแกะ (Shulaw), 69
sheep-herding dogs สุนัขต้อนฝูงแกะ, 173
Sheep Housing and Equipment Handbook คู่มือที่อยู่และอุปกรณ์แกะ (MWPS), 171
Sheep Production Handbook คู่มือการผลิตแกะ (ASIA), 171, 173
showers ฟักบัวพ่นน�้ำ, pig-operated บังคับให้ท�ำงานได้โดยสุกร, 49
sick animals  สัตว์ป่วย, 12, 31. See also health care ดูการดูแลสุขภาพด้วย, animal สัตว์
slaughter การช�ำแหละสัตว์, of poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 159
slope ทางลาดเอียง. See also drainage ดูการระบายน�้ำด้วย
in beef cattle pens ในคอกโคเนื้อ, 85, 86, 89
in dairy cattle housing ในที่อยู่ของโคนม, 103
in horse stalls ในคอกม้า, 120
in poultry cages ในกรงสัตว์ปีก, 149
in sheep and goat facilities ในโรงเรือนแกะและแพะ, 171
in swine pens ในคอกสุกร, 193, 195
Small Ruminant Production Medicine and Management: Sheep and Goats การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก อายุรศาสตร์
และการจัดการ: แกะและแพะ, 171, 173
snaring การบังคับสุกรด้วยบ่วงคล้องปาก, 67
snood removal การตัดแต่งงวงของไก่งวง, 156
snowหิมะ, as water source ที่เป็นแหล่งน�้ำ, 172, 174
socialization การเข้าสังคม, 60

ดรรชนี

239

solar radiation การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์, beef cattle and โคเนื้อและ, 82-83
somatic cell counts การนับจ�ำนวนเซลล์ของร่างกาย (SCC), 107
Southern Consortium for Small Ruminant Parasite Control สหภาพภาคใต้เพื่อการควบคุมปรสิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง (SCSRPC), 177
space requirements ความต้องการพื้นที่
aviaries and กรงนกและ, 137
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 87
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 100
factors in requirements for ปัจจัยต่างๆ ในข้อก�ำหนดส�ำหรับ, 23
for horses ส�ำหรับม้า, 122
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 145-150
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 172
for swine ส�ำหรับสุกร, 195-196
stabilization การปรับสภาพร่างกาย, after procurement หลังการจัดหา, 10
stall doors ประตูคอก, 120
stall size ขนาดของคอก
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 104
for farrowing sows ส�ำหรับคอกออกลูกของแม่สุกร, 192, 196
for horses ส�ำหรับม้า, 120, 122
stall weaving การยืนโยกตัวไปมาในคอก, in horses ของม้า, 41
stanchions ซองบังคับสัตว์, 65–69, 93
standard agricultural practices การปฏิบัติทางเกษตรตามมาตรฐาน
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 89-90
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 106-109
for horses ส�ำหรับม้า, 132
overview of practices in บทสรุปของการปฏิบัติใน, 31
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 153-158
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 178-180
for swine ส�ำหรับสุกร, 200
stereotypic behaviors พฤติกรรมผิดปกติโดยการท�ำท่าทางเดิมอย่างซ�้ำซาก
environmental enrichment and การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม และ, 40
in horses ในม้า, 41, 42, 122
in swine ในสุกร, 50
sterilization of equipment อุปกรณ์ที่ใช้ท�ำให้ปลอดเชื้อ, 27
straw ฟาง, for swine ส�ำหรับสุกร, 48
stray voltage ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าระหว่างสองต�ำแหน่ง, 111, 176
stress ความเครียด. See also separation ดุการแยกออกจากกันด้วย
cortisol levels and ระดับคอร์ติซอล และ, 60-61, 66
feather loss in poultry and การสูญเสียขนในสัตว์ปีกและ, 22
during induced molting ระหว่างการเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขน, 156
in isolated cattle ในโคที่ถูกแยกเลี้ยง, 105
in isolated horses ในม้าที่ถูกแยกเลี้ยง, 122
strongyles พยาธิตัวกลม, 129
stunners ปืนยิงเดือยเหล็กใช้ยิงให้สัตว์หมดสติ, 159
surgery ศัลยกรรม, 13-16. See also anesthesia and analgesics ดูการวางยาสลบและการระงับปวดด้วย
Sus scrofa, 201
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Sus vittatus, 201
swine สุกร, 190-208
in biomedical protocols ในโปรโตคอลชีวการแพทย์, 200
breeding and gestation systems for ระบบการแพร่พันธุ์และการตั้งท้องส�ำหรับ, 196-197
castration of การตอนส�ำหรับ, 200
environmental enrichment of การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของ, 47-50
euthanasia of การการุณยฆาตใน, 203
farrowing systems for ระบบการตกลูกส�ำหรับ, 192-193
floor space for พื้นที่พื้นส�ำหรับ, 196, 199
genetically engineered and cloned animals สัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมและสร้างขึ้นจากเซลล์ต้นแบบ, 201
growing-finishing systems for ระบบการเลี้ยงให้เติบโตจนส่งขายได้, 195-196
hearing in การได้ยินของ, 64
lighting for แสงสว่างส�ำหรับ, 191-192
mating facilities for สถานที่ส�ำหรับการผสมพันธุ์ส�ำหรับ, 199
in metabolism stalls ในคอกเมตาบอลิซึม, 199
microenvironment for สภาพแวดล้อมจุลภาคส�ำหรับ, 190
nose rings in ห่วงใส่จมูกของ, 200
nursery systems for ระบบการพยาบาลส�ำหรับ, 195
with small mature body size ร่วมกับขนาดตัวเล็ก, 201
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมส�ำหรับ, 192-193
stress from electric prods ความเครียดที่เกิดขึ้นจากแท่งเหล็กไฟฟ้า, 63
teeth trimming in การตัดแต่งฟันของ, 200
thermal conditions for สภาวะความร้อนส�ำหรับ, 192
transporting การขนส่ง, 70, 71
ventilation for การระบายอากาศส�ำหรับ, 71, 190
vocal communication among การส่อสารด้วยเสียงระหว่าง, 199
vocalizations in การส่งเสียงร้องของ, 199
water for น�้ำส�ำหรับ, 192–193

T

tail biting การกัดหาง, in swine ในสุกร, 48
tail-docking การตัดแต่งหาง
in dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 107
in sheep ในแกะ, 178-180
tattoos รอยสัก, 30, 132
TCZ (thermal comfort zone ขอบเขตอุณหภูมิที่สบาย), 81
teeth floating ฟันยื่นยาว, in horses ในม้า, 129
teeth trimming การตัดแต่งฟัน, in swine ในสุกร, 200
temperature อุณหภูมิ
beef cattle and โคเนื้อและ, 81–83
dairy cattle and โคนมและ, 98
horses and ม้าและ, 123
in metabolism stalls ในคอกเมตาบอลิซึม, 32
for poultry brooding ส�ำหรับการฟักไข่ของสัตว์ปีก, 137, 152
preferred thermal conditions สภาวะความร้อนที่นิยม, 23-24
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for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 171-172
for swine ส�ำหรับสุกร
of different ages ณ อายุที่แตกต่างกัน, 192
in nurseries ในสถานการพยาบาล, 195
recommended ranges of ช่วงระดับค่าที่แนะน�ำ, 192
with small mature body size ร่วมกับมีขนาดตัวเล็กเมื่อโตเต็มวัย, 201
sows แม่สุกร, 192-193
temperature-humidity index ดัชนีอุณหภูมิ-ความชื้น(THI), 24, 81
tetanus บาดทะยัก, 129, 180
tether system ระบบท่อต่อพ่วงออกนอกร่างกายเพื่อติดตามวัดค่าต่างๆ , for swine ส�ำหรับสุกร, 197
thermal comfort zone ขอบเขตอุณหภูมิที่สบาย (TCZ), 81
thermoneutral zone ขอบเขตอุณหภูมิเป็นกลาง (TNZ), 81
THI (temperature-humidity index ดัชนีอุณหภูมิ-ความชื้น), 24, 81
ticks เห็บ, 30, 130
tie stalls คอกผูกเชือก, 99-100
TNZ (thermoneutral zone ขอบเขตอุณหภูมิเป็นกลาง), 81
toe trimming การตัดแต่งนิ้วตีน, of poultry ของสัตว์ปีก, 155
tongue rolling, in cattle การม้วนลิ้นของโค, 40
tooth floating ฟันยื่นยาว, in horses ของม้า, 129
tooth trimming การตัดแต่งฟัน, in swine ในสุกร, 200
toys ตุ๊กตา ของเล่นต่างๆ, 42
trailers รถพ่วง, for horses ส�ำหรับม้า, 73
training programs โปรแกรมการฝึกอบรม, for personnel ส�ำหรับบุคลากร, 4-5, 15
tranquilizers ยากล่อมประสาท, 2, 3, 15
transgenic animals สัตว์ที่ถูกเปลี่ยนจีน, See also genetically modified animals ดูสัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมด้วย
potential problems in ปัณหาที่อาจเกิดขึ้น, 18, 155
sheep and goats แกะและแพะ, 183-184
transportation of animals การขนส่งสัตว์
of cattle ของโค, 67
distance and ระยะทางและ, 75
of horses ของม้า, 75
lairage and คอกชั่วคราว และ, 75
loading and unloading ramps in ทางลาดส�ำหรับขนย้ายสิ่งของเข้าออก, 74
moving animals to vehicles การเคลื่อนย้ายสัตซ์ขึ้นรถ, 71
of poultry ของสัตว์ปีก, 69
of sheep and goats ของแกะและแพะ, 67-69
space requirements in ความต้องการพื้นที่, 70
of swine ของสุกร, 67
thermal environment in สภาพแวดล้อมอุณหภูมิใน, 73
vehicle recommendations for ค�ำแนะน�ำเรื่องยานพาหนะส�ำหรับ, 73
Treponema, 108
Trucker Quality Assurance Handbook คู่มือการประกันคุณภาพของการขนส่งด้วยรถบรรทุก (NPB), 70-73
truffles เห็ดต่างๆ, 49
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turkeys ไก่งวง. See also poultry ดูสัตว์ปีกด้วย
aggressive behavior in พฤติกรรมก้าร้าวของ, 45, 145
artificial insemination of การผสมเทียมใน, 153
beak trimming of การตัดแต่งจงอยปากของ, 155
brooding temperatures and ventilation อุณหภูมิและการระบายอากาศในการฟักไข่, 152
feeder space for พื้นที่ของที่ให้อาหารส�ำหรับ, 140
free-range housing ที่อยู่ที่ปล่อยให้เป็นอิสระ, 137-138
induced molting in การเหนี่ยวน�ำให้ผลัดขนใน, 158
perches for คอนเกาะส�ำหรับ, 44, 151-152
snood removal in การก�ำจัดงวงของไก่งวง, 156
social environment for สภาพแวดล้อมทางสังคมส�ำหรับ, 145
substrate for วัสดุรองพื้นคอกส�ำหรับ, 45
toe trimming of การตัดแต่งนิ้วตีน, 156
water for น�้ำส�ำหรับ, 142-143
twitches การบิดจมูกม้า, 131

U

urinary calculi นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ, 173
U. S. Department of Agriculture กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA), 6, 32
US Government Principles for the Utilization and Care of Vertebrate Animals Used in Testing, Research, and Training หลักเกณฑ์
ของรัฐบาลสหรัฐฯ ส�ำหรับการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกใช้ในการทดสอบ การวิจัย และการฝึกอบรม, 210

V

vaccinations การฉีดวัคซีน. See immunization ดูการให้ภูมิคุ้มกัน
Venezuelan equine encephalitis โรคสมองอักเสบเวเนสุเอลันของม้า (VEE), 129
ventilation การระบายอากาศ
air quality and คุณภาพอากาศและ, 24-25
automatic warning systems for ระบบน�้ำอัตโนมัติส�ำหรับ, 25
functions of การท�ำหน้าที่ของ, 24
in intensive laboratory facilities ในสถานที่ห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด, 91-93
measurement of การวัดค่าของ, 101, 103
mechanical vs. natural ระหว่างการใช้เครื่องกลไกกับธรรมชาติ, 25
moisture control through การควบคุมความชื้นผ่านทาง, 24-25, 100-103
during transport ระหว่างการขนส่ง, 74
vermin control การควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ
cats in แมวใน, 31
facility design for การออกแบบสถานที่ส�ำหรับ, 27
facility management for การจัดการสถานที่ส�ำหรับ, 27
for horses ส�ำหรับม้า, 130
veterinary care การดูแลทางการสัตวแพทย์. See health care ดูการดูแลสุขภาพ, animal veterinary technology เทคโนโลยีทางการสัตวแพทย์, 5
vices นิสัย สันดาน, in horses ในม้า, 41
video stimulation การกระตุ้นด้วยวิดีทัศน์, 47
vision การมองเห็น, handling and การจับและ, 64
vocalizations
in dairy cattle การส่งเสียงร้องในโคนม, 105
in horses ในม้า, 41, 127
in swine ในสุกร, 49
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W

waste management การจัดการของเสีย. See excreta management ดูการจัดการของเสีย
water น�้ำ
for beef cattle ส�ำหรับโคเนื้อ, 85-87
for dairy cattle ส�ำหรับโคนม, 104-105
for horses ส�ำหรับม้า, 127
for poultry ส�ำหรับสัตว์ปีก, 140-144
quality testing of การทดสอบคุณภาพของ, 27
for sheep and goats ส�ำหรับแกะและแพะ, 172, 174
stray voltage in ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าระหว่างสองต�ำแหน่ง, 111
for swine ส�ำหรับสุกร, 190, 192
water containers ภาชนะใส่น�้ำ, automatic อัตโนมัติ, 127
WCI (wind chill index ดัชนีลมเย็น), 24
weaning pigs สุกรที่หย่านมแล้ว, 195
wean-to-finish systems ระบบการเลี้ยงตั้งแต่หย่านมจนถึงส่งตลาด, in swine ของสุกร, 192-193
well-being ความเป็นอยู่ที่ดี, criteria of เกณฑ์ส�ำหรับ, 22-23
Western equine encephalitis โรคสมองอักเสบตะวันตกของม้า(WEE), 129
West Nile virus ไวรัสเวสไนล์, 129
wetting animals การท�ำให้สัตว์เปียก, 25
white line disease โรคลายขาว, 102
wildlife สัตว์ป่า, zoonoses from โรคสัตว์สู่คนจาก, 31
wind chill index ดัชนีค่าลมเย็น (WCI), 24, 82-83
wind chill temperature index ดัชนีอุณหภูมิลมเย็น, 24
wind protection การป้องกันลม, 73
wind-sucking การดูดลม, in horses ของม้า, 40, 41
wool biting การกัดขน, 46
workers คนงาน. See personnel
written operating procedures ดูวิธีด�ำเนินการของบุคลากรที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร, 2, 3

Y

young animals สัตว์อายุน้อย. See also reproduction  ดูการสืบพันธุ์ด้วย
cattle โค. See calves ดูลูกโค
sheep and goats แกะและแพะ, 173, 176
ventilation and การระบายอากาศและ, 25

Z

zone heating การให้ความร้อนแบ่งตามขอบเขต, 192-193
zoonotic diseases โรคสัตว์สู่คน
attending veterinarian duties and หน้าที่ของสัตว์แพทย์ผู้รับผิดชอบและ, 16
personnel risk from ความเสี่ยงของบุคลากรต่อ, 5, 31
in sheep and goats ในแกะและแพะ, 181
table of ตารางส�ำหรับ, 212-213
vermin control and การควบคุมสัตว์ก่อความร�ำคาญ และ, 31
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อารัมภบท

หนังสือฉบับนี้เป็น ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน ฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม โดย
ทั่วไปมักถูกเรียกว่า the Ag Guide ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พิมพ์ในปี ค.ศ. 1988 และฉบับปรับปรุงครั้งแรก พิมพ์ในปี ค.ศ. 1999
ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้แตกต่างจากทั้งสองฉบับก่อนหน้านี้ในหลายๆ ด้าน ที่ส�ำคัญคือเป็นครั้งแรกที่ the Ag Guide มี
ให้ผอู้ า่ นทางอินเตอร์เนตโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ทัง้ นีเ้ ป็นการอุปการะคุณของผูป้ ระพันธ์ทงั้ 62 ท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลาหลายชัว่ โมง
ที่ไม่อาจประเมินค่าได้
คณะผู้เขียนมีทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์แต่ละชนิด และในการดูและการใช้สัตว์ ได้แก่ นักสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์
คณาจารย์ และวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุง the Ag Guide ให้ทันสมัย ได้คัดเลือก
คณะผูเ้ ขียนตามความเด่นหลากหลายในด้านสัตวศาสตร์เพือ่ ให้การประยุกต์สงิ่ ทีด่ ที ส่ี ดุ เท่าทีม่ อี ยูท่ างวิทยาศาสตร์ในการปรับปรุง
เนื้อหาครั้งนี้
ชื่อเต็มของ the Ag Guide ได้ถูกเปลี่ยนในการตีพิมพ์ครั้งนี้ การตีพิมพ์ครั้งก่อนๆ เรียกชื่อว่า ข้อแนะน�ำส�ำหรับการ
ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร ชื่อเรื่องของการตีพิมพ์ฉบับนี้ไม่ใช้ค�ำว่าเกษตรซ�้ำเป็นครั้งที่สอง
การใช้ชื่อเรื่องเช่นนี้สะท้อนถึงปรัชญาใหม่ สัตว์ฟาร์มมีความจ�ำเป็นและข้อก�ำหนดอย่างแน่นอน ความจ�ำเป็นและข้อก�ำหนด
เหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการวิจัยหรือกิจกรรมการสอน ดังนั้น ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัย
หรือการสอนจะเป็นอย่างไร the FASS Ag Guide ควรเป็นเอกสารอ้างอิงหลักเพื่อความจ�ำเป็นและข้อก�ำหนดต่างๆ ส�ำหรับ
สัตว์เกษตร
คณะผูเ้ ขียนมีประธานร่วมสองท่าน และมีประธานย่อยประจ�ำบทของสัตว์แต่ละชนิดและหัวข้อแต่ละบท ประธานย่อย
ประจ�ำบทแต่ละบทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสัตว์แต่ละชนิดและ/หรือหัวข้อ มีการปรับปรุงแต่ละบทบนพื้นฐานวรรณกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ จากนั้น คณะผู้เขียนแต่ละบทได้ทบทวนเนื้อหาบทอื่นๆ ทั้งหมด ประธานร่วมและประธานย่อยประจ�ำบท
ประชุมโดยพบหน้า และสนทนากันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตเพือ่ อภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆ และขอความเห็นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ต่างๆ จากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหัวข้อพิเศษเรื่องสัตว์ฟาร์มที่ได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม
และการผลิตจากการโคลน (cloned) ส่งฉบับร่างฉบับแรกทีเ่ สร็จแล้วไปยังคณะกรรมการการดูแลและการใช้สตั ว์ทดลอง (IACUC)
ซึ่งมีองค์ประกอบครบทั้งสามคณะเพื่อการทบทวนแบบกัลยาณมิตร IACUC ผู้ท�ำการทบทวนแบบกัลยาณมิตรประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้านการดูแลสัตว์ฟาร์ม และขอบเขตของสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่พบได้อย่างปกติในสถาบันวิจัยหลัก ทั้งนี้ IACUC
เหล่านี้ มีตัวแทนทางวิทยาศาสตร์และการบริหาร ผู้ใช้และผู้เชี่ยวชาญทางสัตว์ฟาร์ม น�ำข้อคิดเห็นต่างๆ จากการทบทวน
แบบกัลยาณมิตรไปแก้ไขและน�ำไปสู่ระยะเวลาที่เปิดให้มีการประชาพิจารณ์ 60 วัน ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ค.ศ. 2009
จัดท�ำฉบับสุดท้ายหลังการพิจารณาประชาพิจารณ์และลงในอินเตอร์เนต
ฉบับนีข้ ยายองค์ความรูใ้ นบางหัวข้อซึง่ มีเนือ้ หาไม่ครบถ้วนของฉบับทีต่ พี มิ พ์ในอดีต เนือ่ งจากมีเนือ้ หาสิง่ ตีพมิ พ์จำ� นวน
มากก�ำลังพัฒนา ในปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ (ก) การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม และ (ข) การจับสัตว์และการขนส่ง
ในปัจจุบันหัวข้อเหล่านี้มีอยู่ในทุกๆ บทโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เรื่อง ชีวนิรภัย และสัตว์ฟาร์มที่ได้รับการ
x

เปลีย่ นพันธุวศิ วกรรมและการผลิตจากการโคลน มีการขยายเนือ้ หาในบททีม่ สี ตั ว์หลายๆ ชนิดให้สมบูรณ์มากขึน้ และได้ตดั บท
ที่กล่าวถึงลูกโคออก โดยน�ำเรื่องการดูแลลูกโคไปรวมไว้ในบทโคนมและโคเนื้อ

ข้อแนะน�ำฉบับนีต้ งั้ ใจเขียนขึน้ ด้วยค�ำศัพท์สามัญ เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำต่างๆ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถาบัน
ต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันทีม่ กี ารใช้สตั ว์เกษตรในการวิจยั และการสอนด้านเกษตรในประเทศสหรัฐฯ ในเนือ้ หาของข้อแนะน�ำ
ฉบับนี้ ค�ำกริยา ต้อง ใช้เพื่อการพิจารณา หรือการปฏิบัติซึ่งมองว่าเป็นความจ�ำเป็น ค�ำกริยา ควร บ่งชี้ถึงค�ำแนะน�ำอย่างหนัก
แน่นแต่อาจมีการใช้วิธีการอื่นๆทดแทนที่มีเหตุผลสมควร หลังจากได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ ค�ำแนะน�ำ มีความหมายถึง
ข้อปฏิบัติหรือนโยบายอย่างหนึ่งซึ่งมักเป็นที่นิยมมากกว่า แต่ก็มีวิธีทดแทนอื่นๆ ซึ่งยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ควรย�้ำว่าการ
ตัดสินใจโดยมืออาชีพเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการน�ำข้อแนะน�ำต่างๆ เหล่านีไ้ ปประยุกต์ใช้ สัตวแพทย์ คณะกรรมการการดูแลและการ
ใช้สตั ว์ทดลองและผูใ้ ช้สตั ว์เกษตรต้องแสดงบทบาทส�ำคัญมาก ในการให้การแนะน�ำอย่างเฉพาะเจาะจงส�ำหรับการดูแลและการ
ใช้สัตว์ที่สถาบันของท่านทั้งหลาย หลักเกณฑ์ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใช้ในการวิจัย การ
ทดสอบและการฝึกอบรม ของ IRAC (1985 ภาคผนวก 1) ได้รับการรับรองในข้อแนะน�ำฉบับนี้ ว่าเป็นพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
อย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการรักษาและการใช้สัตว์เกษตรอย่างเหมาะสมในกิจกรรมการวิจัยและการสอน สามารถยืนยันว่าการ
ตัดสินใจเหล่านีถ้ กู ต้องโดยการทบทวนแบบกัลยาณมิตรด้วยบุคคลกลุม่ ทีส่ าม ดังเช่นการได้รบั การรับรองมาตรฐานจากสมาคม
เพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานส�ำหรับการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International)
FASS ขอเชือ้ เชิญการวิจารณ์และการเสนอแนะต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ the Ag Guide ฉบับพิมพ์ครัง้ นี้ ในระยะเวลาตัง้ แต่
บัดนี้ไปจนถึงการปรับปรุงครั้งหน้าได้เกิดขึ้น จะเก็บค�ำวิจารณ์ต่างๆ เข้าแฟ้มไว้จนถึงการปรับปรุงครั้งหน้า ควรเขียนจดหมาย
หรือส่งอีเมลล์ค�ำวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ไปที่
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ค�ำน�ำของผู้แปล

ในปัจจุบันสมาคมเพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International) ถือว่า
ข้อแนะน�ำส�ำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร (Ag Guide) ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้เป็นตัว
เลือกหนึ่งในสามมาตรฐานหลักที่สภาเพื่อการประเมินมาตรฐานสากล (Council on Accreditation) ใช้ในการประเมินโปรแกรม
การดูแลและการใช้สัตว์ (โปรแกรม) ของหน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย การทดสอบ การสอน หรือการผลิตเพื่อ
ให้การรับรองว่าโปรแกรมมีมาตรฐานสากล ผูอ้ า่ นควรน�ำเนือ้ หาของ Ag Guide ไปประยุกต์ปฏิบตั ใิ ช้ให้เหมาะสมกับพันธกิจของ
สถาบัน และควรพิจารณาตามสภาวะอากาศและสภาพภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกัน อนึ่งควรงดเว้นการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำที่
กล่าวถึงสภาพภูมอิ ากาศหนาวเย็นทีแ่ ตกต่างอย่างมากจากประเทศไทย และควรเข้าใจว่าการประเมินโปรแกรมเพือ่ ให้การรับรอง
มาตรฐานสากลโดย AAALAC International นัน้ ยังใช้รายการเอกสารอ้างอิงเพิม่ เติมทีม่ ปี ระโยชน์และเกีย่ วข้องกับโปรแกรมการ
ดูแลและการใช้สัตว์ และมีเอกสารอื่นๆ ตามชนิดของสัตว์และหัวข้อพิเศษเฉพาะมากมายที่เรียกว่าแหล่งอ้างอิง (Reference
Resources) จึงควรศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านีป้ ระกอบด้วยตามความเหมาะสม ควรค้นคว้าเพิม่ เติมที่ http://www.aaalac.
org/accreditation/resources.cfm
ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนตระหนักถึงความจ�ำเป็นและการน�ำ Ag Guide ฉบับนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการ
ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรเพื่องานวิจัย ทดสอบ และงานสอนในประเทศไทย ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนมุ่งหวังตั้งใจแปล Ag
Guide ให้มีเนื้อหาครบถ้วนบริบูรณ์ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุดโดยมิได้ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนส่วนใดออก และ
ต้องแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้แปลมีความเห็นว่า Ag Guide ฉบับนี้สามารถน�ำไปใช้ได้กับระบบ
การเลี้ยงสัตว์เกษตรในประเทศไทยโดยบุคลากรคนไทยผู้มีความประณีตละเอียดถี่ถ้วน มีเมตตากรุณา และมีความใส่ใจในการ
ดูแลเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เมื่อท่านเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้โดยที่ผู้บริหารของสถาบันควรมีความใส่ใจ มีแนวนโยบาย เป้าหมาย มีกรอบระยะเวลาชัดเจน และได้ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณอย่างมีระบบ บุคลากรผู้ทรงคุณค่าเหล่านี้ ก็จะสามารถร่วมมือร่วมใจพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว
ได้ในที่สุด
สถาบันทีใ่ ช้สตั ว์เกษตรควรให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลและการใช้สตั ว์เกษตร เพือ่ มุง่ สูม่ าตรฐานสากล
ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 ผู้บริหารสถาบัน สัตวแพทย์ผู้รับ
ผิดชอบ คณะกรรมการดูแลและการใช้สตั ว์ของสถาบัน นักวิจยั และผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบร่วมกันต่อโปรแกรมการ
ดูแลและการใช้สัตว์ การน�ำ Ag Guide ไปประยุกต์ใช้จ�ำเป็นต้องอ่านข้อแนะน�ำและตีความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ในบาง
กรณีอาจต้องใช้ตัดสินใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้วิธีปฏิบัติงานของแต่ละสถาบันในแต่ละสถานะ
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การณ์ชอบด้วยเหตุผล บางครั้งถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปได้หรือขาดความเชี่ยวชาญ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้มีคุณวุฒิ และมี
ประสบการณ์เหมาะสมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ขอขอบคุณศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ พีระศักดิ์ จันทรประทีป (นายกสภามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวชิ ยั ) รองศาสตราจารย์
นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล) และสัตวแพทย์หญิง วันทนีย์ รัตนศักดิ์ เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองแห่งประเทศไทย ทีก่ รุณา
ทบทวน Ag Guide ฉบับแปลภาษาไทยนีอ้ ย่างถีถ่ ว้ นเพือ่ ความถูกต้องสมบูรณ์ และขอขอบคุณหน่วยงานผูม้ สี ว่ นให้ทนุ สนับสนุน
การพิมพ์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ AAALAC International กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์สตั ว์ทดลองแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสมาคม
วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยที่ด�ำเนินการขอลิขสิทธ์ในการแปล ด�ำเนินการจัดพิมพ์ และแจกจ่าย the Ag Guide
ฉบับภาษาไทยนี้ให้แก่ผู้สนใจทั่วประเทศไทยโดยไม่คิดมูลค่า
			
สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน (montipg@aaalac.org)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป (cpeerasa@chula.ac.th)
รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร (parntep.rat@mahidol.ac.th)
สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์ (wantanee.rat@mahidol.ac.th)
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