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อารัมภบท

 หนังสือฉบับนี้เป็น ข้อแนะน�าส�าหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน ฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม โดย

ทั่วไปมักถูกเรียกว่า the Ag Guide  ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พิมพ์ในปี ค.ศ. 1988 และฉบับปรับปรุงครั้งแรก พิมพ์ในปี ค.ศ. 1999

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้แตกต่างจากทั้งสองฉบับก่อนหน้านี้ในหลายๆ ด้าน ที่ส�าคัญคือเป็นครั้งแรกที่ the Ag Guide มี

ให้ผูอ่้านทางอินเตอร์เนตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ท้ังนีเ้ป็นการอปุการะคณุของผูป้ระพนัธ์ทัง้ 62 ท่านทีไ่ด้เสยีสละเวลาหลายชัว่โมง

ที่ไม่อาจประเมินค่าได้

 คณะผู้เขียนมีท้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์แต่ละชนิด  และในการดูและการใช้สัตว์ ได้แก่ นักสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ 

คณาจารย์ และวิศวกร  ผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุง the Ag Guide ให้ทันสมัย  ได้คัดเลือก

คณะผู้เขยีนตามความเด่นหลากหลายในด้านสตัวศาสตร์เพือ่ให้การประยกุต์สิง่ทีด่ทีีส่ดุเท่าท่ีมีอยูท่างวทิยาศาสตร์ในการปรบัปรงุ

เนื้อหาครั้งนี้

 ชื่อเต็มของ the Ag Guide ได้ถูกเปลี่ยนในการตีพิมพ์ครั้งนี้  การตีพิมพ์ครั้งก่อนๆ เรียกชื่อว่า ข้อแนะน�าส�าหรับการ

ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร  ชื่อเรื่องของการตีพิมพ์ฉบับนี้ไม่ใช้ค�าว่าเกษตรซ�้าเป็นครั้งที่สอง  

การใช้ชื่อเรื่องเช่นนี้สะท้อนถึงปรัชญาใหม่  สัตว์ฟาร์มมีความจ�าเป็นและข้อก�าหนดอย่างแน่นอน  ความจ�าเป็นและข้อก�าหนด

เหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการวิจัยหรือกิจกรรมการสอน  ดังนั้น ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัย

หรือการสอนจะเป็นอย่างไร the FASS Ag Guide ควรเป็นเอกสารอ้างอิงหลักเพื่อความจ�าเป็นและข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับ

สัตว์เกษตร

 คณะผูเ้ขยีนมปีระธานร่วมสองท่าน และมปีระธานย่อยประจ�าบทของสตัว์แต่ละชนดิและหวัข้อแต่ละบท  ประธานย่อย

ประจ�าบทแต่ละบทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสัตว์แต่ละชนิดและ/หรือหัวข้อ  มีการปรับปรุงแต่ละบทบนพ้ืนฐานวรรณกรรม 

ทางวิทยาศาสตร์  จากนั้น คณะผู้เขียนแต่ละบทได้ทบทวนเนื้อหาบทอื่นๆ ทั้งหมด  ประธานร่วมและประธานย่อยประจ�าบท

ประชมุโดยพบหน้า และสนทนากนัผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนตเพ่ืออภปิรายประเด็นปัญหาต่างๆ และขอความเห็นจากผูเ้ชีย่วชาญ

ต่างๆ จากภายนอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหัวข้อพิเศษเรื่องสัตว์ฟาร์มท่ีได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม 

และการผลติจากการโคลน (cloned)  ส่งฉบบัร่างฉบบัแรกทีเ่สรจ็แล้วไปยงัคณะกรรมการการดแูลและการใช้สตัว์ทดลอง (IACUC) 

ซ่ึงมีองค์ประกอบครบท้ังสามคณะเพ่ือการทบทวนแบบกัลยาณมิตร  IACUC ผู้ท�าการทบทวนแบบกัลยาณมิตรประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้านการดูแลสัตว์ฟาร์ม และขอบเขตของสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่พบได้อย่างปกติในสถาบันวิจัยหลัก  ทั้งนี้ IACUC 

เหล่านี้ มีตัวแทนทางวิทยาศาสตร์และการบริหาร ผู้ใช้และผู้เช่ียวชาญทางสัตว์ฟาร์ม  น�าข้อคิดเห็นต่างๆ จากการทบทวน 

แบบกัลยาณมิตรไปแก้ไขและน�าไปสู่ระยะเวลาที่เปิดให้มีการประชาพิจารณ์ 60 วัน ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ค.ศ. 2009  

จัดท�าฉบับสุดท้ายหลังการพิจารณาประชาพิจารณ์และลงในอินเตอร์เนต

 ฉบบันีข้ยายองค์ความรู้ในบางหวัข้อซึง่มเีนือ้หาไม่ครบถ้วนของฉบบัทีตี่พมิพ์ในอดตี เนือ่งจากมเีนือ้หาสิง่ตพีมิพ์จ�านวน

มากก�าลังพัฒนา  ในปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ (ก) การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม และ (ข) การจับสัตว์และการขนส่ง  

ในปัจจุบันหัวข้อเหล่านี้มีอยู่ในทุกๆ บทโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เรื่อง ชีวนิรภัย และสัตว์ฟาร์มที่ได้รับการ
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เปลีย่นพันธุวศิวกรรมและการผลติจากการโคลน มกีารขยายเนือ้หาในบททีมี่สตัว์หลายๆ ชนดิให้สมบรูณ์มากขึน้  และได้ตดับท

ที่กล่าวถึงลูกโคออก โดยน�าเรื่องการดูแลลูกโคไปรวมไว้ในบทโคนมและโคเนื้อ

 ข้อแนะน�าฉบบันีต้ัง้ใจเขยีนขึน้ด้วยค�าศัพท์สามญั เพ่ือให้ค�าแนะน�าต่างๆ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ในสถาบนั
ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัทีมี่การใช้สัตว์เกษตรในการวจิยัและการสอนด้านเกษตรในประเทศสหรฐัฯ  ในเนือ้หาของข้อแนะน�า
ฉบับนี้ ค�ากริยา ต้อง ใช้เพื่อการพิจารณา หรือการปฏิบัติซึ่งมองว่าเป็นความจ�าเป็น  ค�ากริยา ควร บ่งชี้ถึงค�าแนะน�าอย่างหนัก

แน่นแต่อาจมีการใช้วิธีการอื่นๆทดแทนที่มีเหตุผลสมควร หลังจากได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ  ค�าแนะน�า มีความหมายถึง 

ข้อปฏิบัติหรือนโยบายอย่างหนึ่งซึ่งมักเป็นที่นิยมมากกว่า แต่ก็มีวิธีทดแทนอื่นๆ ซึ่งยอมรับได้  อย่างไรก็ตาม ควรย�้าว่าการ

ตดัสนิใจโดยมอือาชพีเป็นสิง่จ�าเป็นในการน�าข้อแนะน�าต่างๆ เหล่านีไ้ปประยกุต์ใช้  สตัวแพทย์ คณะกรรมการการดแูลและการ

ใช้สตัว์ทดลองและผูใ้ช้สตัว์เกษตรต้องแสดงบทบาทส�าคญัมาก ในการให้การแนะน�าอย่างเฉพาะเจาะจงส�าหรบัการดแูลและการ

ทดสอบและการฝึกอบรม ของ IRAC (1985 ภาคผนวก 1) ได้รับการรับรองในข้อแนะน�าฉบับนี้ ว่าเป็นพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ

อย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการรักษาและการใช้สัตว์เกษตรอย่างเหมาะสมในกิจกรรมการวิจัยและการสอน  สามารถยืนยันว่าการ

ตดัสนิใจเหล่านีถ้กูต้องโดยการทบทวนแบบกลัยาณมติรด้วยบคุคลกลุม่ท่ีสาม  ดงัเช่นการได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสมาคม

เพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานส�าหรับการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International)

 FASS ขอเชือ้เชิญการวจิารณ์และการเสนอแนะต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั the Ag Guide ฉบบัพมิพ์ครัง้นี ้ในระยะเวลาตัง้แต่

บัดนี้ไปจนถึงการปรับปรุงครั้งหน้าได้เกิดขึ้น  จะเก็บค�าวิจารณ์ต่างๆ เข้าแฟ้มไว้จนถึงการปรับปรุงครั้งหน้า  ควรเขียนจดหมาย

หรือส่งอีเมลล์ค�าวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ไปที่

   Federation of Animal Science Societies
   2441 Village Green Place
   Champaign, IL 61822
   Telephone: 217-356-3182
   Fax: 217-398-4119
   E-mail: agguide@assochq.org

   เมืองแชมเปญ รัฐอิลินอยด์ 16 พฤศจิกายน 2009

   ประธานร่วม:
   จอห์น แมคโกลน ปร.ด   แจนิซ สแวนสัน ปร.ด.
   มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน

   บรรณาธิการทางเทคนิค
   ลูอิส อาดัมส์
   สมาพันธ์ของสมาคมสัตวศาสตร์

   ผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ FASS
   ไมเคิล แกลจีน
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ค�าน�าของผู้แปล

ในปัจจุบันสมาคมเพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International) ถือว่า

ข้อแนะน�ำส�ำหรับกำรดูแลและกำรใช้สัตว์เกษตรในกำรวิจัยและกำรสอนด้ำนเกษตร (Ag Guide) ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้เป็นตัว

เลือกหนึ่งในสามมาตรฐานหลักที่สภาเพื่อการประเมินมาตรฐานสากล (Council on Accreditation) ใช้ในการประเมินโปรแกรม

การดูแลและการใช้สัตว์ (โปรแกรม) ของหน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย การทดสอบ การสอน หรือการผลิตเพื่อ

ให้การรบัรองว่าโปรแกรมมีมาตรฐานสากล ผูอ่้านควรน�าเนือ้หาของ Ag Guide ไปประยกุต์ปฏบิตัใิช้ให้เหมาะสมกบัพันธกจิของ

สถาบัน และควรพิจารณาตามสภาวะอากาศและสภาพภูมิประเทศท่ีใกล้เคียงกัน อน่ึงควรงดเว้นการปฏิบัติตามข้อแนะน�าที่

กล่าวถงึสภาพภมูอิากาศหนาวเยน็ทีแ่ตกต่างอย่างมากจากประเทศไทย และควรเข้าใจว่าการประเมินโปรแกรมเพือ่ให้การรบัรอง

มาตรฐานสากลโดย AAALAC International นัน้ ยงัใช้รายการเอกสารอ้างองิเพิม่เตมิทีม่ปีระโยชน์และเกีย่วข้องกบัโปรแกรมการ

ดูแลและการใช้สัตว์ และมีเอกสารอ่ืนๆ ตามชนิดของสัตว์และหัวข้อพิเศษเฉพาะมากมายท่ีเรียกว่าแหล่งอ้างอิง (Reference 

Resources)  จงึควรศึกษาเอกสารท่ีเกีย่วข้องเหล่านีป้ระกอบด้วยตามความเหมาะสม ควรค้นคว้าเพิม่เตมิที ่http://www.aaalac.

org/accreditation/resources.cfm

ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนตระหนักถึงความจ�าเป็นและการน�า Ag Guide ฉบับนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการ

ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรเพ่ืองานวิจัย ทดสอบ และงานสอนในประเทศไทย ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนมุ่งหวังตั้งใจแปล Ag 

Guide ให้มีเนื้อหาครบถ้วนบริบูรณ์ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุดโดยมิได้ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนส่วนใดออก และ

ต้องแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้แปลมีความเห็นว่า Ag Guide ฉบับนี้สามารถน�าไปใช้ได้กับระบบ

การเลี้ยงสัตว์เกษตรในประเทศไทยโดยบุคลากรคนไทยผู้มีความประณีตละเอียดถี่ถ้วน มีเมตตากรุณา และมีความใส่ใจในการ

ดูแลเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เมื่อท่านเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้โดยที่ผู้บริหารของสถาบันควรมีความใส่ใจ มีแนวนโยบาย เป้าหมาย มีกรอบระยะเวลาชัดเจน และได้ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณอย่างมีระบบ บุคลากรผู้ทรงคุณค่าเหล่านี้ ก็จะสามารถร่วมมือร่วมใจพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว

ได้ในที่สุด

สถาบนัทีใ่ช้สตัว์เกษตรควรให้การสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพการดแูลและการใช้สตัว์เกษตร เพือ่มุง่สูม่าตรฐานสากล

ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 ผู้บริหารสถาบัน สัตวแพทย์ผู้รับ

ผดิชอบ คณะกรรมการดแูลและการใช้สตัว์ของสถาบัน นกัวจิยัและผูป้ฏบิตังิานทุกคนมหีน้าท่ีรบัผดิชอบร่วมกนัต่อโปรแกรมการ

ดูแลและการใช้สัตว์ การน�า Ag Guide ไปประยุกต์ใช้จ�าเป็นต้องอ่านข้อแนะน�าและตีความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ในบาง

กรณีอาจต้องใช้ตัดสินใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้วิธีปฏิบัติงานของแต่ละสถาบันในแต่ละสถานะ
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การณ์ชอบด้วยเหตุผล บางครั้งถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปได้หรือขาดความเช่ียวชาญ ควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญผู้มีคุณวุฒิ และมี

ประสบการณ์เหมาะสมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ขอขอบคณุศาสตราจารย์กติตคิณุ พรีะศกัด์ิ จนัทรประทปี (นายกสภามหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยั) รองศาสตราจารย์ 

นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล) และสตัวแพทย์หญิง วนัทนย์ี รตันศกัด์ิ เลขาธกิารสมาคมวทิยาศาสตร์สตัว์ทดลองแห่งประเทศไทย ท่ีกรณุา

ทบทวน Ag Guide ฉบับแปลภาษาไทยนีอ้ย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์ และขอขอบคณุหน่วยงานผู้มส่ีวนให้ทนุสนบัสนนุ

การพิมพ์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ AAALAC International สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารฝ่ายสหรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท ดีซีเอส โซลูชั่น จ�ากัด บริษัท กิสส์ 

มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด และสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่ง

ประเทศไทยที่ด�าเนินการขอลิขสิทธ์ในการแปล ด�าเนินการจัดพิมพ์ และแจกจ่าย the Ag Guide ฉบับภาษาไทยนี้ให้แก่ผู้สนใจ

ทั่วประเทศไทยโดยไม่คิดมูลค่า

   

 สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน (montipg@aaalac.org) ผู้แปล

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป (cpeerasa@chula.ac.th) ผู้ทบทวน

 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร (parntep.rat@mahidol.ac.th) ผู้ทบทวน

 สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์ (wantanee.rat@mahidol.ac.th)  ผู้ทบทวน
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บทที่ 1: นโยบายของสถาบัน

ก   ารดูแลสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร (อ้างถึงในข้อแนะน�าฉบับนี้ว่าคือ การดูแลและการใช้สัตว์เกษตร) 
จ�าเป็นต้องมีการตัดสินใจทางวิทยาศาสตร์และโดยมืออาชีพ และมีความใส่ใจอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีการปฏิบัติต่อ
สัตว์อย่างมีมนุษยธรรม เพราะอาจใช้ระบบการจัดการและการอ�านวยความสะดวกทางกายภาพได้มากมาย ความ

เข้าใจความจ�าเป็นทางสตัวบาลของสตัว์แต่ละชนดิและข้อก�าหนดเฉพาะของการวจิยัและการสอนสตัว์เกษตรเป็นสิง่ส�าคญัเพือ่
ให้โปรแกรมการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรของสถาบันสัมฤทธิ์ผล (Stricklin and Mench, 1994; Granstrom, 2003) โปรแกรม
ดังกล่าวควรมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานอย่างชัดเจน 2) คณะ
กรรมการการดูแลและใช้สัตว์ของสถาบัน (IACUC) ท�าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  3) วิธีปฏิบัติต่างๆ ส�าหรับการตรวจสอบ
ตนเองของ IACUC ด้วยการทบทวนโปรแกรมและการตรวจสอบสถานที่ทุกครึ่งปีโดยเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 4) สถานที่ที่ได้รับ
การบ�ารุงรักษาอย่างเหมาะสมส�าหรับการจัดการสัตว์ โรงเรือน และการสนับสนุนอย่างถูกต้อง 5) โปรแกรมการดูแลทาง
สัตวแพทย์อย่างพอเพียง และ 6) โปรแกรมการฝึกอบรมและอาชีวอนามัยส�าหรับบุคลากรผู้ท�างานกับสัตว์ (ARENA/OLAW, 
2002) ในบทนี้ตั้งใจสนับสนุนการพัฒนานโยบายและโปรแกรมต่างๆ ของสถาบันส�าหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตร

การตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์เกษตร

 สถาบนัแต่ละแห่งควรจดัตัง้โปรแกรมการดูแลและการใช้สตัว์เกษตร พร้อมกับมีการก�าหนดอ�านาจหน้าทีต่ามสายงาน
ต่างๆ อย่างชดัเจน โดยสอดคล้องกบัข้อแนะน�าฉบบันี ้และปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วข้องแห่งรฐับาล
กลาง ของรัฐและของท้องถิ่น
 หัวหน้าผู้บริหารสูงสุดหรือเจ้าหน้าที่ผู้บริหารอย่างเป็นทางการของสถาบันควรแต่งตั้งคณะกรรมการ (the IACUC) 
เพื่อตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในกิจกรรมการวิจัยและการสอนเกษตรต่างๆ IACUC ควรประกอบด้วยบุคลากร
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรม เพื่อประเมินโปรแกรมและข้อเสนอแผนการวิจัยขณะท�าการ
ทบทวน และควรมีกรรมการหนึ่งท่านที่มาจากประเภทต่างๆ ดังนี้ (แต่ละประเภทไม่ควรมีผู้แทนมากเกินไป)

• นักวิทยาศาสตร์หนึ่งท่านผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยหรือการสอนที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตร
• นักวิทยาศาสตร์หนึ่งท่านด้านโคนมหรือสัตว์ปีกผู้ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ในการจัดการสัตว์เกษตร
• สตัวแพทย์หนึง่ท่านผู้ผ่านการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ในด้านอายรุศาสตร์สตัว์เกษตร และเป็นผูมี้ใบอนญุาต 
 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
• บคุคลหนึง่ท่านทีภ่ารกจิหลกัไม่เกีย่วข้องกบัสาขาวทิยาศาสตร์(เช่น เจ้าหน้าทีข่องคณะทีม่าจากแผนกทีไ่ม่ใช่แผนก 
 วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สมาชิกของคณะสงฆ์ หรือเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบัน)
• ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันหนึ่งท่านและไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลผู้ที่สัมพันธ์กับสถาบัน ต้ังใจ 
 ให้สมาชิกจากสาธารณะท่านนี้แสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความสนใจของประชาคมในการดูแลและปฏิบัติ 
 ต่อสัตว์อย่างถูกต้อง และไม่ควรเป็นบุคคลผู้ใช้สัตว์ในการวิจัยเกษตรหรือชีวการแพทย์ หรือกิจกรรมการสอน 
 ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และ
• สมาชกิท่านอืน่ๆ ตามทีก่�าหนดโดยความต้องการต่างๆ ของสถาบนั และกฎหมาย กฎข้อบงัคบัและนโยบายต่างๆ  
 ที่เกี่ยวข้อง



บทที่ 12

 เนื่องจากประสบการณ์และการฝึกอบรมของสมาชิกหน่ึงท่านอาจเติมเต็มมากกว่าหน่ึงบทบาทของ IACUC แต่คณะ
กรรมการไม่ควรมีสมาชิกน้อยกว่าห้าท่าน เป็นการแนะน�าอย่างหนักแน่นว่าคณะกรรมการนี้เป็นคณะที่ตรวจสอบการดูแลและ
การใช้สตัว์ทดลองทีส่ถาบนัด้วย โดยจดัให้มตีามข้อก�าหนดสมาชกิภาพพิเศษตามข้างต้นอย่างครบถ้วน สามารถท�าตามค�าแนะน�า
นี้โดยรูปแบบของโครงสร้างคณะกรรมการแตกต่างกันหลายแบบ ได้แก่ คณะกรรมการของสถาบันหนึ่งคณะ คณะกรรมการของ
หน่วยต่างๆ (เช่น ภาควชิา วทิยาลยั หรือโปรแกรม) ผู้ทบทวนการใช้สตัว์ในด้านเกษตรและชวีการแพทย์ควรมเีป้าหมายครอบคลมุ 
เพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์ของสถาบันจากศูนย์กลางได้สม�่าเสมอและมีคุณภาพสูง
 IACUC ควรพบกนัเป็นระยะอย่างสม�า่เสมอตามความเหมะสม เพือ่มัน่ใจว่าการใช้สตัว์เกษตรในโปรแกรมการวิจยัและ
การสอนมมีนษุยธรรมและเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อแนะน�าฉบบันี ้การประชมุกนัของ IACUC ไม่จ�าเป็นต้องพบตวับุคคล 
การใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การสื่อสารทางไกลผ่านเครือข่าย หรือการประชุมทางไกลต่างๆ สามารถท�าให้คณะกรรมการท�าหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม การสือ่สารดงักล่าวต้องจดัขึน้โดยมสีมาชกิครบองค์ประชมุตามความจรงิ และให้มโีอกาสปฏสิมัพนัธ์เช่นเดยีว
กบัการประชมุแบบพบหน้ากนั นยิมให้ IACUC ท�างานร่วมกบันกัวจิยัเพือ่แก้ไขปัญหาต่างๆ ขณะทีค่�านงึถงึสขุภาพสตัว์  IACUC 
มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

• ทบทวนและอนุมัติ หรือไม่อนุมัติโปรโตคอล (protocol รายละเอียดโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์) และกิจกรรมอ่ืนท่ี 
 เสนอมา หรือการเปล่ียนแปลงกิจกรรมส�าคัญท่ีเสนอมา ซึ่งเก่ียวข้องกับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัย 
 และการสอน
• ท�าการตรวจสถานทีส่�าหรับสตัว์เกษตรและบริเวณท่ีท�าการศึกษา และทบทวนโปรแกรมการดูแลและการใช้สตัว์เกษตร 
 ทั้งหมดอย่างน้อยปีละสองครั้ง และจัดท�ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บริหารของสถาบันซ่ึงกล่าวถึง 
 การปฏิบัติของสถาบันสอดคล้องกับข้อแนะน�า
• สืบสวนข้อกังวล ข้อร้องเรียน หรือรายงานเรื่องการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตร ณ สถานที่
• ระงับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตรเมื่อปฏิบัติไม่สอดคล้องกับโปรโตคอลที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือวิธีด�าเนิน 
 การปฏิบัติต่างๆ ที่เขียนขึ้น (ดูเรื่องวิธีด�าเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้น)
• ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นโยบายและวิธีด�าเนินการของสถาบัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
 และตรวจสอบการใช้สัตว์ในการวิจัยเกษตรและการสอนอย่างมีมนุษยธรรมและอย่างเหมาะสม ตลอดจนโปรแกรม 
 การดูแลสัตว์เกษตรในด้านอื่นๆ และ
• ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่อาจต้องการตามความจ�าเป็นของสถาบัน 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�าคัญท่ีสุดหน้าที่หนึ่งของ IACUC ต้องทบทวน
โปรโตคอล (protocol รายละเอียดโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์) ที่อธิบายกิจกรรมเหล่านี้ก่อนการเริ่มต้นกิจกรรมการวิจัยและการสอน 
เพื่อพิจารณาว่าการดูแลและการใช้สัตว์ที่ได้เสนอมานั้นมีความเหมาะสมและมีมนุษยธรรมหรือไม่ การอนุมัติโปรโตคอลอาจ
อนุมัติ หรือยังไม่ตัดสินโดยรอการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิเสธ   IACUC ควรท�าการทบทวนโปรโตคอลอย่างครบถ้วนอย่างน้อย
ทุกสามปี ร่วมกับการทบทวนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ถ้าและเมื่อ IACUC เห็นว่ามีความจ�าเป็น  ควรพิจารณาหัวข้อต่างๆ ต่อไป
นี้ในการเตรียมและการทบทวนโปรโตคอล

วัตถุประสงค์และความส�าคัญของกิจกรรมการวิจัยหรือการสอน
• ไม่ท�าการศึกษาซ�้ากับที่เคยได้ท�ามาก่อนแล้วโดยไม่มีความจ�าป็น
• การมอียูห่รอืความเหมาะสมของวธิกีารทดแทนหรอืแบบจ�าลอง (เช่น วธิกีารทีม่คีวามรกุล�า้น้อยกว่า การเพาะเลีย้ง 
 เซลล์หรือเนื้อเยื่อ หรือการจ�าลองโดยคอมพิวเตอร์) ส�าหรับกิจกรรมการวิจัยหรือการสอนที่เสนอขอมา อย่างไรก็ดี 
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 ควรรับทราบว่าการฝึกอบรมลงมือท�าบนตัวสัตว์น้ันเป็นส่วนประกอบส�าคัญเฉพาะของการวิจัยและการสอน 
 สัตว์เกษตร
• หลักการต่างๆ ของการทดลองที่เสนอมา หรือการสาธิตที่ต้องท�าโดยตรง การดูแลและการใช้สัตว์ ได้แก่  
 การให้เหตุผลสมควรส�าหรับการใช้สัตว์ชนิดนั้น และ (หรือ) สายพันธุ์ของสัตว์ การให้เหตุผลสมควรส�าหรับจ�านวน 
 สตัว์ทีใ่ช้ และการให้รายละเอยีดของวธิปีฏบิตัต่ิางๆ ทีอ่าจท�าให้เกดิความไม่สบาย ความทรมาน หรอืความเจ็บปวด  
 และวิธีการบรรเทาต่างๆ ได้แก่ การวางยาสลบ การระงับปวด การกล่อมประสาท และการใช้วิธีต่างๆ ที่ไม่ใช ่
 เภสัชวิทยา ตลอดจนการให้เหตุผลสมควรส�าหรับวิธีด�าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความเจ็บปวด ความไม่สบาย 
 หรือความทรมานที่บรรเทาไม่ได้
• ความเหมาะสมของวิธีด�าเนินการต่างๆ และการดูแลหลังการด�าเนินการ
• ถ้าคาดว่ามีผลลัพธ์ที่เจ็บปวดหรือเครียด มีเกณฑ์และกระบวนการส�าหรับการแทรกแซงอย่างทันกาล การน�าสัตว์ 
 ออกจากการศึกษานั้น หรือท�าการุณยฆาต 
• ความต้องการให้มีการสัตวบาลที่ผิดจากปกติ (อน่ึง การอธิบายวิธีการหน่ึงว่าเป็นการปฏิบัติมาตรฐานของฟาร์ม) 
 อาจยอมรับได้ถ้าสถาบันมีการใช้วิธีด�าเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นมา หรือถ้าวิธีปฏิบัติเป็นความจ�าเป็นเพื่อเป็น 
 ตัวควบคุมเปรียบเทียบอย่างเหมาะสม
• หลักการของการสัตวบาลที่ไม่มีวิธีด�าเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นมา (ดูหัวข้อ วิธีด�าเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นเป็น 
 ลายลักษณ์อักษร)
• วิธีการการุณยฆาต หรือการก�าจัดซากสัตว์ และ
• ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และคุณสมบัติของนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องใน 
 กิจกรรมต่างๆ ที่เสนอมา

 หลักเกณฑ์ของรัฐบาลส�าหรับการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลังท่ีใช้ในการทดสอบ การวิจัยและการฝึกอบรม 
(ภาคผนวก 1 ของข้อแนะน�าฉบับนี้) กล่าวว่า “ควรออกแบบวิธีด�าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์และการปฏิบัติร่วมกันกับ 
การพจิารณาความสัมพันธ์ของส่ิงเหล่านีกั้บสุขภาพของมนษุย์และสตัว์ ความก้าวหน้าขององค์ความรู ้หรอืความดงีามของสงัคม” 
เพราะว่าไม่ได้สถาปนา IACUC ขึ้นอย่างสามัญเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการทบทวนทางวิทยาศาสตร์ฉันท์กัลยาณมิตร   
ในการทบทวนคุณประโยชน์ของกิจกรรมการวิจัยและการสอนที่ถูกเสนอมา IACUC ควรมีรอบคอบ  สถาบันควรพิจารณา 
การจัดท�ากลไกอื่นๆ (Mann and Prentice, 2004) เพื่อการทบทวนคุณประโยชน์ของโครงการวิจัยต่างๆ ซึ่งไม่ได้รับการทบทวน
มาก่อนโดยหน่วยงานภายนอก ถึงแม้ว่าการทบทวนการวิจัยและการสอนอย่างเหมาะสมฉันท์กัลยาณมิตรเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้อง
พิจารณา การทบทวนฉันท์กัลยาณมิตรไม่ได้ขัดขวางการทบทวนการใช้สัตว์อย่างละเอียดโดย IACUC
 สถาบันต้องจัดท�านโยบายส�าหรับการดูแลและการใช้สัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ท�านอกสถานท่ีเช่นเดียวกันกับ 
การวจัิยทีใ่ช้สตัว์ทีม่เีอกชนเป็นเจ้าของ ทัง้ทีอ่ยูใ่นและนอกสถานที ่การท�าวิจยันอกสถานทีไ่ม่ได้ลดความรบัผดิชอบของสถาบนั
ต่อการรับรองการดูแลและการใช้สัตว์อย่างเหมาะสมและมีมนุษยธรรมเป็นค�ากล่าวที่เป็นความจริง
 IACUC ได้รับการกระตุ้นให้ท�างานร่วมกับนักวิจัยเพื่อช่วยท่านเหล่าน้ันปรับปรุงโปรโตคอลและวิธีปฏิบัติต่างๆ  
ในการดูแลและใช้สัตว์ที่ได้เสนอขอมาให้มีความประณีตและลดความเจ็บปวด
 โดยท่ัวไปการยอมรับและการใช้ปศุสัตว์ในระบบการผลิต วิธีการจัดการ หรือวิธีด�าเนินการตามปกติไม่ได้ลดความ 
รับผิดชอบของผู้ใช้ทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อแนะน�าฉบับนี้ อย่างไรก็ดีมีข้อยกเว้นส�าหรับบางกรณีอาจมีเหตุผลสมควรเพื่อการได้รับความรู้ใหม่ หรือเพื่อแสดง 
วธิทีีม่กัใช้ในการผลิตปศสุตัว์เป็นการค้า ตวัอย่างเช่น การวจิยัและการสอนแบบประยุกต์อาจต้องมวีธิกีารปฏบัิตทิีใ่ช้ในการผลติ
เสมอกันกบัวธิทีัง้หลายทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมปัจจุบนัอย่างเหมาะสม ถงึแม้ว่าวธีิเหล่านัน้แตกต่างจากวธีิทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้อแนะน�า
ฉบบันี ้อีกทัง้การวจิยัและการสอนทีเ่กีย่วโยงกบัโรคตดิต่อ สารพษิ หรอืผลติภณัฑ์จากเทคโนโลยชีวีภาพอาจต้องมสีถานทีพ่เิศษ 
ควรกล่าวถึงข้อยกเว้นนอกเหนือข้อแนะน�าฉบับน้ีอย่างชัดเจนในโปรโตคอลการวิจัยและการสอน และได้รับการทบทวน 
และอนุมัติโดย IACUC
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วิธีด�าเนินการปฏิบัติที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

 การจัดท�านโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่เขียนขึ้นมาส�าหรับการดูแลสัตว์และการสัตวบาล ในรูปแบบของวิธีปฏิบัติ ท่ีเขียน 
เพือ่หน่วยปฏบิตังิานแต่ละแห่งในโปรแกรมเป็นสิง่ส�าคญั IACUC ต้องทบทวนและอนมุตัวิธิดี�าเนนิการปฏบิตัทิีเ่ขยีนขึน้มาทัง้หมด 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุของความเจ็บปวดหรือทรมาน และควรทบทวนวิธีด�าเนินการปฏิบัติ ท่ีเขียนขึ้นมาท้ังหมด  
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลและการสัตวบาล ควรจัดเก็บเอกสารวิธีด�าเนินการปฏิบัติ ที่เขียนข้ึนมาในส�านักงานบริหาร 
อย่างเหมาะสม และในบรเิวณต่างๆ ซึง่บคุลากรทัง้หลายผู้เกีย่วข้องในการท�าการปฏบิตัใิห้ลลุ่วงตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าถงึได้ 
และต้องตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอโดยบุคลากรผู้ได้รับการมอบหมายจากสถาบัน
 มวีธิกีารปฏบิตัสิตัวบาลเชงิพาณิชย์อย่างแน่นอน ซ่ึงท�ากบัสตัว์เกษตรทีอ่าจก่อให้เกดิความไม่สบาย และความเจบ็ปวด
ชั่วขณะ วิธีปฏิบัติกับสัตว์เกษตรอย่างมีมาตรฐานเหล่านี้ (ดูบทที่ 3 และบทที่ 6 ถึง 11) ไม่จ�าเป็นต้องอธิบายการศึกษา  
การทดลอง หรือการสาธิตแต่ละเร่ืองแยกต่างหาก แต่ยอมรับให้ท�าเป็นวิธีด�าเนินการปฏิบัติที่เขียนข้ึนมาเพื่อวิธีปฏิบัตินั้น  
1) ต้องท�าเพื่อรักษาสวัสดิภาพสัตว์ให้คงอยู่ยาวนาน และ (หรือ) ผู้ดูแลหรือจับสัตว์ 2) ท�าโดยหรือภายใต้การบังคับบัญชา 
โดยตรงจากบุคลากรที่มีความสามารถ ผ่านการฝึกฝนอบรมและมีประสบการณ์ 3) ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเพื่อลด 
ความเจ็บปวด ความเครียด และการติดเชื้อ วิธีปฏิบัติที่เขียนขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและทรมานควรได้รับการทบทวน
และอนุมัติโดย IACUC
 ควรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติทางสัตวบาลและวิธีการผลิตสัตว์ ณ สถานท่ีวิจัยทางเกษตร เมื่อการวิจัยแสดงให้เห็น 
การปรับปรุงดีขึ้น สนับสนุนให้ท�าการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีท�างานและวิธีปฏิบัติต่างๆ

การดูแลสุขภาพสัตว์

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

ชีวนิรภัย

 การที่เจ้าหน้าท่ีดูแลสัตว์เกษตรด�ารงรักษาชีวนิรภัยด้วยมาตรฐานสูงสุด เพื่อป้องกันสัตว์จากเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่ 
มนุษย์สามารถน�ามาเป็นสิ่งจ�าเป็น ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องชีวนิรภัย ดูบทที่ 3 การสัตวบาล ที่อยู่และชีวนิรภัย

คุณสมบัติของบุคลากร

 การท�าให้มั่นใจว่านักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสัตว์เกษตร นักศึกษาและบุคคลอ่ืนๆ ผู้ดูแลหรือใช้สัตว์เกษตร 
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสิ่งท่ีท�าโดยผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ เป็นความรับผิดชอบของสถาบัน ควรให้การ
บงัคบับญัชาแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมจนกระทัง่มัน่ใจว่าเขาเหล่านัน้มีความช�านาญ ควรมกีารจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้ตรง
กับความจ�าเป็นของผู้ใช้สัตว์ในสถาบัน แต่ควรให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรอย่างมีมนุษยธรรม ดังต่อไปนี ้
ถ้าใช้ได้ เช่น 1) ความจ�าเป็นทางสตัวบาล การจบัสตัว์อย่างถกูต้อง การปฏบัิตศิลัยกรรม และการดแูลก่อนและหลงัการท�าปฏบิตัิ  
2) วิธีการต่างๆ เพื่อลดจ�านวนสัตว์ที่ใช้ และมีเทคนิคต่างๆ เพื่อลดความเจ็บปวดและทรมาน รวมทั้งการใช้ยาสลบ ยาแก้ปวด 
ยากล่อมประสาท และที่ไม่ใช่วิธีทางเภสัชศาสตร์อย่างถูกต้อง 3) วิธีต่างๆ เพื่อการรายงานข้อบกพร่องในโปรแกรมการดูแล 
และการใช้สตัว์ 4) การใช้ข้อมลูทีม่ใีห้บรกิาร เช่น ศนูย์ข้อมลูสวสัดภิาพสตัว์ ทีห้่องสมดุเกษตรแห่งชาต ิ(NRC, 1991; CFR, 1992) 
และ 5) วิธีการุณยฆาต  ควรเก็บบันทึกการเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมและมีพร้อมให้ทบทวนได้ตามความจ�าเป็น
 พนักงานผู้ให้การดูแลสัตว์เป็นประจ�าควรเข้าร่วมในการศึกษาและฝึกอบรม ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ  
ของเขาเหล่านั้น ซึ่งมีให้บริการอย่างสม�่าเสมอ ควรให้พนักงานทางเทคนิคและผู้ช่วยการสัตวบาลทุกคน รวมทั้งผู้เป็นพนักงาน
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ชั่วคราวหรือท�างานบางเวลามีโอกาสฝึกอบรมทั้งเป็นทางการและขณะท�างาน  แนะน�าว่าโปรแกรมการอบรมมีการให้ความรู้
โดยผู้ช�านาญครอบคลุมหลายสาขา เช่น สัตวบาล พฤตกิรรม โภชนาการ สรรีวทิยาสภาพแวดล้อม ศัลยกรรมทดลอง อายรุศาสตร์
สัตวแพทย์คลินิกและการวินิจฉัย วิศวกรรมศาสตร์เกษตรและเครื่องกล และด้านอื่นๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสม  มีเอกสารอ้างอิง 
อยู่มากมายเพื่อใช้ในโปรแกรมการฝึกอบรม (Kreger, 1995; Underwood, 2005)
 นอกเหนือจากการฝึกอบรม ณ ที่ท�างาน การให้พนักงานดูแลสัตว์เกษตรได้รับการฝึกเป็นมืออาชีพหรือสอบ 
ได้ประกาศนียบัตรรับรองเป็นสิ่งพึงปรารถนา  วิทยาลัยหลายแห่งอยู่ในหลายรัฐมีโปรแกรมที่ได้รับการับรองวิทยฐานะในด้าน
เทคนิคการสัตวแพทย์ (AVMA, 2007) สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา (AALAS) ให้ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที ่
เทคนิคและเจ้าหน้าที่เทคนิคผู้ช�านาญการ ถึงแม้ว่าหลักสูตรนี้เน้นการดูแลและการใช้สัตว์ทดลองเป็นอันดับแรกนอกเหนือจาก
สัตว์เกษตร นักสัตวศาสตร์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก ผู้แสวงหาการยอมรับ 
ความเชี่ยวชาญของเขาในสาขาชีววิทยาและการผลิตสัตว์เกษตร สามารถได้รับประกาศนียบัตรจากส�านักงานทะเบียน 
นักสัตวศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญแห่งอเมริกา (ARPAS)

อาชีวอนามัย

 ต้องจัดตั้งโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อบุคลากรผู้ท�างานกับสัตว์เกษตร โปรแกรมควรสอดคล้องกับ
กฎระเบียบของรัฐบาลกลาง ของรัฐและของท้องถ่ิน และจะขึ้นกับสถานท่ี กิจกรรม และภัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระดับข้ันของ 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในโปรแกรมควรอยู่บนพ้ืนฐานของการประเมินความเสี่ยงโดยผู้ช�านาญการด้านสุขภาพและ 
ความปลอดภัยมีส่วนร่วมในการพิจารณาภัยที่มีกับสัตว์และวัสดุท่ีใช้ ระยะเวลา ความถ่ี และความเข้มของการคุกคาม  
ความอ่อนแอของบุคลากร และประวัติของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในที่ท�างานเฉพาะแห่งนั้น (Clark, 1993)
 NRC (1997) ตีพิมพ์ข้อแนะน�าโดยทั่วไปส�าหรับโปรแกรมดังกล่าวเหล่าน้ี โปรแกรมส�าหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกับ 
สัตว์เกษตรอาจมีเช่น การตรวจสุขภาพก่อนการมอบหมายงาน การประเมินทางการแพทย์ส�าหรับบุคลากรท่ีท�างานบางกลุ่ม 
การส�ารวจเพื่อประกันการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ และการให้บริการรักษาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ ควรมีการให้การศึกษา
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของโปรแกรมเพื่อสอนบุคลากรเกี่ยวกับโรคสัตว์เกษตร และโรคสัตว์สู่คน ภัยทางกายภาพ สุขอนามัย 
ส่วนบุคคล มีข้อควรระวังส�าหรับบุคลากรที่มีความเสี่ยงอย่างผิดปกติควรปฏิบัติ (เช่น หญิงมีครรภ์) และข้อควรค�านึงต่างๆ  
ตามสมควร (เช่น ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ของสารเคมี สารรังสี และสิ่งอันตรายอื่นๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโปรโตคอ 
ลการทดลองอย่างเฉพาะเจาะจง)
 ควรน�าโปรแกรมการให้ภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสมมาใช้ การที่พนักงานสัตว์เกษตรทุกคนได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 
โรคบาดทะยักซ�้าทุก 10 ปีเป็นส่ิงส�าคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน ควรให้บุคลากรผู้จับสัตว์และเส่ียง 
ต่อการติดเชื้อของเชื้อโรคบางชนิดมีภูมิคุ้มกัน (ก่อนการรับเช้ือ) ควรพิจารณาการฉีดวัคซีนเพ่ือการป้องกันเมื่อจะมีการวิจัย 
โรคติดต่อซึ่งมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันโรค
 บุคลากรซึ่งท�างานกับสัตว์ฟาร์มอาจเกิดโรคภูมิแพ้ โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควรระบุบริเวณและ 
งานต่างๆ ที่มีความเส่ียงสูง และควรให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ดูแลสัตว์เกี่ยวกับวิธีลดความเสี่ยง สามารถลดการบาดเจ็บโดยให้ 
การฝึกอบรมการจับสัตว์ การยกของและการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง ควรสามารถเข้าถึงการปฐมพยาบาลและการรักษาทันที 
และควรฝึกบุคลากรและคุ้นเคยเข้าถึงวิธีการเหล่าน้ี การเข้าถึงได้อาจมีเช่น การมีชุดปฐมพยาบาลท่ีใช้ได้อย่างทันท่วงทีและ 
มีการเก็บส�ารองอย่างถูกต้อง ควรบันทึกกรณีต่างๆ ที่สัตว์กัดหรือข่วน และควรพิจารณาการป้องกันโรคบาดทะยัก
 พนกังานเลีย้งสตัว์ผูท้�างานกบัสตัว์เกษตรในอาคารปิดอาจเกดิปัญหาโรคทางเดนิหายใจ รวมทัง้โรคปอดเสยีหายเรือ้รงั
และย้อนกลับไม่ได้ (Kirkhorn and Garry, 2000) ควรให้การป้องกันทางเดินหายใจอย่างเหมาะสมกับบุคคลเหล่านั้น
 โรคสัตว์สู่คนสามารถเป็นความเสี่ยงอย่างรุนแรงอย่างหน่ึง บุคลากร (ได้แก่ พนักงานดูแลสัตว์ นักเทคนิค นักวิจัย 
นักศึกษา ช่างซ่อมบ�ารุง และพนักงานรักษาความปลอดภัย) ผู้สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสกับสัตว์หรือของเสียจากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ 
หรือเนื้อเยื่อควรทราบว่ามีภัยต่างๆ และก�าหนดว่าเป็นความเสี่ยง (Acha and Szyfres, 2001, 2003) ควรตรวจคัดกรองโรคสัตว์
สู่คนในฝูงสัตว์หรือตรวจสอบเป็นประจ�าตามสมควร ตาราง ก-1 ในภาคผนวก 2 ของข้อแนะน�าฉบับนี้มีรายการโรคสัตว์สู่คน 
ที่พบได้ในสัตว์เกษตร และวิธีที่โรคเหล่านี้แพร่ออกไป ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่อ้างไว้ในบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร
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 บางครั้งระดับเสียงในอาคารสัตว์บางแห่งมีระดับสูง เมื่อเสียงระดับสูงเกินมาตรฐานของรัฐบาลกลางคุกคามบุคลากร 
ควรปฏิบัติตามโปรแกรมการป้องกันอย่างเหมาะสม (CFR, 1995)
 การมอบหมายหน้าที่การงานและบันทึกสุขภาพควรเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอาชีวอนามัย ควรเก็บบันทึกการมอบ
หมายงานของแต่ละคน และควรบันทึกวันที่และเวลาของการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยอย่างไม่ธรรมดา ควรให้ผู้บังคับบัญชา
ชี้แจงภัยต่อสุขภาพที่มีโอกาสเกิดได้ให้กับบุคลากรอย่างครบถ้วน และควรให้บุคลากรแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบถ้าพบโรคสัตว ์
สู่คน

ข้อควรค�านึงเป็นกรณีพิเศษ

สิ่งอันตรายต่างๆ
 การใช้สิ่งอันตรายทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพ ท�าให้จ�าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
ตลอดจนการปฏบิตัติามข้อแนะน�าต่างๆ ทีร่ะบโุดยหน่วยงานและองค์กรท่ีให้ทุนวจิยั สถาบนัควรมนีโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพือ่บรหิารการทดลองทีม่สีารอนัตราย และควรท�าให้มัน่ใจว่าพนกังาน สมาชิกผูป้ฏบิตังิานและช่วยเหลอืโครงการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
กับสิ่งอันตราย เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อประเมินอันตรายท่ีมีต่อสัตว์และมนุษย์ และมีความสามารถในการเลือกสรร 
วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเหมาะสม อาจต้องจัดสถานที่และอุปกรณ์พิเศษส�าหรับสิ่งอันตรายบางอย่าง และยังมี 
ข้อก�าหนดเพิ่มเติมต่างๆ ส�าหรับสารชีวภาพและสารพิษทั้งหลายที่จัดเป็นสารอันตรายจ�าเพาะ (select agents) ตามกฎหมาย
แห่งรัฐบาลกลาง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและวิธีด�าเนินการซึ่งก็แนะน�าได้ในสิ่งตีพิมพ์ของ CDC และ  
NIH (2000; 2007), CFR (2005) และ NRC (1997)

สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม และสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน (cloned animals)
 ความก้าวหน้าทางการวิจยัน�ามาซึง่การค้นพบและการพฒันาเทคโนโลย ีจ�าเป็นต้องมข้ีอควรค�านงึอย่างเฉพาะเจาะจง
ใหม่ๆ ส�าหรบัการดแูลและการใช้สตัว์เกษตรในการวจิยัและการสอน สถาบนั นักวิจยัและ IACUCs ควรรบัประกนัว่าการประเมนิ
โปรโตคอลการดูแลและใช้สัตว์สะท้อนให้เห็นความแตกต่างกันในด้านเทคโนโลยีของสัตว์อย่างมากมาย ค�าแนะน�าส�าหรับ 
การวิจัยที่เกี่ยวกับสัตว์ที่มีการเปล่ียนพันธุวิศวกรรม (GE) หรือปศุสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน ไม่มีความแตกต่างของวัสดุ 
อุปกรณ์จากสัตว์ที่เลี้ยงในการวิจัยแบบธรรมดายกเว้นภายใต้สถานการณ์พิเศษ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์แล้วไม่ได้ 
ระบุว่ามีความจ�าเป็นต้องมีค�าแนะน�าเฉพาะเป็นพิเศษ มาตรฐานการดูแลโดยท่ัวไปในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ GE หรือ 
สัตว์เกษตรที่ผลิตมาจากการโคลนควรเหมือนกันกับสัตว์เกษตรทั้งหมด ยกเว้นเสียว่าการดัดแปลงทางพันธุกรรมโดยเฉพาะนั้น
ต้องให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมการวิจัยเพื่อเอื้อต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างเจาะจง
 ในอนาคต สถาบันต่างๆ อาจปรารถนาจัดตั้งค�าแนะน�าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของรัฐบาลกลาง ของรัฐ 
และของรัฐบาลท้องถิ่น เมื่อเร็วๆ นี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพได้แถลงค�าแนะน�าส�าหรับการวิจัยและการพัฒนาสัตว์ GE 
เป็นโปรแกรมการจัดการเพื่อสัตว์ GE (Biotechnology Industrial Organization, 2009) ค�าแนะน�าของ BIO ให้ข้อมูลส�าหรับ 
การพัฒนาและการน�าโปรแกรมการจัดการไปปฏิบัติส�าหรับสถาบันทุกแห่งและนักวิจัยทุกท่านเพื่อเข้าร่วมในการวิจัยและ 
การพัฒนาสัตว์ GE และการท�าเป็นเชิงพาณิชย์ที่เป็นไปได้

การวิจัยที่กี่ยวข้องกับสัตว์เกษตรที่เปลี่ยนพันธุวิศวกรรม
 พันธุวิศวกรรมศาสตร์ของสัตว์เกษตรเป็นการกระท�าโดยตรงต่อจีนของสิ่งน้ัน ได้แก่ recombinant DNA ทั้งท่ี 
เป็นกรรมพันธุ์และไม่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ พันธุวิศวกรรมแตกต่างจากการแพร่ขยายพันธุ์แบบดั้งเดิม ซึ่งจีนของสิ่งนั้น 
ถูกกระท�าโดยอ้อม 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�าแนะน�าของกระทรวงการเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  
และสถาบันสุภาพแห่งชาติ (NIH)  ความจ�าเป็นให้มีอุณหภูมิสบาย การควบคุมความช้ืน พ้ืนท่ีพ้ืนและการปฏิบัติทาง 
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สัตวบาลต่างๆ ส�าหรับสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยชีวการแพทย์ควรยึดถือมาตรฐานสมรรถภาพตามท่ีได้แถลงใน Ag Guide ฉบับนี้  
ควรท�าความเข้าใจว่าสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมชีวการแพทย์ท่ีมีพื้นฐานทางพันธุกรรมชัดเจนอาจต้องมีข้อก�าหนดเป็นพิเศษ
เพื่อให้สัตว์สุขสบาย มาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดียวกับท่ีระบุสวัสดิภาพสัตว์ในการจัดสภาพการเกษตรจะน�าไปใช้ได้กับสัตว์ 
ในสภาพแวดล้อมชีวการแพทย์ ในปัจจุบันมีการควบคุมสวัสดิภาพของสัตว์ในสภาพแวดล้อมชีวการแพทย์ด้วยกฎหมาย  
กฎข้อบังคับ และค�าแนะน�าของ USDA และ NIH  สามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะโดยการทบทวนค�าแนะน�าของ NIH ส�าหรับ 
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุล recombinant DNA (NIH, 2002) และกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ที่ USDA ก�ากับดูแล นอกจากนี้
ส�านักงานอาหารและยาสหรัฐฯ ได้ประกาศค�าแนะน�าส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอาจมีประโยชน ์
ในการท�างานวิจัยสัตว์ GE (FDA, 2009)

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เกษตรที่ผลิตมาจากการโคลน
 การท�าโคลนนิ่งในสัตว์เป็นเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบพันธุ์ (FDA, 2008) เช่นเดียวกันกับการผสมเทียม การฝาก 
ย้ายตัวอ่อน และการปฏิสนธิในหลอดทดลอง เทคนิคปัจจุบันท่ีใช้ส�าหรับการโคลนสัตว์ คือการย้ายนิวเคลียสของเซลล ์
ร่างกาย (somatic cell nuclear transfer, SCNT) ในการวิจัยอาจผลิตสัตว์ GE ด้วยวิธี SCNT ยังไม่มีค�าแนะน�าที่ตีพิมพ์ในสหรัฐฯ 
ส�าหรับข้อก�าหนดเฉพาะในการดูแลและการใช้สัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนในงานวิจัย การดูแลและการใช้สัตว์ที่ผลิตมาจาก 
การโคลนไม่แตกต่างจากสัตว์ธรรมดาอื่นๆ เพ่ือยืนยันว่ามีสวัสดิภาพดีและมีความเป็นอยู่ท่ีดี นอกจากน้ีเพราะว่าลูกของสัตว์
ผลิตจากการโคลนทั้งหลายไม่เป็นสัตว์โคลนเดียวกัน ดังนั้น ลูกหลานของมันจึงไม่ต้องการการค�านึงถึงเป็นพิเศษ

การก�าจัดสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน
 การเกษตรเกี่ยวกับสัตว์ ผู้ถือผลประโยชน์ในห่วงโซ่อาหารและรัฐบาลสหรัฐฯ สนใจการก�าจัดสัตว์ที่ผลิตจากการโคลน
เพราะว่ามปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับการตัง้นโยบายใหม่โดยรฐับาลต่างประเทศ ดงันัน้ จึงแนะน�าว่าสถาบนัและนกัวจัิยควรเข้าร่วม
ลงทะเบยีนทีส่�านกังานทะเบยีน อตุสาหกรรมปศสุตัว์ ซึง่ได้จดทะเบยีนโคลนต่างๆ ของสตัว์ลงในแฟ้มฐานข้อมลูหรอืส�านกังาน
ทะเบียน ส�านักงานทะเบียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการห่วงโซ่เสบียงซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทต่างๆที่ท�าโคลนนิ่งปศุสัตว์
ในสหรัฐฯ กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทะเบียนที่ www.livestockcloneregistry.com

การโคลนสัตว์เชิงพาณิชย์
 ตรงกันข้ามกับการวิจัยที่ท�ากับสัตว์เกษตรจากเซลล์เดียว ในสหรัฐฯ ได้ท�าการโคลนสัตว์เชิงพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์
อาหารมานานแล้ว ตัง้แต่มข้ีอสรปุของส�านกังานอาหารและยา ปี 2008 ว่าการโคลนและผลติผลรวมทัง้ลกูหลานของสัตว์ท่ีผลติ
มาจากการโคลนมีความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ของสัตว์เหล่าน้ีอาจมีประโยชน ์
ในอนาคตเพราะว่าการใช้สัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน ในการวิจัย (FDA, 2008) นอกจากน้ีมีการขึ้นทะเบียนสัตว์ที่ผลิตมา 
จากการโคลนทั้งหมดที่ผลิตเป็นการค้าในสหรัฐฯ ณ ส�านักงานทะเบียนอุตสาหกรรมปศุสัตว์ดังที่กล่าวไว้แล้ว
 IACUC ควรตรวจสอบการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน และทบทวนโปรโตคอลอย่างรอบคอบ
โดยไม่ขึ้นกับเทคโนโลยีของสัตว์ ดังที่ได้กล่าวเบื้องต้นแล้วในบทท่ี 1 ซึ่งเสนอเร่ืองโปรโตคอลวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย
สาธารณะและสวัสดิภาพสัตว์ หลักเกณฑ์ของการทบทวนตามความเหมาะสมของวิธีการต่างๆ เพื่อท�าเครื่องหมายบนตัว 
สัตว์ทดลองแต่ละตัว และรับรองว่าการก�าจัดสัตว์ทดลองสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาลกลาง  
ของรัฐและของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังก�าหนดให้สถาบันต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐบาลกลาง 
ของรัฐและของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ชีวนิรภัย และประเด็นต่างๆ ทางสภาพแวดล้อม ในการท�าวิจัย 
กับสัตว์ที่มีแหล่งมาจากเทคโนโลยีใหม่ (ดูบทที่ 3 การสัตวบาล ที่อยู่และชีวนิรภัย) ค�าแนะน�าระหว่างประเทศส�าหรับสัตว์ GE 
ยังไม่ได้ริเริ่มหรือก�าลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระยะต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ the Codex Alimentarius (2008) ได้น�าค�าแนะน�าใหม่
มาใช้เพื่อด�าเนินการประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัยของอาหารส�าหรับสัตว์ GE สัตว์ท่ีผลิตมาจากการโคลน หรือสัตว ์
ที่เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีล�้าสมัยอื่นๆ สถาบันและนักวิจัยควรรับทราบค�าแนะน�าหรือนโยบายใหม่ๆ ที่จัดท�าขึ้นมา 
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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บทที่ 2: การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร

ก   ารดูแลสุขภาพสัตว์เกษตรเกี่ยวพันกับการจัดการและการสัตวบาลอย่างถูกต้อง ตลอดจนการดูแลทางสัตวแพทย์  
การจัดการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ผลการทดลองที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพ 
ของกิจกรรมการวิจัยและการสอน และต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรผู้ดูแลสัตว์ โปรแกรมการสัตวบาล 

ที่ดีประกอบด้วยระบบการดูแลที่ให้สัตว์เจริญเติบโต จนถึงวัยเจริญพันธุ์ สืบพันธุ์ แสดงพฤติกรรมเฉพาะบางอย่างของสัตว์ 
ชนิดนัน้และมีสขุภาพด ีวธิดี�าเนนิการปฏบิตัเิฉพาะต่างๆ ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอย่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั บคุลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีแรงจูงใจมักสามารถท�าการดูแลสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพสูงด้วยการใช้สถานที่ทางกายภาพ 
และอุปกรณ์น้อยกว่าสภาพที่จัดไว้อย่างสมบูรณ์แบบ

การจัดหาสัตว์

 เมือ่สถาบนัแห่งหนึง่ได้สตัว์ใหม่เข้ามา ต้องดูแลใส่ใจปฏบิตัติามกฏข้อบงัคับของรฐับาลกลาง ของรฐัและวธิดี�าเนนิการ
ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีทั้งหลายท่ีสืบเนื่องกับการขนส่งและสุขภาพของสัตว์ ต้องได้รับสัตว์และขนส่ง 
อย่างถูกกฎหมายท้ังหมด ก่อนการรับสัตว์เข้ามาสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับนักวิทยาศาสตร์หลักควรก�าหนดวิธีปฏิบัต ิ
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประเมินสถานะสุขภาพของฝูง หรือกลุ่มสัตว์ที่ได้รับรายงานจากผู้ค้าสัตว์รายนั้น สถาบันควรก�าหนด
กลไกและกระบวนการในการควบคุมการจัดหาสัตว์ซึ่งรับรองว่ามีการประสานงานระหว่างแหล่งต่างๆ ท่ีจะท�าให้การน�าสัตว ์
เข้ามาหมดข้อสงสัยล่วงหน้า ก่อนการเตรียมที่อยู่ให้สัตว์อย่างพอเพียง และมีวิธีด�าเนินการกักกันสัตว์โดยสัตวแพทย์อย่าง 
เหมาะสม การควบคุมคุณภาพของผู้ค้าสัตว์และความรู้เรื่องประวัติของการจัดซื้อสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการดูแล 
ทางสัตวแพทย์อย่างเพียงพอ ควรใช้สัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งท่ีมาหรือมาจากคอกปศุสัตว์ชั่วคราวเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น  
สตัว์เหล่านัน้อาจมคีวามเสีย่งไม่รูส้าเหตท่ีุส�าคญัยิง่ต่อสขุภาพสตัว์ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสตัว์ทีท่ราบแหล่งทีม่า ดังนัน้จงึต้องดแูล
อย่างเหมาะสม สัตว์ท่ีได้รับมาใหม่ควรผ่านระยะเวลาการกักกันโรคและการให้สัตว์ปรับตัว รวมทั้งมีอายุรศาสตร์ป้องกัน  
และการรักษาทางคลินิคตามความเหมาะสมต่อสุขภาพของสัตว์เหล่านั้น

การให้สัตว์ปรับตัวและการปรับสภาพร่างกาย
 สัตว์ท่ีได้รับมาใหม่ต้องมีระยะเวลาการปรับตัว การปรับตัวน้ีรวมถึงระยะเวลาให้สัตว์มีการปรับสภาพร่างกาย 
ก่อนการใช้สัตว์ ให้มีการปรับตัวทางด้านสรีรวิทยาและพฤติกรรมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรจัดท�า
แนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปส�าหรับการปรับตัวของสัตว์แต่ละชนิด ควรปรึกษาหารือกับสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบก่อนการส่งสัตว์ 
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่ัวไปที่มีอยู่ ในบางกรณีสัตว์อาจต้องการระยะเวลาการปรับตัวยาวนานขึ้น เพราะสาเหต ุ
ทางประวัติหรือสถานะทางสุขภาพของสัตว์เหล่านั้น ในทางกลับกันการศึกษาบางประเภทจ�าเป็นต้องเริ่มทันทีที่สัตว์มาถึง เช่น 
การเปรียบเทียบ การรักษาตามหลังเพื่อป้องกันการเป็นไข้จากการขนส่ง การยกเว้นระยะเวลาการปรับตัวดังกล่าวจะต้องม ี
การให้เหตุผลเหมาะสมทางวิทยาศาสตร์และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง (IACUC)
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การกักกันสัตว์
 การกักกันสัตว์เป็นการแยกสัตว์ที่ได้รับมาใหม่ออกจากสัตว์ท่ีมีอยู่ในอาคาร หรืออาศัยอยู่ในพื้นท่ีจนกระท่ังประเมิน
สุขภาพของสัตว์มาใหม่และพบว่ายอมรับได้ สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรยืนยันว่าสถานท่ี หรือบริเวณเพื่อการกักกันสัตว์ม ี
ความเหมาะสม และวิธีด�าเนินการกักกันสัตว์สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติทางสัตวแพทย์และกฎข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง ระยะเวลา 
การกักกันสัตว์ควรยาวนานเพียงพอส�าหรับสังเกตอาการต่างๆ ของโรคติดเชื้อ หรือได้เห็นหลักฐานสถานะการติดเชื้อตาม 
การวนิจิฉยั การกกักนัสตัว์และการท�าการทดสอบสตัว์ก่อนการรับเข้าเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ส�าหรบัฝงูหรอืกลุม่ของสัตว์ทีท่ราบสถานะ
การปลอดเช้ือโรคจ�าเพาะ แต่แนะน�าว่าไม่ควรรวมสัตว์เข้ากับสัตว์ฝูงเหล่าน้ันถ้าไม่ทราบประวัติสุขภาพของสัตว์ท่ีรับมาใหม่  
ควรมีโปรแกรมการกักกันที่ละเอียดถี่ถ้วนและนานพอเพียงเพื่อยอมให้การแสดงอาการหรือการตรวจพบโรคให้เกิดข้ึนในระยะ
เริ่มการฟักตัว การยกเว้นการปฏิบัติการกักกันสัตว์ควรได้รับการอนุมัติจากสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบล่วงหน้าก่อนการส่งสัตว์
 
 สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือบุคลากรผู้เช่ียวชาญภายใต้การชี้แนะโดยสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรท�าการตรวจสัตว์ 
เบื้องต้นและการสังเกตอาการสัตว์ในระยะการกักกัน จนกระท่ังสัตว์เหล่าน้ันได้รับอนุญาตให้น�าเข้าสู่ฝูงสัตว์หรืออาคาร  
สัตว์ควรได้รับการฉีดวัคซีนและรับการรักษาโรคและพยาธิตามความเหมาะสมระหว่างระยะเวลากักกันเพ่ือป้องกันและรักษา
สุขภาพของสัตว์ที่มีอยู่ในสถานที่เดิม นอกเหนือจากการมีวิธีด�าเนินการกักกันสัตว์อย่างเพียงพอ ควรออกแบบสถานที่วิจัย 
และโปรโตคอลการใช้สัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงในการน�าเชื้อเข้าหรือการติดต่อโรคให้มีน้อยที่สุด

การดูแลทางสัตวแพทย์

สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ 
 โปรแกรมการดูแลสุขภาพสัตว์เกษตรเป็นความรับผิดชอบของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ  หนังสือ ข้อแนะน�าส�าหรับ 
การดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง ของสถาบันเพื่อการวิจัยสัตว์ทดลอง (ILAR) สภาวิจัยแห่งชาติ (The ILAR Guide; Clark, 1996) 
ระบุว่าสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ คือ “สัตวแพทย์ผู้มีอ�านาจโดยตรงหรือรับมอบหมาย” และ “ผู้ให้ค�าแนะน�าแก่บุคลากรด้าน 
การวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าได้บรรลุความจ�าเป็นต่างๆ ด้านมนุษยธรรม และได้ท�าสอดคล้องกับความต้องการทางวิทยาศาสตร์”  
กฎข้อบังคับของกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์และนโยบายของส�านักงานสาธารณสุขก�าหนดว่า สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบมีอ�านาจ 
หน้าที่ดูแลความเหมาะสมของการดูแลและการใช้สัตว์ด้านอ่ืนๆ รวมทั้งการสัตวบาลและโภชนาการ การปฏิบัติสุขาภิบาล  
การควบคุมโรคสัตว์สู่คน และการกักเก็บสิ่งอันตราย
 สถาบันที่มีการวิจัยและการสอนต้องให้นักวิจัยและคณาจารย์ สามารถเข้าพบสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการดูแล
สัตว์เกษตร  มีสัตวแพทย์ท�างานเต็มเวลาหรือบางเวลา และต้องมอบหมายอ�านาจหน้าที่เพื่อให้ความมั่นใจว่าโปรแกรม 
มีการให้การบริการอย่างครบถ้วน ต้องให้สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบเข้าถึงสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในการวิจัยและการสอนและเข้าถึงบันทึก
ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกการดูแลสุขภาพ สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและการสอดส่องดูแล
โปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์ ตลอดจนประเด็นอื่นๆ ของการดูแลและการใช้สัตว์ เช่น การทบทวนโปรโตคอล การจัดท�า 
ค�าแนะน�าส�าหรับการวางยาสลบและการระงับปวด เกณฑ์ส�าหรับปลดสัตว์ออกจากการศึกษา การฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ การท�า
กิจกรรมการวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ การมีส่วนเกี่ยวข้องของสัตวแพทย์ในกิจกรรมเหล่าน้ีช่วยให้มั่นใจว่าสัตว์มีสุขภาพด ี
และมีความเป็นอยู่ที่ดี สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบไม่ถูกก�าหนดให้เป็นผู้ให้การดูแลทางสัตวแพทย์แต่เพียงผู้เดียว และสามารถ 
มอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้กับสัตวแพทย์ผู้มีคุณวุฒิท่านอื่นก็ได้ อย่างไรก็ดี สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบต้องติดต่อสื่อสาร และ 
สอดส่องดูแลการให้การดูแลทางสัตวแพทย์ที่ท�าโดยสัตวแพทย์อีกท่านหนึ่ง เมื่อมีความจ�าเป็นสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควร 
เสาะหาความเชีย่วชาญของผูช้�านาญการท่านอ่ืนๆ เมือ่ท�าการตดัสนิใจเกีย่วกบัการดแูลสัตว์เกษตร เจ้าหน้าทีผู้่ผ่านการฝึกอบรม
ที่ไม่ใช่สัตวแพทย์อาจให้การรักษาตามวิธีด�าเนินการปฏิบัติมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติโดยสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ

เวชกรรมป้องกัน
 การดแูลสขุภาพสตัว์เกษตรอย่างพอเพยีงในการวิจัยและการสอน ท่ีเก่ียวพันกับวิธีด�าเนินการท่ีเขยีนขึน้และน�ามาปฏบิตัิ 
เพื่อการป้องกัน การเฝ้าระวัง การวินิจฉัย การรักษาโรค และการแก้ไขจุดสิ้นสุด วัตถุประสงค์ของโปรแกรมดังกล่าวคือ  
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เพือ่รบัรองสขุภาพสตัว์และความเป็นอยูท่ีด่ ีลดความเจบ็ปวดทรมาน ด�ารงการผลติสตัว์ ป้องกนัโรคสตัว์สูค่น ให้ความช่วยเหลอื
นักวิจัยในประเด็นสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือสิ่งตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์ โปรแกรม 
ควรมีการฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ การจับบังคับสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม การวางยาสลบ การระงับปวด  
การศัลยกรรมและการดูแลหลังการผ่าตัด และการการุณยฆาต
 ต้องจัดท�ากลไกส�าหรับการติดต่อสื่อสารโดยตรง ระหว่างบุคลากรผู้รับผิดชอบการดูแลและสังเกตสัตว์ประจ�าวัน 
และสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบบ่อยคร้ังและสม�่าเสมอขึ้น กลไกนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารสุขภาพสัตว์ถ่ายทอดอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทันสมัยและถูกต้อง

สัตว์ป่วย บาดเจ็บ และตาย
 บคุลากรผูด้แูลสตัว์ต้องได้รบัการฝึกอบรมให้จดจ�าอาการของการเจบ็ป่วยและการบาดเจบ็ โดยทัว่ไปควรแยกสตัว์ป่วย
และบาดเจ็บออกจากฝูง เพ่ือป้องกันสัตว์เหล่านั้นและสัตว์ตัวอื่น ควรสังเกตอาการสัตว์อย่างน้อยวันละหน่ึงครั้ง และให้สัตว ์
ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม เมื่อแยกสัตว์ออกมาแล้ว ควรมีกลไกพร้อมเพื่อติดต่อสื่อสารกับพนักงานถึงสภาพของสัตว์ 
และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดูแลประจ�าวัน สุดสัปดาห์ วันหยุดและการดูแลกรณีฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ในสถานการณ์บางอย่าง 
การแยกสัตว์อาจท�าไม่ได้ หรืออาจขัดขวางการจัดล�าดับชั้นทางสังคมของสัตว์ เป็นผลให้สัตว์มีความเครียดเพิ่มขึ้น หรือมี 
ผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่องานวิจัย ควรเปรียบเทียบข้อดีของการแยกสัตว์กับข้อเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจ็บป่วย 
และบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย ควรดูแลให้มีการลดการแพร่ของเชื้อก่อโรคจากสัตว์ป่วยไปสู่สัตว์สุขภาพดี  
โดยการสังเกตว่ามีวิธีการปฏิบัติเพื่อการกักเก็บเช้ืออย่างเหมาะสม ควรก�าจัดสัตว์เจ็บป่วยที่รักษาไม่ได้ หรือสัตว์เจ็บป่วย 
หรือบาดเจ็บ ที่บรรเทาความเจ็บปวดหรือทรมานไม่ได้อย่างมีมนุษยธรรม ควรรายงานความตายของสัตว์อย่างกระทันหัน 
ต่อสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ สัตว์ตายเป็นแหล่งของการแพร่เชื้อที่ส�าคัญและควรก�าจัดทันทีด้วยการบริการเชิงพาณิชย์ หรือ 
ด้วยวิธีอื่นซึ่งเหมาะสม (เช่น การฝัง การท�าให้เน่าเปื่อย หรืการเผาด้วยเตาเผาซาก) โดยปฏิบัติตามค�าสั่งและกฎข้อบังคับ 
ของรัฐและท้องถิ่น การผ่าตรวจซากสัตว์ท่ีสดหรือเก็บรักษาไว้อย่างดีอาจให้ข้อมูลสุขภาพสัตว์ท่ีส�าคัญ และช่วยป้องกัน 
การสญูเสยีเพิม่เตมิอกี เมือ่ได้รบัการอนญุาตควรขนย้ายของเสยีและวสัดรุองนอนออกจากบรเิวณทีส่ตัว์ตายเคยอยู่ ไปสูบ่รเิวณ
ที่สัตว์ตัวอื่นไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้และควรฆ่าเชื้อบริเวณนั้นอย่างเหมาะสม

เวชระเบียน
 ส่วนประกอบท่ีส�าคัญของโปรแกรมสุขภาพสัตว์เกษตร คือ การเก็บรักษาบันทึกที่ใช้ในการตรวจสอบสถานะภาพ 
ของสุขภาพสัตว์ทั้งทางร่างกายและพฤติกรรม ตลอดจนผลลัพธ์และระดับการผลิต การท�าเวชระเบียนควรสอดคล้อง 
กับแถลงการณ์ด้านเวชระเบียนของวิทยาลัยอายุรศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา (ACLAM) (www.aclam.org/print/ 
position_medicalrecords.pdf) (Field et al, 2007)
 บันทึกสุขภาพกลุ่มอาจเหมาะสมส�าหรับสัตว์ท่ีเก็บเป็นกลุ่ม (เช่น เป็นฝูงสัตว์ ฝูงปลา ฝูงสัตว์ปีก ฝูงปศุสัตว์ หรือ 
ห้องสัตว์) โดยเฉพาะเมื่อสัตว์เหล่านั้นผ่านการประเมินเป็นครั้งคราวโดยวิธีการตรวจตัวแทนของฝูงสัตว์หลายตัว สถาบัน 
ภายใต้ค�าแนะน�าของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรก�าหนดวิธีการเก็บรักษาเวชระเบียน การสอดส่องดูแลเวชระเบียนเป็นหน้าที่ 
ของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบและ IACUC  เมื่อผู้แทนของสถาบันก�าหนดว่าควรจัดท�าเวชระเบียน เวชระเบียนนี้ควรบรรจ ุ
ข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1. การระบุสัตว์แต่ละตัว (หลายตัว) หรือกลุ่ม (หลายกลุ่ม)
 2. ข้อมูลทางคลินิค เช่น พฤติกรรมของสัตว์ ผลของการตรวจสุขภาพและการพบความผิดปกติ 
  การเจ็บป่วย และ/หรือ การบาดเจ็บต่างๆ
 3. การให้ภูมิคุ้มกัน การรักษาและวิธีด�าเนินการแบบป้องกันอื่นๆ
 4. การบันทึกและการแปรผลการทดสอบวินิจฉัยต่างๆ
 5. การบันทึกการกระท�าวิจัยต่างๆ
 6. การรักษาตามที่สั่งยาและการให้ยา
 7. ข้อมูลผลตอบสนองทางคลินิคและการติดตาม
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 8. ค�าอธิบายวิธีด�าเนินการศัลยกรรมต่างๆ การวางยาสลบ การระงับปวด และการดูแลก่อน ระหว่างและหลัง 
  การผ่าตัด
 9. วิธีการต่างๆ ที่ใช้ควบคุมความเจ็บปวดและทรมาน
 10. การบันทึกการแก้ไขปัญหา
 11. การบันทึกการการุณยฆาต หรือการก�าจัดด้วยวิธีอื่น และ
 12. ผลการชัณสูตรซากสัตว์ ถ้าการผ่าซากเป็นข้อบ่งชี้ให้ท�า

 ระบบการบนัทกึระเบยีนต้องจดัโครงสร้างให้เกบ็ข้อมลู รวบรวม วเิคราะห์ สรปุได้ง่าย และมสีตัวแพทย์ นกัวทิยาศาสตร์
หลักและ IACUC ให้เรียกหาใช้ได้ แถลงการณ์ด้านเวชระเบียนของ ACLAM เรื่อง ระเบียนทางการแพทย์ส�าหรับสัตว์ที่ใช้ใน 
การวิจัย การสอนและการทดสอบ แนะน�าว่า 

การบันทึกในเวชระเบียนควรกระท�าโดยบุคลากรผู้ได้ท�าการให้การรักษา หรือให้การประเมินสัตว์ หรือผลการวินิจฉัย 
หรอืบนัทกึโดยผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากบคุลากรผูก้ระท�าการ ผูท้ีม่กัรบัผดิชอบการบนัทกึลงในระเบยีน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ด้านสัตวแพทย์ (สัตวแพทย์ และ/หรือ นักเทคนิคการสัตวแพทย์) เจ้าหน้าท่ีสัตวบาล (พนักงานดูแลสัตว์ ผู้จัดการ 
หวัหน้างาน) และเจ้าหน้าทีวิ่จยั (เช่น นกัวจิยัหลกั ผูอ้�านวยการวิจยั และ/หรอื นกัเทคนคิการวจิยั) การจดบนัทกึท้ังหมด
ในระเบียนควรลงวันที่ ระบุผู้เริ่มการบันทึก (เช่น ลงชื่อย่อ ลายเซ็น และลายเซ็นอิเลคโทรนิกส์) และอ่านออกได้อย่าง
ชัดเจนโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เขียน

การควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญ
 ข้อมูลเรื่องการควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญ ดูบทที่ 3 การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

การศัลยกรรม
วิธีด�าเนินการศัลยกรรมใหญ่หลายครั้ง
 The ILAR Guide จ�าแนกศัลยกรรมใหญ่จากศัลยกรรมเล็กดังนี้ ศัลยกรรมใหญ่แบบรอดชีวิตผ่าทะลุและเปิดช่อง 
ของร่างกาย หรือ ท�าให้หน้าที่ทางกายภาพหรือทางสรีระเสียหายอย่างมาก (เช่น การผ่าช่องท้อง การผ่าทรวงอก การเปิด 
ผ่ากระโหลกศีรษะ การเปล่ียนข้อต่อ และการตัดขา) ศัลยกรรมเล็กแบบรอดชีวิตไม่ได้ผ่าช่องของร่างกาย และท�าให้เกิดการ 
เสียหายทางกายภาพเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี (เช่น การเย็บแผล การตัดต่อหลอดเลือดส่วนปลายของร่างกาย วิธีด�าเนินการปกติ
ของสัตว์ฟาร์ม ได้แก่ การท�าหมันเพศผู้  การตัดเขา และการแก้ไขการทะลักของทวารหนักหรือช่องคลอด และวิธีการโดย 
ส่วนใหญ่ท่ีท�าเป็นประจ�าบนพืน้ฐานสตัว์ป่วยแบบไปกลบัส�าหรบัการปฏบิตัใินคลนิคิสตัวแพทย์) ศลัยกรรมทีร่กุล�า้เพยีงเลก็น้อย 
ได้แก่ การใช้กล้องส่องช่องท้องอาจมีประโยชน์ต่อสัตว์โดยเกี่ยวพันกับเทคนิคการศัลยกรรมแบบดั้งเดิม
 ไม่ควรท�าการท�าศลัยกรรมใหญ่แบบรอดชวีติมากกว่าหนึง่ครัง้บนสตัว์ตวัเดยีวกนั แต่อาจจ�าเป็นต้องท�าเพ่ือความมัน่ใจ
หรือเพื่อรักษาสุขภาพสัตว์  สัตว์ที่มีอายุยืนอาจผ่านการท�าผ่าตัดใหญ่แบบรอดชีวิตหลายครั้ง เช่น โคเพศเมียท่ีต้องท�าผ่าตัด
เพ่ือแก้ไขกระเพาะอยูผิ่ดทีแ่ละผ่าท้องช่วยคลอดเพือ่วตัถปุระสงค์ทางการรกัษา การผ่าตดัใหญ่แบบรอดชวีติหลายครัง้เพือ่เหตผุล
ที่ไม่ใช่การรักษา ควรถูกปฏิบัติเฉพาะเมื่อมีการให้เหตุผลสมควร และต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติจาก IACUC  การผ่าตัด
ใหญ่หลายครั้งที่ท�าให้เกิดผลเสียหายต่อสรีระและกายภาพและลดจ�านวนสัตว์ที่ใช้ทั้งหมด เช่น การศัลยกรรมช่องท้องแกะ 
หลายครั้งด้วยการใช้กล้องส่องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการสืบพันธุ์ อาจมีความเหมาะสม เช่นเดียวกันการท�าศัลยกรรมหลายครั้ง
อาจชอบด้วยเหตุผลเมื่อวิธีการเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบของโครงการเดียวกันที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น การสอดท่อทางเดินอาหาร
หลายๆ ต�าแหน่ง)

การวางยาสลบและการระงับปวด
 วิธีด�าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการสัตวบาลบางชนิด (วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตร) อาจท�าโดยไม่ใช้การวางยาสลบ 
หลังจากที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดย IACUC วิธีด�าเนินการเหล่านี้ควรปฏิบัติในช่วงต้นของชีวิตโดยสอดคล้องกับวิธ ี
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ปฏิบัติทางสัตวแพทย์ซึ่งเป็นท่ียอมรับ เมื่อท�าการผ่าตัดในสัตว์โตเต็มวัย ควรใช้การวางยาสลบอย่างเหมาะสมและเครื่องมือ
ผ่าตัดปลอดเชื้อ ลดการชอกช�้าให้มีน้อยที่สุดและมีการห้ามเลือด การก�าหนดการปฏิบัติทางสัตวบาลเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อ 
ลดความเครยีดให้มน้ีอยทีสุ่ด ป้องกนัการติดเช้ือ และท�าให้มัน่ใจว่าสตัว์มคีวามสบายในระยะเวลาทีฟ้ื่นจากการสลบ  มคี�าแนะน�า
โดยเฉพาะส�าหรับสัตว์แต่ละชนิดในหลายบทต่อไปนี้
 สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบควรให้ค�าแนะน�าแก่นักวิทยาศาสตร์เก่ียวกับตัวเลือกท่ีมีอยู่ และการใช้ยาแก้ปวด และ/หรือ 
ยาสลบ หรือวิธีบรรเทาปวดหรือความเครียดอื่นๆ รวมท้ังแนะน�าระยะเวลาให้งดอาหารและน�้า บุคลากรทางเทคนิคหลังจาก 
ได้รับการฝึกอบรมซึ่งมีความช�านาญ และมีนักวิทยาศาสตร์หรือสัตวแพทย์ติดตามดูแลบังคับบัญชา อาจให้ยาสลบและยา 
แก้ปวดโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลการวิจัยหรือการสอน ถ้าจ�าเป็นต้องท�าวิธีการปฏิบัติการทดลองมีความเจ็บปวด 
หรือทรมาน โดยไม่ใช้ยาสลบและยาแก้ปวด เพราะว่าการใช้ยาจะขัดขวางการเก็บข้อมูลซึ่งมีความส�าคัญ ต้องเสนอวิธีการ 
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ลงในโปรโตคอลและได้รับการอนุมัติโดย IACUC
 สารที่ท�าให้เป็นอัมพาต (เช่น succinylcholine ยา curariform ตัวอื่นๆ) ไม่เป็นยาสลบ ต้องไม่ใช้สารเหล่านี้ ยกเว้น 
เสียแต่ว่าสัตว์สลบลึกในระดับศัลยกรรมและไม่รู้สึกตัว ในโปรโตคอลการใช้สัตว์ต้องให้เหตุผลว่าการใช้สารเหล่านี้เหมาะสม 
และอธิบายการตรวจสอบความลึกของการสลบอย่างเหมาะสม
 ยากล่อมประสาททั้งหลายเป็นสารที่มผีลต่อจิต ซึ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางจติหรือพฤตกิรรม แตไ่ม่ให้ท�าใหส้ลบ 
(Upson, 1985) ยาเหล่านี้สามารถลดขนาดของยาสลบท่ีต้องการ เมื่อใช้ยากล่อมประสาทอย่างเดียวควรใช้เพื่อลดความกลัว
และความตื่นเต้นเท่านั้น  การใช้ยาเหล่านี้อาจท�าให้การจับบังคับสัตว์เกิดความเครียดน้อยลง และท�าให้สัตว์ปรับตัวต่อ
สถานการณ์ใหม่ได้ง่ายกว่า

บุคลากรการศัลยกรรม
 การท�าเทคนิคศัลยกรรมอย่างไม่เหมาะสม หรือการให้การดูแลหลังผ่าตัดอย่างไม่เพียงพอ จะเป็นผลให้เกิดความ 
เจ็บปวดและทรมานอย่างไม่จ�าเป็น การท�าศัลยกรรมเพ่ือการทดลองในสัตว์เกษตรควรท�าโดยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์  
หรือ/และท�าภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่สัตวแพทย์มอบหมาย โดยสอดคล้องกับโปรโตคอลที่จัดท�าขึ้น 
และได้รบัอนมุตัจิาก IACUC  สถาบนัต้องให้การอบรมพ้ืนฐานทางศลัยกรรมและให้โอกาสแก่บคุลากรผูท้�าหรอืช่วยท�าการผ่าตดั  
ต้องบันทึกการฝึกอบรมและมีการยืนยันว่าบุคลากรมีความช�านาญส�าหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาความช�านาญทางศัลยกรรม

สถานที่ท�าศัลยกรรมและเทคนิคปลอดเชื้อ
 เมื่อใดที่ท�าได้ควรท�าศัลยกรรมใหญ่แบบรอดชีวิตในสถานที่ ซึ่งได้ออกแบบและจัดเตรียมที่เอื้อต่อการศัลยกรรม และ
ควรใช้วิธีด�าเนินการปฏิบัติปลอดเชื้ออย่างเหมาะสม วิธีปฏิบัติศัลยกรรมท่ีดี ได้แก่ การใช้หมวกคลุมผม หน้ากาก เสื้อคลุม  
และถงุมอืส�าหรบัการผ่าตดั ตลอดจนการเตรยีมบรเิวณผ่าตดัและการใช้ผ้าคลมุช่องผ่าตดัอย่างปลอดเชือ้ ต้องใช้เครือ่งมอืผ่าตดั
ปลอดเชื้อเท่านั้น ส�าหรับการใช้สารเคมีให้ปลอดเช้ือต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของโรงงานผู้ผลิต  ส�าหรับการท�าศัลยกรรม 
แบบไม่รอดชีวิตซึ่งท�าให้สัตว์ตายก่อนฟื้นจากการสลบ อาจไม่จ�าเป็นต้องท�าตามเทคนิคปลอดเชื้อท้ังหมด แต่เครื่องมือต่างๆ
และบริเวณโดยรอบควรสะอาด
 วิธีด�าเนินการศัลยกรรมเล็กซึ่งไม่ผ่าทะลุช่องของร่างกาย หรือไม่ท�าให้ทุพพลภาพ (เช่น การเย็บแผล การสวนท่อ 
หลอดเลือดส่วนปลายของร่างกาย วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตรบางอย่าง) อาจท�าภายใต้สภาวะที่เข้มงวดน้อยกว่า ถ้าปฏิบัติ
ตามวิธีปฏิบัติมาตรฐานทางการสัตวแพทย์ (Brown et al, 1993)
 การศัลยกรรมเพือ่ให้การรกัษาฉกุเฉนิ (เช่น การผ่าตดัลกูผ่านทางหน้าท้อง การรกัษาท้องอดื การรกัษากระเพาะอาหาร
เคล่ือนผิดท่ี) ในบางครั้งอาจปฏิบัติในสภาพการจัดเตรียมแบบเกษตรที่ไม่เอ้ือต่อการปลอดเช้ืออย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม  
ควรพยายามทุกอย่างเพื่อท�าการผ่าตัดตามหลักสุขอนามัย หรือปลอดเชื้อ และเพื่อการใช้ยาสลบต่างๆ และ (หรือ) ยาแก้ปวด
ซึ่งเหมาะสมกับความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ควรมีการจัดเตรียมเพื่อการจัดการสัตว์ป่วยตามท่ีคาดคะเนไว้ส�าหรับ
โปรโตคอลวิจัย ที่มีโอกาสจ�าเป็นส�าหรับการผ่าตัดฉุกเฉินสูง ควรจัดเตรียมห่อชุดเคร่ืองมือผ่าตัดพร้อมใช้ และอุปกรณ์พร้อม
ส�าหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน
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การดูแลหลังการผ่าตัด
 ควรมีสถานที่อย่างเหมาะสมส�าหรับให้สัตว์ฟื้นจากการสลบและการผ่าตัดใหญ่ ควรจัดให้มีสิ่งเหล่านี้

• การแยกออกจากสัตว์ตัวอื่นๆ จนกว่าฟื้นจากการสลบ
• บริเวณฟื้นจากสลบที่สะอาดถูกหลักสุขาภิบาล
• พื้นที่พอเพียง โดยค�านึงถึงความสะดวกสบายและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ในพื้นที่เหมาะสมส�าหรับการฟื้น 
 จากสลบได้โดยไม่บาดเจ็บ (เช่น ห้อง หรือคอกหนึ่งซึ่งมีการบุพื้นและผนังต่างๆ)
• การควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างพอเพียงเพ่ือรักษาอุณหภูมิสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ภายในขอบเขต 
 อุณหภูมิกลาง (thermoneutral zone) และให้อุณหภูมิร่างกายสัตว์อยู ่ภายในช่วงปกติตลอดเวลาการฟื้น 
 จากการผ่าตัด
• มีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อสังเกตอาการหลังผ่าตัด เพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์มีการฟื้นจากสลบอย่างปลอดภัย
• ควรให้การสังเกตสัตว์ ตั้งแต่หลังผ่าตัดเสร็จจนกระทั่งสัตว์ฟื้นจากยาสลบอย่างสมบูรณ์ สัตว์ทรงตัวได้ และ 
 สามารถกลับคืนสู่บริเวณที่อยู่เดิม

อาการความเจ็บปวดและทรมาน
 ความเจ็บปวดเป็นการรับรู้ความไม่สบาย ซึ่งอาจน�าไปสู่ความทรมานและการรู้สึกเร่งเร้า ถึงแม้ว่าผู้สังเกตอาการ 
ที่มีประสบการณ์ มักจะพบเห็นความเจ็บปวดและทรมานในสัตว์ได้ บางครั้งสภาพเหล่านี้ไม่แสดงออกให้เห็น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งสัตว์ที่สงบ ถ้าพบเห็นความเจ็บปวด และ (หรือ) ความทรมานที่ไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้า ผู้ให้การดูแลสัตว์หรือผู้ช่วยวิจัย
ควรปรับปรุงแก้ไขโดยทันทีตามความจ�าเป็น และแจ้งให้สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบทราบ
 ความเจ็บปวดอาจเป็นอาการแรกเริ่มของโรคหรือการบาดเจ็บ สัตว์ท่ีอยู่ในความเจ็บปวดอาจเซ่ืองซึม กระวน 
กระวายอาจผุดลุกผุดนั่งตลอดเวลา และไม่ยอมอยู่กับที่ในต�าแหน่งเดียว กินอาหารลดลง ขบเคี้ยวฟัน หรือส่งเสียงร้อง  
สตัว์บางตัวอาจไม่ร่าเริง ขณะทีต่วัอืน่ๆ อาจตืน่กลัวหรอืกระวนกระวาย สตัว์บางตวัทีเ่จบ็ปวดอาจไม่ยอมให้จบั หรอืไม่ใช้ร่างกาย
ส่วนที่เจ็บ มีการยืนด้วยท่าทางผิดปกติ หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ
 ในบางรายอาจไม่สังเกตเห็นอาการความเจ็บปวดจนกว่าอาการทางสรีระจะปรากฎ เช่น การบวม การไอ การกัดแทะ 
หรือการขับถ่ายอุจจาระ ผู้สังเกตควรพยายามพิจารณาว่าความเจ็บปวดมีอยู่คงที่ หรือเก่ียวข้องกับการกระตุ้น การเกิด 
ทันทีทันใดหรือปวดรุนแรงมักเกี่ยวกับกระดูกหัก การแตกหรือบิดของอวัยวะภายใน หรือกระบวนการอักเสบรุนแรง และควร
ค�านึงว่าเป็นเหตุฉุกเฉิน
 การบรรเทาความเจ็บปวด และ/หรือ ทรมานในสัตว์เกษตรเก่ียวข้องกับการก�าจัด หรือการแก้ไขสิ่งเร้าซ่ึงเป็นสาเหตุ 
เมื่อท�าได้ การให้ยาแก้ปวดที่เหมาะสม และการท�าตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดการกระตุ้นของตัวรับความเจ็บปวด (เช่น การ 
ตรึงกระดูกที่หักให้อยู่กับที่ การยกกรงเล็บที่บาดเจ็บให้อยู่สูงขึ้นโดยการดามท่อนไม้ไว้ที่กรงเล็บอีกข้าง) การบรรเทาความ 
เจ็บปวดควรเป็นงานอันดับแรกของสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ ซึ่งท�าตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

• การบรรเทาปวดเป็นการกระท�าด้านมนุษยธรรม
• จะต้องเริ่มการบรรเทาปวดโดยทันทีที่รู้สึกว่าเป็นความจ�าเป็น
• การป้องกันสัตว์ที่เจ็บปวดจากการท�าร้ายตัวเองอาจเป็นสิ่งจ�าเป็น

 สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบต้องคุ้นเคยกับยาแก้ปวดตามฉลากท่ีใช้กับสัตว์เกษตร และต้องสามารถสั่ง และก�าหนดระยะ
การหยุดยาส�าหรับการใช้ยาแก้ปวดนอกเหนือจากท่ีฉลากยาก�าหนดไว้ ต้องท�าการุณยฆาตสัตว์ท่ีมีความเจ็บปวดรุนแรง 
หรือเรื้อรังที่ไม่สามารถบรรเทา

โรคสัตว์สู่คน

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของข้อแนะน�าฉบับนี้ ก�าหนดว่าโรคสัตว์สู่คนเป็นโรคติดเชื้อในสัตว์เกษตรที่ใช้ในการวิจัยและ 
การสอนซึ่งสามารถติดต่อสู่มนุษย์ และสัตว์เกษตรเป็นตัวกักโรคตามธรรมชาติของเชื้อโรคติดต่อ ตาราง A1 ในภาคผนวก 2  
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มีรายการเชื้อสาเหตุของโรคสัตว์สู่คนหลายอย่างแต่ไม่ใช่ท้ังหมด วิธีการติดต่อ อาการของโรคในสัตว์เค้ียวเอื้อง และอาการ 
ของโรคและกลุ่มอาการในมนุษย์ อาจค้นหารายการปัจจุบันและอุบัติการเกิดโรคที่ต้องรายงาน เช่น Q fever (Coxiella burnettii) 
ได้จากศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (http://www.cdc.gov/)
 สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบท�างานร่วมกับนักวิจัยสัตว์ ควรจัดท�าโปรแกรมเวชกรรมป้องกันและการปฏิบัติทางสัตวบาล 
อย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสการติดต่อเชื้อโรคสัตว์สู่คน แต่ละสถาบันจะต้องมีโปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ที่เหมาะสม ส�าหรับประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสัตว์ และต้องท�าตามขั้นตอนต่างๆ  
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลแต่ละคนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การหลีกเลี่ยงสารตกค้าง

 ต้องหลีกเลี่ยงการตกค้างจากสารเคมีสามกลุ่มในสัตว์วิจัย ถ้าสัตว์เหล่านั้นหรือผลิตภัณฑ์จะเข้าไปในห่วงโซ่อาหาร 
ของมนุษย์ สารเหล่านี้ ได้แก่ 1) ยาขึ้นทะเบียนต่างๆ ที่ใช้ตามค�าแนะน�าบนฉลาก 2) ยาต่างๆ ที่ใช้ตามสมัยนิยมนอกเหนือ 
จากที่ระบุไว้บนฉลากยา และ 3) สารเคมีอื่นๆ เช่น ยาก�าจัดวัชพืช ยาปราบศัตรูพืช และ สารถนอมเนื้อไม้ต่างๆ  ฐานข้อมูล
การหลีกเลี่ยงสารตกค้างในสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร (FARAD; http://www.farad.org/) เป็นโครงการที่อุดหนุนโดยส�านักงานการวิจัย 
การให้การศึกษา และการเผยแพร่แห่งรัฐร่วมกับกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ หนังสือบทสรุปยาท่ีได้ขึ้นทะเบียนกับส�านักงาน
อาหารและยา (FDA) ของ FARAD (the FARAD Compendium of FDA Approved Drug) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่มีอยู่
ส�าหรับการรักษาโรคสัตว์ เพ่ือก�าหนดระยะเวลาการหยุดยาส�าหรับน�้านมและไข่ และระยะเวลาการเลิกให้ยาส�าหรับเน้ือสัตว์
ก่อนการส่งโรงฆ่าสัตว์ ข้อมูลเกี่ยวกับยาต่างๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนส�าหรับสัตว์ท่ีใช้เป็นอาหารในสหรัฐฯ มีอยู่ในฐานข้อมูลใน 
อินเตอร์เนต (http://www.farad.org/) หนังสือบทสรุปของ FARAD ให้การคัดเลือกเภสัชภัณฑ์ซึ่งมีความจ�าเป็น ตลอดจนท�าให้
ต่ืนตัวถึงความจ�าเป็นเพ่ือการช่วยเหลือทางสัตวแพทย์ส�าหรับยาที่หมอต้องเป็นผู้สั่งยา FARAD ยังให้ข้อมูลระยะเวลาท่ีได้ 
คาดคะเนก่อนการให้เนื้อและรีดนม เพื่อหยุดยาส�าหรับยาที่ใช้นอกเหนือจากที่ฉลากยาระบุไว้ 
 ต้องมีการพิจารณาการให้ยาแก่สัตว์ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเข้าสู ่ห่วงโซ่อาหารเป็นพิเศษ ก่อนที่จะช�าแหละซากสัตว์ 
เพื่อวัตถุประสงค์เป็นอาหารมนุษย์หรือสัตว์ ต้องมีระยะเวลาส�าหรับเภสัชภัณฑ์ ยาที่ขึ้นทะเบียนของ FDA หรือสาร เพื่อการ
ทดลองภายใต้การยกเว้น การเป็นยาสัตว์ชนิดใหม่ที่ก�าลังตรวจสอบ (the Investigational New Animal Drug, INAD) เพื่อให้ยา
ถูกขับออกให้หมดสิ้นจากเนื้อเยื่อร่างกาย การยอมให้ใช้เช่นนี้ท�าได้เฉพาะเมื่อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายการตีความ
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�าให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามช่วงเวลาการหยุดยาอย่างถูกต้อง  
ก่อนการขนส่งสัตว์ไปยังสถานที่ประมูลสัตว์ ตลาด หรือโรงฆ่าสัตว์

การเก็บและควบคุมยา
 ต้องจัดการเภสัชภัณฑ์ที่ตั้งใจให้มีอยู่ เพ่ือใช้กับสัตว์ที่ผลิตเป็นอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ ควรเก็บเภสัชภัณฑ์ 
ไว้ในบริเวณที่สะอาดและแห้ง และในที่ซึ่งให้การป้องกันจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ แสงแดด ฝุ่น ความชื้น และสัตว ์
ก่อความร�าคาญ ควรพิจารณาฉลากยาที่บริษัทผู้ผลิต เพื่อดูข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสภาวะการเก็บรักษา และอายุการเก็บ 
ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ควรประเมินความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบโอกาสการรั่วซึม หรือการ 
ปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ที่เก็บ ควรก�าจัดผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพ หรือไม่มีฉลาก หรือฉลากอ่านไม่ได ้
อย่างถูกต้อง
 ควรแยกผลิตภัณฑ์ตามกายภาพโดยสอดคล้องกับข้อบ่งชี้การใช้ เพื่อลดโอกาสการรักษาผิดพลาดให้มีน้อยท่ีสุด โดย
ให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อแยกยาที่ตั้งใจใช้เฉพาะเพื่อสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ หรือระยะการผลิตเท่านั้น (เช่น การให้นม ไม่ให้
นม การตั้งท้อง ลูกอ่อน) ส�าหรับการตรวจนับเภสัชภัณฑ์จ�านวนขนาดใหญ่ ควรมีการแยกเก็บในตู้ส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม
ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสการผิดพลาดในการเลือกและการใช้ในอนาคต  เมื่อมีความจ�าเป็นควรใช้ตู้ท่ีแบ่งเป็นหน่วยย่อยซึ่งปิดล็อค
ได้ เพื่อป้องกันการใช้โดยบุคคลผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
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การเก็บบันทึก
 ควรเก็บรักษาบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่กลายไปเป็นสารอันตรายทั้งหมดซึ่งใช้ในสถานที่ มีการเก็บรักษา การใช้ และการ
ก�าจดัผลติภัณฑ์ ควรเกบ็รกัษาบนัทกึดังกล่าวเช่นเดยีวกบัโปรแกรมการรบัรองคณุภาพทีใ่ช้โดยเจ้าของฟาร์มผูม้คีวามรับผิดชอบ
ในอุตสาหกรรมสัตว์เพื่อการบริโภค การใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนไม่ควรละเมิดสารตกค้าง ถ้าใช้สอดคล้องกับฉลากยาร่วมกับการท�า
ตามระยะเวลาการหยดุยาอย่างถกูต้อง ควรตรวจสอบการเกบ็บนัทกึและการจัดการ และควรยนืยนัว่ายาไม่หมดอายุและใช้ตาม
การช้ีแนะบนฉลาก ควรรักษาบนัทึกไว้ไม่น้อยกว่าสามเดอืน หรอืตามตารางเวลาท่ีสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของรฐัและของรฐับาล
กลางซึ่งควบคุมสิ่งเหล่านั้น

โปรแกรมการรับรองคุณภาพ
 อุตสาหกรรมสัตว์เพื่อการบริโภคได้พัฒนาโปรแกรมการรับรองคุณภาพขึ้น ได้แก่ โปรแกรมการรับรองคุณภาพน�้านม
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
ทางเกษตรทีใ่ช้สตัว์อาจช�าแหละซากเพือ่การบรโิภคของมนษุย์ ต้องมกีารจดัตัง้โปรแกรมการรบัรองคณุภาพซึง่เทยีบเท่าหรอืสงู
กว่าโปรแกรมทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมสัตว์เพ่ือบริโภค  อตุสาหกรรมสตัว์เพือ่บรโิภค บรษิทัเอกชน และองค์การเพือ่มนษุยธรรมหลาย
แห่งยังได้จัดตั้งโปรแกรมการรับรองสวัสดิภาพสัตว์ขึ้นด้วย ควรใช้เพื่ออ้างอิง

การควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ
 ในเหตุการณ์ซึ่งสัตว์ได้รับยาสัตว์ชนิดใหม่เพื่อวัตถุประสงค์การตรวจสอบ จะไม่น�าเนื้อ ไข่ หรือน�้านมของสัตว์เหล่านี้
ไปสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ยกเว้นได้รับการอนุญาตจาก FDA หรือ USDA แล้ว และได้รับการยกเว้น INAD อย่างเหมาะสม
จาก FDA ส�าหรับการใช้ยาที่ก�าลังตรวจสอบ ในกรณีเหล่านี้นักวิจัยต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้เรียบเรียงไว้ใน INAD การอนุญาต
เพื่อการแปรรูปเนื้อ ไข่หรือนมจากสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นอาหารมนุษย์จะขึ้นกับการพัฒนาจัดท�าข้อมูลเพื่อแสดงว่า การบริโภค
อาหารจากสตัว์เหล่านีส้อดคล้องกบัการพจิารณาด้านสาธารณสขุและอาหารนัน้ ไม่มสีารตกค้างจากยาหรอืเมตาบอไลท์ของยา
ที่เป็นพิษ ในกรณีที่สัตว์ได้รับยาสัตว์ใหม่ชนิดหนึ่ง อาจจะไม่แปรรูปเนื้อ ไข่ หรือน�้านมเพื่อการบริโภคเป็นอาหารมนุษย์ภายใต้
สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม วิธีการก�าจัดเนื้อ ไข่ และน�้านมอย่างถูกต้อง อาจมีการเผา การฝังกลบ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาล และหลีกเลี่ยงการใช้เป็นอาหารมนุษย์

การใช้ยานอกเหนือจากที่ฉลากยาระบุ
 การใช้ยานอกเหนือจากที่ฉลากยาระบุไว้ ได้แก่ การใช้ขนาด สูตรการค�านวณ หรือวิธีการให้ยา หรือการให้การรักษา
สัตว์แตกต่างออกไป การใช้ดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาโดยสัตวแพทย์ผู้มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
เมื่อสุขภาพของสัตว์ถูกคุกคามโดยตรง และเม่ือทุกข์ทรมาน หรือสัตว์อาจจะได้รับผลกระทบถึงแก่ชีวิต ถ้าการรักษาล้มเหลว 
ยอมให้ท�าการใช้ดังกล่าวได้เมื่อท�าตามกฎข้อบังคับเท่านั้น ซึ่งได้รับการก�ากับดูแลโดย FDA ภายใต้กฎหมายการตีความ 
การใช้ยาสัตว์ทางการแพทย์ (the Animal Medicial Drug Use Clarification Act, AMD-UCA) ปี ค.ศ. 1994 กฎหมายสาธาณะ 
(Public Law) 103-396  เกณฑ์ทีแ่นะน�าการใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ 1) ต้องมคีวามสมัพนัธ์ทีเ่ป็นเหตเุป็นผลชอบด้วยกฎหมายระหว่าง
สัตวแพทย์ เจ้าของสัตว์ และสัตว์ป่วย และ 2) ต้องมีขอบเขตความปลอดภัยอยู่ในเวลาการหยุดยา ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานข้อมูล 
ทางเภสัชจลศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ที่สุด ควรติดต่อ FDA เมื่อมีความจ�าเป็นต้องการค�าแนะน�า

การท�าฟาร์มอินทรีย์
 บางสถาบันมีฟาร์มอินทรีย์เป็นส่วนประกอบ มาตรฐานอินทรีย์แห่งชาติสหรัฐฯ ก�าหนดว่า “ผู้ผลิตต้องไม่ละเว้น 
การรักษาสัตว์ป่วยทางการแพทย์เพ่ือคงสภาวะอินทรีย์ของมัน เมื่อวิธีการมาตรฐานยอมรับได้ทางอินทรีย์ล้มเหลว ต้องใช้ 
การให้ยาและการรักษาอย่างเหมาะสมเพ่ือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์” เป็นสิ่งส�าคัญต้องมีการดูแลสุขภาพโดยทันทีและอย่างพอเพียง 
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ตามความจ�าเป็นแก่สัตว์วิจัยที่จัดการภายใต้มาตรฐานทางอินทรีย์ แม้ว่าจะเป็นผลให้ต้องย้ายสัตว์ออกจากการผลิตอินทรีย์
ก็ตาม

สารเคมีอันตราย
 มีการใช้สารเคมีหลายชนิดในฟาร์มและในการจัดการวิจัยทางด้านการเกษตร ซึ่งมีผลท�าให้มีสารตกค้างในเนื้อ น�้านม 
หรือไข่ของสัตว์ที่สัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ ตัวอย่างได้แก่ ยาปราบสัตว์ก่อความร�าคาญ เพื่อฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ยาพิษเพื่อ
ควบคุมสัตว์ฟันแทะ สารรักษาเนื้อไม้ และยาฆ่าเชื้อต่างๆ  ควรมีการปิดฉลากและเก็บผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายอย่างถูกต้อง ควร
เก็บรักษาบันทึกการซื้อและวันที่หมดอายุ ต้องแจ้งให้บุคลากรทราบถึงภัยที่มีอยู่ และให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม 
ต้องเก็บ ใช้ และทิ้งสารเคมีด้วยวิธีซึ่งป้องกันการปนเปื้อนสัตว์และสารตกค้างต่างๆ ในน�้านม เนื้อ หรือไข่

การจับบังคับสัตว์

 การจับบังคับร่างกายสัตว์ช่ัวขณะเพื่อการตรวจร่างกาย การเก็บตัวอย่าง และการจับต้องเพื่อการทดลองและทาง 
คลินิคหลายชนิด  สามารถท�าด้วยมือหรือด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แท่นจับสัตว์ ประตูยึดหัวสัตว์ เสาหนีบ หรือซองบีบ เป็น 
สิ่งส�าคัญที่อุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดและการออกแบบอย่างเหมาะสมกับสัตว์ท่ีถูกจับ และถูกใช้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยง 
ความเจ็บปวดและบาดเจ็บ (Grandin, 1983a, b) ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างถึงบทท่ี 5 การจับสัตว์และการขนส่ง บุคลากร 
ควรได้รับการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์การบังคับสัตว์ซึ่งท�างานด้วยไฮโดรลิคเพื่อป้องกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้น  IACUC  
ควรทบทวนและอนุมัติการจับบังคับร่างกายสัตว์ที่มีเวลานานออกไป

สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม
และสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความสนใจการพัฒนาและการใช้สัตว์เกษตรท่ีได้รับการดัดแปลงจีนและเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรและการรักษามนุษย์ สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงจีน (transgenic animals) เป็นสัตว์ที่มี
จนีมาจากแหล่งอืน่ซึง่ตัง้ใจแทรกลงไปในจโีนม (genome) ของสตัว์  สตัว์ตวัแบบท่ีได้รบัการเปลีย่นแปลงทางพนัธวุศิวกรรม ต้อง
มีการเปล่ียนแปลงจีโนมของสัตว์อย่างจงใจโดยการเคลื่อนย้ายเทรท (trait) ท่ีต้องการลงไปในจีโนม  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ส�าเรจ็ได้ด้วยการฉดีโดยใช้กล้องจลุทรรศน์ (microinjection) อาจท�าให้เกดิการตดิเชือ้เรโทรไวรสั และโดยเทคนคิอืน่ๆ อกีมากมาย
 เป็นสิ่งส�าคัญที่สัตว์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุวิศวกรรม ไม่ควรสับสนกับสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน อาจผลิต
สัตว์ทีไ่ด้รบัการเปลีย่นแปลงทางพนัธวุศิวกรรมด้วยวธิกีารโคลนและวธิอ่ืีนๆ ทีไ่ด้กล่าวข้างต้นแล้ว ต้องไม่เรยีกลกูหลานของสตัว์
ที่มาจากการโคลนว่าสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลน เป็นสิ่งส�าคัญเพื่อแยกระหว่างการปฏิบัติเทคนิคโคลนนิ่งส�าหรับวิจัยกับการใช้
เชงิพาณชิย์  โดยที ่FDA ได้ทบทวนเทคโนโลยกีารโคลนและเป็นหนึง่ในเทคโนโลยหีลายๆ อย่างทีม่อียูท่างการค้าเพือ่ช่วยเหลือ
การสืบพันธุ์ ได้แก่ การผสมพันธุ์ในหลอดแก้ว และการย้ายฝากตัวอ่อน (FDA, 2008, 2009) ขณะที่ความก้าวหน้าทางวิจัยมีอยู่
ต่อไปและมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา อาจมีความจ�าเป็นต้องพิจารณาโดยเฉพาะเพื่อการดูแลและการใช้สัตว์เกษตร
 ทั้งสัตว์ตัวแบบที่ได้รับดัดแปลงจีนและได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุวิศวกรรมอาจมีปัญหาทางสรีระหรือลักษณะ
ภายนอก ได้แก่ การแท้ง ลูกมีขนาดตัวใหญ่ มีขนาดสะดือใหญ่ รกค้าง มีตาเดียว ความผิดปกติขณะคลอด และรกผิดปกติ  
นกัวจิยัเป็นผูร้บัผดิชอบทีจ่ะต้องระบกุารเปลีย่นแปลงทางสรีระและลกัษณะท่ีปรากฎ และต้องมแีผนงานเพ่ือแจ้งการเปลีย่นแปลง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ เพื่อช่วยเหลือและรับประกันสวัสดิภาพสัตว์

การุณยฆาต

 ควรท�าโปรโตคอลส�าหรับการุณยฆาตตามข้อแนะน�าในปัจจุบัน สมาคมสัตวแพทย์แห่งอเมริกาก�าหนด (AVMA; www.
avma.org) และมีส�าเนาของโปรโตคอลให้บุคลากรทุกคนผู้ท�าการุณยฆาตสัตว์ สารและวิธีการุณยฆาตท่ีเหมาะสมส�าหรับ 
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สัตว์เกษตรมีอยู่ในค�าแนะน�าของ AVMA ส�าหรับการการุณยฆาต ปี ค.ศ. 2007 (http:www.avma.org/issues/animal_welfare/
euthanasia.pdf) หรือฉบับพิมพ์ครั้งถัดมาของเอกสารฉบับน้ัน ส�าหรับข้อมูลเร่ืองการการุณยฆาตและการช�าแหละซากสัตว์ 
ให้อ้างถึงบทที่ 6 ถึง 11 
 การุณยฆาตเป็นวิธีด�าเนินการจบชีวิตสัตว์อย่างรวดเร็ว ไม่เจ็บปวด และปราศจากความเครียด บุคลากรท่ี 
ผ่านการฝึกอบรมต้องด�าเนินการการุณยฆาต โดยการใช้เทคนิคที่ยอมรับได้โดยสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
วิธีที่ใช้ไม่ควรรบกวนการประเมินผลการผ่าซากชันสูตร การุณยฆาตอย่างถูกต้องเกี่ยวพันกับบุคลากรที่ช�านาญเพื่อช่วยให้ 
มั่นใจว่าเทคนิคปฏิบัติมีมนุษยธรรมและมีประสิทธิผล และลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อมนุษย์ให้มีน้อยที่สุด บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติการุณยฆาตต้องผ่านการอบรมและมีประสบการณ์กับเทคนิคท่ีใช้ การอบรมและประสบการณ์เช่นน้ีต้องมีการคุ้นเคย 
กับพฤติกรรมตามปกติของสัตว์เกษตร และการจับบังคับกระทบต่อพฤติกรรมสัตว์อย่างไร ควรมีเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ที่ 
ต้องการเพ่ือการุณยฆาตพร้อมใช้งาน และสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ หรือนักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิผู้ใช้สัตว์ควรท�าให ้
มั่นใจว่า บุคลากรทุกคนผู้ปฏิบัติการุณยฆาตได้แสดงให้เห็นความช�านาญในการใช้เทคนิคที่เลือก
 วิธีการุณยฆาตที่ยอมรับได้เป็นวิธีซึ่งเริ่มด้วยการกดระบบประสาทส่วนกลาง เพื่อท�าให้มั่นใจได้ว่าสัตว์ไม่รู้สึกเจ็บปวด 
(Canadian Council on Animal Care, 1980) เทคนิคการุณยฆาตควรมีผลท�าให้สัตว์หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็ว ตามด้วย 
การหยุดของหัวใจหรือการหายใจ และการสูญเสียหน้าที่ของสมองในที่สุด นอกจากนี้ เทคนิคที่ใช้ควรลดความเครียดและ 
ความตื่นเต้นใดๆ ที่สัตว์รู้สึกก่อนหมดสติ (AVMA, 2007) ด้วยเหตุผลนี้ จึงมักยอมรับยาสลบต่างๆ และสามารถท�าการุณยฆาต
สัตว์โดยส่วนใหญ่อย่างรวดเร็วและมีมนุษยธรรมด้วยการฉีดยาสลบบาบิทูเรทเกินขนาด  อาจใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อการุณยฆาต
สัตว์ที่ได้วางยาสลบเพราะว่าได้บรรลุเกณฑ์ส่วนใหญ่แล้ว (การหมดความรู้สึก) (Lucke, 1979)
 อาจใช้วิธีการุณยฆาตทางกายภาพ (ได้แก่ การยิงด้วยสลักโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ส�าหรับสัตว์ขนาดใหญ่) ควรพยายาม
ทกุวถิทีางเพือ่ลดความเครยีดต่อสตัว์ก่อนการการณุยฆาต บคุลากรต้องได้รบัการฝึกอบรมให้ใช้เครือ่งยงิสลกักบัสตัว์แต่ละชนดิ
อย่างถูกต้อง และต้องบ�ารุงรักษาเครื่องยิงสลักอย่างเหมาะสม
 การช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นวิธีการุณยฆาตท่ียอมรับได้  หากวางขั้วไฟฟ้าตรงต�าแหน่งให้กระแสไฟฟ้าผ่านสมอง 
และผ่านหัวใจ ไม่ยอมรับวิธีที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจเท่านั้น (www.grandin.com) จ�าเป็นต้องมั่นใจว่าสัตว์ตายจริง  
(เช่น หัวใจหยุดเต้น และไม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพ)  ไม่ยอมรับเทคนิคซึ่งให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านหัวถึงหาง หัวถึงตีน หรือหัวไปยัง
แผ่นโลหะเปียกน�้าซึ่งสัตว์ก�าลังยืนอยู่ (AVMA, 2007)
 ไม่สามารถใช้สารทีม่ผีลให้มสีารตกค้างในเนือ้เยือ่ส�าหรบัการณุยฆาตสตัว์ ทีต่ัง้ใจให้เป็นอาหารมนษุย์หรอืสตัว์ ยกเว้น
ถ้า FDA อนมุตัสิารเหล่านัน้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมชีนดิเดยีวทีใ่ช้ในปัจจบุนัส�าหรบัการณุยฆาตสตัว์ทีใ่ช้เป็นอาหาร 
(สกุรและสตัว์ปีกเป็นหลกั) ซึง่ไม่เกดิสารตกค้างในเนือ้เยือ่ ซากสตัว์ทีก่ารณุยฆาตด้วยยาบาบทิเูรทอาจมสีารตกค้างทีม่อัีนตราย 
และควรก�าจัดด้วยวิธีที่ป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสัตว์กินซากเหล่านั้น
 ไม่ว่าท�าการุณยฆาตด้วยวิธีใดก็ตาม บุคลากรต้องม่ันใจว่าสัตว์ตายแล้ว การรับประกันว่าสัตว์ตายแล้วอาจท�า 
โดยการยืนยันว่าหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ ปราศจากการตอบสนองเมื่อแตะกระจกตา หรือไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอ่ืนๆ  
และไม่มีการเคลื่อนไหวทางกาย ควรฝึกอบรมบุคลากรให้ทราบวิธียืนยันความตายของสัตว์

การช�าแหละซากสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
 การช�าแหละซากสัตว์เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ต้องท�าให้ส�าเร็จ โดยสอดคล้องกับกฎข้อบังคับที่ก�ากับดูแล 
โดยกฎหมายแห่งรัฐบาลกลาง วิธีการช�าแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม (9 CFR. 313.1-90; CFR, 1987) กฎข้อบังคับเหล่านี้ระบุ
ข้อก�าหนดเพื่อการกระท�าต่อปศุสัตว์ก่อนและระหว่างช�าแหละ (http://www.animallaw.info/administrative/adus9cfr313.htm) 
ส�านักงานบริการความปลอดภัยและการตรวจสอบอาหารเป็นหน่วยงานภายในของ UDSA ซึ่งรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
 เมื่อการท�าให้สัตว์หมดสติระหว่างท�าการช�าแหละ การท�าให้หมดสติต้องท�าอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
ต้องบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ส�าหรับการท�าให้หมดสติอย่างถูกต้อง และบุคลากรผู้ท�าให้สัตว์หมดสติต้องได้รับการฝึกอบรมอย่าง 
ถูกต้อง รวมทั้งให้ค�าแนะน�าในการประเมินการหมดสติไม่มีความรู้สึก การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับ
ก๊าซสูดดมอื่นๆ ยังเป็นที่ถกเถียงไม่สิ้นสุด
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บทที่ 3: การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

ก  ารจัดการอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ การเชื่อถือได้และประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
วิจัยและการสอน และสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรผู้ดูแลสัตว์  โปรแกรมการสัตวบาลที่ดีมีระบบการดูแล 
ที่ท�าให้สัตว์เจริญเติบโต โตถึงวัยเจริญพันธุ์ สืบพันธุ์ และมีสุขภาพดี  วิธีด�าเนินการเฉพาะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสถาบัน บุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีแรงจูงใจอย่างถูกต้องสามารถบรรลุผล
ส�าเร็จในการดูแลสัตว์คุณภาพสูงด้วยอาคารและอุปกรณ์ซึ่งน้อยกว่าที่ต้องมีในอุดมคติ

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

ข้อก�ำหนดทำงสภำพแวดล้อมและควำมเครียด
 สัตว์เลี้ยงค่อนข้างปรับตัวได้ง่ายต่อสภาพแวดล้อมหลายแบบ (Hale, 1969; Craig, 1981; Sossinka, 1982;  
Curtis, 1983; Price, 1984, 1987; Fraser, 1985; Yousef, 1985a,b,c) การปรับตัวของสัตว์เลี้ยงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง  
การผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้การคัดเลือกสายพันธุ์ทางพันธุกรรมของสัตว์เพื่อการเจริญเติบโต  
หรือการสืบสายพันธุ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันภายใต้ดีกรีการควบคุมท่ีต่างกัน (Siegel, 1995) สายพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้
บางครั้งมีความแตกต่างกันจากพันธุ์ หรือสายพันธุ์ของแหล่งก�าเนิด (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�ากัดบริเวณสัตว์เหล่านั้นแต่ไม่ได้ควบคุมสภาพแวดล้อมและในบริเวณที่ต้องให้อาหาร น�้าและสิ่งจ�าเป็น
อื่นๆ ในช่วงชีวิตหนึ่งสัตว์แต่ละตัวอาจย้ายจากไม่เคยรับการดูแลเลย กลายไปเป็นระบบท่ีมีการดูแลเข้มหรือในทางกลับกัน 
ความต้องการของสัตว์เลี้ยงจึงผันแปรและขึ้นอยู่กับทั้งปูมหลังด้านพันธุกรรมของสัตว์และประสบการณ์ที่มีมาก่อน

หลักเกณฑ์ของควำมเป็นอยู่ที่ดี
 ได้เสนอหลักเกณฑ์เพื่อระบุการจัดการและที่อยู่ที่ไม่เหมาะสมส�าหรับสัตว์เกษตร ตัวอย่างเช่น สัตว์ปีก การสูญเสียขน
จ�านวนมากซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ หรือการผลัดขนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่า
สัตว์ก�าลังประสบสภาวะความเครียด ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้วิธีการวัดความเครียดท่ีทันสมัยมากกว่า และอาจให้ผลที่สับสน 
และอาจน�าไปสู่บทสรุปที่คาดเคลื่อน (Moberg, 1985; Rushen, 1991; Rodenburg and Koene, 2004) ตัวอย่างเช่น ระดับ
คอร์ติโคสเตอรอยด์ในน�้าเลือดของแม่ไก่ที่อยู่อาศัยประจ�าในกรงกว้างใหญ่อาจมีเท่ากับสัตว์ตัวอื่นซึ่งเลี้ยงในกรงที่มีจ�านวน
สัตว์ต่อกรงมากอย่างแออัด ถึงแม้ว่าเกณฑ์อื่นๆ อาจบ่งช้ีว่าแม่ไก่ท่ีเลี้ยงในกรงได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม (Craig and 
Craig, 1985; Craig et. al., 1986) ระหว่างระยะเวลาสภาวะทางสังคมที่มีความเครียด ความต้านทานต่อโรคที่เกิดจากไวรัสถูก
กด แต่ความต้านทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรียอาจมีเพิ่มขึ้น (Siegel, 1980; Gross and Siegel, 1983, 1985)
 นักวิจัยบางท่านได้เน้นความส�าคัญของเกณฑ์ทางพฤติกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Wood-Gush et al, 1975) ถึงแม้ว่า
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ท่านอื่นๆ ได้แสดงว่าการตีความหมายมีความยากล�าบากมาเกี่ยวข้อง (Duncan, 1981; Craig and Adams, 1984; Dawkins, 
1990) ในทางเดียวกัน นักวิจัยบางคน (Craig and Adam, 1984) ได้เสนอว่า การลดสมรรถภาพของสัตว์แต่ละตัว 
เป็นตัวแสดงออกที่ไวของความเครียดเร้ือรังที่ไม่ขึ้นกับการพิจารณาทางเศรษฐกิจ แต่งานวิจัยของฮิลล์ (1983) มีผลน้อยกว่า
โดยที่มีใช้เกณฑ์ต่างๆ เหมือนกัน
 ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์มีทั้งองค์ประกอบทางกายและทางจิต (Fraser and Broom, 1990; Duncan, 1993; Fraser, 
1993) ไม่สามารถใช้วิธีการใดวิธีเดียวเพ่ือประเมินระดับความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ที่เกี่ยวข้อง 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�าได้ เพื่อความสมดุลของเหตุการณ์ 
และใช้เป็นพื้นฐานของค�าแนะน�าในเล่มนี้
 D.C. Hardwick ตั้งสมมุติฐาน (อ้างอิงโดย Duncan, 1978) และ Duncan (1978) โดยพัฒนาความคิดนี้ว่า ระดับของ
ความเป็นอยู่ที่ดีที่ยอมรับได้ อยู่ภายใต้ขอบเขตอย่างกว้างขวางของสภาวะซ่ึงมีอยู่ในระบบการผลิตสัตว์เกษตรท่ีแตกต่างกัน 
ไม่ได้มีเฉพาะสถานการณ์หนึ่งในอุดมคติเท่านั้น การปรับปรุงสภาพแวดล้อมบางอย่างอาจเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีได้ แต่บางเรื่อง
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตจะต้องได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสม  โดยใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ การจัดการอย่างดีและมีผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์มาตรฐานสูงเป็นส่ิงส�าคัญในการตัดสินใจยอมรับระบบการผลิตสัตว์ระบบหนึ่งโดยเฉพาะ (Hurnik, 1988) และควร 
เน้นว่ามีความส�าคัญส�าหรับสถานที่ท�าการวิจัยสัตว์เกษตรและการสอน

สภำพแวดล้อมมหภำคและสภำพแวดล้อมจุลภำค
 ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรสภาพแวดล้อมที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งสิ่งล้อมรอบต่างๆ ทางกายภาพ 
การกินอาหาร และ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและชีววิทยา (Hafez, 1968; Curtis, 1983; Yousef, 1985a)   ควรลดความเครียด  
การเจ็บป่วย ความตาย การบาดเจ็บ และปัญหาทางพฤติกรรมมีให้น้อยท่ีสุดในสภาวะแวดล้อม  องค์ประกอบโดยเฉพาะ 
ของสภาพแวดล้อมซึ่งถือว่าจ�าเป็น ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน แสง คุณภาพอากาศ พ้ืนท่ี (รวมท้ัง ความซับซ้อนของพื้นที่) 
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความหนาแน่นของเชื้อจุลชีพ เสียง สัตว์ก่อความร�าคาญและสัตว์ผู้ล่า ปัจจัยทางโภชนาการ และน�้า 
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
 สภาพทางกายภาพของคอก เล้า โรงเรือน หรือสภาพแวดล้อมภายนอก รวมท้ังสภาพล้อมรอบทางกายภาพ 
และชีวภาพภายใน  สภาพแวดล้อมมหภาคที่เหมือนกันอาจมีสภาพแวดล้อมจุลภาคแตกต่างกัน ทั้งสภาพแวดล้อมจุลภาคและ
สภาพแวดล้อมมหภาคควรเหมาะสมกับพันธุกรรมดั้งเดิมและอายุของสัตว์ และจุดประสงค์การเลี้ยงสัตว์ สัตว์เลี้ยงสามารถ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วกับขอบเขตสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมาก แต่สัตว์บางสายพันธุกรรมมีความจ�าเป็นโดยเฉพาะ 
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ควรทราบและรู้ว่าควรจัดให้มีความเหมาะสมอย่างไร
 แม้ในบริเวณที่มีสภาพอากาศค่อนข้างปานกลาง เหตุการณ์ทางภูมิอากาศ เช่น น�้าท่วม พายุฤดูหนาว และคลื่นความร้อน 
อาจต้องจัดให้สัตว์เข้าสู่ที่ก�าบัง ควรจัดสร้างที่ก�าบัง และ (หรือ) แผงกันลม หรือแผงบังแดด ถ้าต้นไม้หรือลักษณะทางภูมิประเทศ 
ไม่ได้ให้การปกป้องอย่างเพียงพอ (Mitlöhner et al., 2001, 2002; Johnson et al., 2008; Marcillac-Embertson et al., 2009)

ควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรม
 สัตว์เกษตรบางสายพันธุ์ อาจมีความต้องการท่ีแตกต่างกันอย่างมากจากสัตว์ชนิดเดียวกันท่ีมาจากฝูงอื่นๆ (Gross  
et al., 1984) ตัวอย่างเช่น สุกรบางสายพันธุ์มีความไวโดยเฉพาะกับความเครียดเพราะว่าพวกมันมีจีนท่ีเป็นสาเหตุของ 
โรคความร้อนของร่างกายสูงอย่างรุนแรงเม่ือพวกมันได้รับความเครียดแม้เพียงเล็กน้อย (Bäckström and Kauffman, 1995) 
สัตว์ที่ได้รับการเปลี่ยนจีนอาจมีความจ�าเป็นต่อการสัตวบาลและการดูแลเป็นพิเศษ (Mench, 1998) ควรจัดท�าวิธีการปฏิบัติ
อย่างอิสระซึ่งต่างกันกับที่ใช้กับสัตว์ทั่วไป เพื่อท�าให้มั่นใจว่าสัตว์สายพันธุ์พิเศษมีความเป็นอยู่ท่ีดี ข้อมูลรายละเอียด 
เรื่องการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือทางสังคมมีกล่าวไว้ในบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
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ข้อก�ำหนดพื้นที่
 เนื้อที่พื้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ส่วนประกอบที่ก�าหนดความต้องการพื้นที่ของสัตว์ ในระบบการจัดการอย่างเข้มงวดนั้น 
รูปร่างของสิ่งล้อมรอบ ชนิดของพื้น ความสูงของเพดาน ที่ตั้งและมิติของที่ให้อาหารและน�้า ส่วนประกอบภายในสิ่งล้อมรอบ 
และส่วนประกอบทางกายภาพและทางสังคมมีผลต่อการท่ีสัตว์รู ้สึกถึงปริมาณ การรับรู้ และการใช้ (Strickland et al.,  
1979; Strickland and Gonyou, 1995)  เมื่อเป็นไปได้ควรให้สัตว์ในคอก กรง ลังไม้ คอกยกพื้นสามารถมองเห็นสัตว์ตัวอื่น 
พนักงานดูแล และกิจกรรมต่างๆ โดยที่สิ่งนี้ไม่รบกวนวัตถุประสงค์การวิจัยหรือการสอน
 ควรก�าหนดความต้องการพ้ืนที่ของสัตว์เลี้ยงตามพื้นฐานขนาดร่างกาย ความสูงจรดหัวสัตว์ ช่วงของวงจรชีวิต 
พฤติกรรม สุขภาพและสภาวะอากาศ ค�าแนะน�าทุกด้านในข้อแนะน�าฉบับนี้อ้างถึงอาณาเขตของสัตว์ (เช่น ที่ว่างที่มีให้สัตว์ใช้) 
ควรมีที่ว่างเพียงพอให้สัตว์สามารถปรับท่าทางตามปกติ รวมท้ังการยืน นอน พักผ่อน แต่งตัว กินอาหาร กินน�้า และการ 
ขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ยกเว้นมีการระบุให้เป็นอย่างอื่นโดยค�านึงถึงการทดลอง หรือความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว ์ 
เมื่อสัตว์อยู่อย่างแออัด การเพิ่มน�้าหนักตัวและคุณสมบัติเฉพาะทางสมรรถภาพอาจถูกกด (Gehlbach et al., 1966;  
Adams and Craig, 1985) และสัตว์อาจแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของพฤติกรรมความก้าวร้าว (Bryant and Ewbank, 1974; 
Al-Rawi and Craig, 1975)

อุณหภูมิ ควำมดันไอของน�้ำ และกำรระบำยอำกำศ
 อุณหภูมิของอากาศ ความดันไอของน�้า และความเร็วลมเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ส�าคัญในสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพของสัตว์เกษตร  นอกจากน้ี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ (เช่น สถานะของการติดเช้ือ) และพันธุกรรม  
(เช่นการดัดแปลงทางพันธุกรรม) มีผลต่อสมดุลอุณหภูมิของสัตว์ และต่อพฤติกรรม เมตาบอลิซึม และสมรรถภาพของสัตว์
 สัตว์เกษตรโดยส่วนใหญ่มักปรับตัวได้ง่ายต่อสภาพแวดล้อมที่มีค่าช่วงอุณหภูมิกว้าง ที่มักพบในสภาพล้อมรอบ 
กลางแจ้งโดยธรรมชาติในหลายสภาพอาณาเขตภูมิอากาศของทวีปอเมริกา เขตอุณหภูมิเป็นกลาง (Thermoneutral Zone)  
คือ ช่วงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมซึ่งสัตว์ใช้ปริมาณพลังงานจากการเผาผลาญอาหารเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ร่างกาย (NRC, 1981; Curtis, 1983; Yousef, 1985a) ภายในช่วงอุณหภูมิน้ีร่างกายไม่ต้องตอบสนองด้วยการเผาผลาญ
พลังงานเพ่ือรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงท่ี อุณหภูมิของอากาศและความดันไอของน�้าแปรเปลี่ยนอย่างมากตามท่ีตั้ง 
ทางภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เป็นระยะเวลายาวนานไม่จ�าเป็นต้องแย่ลงทุกครั้งที่สัตว์กระทบความเครียดจาก 
ความเย็นหรือความร้อน อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพรวมของการเผาผลาญพลังงานซึ่งใช้เพ่ือจุดประสงค์การสืบพันธุ ์
เมื่ออยู่นอกเขตมักใช้น้อยกว่าเมื่อมันอยู่ภายในเขตอุณหภูมิเป็นกลาง
 สภาวะอุณหภูมิที่พึงประสงค์ส�าหรับสัตว์เกษตรอยู่ภายในช่วงท่ีไม่มีการสูญเสียทางสมรรถภาพ (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 อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ) แสดงผลรวมของ
ตัวแปรหลายอย่าง ได้แก่ อุณหภูมิของอากาศ ความดันไอของน�้า ความเร็วลม อุณหภูมิของพื้นผิวโดยรอบ อายุ เพศ น�้าหนัก 
สถานะการติดเชื้อ สถานะการดัดแปลงพันธุกรรม สถานะการปรับตัว ระดับการเคลื่อนไหว ท่าทาง ระยะการสืบพันธุ์ สภาพ
ร่างกาย และสูตรอาหารสัตว์
 เพื่อเอาชนะข้อด้อยของการใช้อุณหภูมิท่ีอยู่ล้อมรอบ เป็นตัวบ่งชี้ของความสุขสบายของสัตว์เพียงอย่างเดียว มีการ
ก�าหนดดัชนีอุณหภูมิขึ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติการมีอิทธิพลของตัวแปรสภาพแวดล้อมหลายชนิดต่อสัตว์ Thom (1959) มีดัชนี
อุณหภูมิ-ความชื้น (THI) ซึ่งน�าไปใช้อย่างกว้างขวางเพื่อสภาวะปานกลางถึงร้อน ร่วมกับข้อจ�ากัดท่ีเก่ียวกับความเร็วลมและ
ปริมาณรังสีความร้อนที่รับทราบแล้ว (NOAA, 1976) ณ ขณะน้ีค่า THI ได้กลายเป็นมาตรฐานท่ียอมรับกันเองส�าหรับการ
จ�าแนกสภาพของอุณหภูมิในการทดลองสัตว์หลายอย่าง และการเลือกวิธีการปฏิบัติจัดการระหว่างฤดูกาลนอกเหนือจากฤดู
หนาว (Hahn et al., 2003)
 ค่า THI ได้ถูกใช้ต่อมาเป็นพื้นฐานดัชนีความปลอดภัยของสภาพอากาศส�าหรับปศุสัตว์ (LWSI; LCI, 1970)  



บทที่ 324

เพื่ออธิบายประเภทของความเครียดจากความร้อน ที่เกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนส�าหรับปศุสัตว์ที่ประสบกับสภาพอากาศวิกฤต  
ประเภทของ LWSI ได้แก่ ตื่นตัว (74 < THI < 79) อันตราย (79 ≤ THI < 84) และฉุกเฉิน (THI  ≥ 84) นอกจากนี้ ค่า THI  
ระหว่าง 70 และ 74 เป็นตัวบ่งช้ีให้ผู้ผลิตสัตว์ทราบว่า เขาเหล่าน้ันจ�าเป็นต้องตื่นตัว 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�าลองที่มีพื้นฐานทางสรีรวิทยา 
และนับรวมค่าความคาดเคล่ือนที่มีอยู่ในดัชนีอุณหภูมิลมหนาวสะท้าน (WCI) ซ่ึงไม่มีพื้นฐานคุณสมบัติการแลกเปลี่ยน 
ความร้อนของเนื้อเยื่อร่างกาย อย่างไรก็ดี ค่า WCI ดั้งเดิมใกล้เคียงกับการสูญเสียความร้อน และเหมือนกับสูตรการค�านวณ
ดัชนีอุณหภูมิที่รายงานโดย Ames Insley (1975) ส�าหรับแกะและโคสูตรท่ีพัฒนาโดย Ames Insley (1975) ค�านวณ 
การแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านช้ินส่วนของผิวหนังสัตว์และหนังสัตว์ที่ฟอกแล้วที่ เก็บตัวอย่างมาก่อน อย่างไรก็ด ี
เขาไม่ได้ค�านวณไขมันปกคลุมและกระบวนการควบคุมอื่นๆ ท่ีใช้ในการบรรเทาความเครียดจากความหนาว นอกจากนี้การ 
สูญเสียความร้อนของร่างกายท่ีเกี่ยวพันกับลม จะเป็นสัดส่วนกับพื้นผิวท่ีสัมผัสและไม่ใช่พื้นผิวท้ังหมดของร่างกาย ค่า 
ความคาดเคลื่อนนี้มีอยู่ในค่า WCI แบบดั้งเดิม
 ระบบระบายอากาศก�าจัดความร้อน ความดันไอของน�้า และมลพิษในอากาศจากสถานท่ีปิดล้อมของสัตว์  
(เช่น อาคารซึ่งอากาศเข้าและออกโดยผ่านทางช่องเปิดซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้) ในขณะเดียวกัน 
ก็น�าอากาศบริสุทธ์ิเข้ามา การพิจารณาหลักในการป้องกันโรคทางเดินหายใจและโรคอื่นๆ คือให้มีการระบายอากาศอย่าง 
พอเพียง เมื่อการควบคุมอุณหภูมิเป็นสิ่งวิกฤต อาจต้องการการท�าอากาศให้เย็นหรือร้อนเพื่อสนับสนุนระบบระบายอากาศ 
อาจจ�าเป็นต้องกรองหรือปรับอากาศด้วยส�าหรับการวิจัยบางชนิด
 โดยปกติ การระบายอากาศเป็นวิธีแรก ในการรักษาอุณหภูมิของอากาศและความดันไอของน�้าในสภาพแวดล้อม
จุลภาคของสัตว์ตามที่ต้องการ ปริมาณการระบายอากาศตามความจ�าเป็นจะขึ้นอยู่กับขนาด จ�านวน ชนิด อายุ สูตรอาหาร
ของสัตว์ ระบบการจัดการของเสีย และสภาวะของบรรยากาศ ควรค�านึงถึงอุปกรณ์และการปฏิบัติทางสัตวบาลในการออกแบบ
และใช้ระบบการระบายอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะความร้อนและความดันไอของน�้าภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
 ควรเพิ่มอัตราการระบายอากาศในโรงเรือนปิด (MWPS, 1989, 1990a,b) ให้มีค่าสูงขึ้นกว่าค่าต�่าสุดในฤดูหนาว  
(เพื่อก�าจัดความดันไอของน�้า สิ่งปนเปื้อน และกลิ่น ตลอดจนปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือน) จนถึงค่าสูงสุดในฤดูร้อน  
(มักมีค่าประมาณ 10 เท่าของอัตราต�่าสุด เพื่อจ�ากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในโรงเรือน ซึ่งเกี่ยวกับปริมาณรังสีแสงอาทิตย์
และความร้อนของสัตว์ที่รู้สึก) การตระหนักถึงการเพ่ิมอัตราระบายอากาศโดยเฉลี่ยมากขึ้น 10 เท่าจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน
เป็นสิ่งส�าคัญในโรงเรือนปศุสัตว์และสัตว์ปีกโดยทั่วไป ซ่ึงต้องจัดให้มีเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นแหล่งหลักของความดัน 
ไอของน�้า ความร้อน และสสารที่มีกลิ่น (ในทางอ้อม)  การค�านวณอัตราการระบายอากาศตามพื้นฐานมวลของตัวสัตว ์
จึงถูกต้องกว่าค่าซึ่งค�านวณตามบรรทัดฐานอัตราการแลกเปลี่ยนอากาศ

 ใช้ความชื้นสัมพัทธ์เป็นเกณฑ์ปกติในการจัดการส่วนประกอบความช้ืนในอากาศ อัตราการระบายอากาศ 
ในสภาพอากาศร้อนควรมีมากพอเพียง เพื่อรักษาความชื้นสัมพัทธ์ต�่ากว่า 80% ในโรงเรือนสัตว์แบบปิด (Curtis, 1983; Hinkle 
and Stromberg, 1983) ยกเว้นในสถานการณ์ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์สูงไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ในทางกลับกันอัตรา 
การระบายอากาศระหว่างอากาศหนาวควรมีค่าต�่าเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าความช้ืนสัมพัทธ์ไม่ลดค่าต�่าลงซ่ึงก่อให้เกิด 
ปัญหาสุขภาพ  ยกเว้นถ้ามีความจ�าเป็นเพื่อคุณภาพอากาศหรือการควบแน่นของไอน�้าท�าให้อัตราสูงกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
โดยธรรมดาความชื้นของบรรยากาศไม่ได้เป็นปัจจัยส�าคัญของอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพจนกระท่ัง
อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นเท่าอุณหภูมิที่ผิวตัวสัตว์ ในกรณีนี้สัตว์จะต้องพึ่งพาการระเหยเกือบท้ังหมดในการสูญเสียความร้อน  
เพื่อรักษาอุณหภูมิให้สมดุลย์กับสภาพแวดล้อม

 มีการใช้พัดลมเพ่ือเสริมการเคล่ือนที่อากาศระหว่างอากาศร้อน ถ้าการเคลื่อนท่ีของอากาศตามธรรมชาติมีเล็กน้อย 
การท�าให้เปียกโดยตรงมีประสิทธิภาพในการลดความเครียดจากความร้อนในโคและสุกร อย่างไรก็ตามท�าให้เกิดการตาย 
ของสัตว์ปีก สามารถท�าให้เปียกได้ดีท่ีสุดโดยการใช้พ่นฝอยน�้าหรือหยดน�้าลงบนตัวสัตว์โดยตรง มีการใช้เครื่องพ่นละอองน�้า
และเครื่องท�าความเย็นด้วยการระเหยของน�้า ท่ีออกแบบเพ่ือลดอุณหภูมิกระเปาะแห้งในการลดความเครียดจากความร้อน
ของสัตว์เกษตรด้วย
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 แผงกันแดดซ่ึงถูกออกแบบและบ�ารุงรักษาอย่างถูกต้องป้องกันสัตว์จากความเครียดจากความร้อน ด้วยการลด 
ปริมาณการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ถ้ามีต้นไม้อยู่ก็เป็นก�าบังแดดตามอุดมคติ ยอมรับให้ใช้หลังคากันแดดสังเคราะห์ได้
 ต้องออกแบบการระบายอากาศด้วยเครื่องจักร และมีการใช้งานท้ังช่องอากาศเข้าและพัดลมอย่างถูกต้อง เพื่อการ 
กระจายและการผสมของอากาศอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดสภาวะที่สม�่าเสมอกระจายทั่วบริเวณที่ให้สัตว์อาศัยอยู่  
การระบายอากาศด้วยเครื่องจักรมีการท�าให้เกิดความแตกต่างของแรงดันอากาศสถิตย์ระหว่างภายในและภายนอกโรงเรือน
ด้วยพัดลม น�าอากาศสะอาดเข้าและปล่อยอากาศเสียซ่ึงมีความร้อน แรงดันของไอน�้า และมลพิษในอากาศออกจากอาคาร 
ถ้าออกแบบการระบายอากาศด้วยเคร่ืองจักรอย่างถูกต้อง สามารถให้การควบคุมการแลกเปลี่ยนอากาศของโรงเรือนสัตว ์
ที่ปิดและมีฉนวนกันความร้อนในสภาพอากาศหนาว ได้ดีกว่าการระบายอากาศแบบธรรมชาติ ประสิทธิภาพของการระบาย
อากาศแบบธรรมชาติในสภาพอากาศหนาวจะข้ึนอยู่กับการออกแบบและทิศทางท่ีตั้งของอาคาร ตลอดจนชนิด จ�านวนสัตว ์
ที่อาศัยอยู่ และระยะช่วงชีวิตของสัตว์เหล่านั้น
 การระบายอากาศแบบธรรมชาติใช้การลอยตัวของความร้อนและกระแสลม เพ่ือปล่อยให้อากาศไหลผ่านช่อง 
ของผนังหรือที่ขอบรอบนอกของอาคาร การระบายอากาศแบบธรรมชาติมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษส�าหรับโรงเรือนเย็น  
(เช่น โรงเรือนที่ไม่มีการจ่ายความร้อนนอกเหนือจากความร้อนของสัตว์) ในท่ีที่มีสภาพอากาศปานกลาง อย่างไรก็ตาม 
มักแนะน�าการใช้ผนัง ฝ้าเพดานและพื้นที่มีฉนวนเพ่ือลดการควบแน่นของไอน�้า อัตราการแลกเปลี่ยนอากาศที่จ�าเป็น 
เพ่ือก�าจัดความดันไอน�้าที่สัตว์สร้างขึ้นและการระเหยของน�้าจากพื้นผิวของสภาพแวดล้อม ท�าให้อุณหภูมิอากาศภายใน 
โรงเรือนเย็นลงใกล้เคียงกับค่าของอุณหภูมินอกอาคาร  ถ้าระบบน�้าและท่อน�้าถูกปกคลุมจากการเป็นน�้าแข็ง อุณหภูมิต�่า 
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน คือ จุดที่มูลสัตว์กลายเป็นน�้าแข็ง ถึงแม้ว่าอุณหภูมิ ณ จุดนี้อาจเย็นเกินไปส�าหรับสัตว์บางชนิด
หรือบางช่วงของวงจรชีวิต ม่านหรือแผงกันลมอัตโนมัติ ฝ้าเพดานติดฉนวน และพัดลมหมุนเวียนอากาศช่วยควบคุมและ 
ส่งเสริมระบบการระบายอากาศ
 การระบายอากาศในโรงเรือนส�าหรับลูกสัตว์เกิดใหม่ระหว่างสภาวะอากาศหนาวเย็น ควรรักษาคุณภาพอากาศ 
ที่มีความดันไอน�้าและมลพิษอ่ืนๆ ซึ่งยอมรับได้ด้วยโดยไม่ท�าให้สัตว์หนาวสั่น ความเร็วลมที่ผ่านสัตว์อายุน้อยควรต�่ากว่า 
0.25 เมตร/วินาที (50 ฟุต/นาที) ไม่ควรมีลมแรงพัดผ่านลูกสัตว์ปีกหรือลูกสุกร
 การระบายอากาศในโรงเรือนสัตว์ระหว่างสภาพบรรยากาศร้อน อุ่น หรือหนาว ควรรักษาความร้อนให้สัตว์สบาย 
เท่าที่ท�าได้  อัตราการระบายอากาศในอุดมคติควรมีสูงมากพอ เพื่อป้องกันอุณหภูมิภายในโรงเรือนจากอุณหภูมิภายนอกท่ี 
สูงเกินไป (ขีดจ�ากัดอุณหภูมิเพิ่มขึ้น; Curtis, 1983) โดยมากกว่า 3°ซ (5°ฟ) เมื่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมมากกว่า 32°ซ (90°ฟ) 
ส�าหรับสัตว์เล็ก และมากกว่า 25°ซ (78°ฟ) ส�าหรับสัตว์ใหญ่ในบริเวณแห้งแล้งมากหรือกึ่งแห้งแล้งซึ่งโอกาสสูญเสียความร้อน 
มีมาก อุณหภูมิของอากาศอาจขึ้นสูงถึง 43°ซ (110°ฟ) เป็นเวลา 1 ถึง 2 วันหรือนานกว่าโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
ที่ดีของสัตว์ ถ้าสัตว์ได้ปรับตัวโดยให้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 การออกแบบระบบระบายอากาศควรอยู่บนพื้นฐานการก่อสร้างอาคารและอัตราความดันไอของน�้าและการสร้าง
ความร้อนของสัตว์ที่อาศัยอยู่ (Curtis, 1983; Hinkle and Stromberg, 1983) กรอบอ้างอิงคือสภาพแวดล้อมจุลภาคของสัตว์ 
ตัวอย่างเช่น ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ นิยมให้ลูกโคที่ใช้ทดแทนโคนมสาวอยู่ในโรงเรือนของลูกโคเป็นท่ีให้ความสบาย   
ถึงแม้ว่าโรงเรือนให้สภาพแวดล้อมจุลภาคที่หนาวเย็นส�าหรับลูกโคในฤดูหนาวในแนวเส้นรุ้งตอนเหนือ ถ้าได้รับการดูแล 
อย่างถูกต้องลูกโคก็ยังอยู่ได้อย่างสบาย (MWPS, 1995) ในโรงเรือนปิดระหว่างระยะเวลาอากาศร้อน อาจต้องเพิ่ม 
ความสามารถการระบายอากาศ (การแลกเปลี่ยนอากาศ 60 ครั้ง/ชั่วโมงหรือมากกว่า) 
 ในโรงเรือนสัตว์ปิดทึบ ทั้งอุณหภูมิสภาพแวดล้อมและคุณภาพอากาศขึ้นอยู ่กับการท�าหน้าที่อย่างต่อเน่ือง 
ของระบบระบายอากาศ ระบบเตือนโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งพึงปรารถนา เพื่อเตือนบุคลากรผู้ดูแลสัตว์และยามรักษา 
ความปลอดภัยเมื่อไฟฟ้าดับ และมีสภาพแวดล้อมเกินขีดที่ทนได้ (Clark and Hahn, 1971) และควรค�านึงถึงการมีเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าใช้ ณ สถานที่
 เมื่อออกแบบระบบระบายอากาศ ควรค�านึงถึงความดันอากาศสัมพัทธ์ระหว่างบริเวณห้องสัตว์และส่วนบริการ 
ของอาคารเลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดการน�าเช้ือโรคในอากาศหรือสารพิษในอากาศ ท่ีอาจเข้าสู่ส่วนบริการให้มีน้อยท่ีสุด ควรเสาะหา
ค�าแนะน�าของวิศวกรเกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น เพื่อการออกแบบและการใช้ค�าแนะน�าของอุปกรณ์ระบายอากาศ
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คุณภาพอากาศ
 คุณภาพอากาศ หมายถึง ธรรมชาติของอากาศโดยค�านึงผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ตลอดจน
มนุษย์ที่ท�างานกับสัตว์เหล่านี้ คุณภาพอากาศมักบ่งบอกถึงส่วนประกอบของอากาศบางอย่าง ก๊าซ ฝุ่นละออง และละออง
ของเหลว รวมทั้งสิ่งต่างๆ ซึ่งน�าเชื้อจุลชีพหลากหลายชนิด
 การระบายอากาศ การจัดการของเสีย และการสัตวบาลอย่างดีมักส่งผลให้มีคุณภาพอากาศที่ยอมรับได้ ก๊าซแอมโมเนีย 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คาร์บอนโมนอกไซด์ และมีเทนเป็นก๊าซพิษที่ต้องค�านึงถึงมากที่สุดในสถานที่เลี้ยงสัตว์ (Curtis, 1986) นอกจาก
นี้ OSHA (1995) ก�าหนดระดับการคุกคามที่ยอมรับได้ส�าหรับพนักงานซึ่งได้รับก๊าซเหล่านี้ 8 ชั่วโมงทุกวันท�างาน ความเข้มข้น 
ของแอมโมเนียซึ่งสัตว์ได้รับทั่วไปควรน้อยกว่า 10 ppm และไม่ควรเกิน 25 ppm แต่ไม่ควรมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์หากเกิน
พิกัดเพียงชั่วขณะ (Von Borell et al., 2007) ความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เปรียบเทียบกันได้ คือ 10 และ 50 ppm  
ตามล�าดับ ความเข้มข้นของคาร์บอนโมนอกไซด์ (เพิ่มขึ้นจากเครื่องท�าความร้อนที่ไม่มีการระบายอากาศ) ในอากาศที่สัตว์หายใจ
เข้าไม่ควรสูงเกิน 150 ppm และก๊าซมีเทน (ซ่ึงระเบิดได้ท่ีระดับความเข้มข้นในอากาศ) ไม่ควรสูงเกิน 50,000 ppm ต้องจัด 
ให้มีการระบายอากาศเป็นพิเศษเมื่อสูบของเสียในบ่อเก็บใต้พื้นทิ้ง เพราะว่าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสัตว์และมนุษย์จากก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และจากก๊าซมีเทนซึ่งถูกปล่อยออกมา
 มีปัจจัยหลายอย่างที่กระทบต่อความหนาแน่นของฝุ่นในอากาศ ได้แก่ ความช้ืนสัมพัทธ์ การเคลื่อนไหวของสัตว์ 
ความเร็วลม และชนิดของอาหาร ความหนาแน่นของฝุ่นมีค่าต�่ากว่า เมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่าสูง มีการเคลื่อนไหวของ 
สัตว์อย่างมาก และความเร็วลมสูงกวนละอองฝุ่นได้มากกว่า และท�าให้มันลอยอยู่ได้นานกว่า ไขมันและน�้ามันที่เพิ่มลง 
ในอาหารช่วยลดการเกิดฝุ่น (Chiba et al., 1985) จุลชีพและก๊าซพิษต่างๆ อาจจับกับฝุ่นละอองในอากาศ
 OSHA (1995) ก�าหนดระดับค่าฝุ่นละอองที่ยอมรับได้ บนพื้นฐานการคุกคามคนงาน 8 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่ใส ่
หน้ากาก ระดับค่าฝุ่นละอองของฝุ่นที่ถูกหายใจเข้าท่ียอมรับได้ คือ 5 มก/ม3 (มีขนาดละออง 5 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่า)  
และ 15 มก/ม3 ส�าหรับฝุ่นทั้งหมด ถึงแม้ว่าสัตว์สามารถทนฝุ่นเฉ่ือยที่ระดับสูงกว่าโดยไม่มีความสูญเสียท่ีต่อสุขภาพหรือ 
ความเป็นอยู่ที่ดีที่พบได้ (Curtis an d Drummond, 1982) ควรลดความหนาแน่นของฝุ่นในโรงเรือนสัตว์ให้มีน้อยที่สุด
 ควรลดความเข้มข้นของเชื้อจุลชีพในอากาศให้มีน้อยที่สุด ควรควบคุมฝุ่นและความดันไอของน�้า ระบบระบายอากาศ
ควรสกัดกั้นการผสมของอากาศจากสภาพแวดล้อมจุลภาคที่ติดเชื้อ ไม่ให้ปนกับอากาศที่มาจากสภาพแวดล้อมจุลภาคที่ไม่ติดเชื้อ

แสงสว่ำง
 ควรมีแสงสว่างกระจายสม�่าเสมอทั่วโรงเรือนส�าหรับสัตว์ มีการส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อช่วยด�ารงการปฏิบัติทาง
สัตวบาลอย่างดี และยอมให้มีการสังเกตอาการสัตว์ได้อย่างเหมาะสม คงความเป็นอยู่ท่ีดีของสัตว์ และสภาวะส�าหรับ 
การท�างานของพนักงานอย่างปลอดภัย บรรทัดฐานส�าหรับระบบแสงสว่างในสถานที่เลี้ยงสัตว์มีอยู่(MWPS, 1987b)
 ถึงแม้ว่ามีการใช้แบบแผนการจัดการแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจ�าในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว ์
อยู่อย่างมากมาย เพื่อสนับสนุนสมรรถภาพการสืบพันธุ์และการแพร่ขยายพันธุ์ แต่ยังไม่มีข้อก�าหนดที่ระบุชัดเจนส�าหรับ 
การรักษาสุขภาพและความคงท่ีทางสรีรวิทยาของสัตว์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ดี ควรให้สัตว์ได้รับระยะเวลามืดสว่างตลอดวงจร
เวลา 24 ชั่วโมง ยกเว้นโปรโตคอลระบุให้เป็นอย่างอ่ืน เอกสารอ้างอิงเรื่องแสงสว่างและระยะเวลามีแสงสว่างของสัตว ์
แต่ละชนิดให้ดูบทที่ 6 ถึง 11  อาจใช้แสงสีแดงหรือแสงสลัวถ้าจ�าเป็น เพื่อควบคุมปัญหาต่างๆ เช่น การจิกขนกันของสัตว์ปีก 
และการกัดหางกันของปศุสัตว์
 การจัดให้มีการควบคุมความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงได้ และการซ่อมบ�ารุงโคมไฟฟ้าตามปกติ ช่วยท�าให้มั่นใจว่า 
ความเข้มของแสงมีความเหมาะสมกับการประหยัดพลังงานและความจ�าเป็นของสัตว์ (ตามท่ีสัตว์เหล่านั้นรับรู้) ตลอดจน 
การให้ความเข้มแสงอย่างเพียงพอส�าหรับบุคลากรซึ่งก�าลังท�างานในห้องสัตว์ อาจให้มีระบบไฟแสงสว่างท่ีมีการควบคุมเวลา
หรือให้แสงตามจ�าเป็นเพื่อให้มีวงจรกลางวันกลางคืน ควรตรวจเช็คเครื่องตั้งเวลาเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าท�างานอย่างถูกต้อง

กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและกำรสุขำภิบำล
 ระบบการการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับสถานที่ใดๆ เพื่อดูแลสัตว์อย่างเข้มงวด ระบบ 
มีเป้าหมาย ดังนี้  
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• มีสถานที่สะอาดที่ยอมรับได้ เพื่อรักษาระดับสุขภาพของพนักงาน และสุขภาพกับการแพร่ขยายพันธุ์สัตว์  
  เพื่อป้องกันมลภาวะของน�้า ดิน และอากาศ

• เพื่อลดการเกิดกลิ่นและฝุ่นให้มีน้อยที่สุด
• เพื่อลดสัตว์ก่อความร�าคาญและปรสิตให้มีน้อยที่สุด
• เพื่อปฏิบัติตามข้อก�าหนดการตรวจสอบสุขาภิบาล และ
• เพื่อปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย กฎข้อบังคับและนโยบายของท้องถิ่น ของรัฐ และของรัฐบาลกลาง

 MWPS (1993) อธิบายการวางแผนและการออกแบบสถานที่และอุปกรณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลส�าหรับปศุสัตว์
 การท�าตามแผนที่ก�าหนดไว้เพ่ือท�าให้มั่นใจได้ว่าสัตว์ได้รับการเลี้ยงให้อยู่ในสภาพแห้งและสะอาด และได้รับสิ่ง 
ล้อมรอบซึ่งสบายและเอ้ือต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลที่ดีจ�าเป็นส�าหรับสถานที่เลี้ยงดูสัตว์เข้มงวด  พนักงานดูแลสัตว์และ 
เจ้าหน้าที่มืออาชีพควรเข้าใจหลักเกณฑ์ของการสุขาภิบาลท่ีดี การสุขาภิบาลท่ีระดับต่างกันอาจมีความเหมาะสมภายใต้
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกเก็บอยู่ในถุง บ่อ บ่อกลางแจ้ง บนพื้นดินหรือแบบอื่น  
และระบบที่อยู่ของสัตว์เป็นอย่างไร ในบางกรณีอาจจงใจให้สัตว์สัมผัสสิ่งปฏิกูลของตัวเองเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ควรจัดท�าและ 
ใช้แผนการสุขาภิบาลของสถานที่เลี้ยงสัตว์เกษตรแต่ละแห่งซ่ึงเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ควรท�าความสะอาดในของ 
ตัวอาคาร ทางเดิน พื้นที่เก็บของ ห้องก่อนเข้าห้องสัตว์ และบริเวณอื่นๆ อย่างสม�่าเสมอและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม
 ควรน�าขยะภายในภาชนะที่ใช้ใส่ของเสียไปท้ิงบ่อยๆ และควรท�าความสะอาดอุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาดบ่อยๆ 
การใช้ถุงบุด้านในถังขยะและการล้างถังขยะสม�่าเสมอเป็นการปฏิบัติที่ดี
 สัตว์มีจุลชีพอยู ่ในร่างกายซึ่งสามารถท�าให้เกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ชนิดอื่นๆ  ดังนั้น ควรก�าจัดสิ่งปฏิกูล 
อย่างสม�่าเสมอ ยกเว้นถ้ามีการใช้ระบบการปูวัสดุรองนอนอย่างหนา หรือการจัดเก็บเพื่อกักสิ่งปฏิกูลไว้ และควรมีโปรแกรม
เพื่อการฆ่าเชื้อที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดเชื้อก่อโรคในสภาพแวดล้อมให้มีอยู่น้อยที่สุด
 ในการท�าความสะอาดขั้นสุดท้าย ควรก�าจัดสิ่งสกปรกอินทรีย์ออกจากอุปกรณ์และจากผิวของพื้น ผนังและฝ้าเพดาน
ให้หมด ถ้าการบรรลุประสิทธิภาพของการสุขาภิบาลต้องขึ้นกับความร้อน อุปกรณ์เครื่องท�าความสะอาดควรสามารถจ่ายน�้า 
ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า 82°ซ (180°ฟ) เมื่อใช้ในการฆ่าเช้ือด้วยน�้ายาฆ่าเช้ืออุณหภูมิของน�้าท่ีใช้ล้างอาจเย็นกว่า ถ้าไม่มี
เครื่องอาจล้างพื้นผิวของอุปกรณ์ให้สะอาดด้วยมือร่วมกับสารซักฟอกที่เหมาะสมและน�้ายาฆ่าเชื้อร่วมกับการขัดถูอย่างแรง
 ระยะเวลาระหว่างการใช้โรงเรือนอย่างเข้มงวดให้สัมฤทธิ์ผลอาจกระทบสุขภาพและสมรรถภาพของสัตว์ ในการ
จัดการสถานที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการจัดการโรคในบางสถานะ มีการฆ่าเชื้อโรงเรือนสัตว์อย่างสมบูรณ์ในช่วงท่ีไม่ได้ใช้งาน 
เมื่อสัตว์มีการเข้าออกพร้อมกัน
 โปรแกรมการหมุนเวียนทุ่งหญ้ากับไร่ธัญพืชเพื่อการพักทุ่งหญ้า และโปรแกรมเพื่อยอมให้สัตว์ชนิดอื่นแทะเล็มหญ้า
สามารถช่วยในการควบคุมโรคและปรสิตที่เกิดจากดิน การใส่ปุ๋ยด้วยการแผ่มูลสัตว์บนทุ่งหญ้าเป็นการปฏิบัติจัดการท่ีด ี
และยอมรับได้ แต่อาจแพร่สารพิษและเช้ือก่อโรคต่างๆ (Wray and Sojka, 1977) ควรระมัดระวังเมื่อทราบว่ามูลของ 
สัตว์ติดเชื้อก่อโรคและควรพิจารณาวิธีการก�าจัดของเสียด้วยวิธีอื่น
 โปรแกรมสุขภาพสัตว์ควรก�าหนดเกณฑ์การเก็บ การจับ และการใช้สารเคมีท่ีมุ่งหมาย เพ่ือฆ่าเช้ือจุลชีพและปรสิต 
ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีด�าเนินการป้องกัน การให้ภูมิคุ้มกัน การรักษา และการทดสอบส�าหรับโรคติดเชื้อที่มีอยู่ในท้องที่
 เมื่อตรวจพบเชื้อก่อโรครุนแรง อาจจ�าเป็นต้องฆ่าเช้ือสภาพแวดล้อม การก�าจัดพ้ืนท่ีช้ืนแฉะและมีดินโคลนใน 
สภาพทุ่งหญ้าอาจท�าไม่ได้ แต่มีทางเลือกโดยการยืดระยะเวลาการพักทุ่งหญ้า อาจต้องขูดผิวคอกสัตว์แห้ง (drylot) ออก 
และเติมใหม่ด้วยวัสดุท่ีไม่ปนเปื้อน การท�าความสะอาดโรงเรือนสัตว์อย่างละเอียดอาจตามด้วยการฆ่าเชื้อ การเลือกสาร 
ฆ่าเชื้อควรอยู่บนพื้นฐานความรู้เรื่องเชื้อที่มีโอกาสก่อโรค และความไวของเช้ือต่อสารฆ่าเช้ือเฉพาะต่างๆ (Meyerholz and 
Gaskin, 1981a,b)
 อุปกรณ์และครุภัณฑ์บางชนิด (เช่น การท�าให้ปลอดเช้ือด้วยเครื่องอบด้วยความร้อน หรือด้วยก๊าซ) เป็นสิ่งจ�าเป็น 
เมื่อมีเชื้อจุลชีพบางอย่างอยู่ และใช้กับสถานที่และฝูงสัตว์พิเศษเฉพาะ ยกเว้นในกรณีพิเศษต่างๆ (เช่น สัตว์ท่ีปลอดเชื้อ
จ�าเพาะ) ถ้าใช้วัสดุสะอาดต่างๆ ที่ได้รับมาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ อาจไม่จ�าเป็นต้องท�าให้อุปกรณ์ อาหาร และวัสดุรองนอน
ปลอดเชื้อเป็นประจ�า  ควรใช้ระบบส�าหรับตรวจสอบอุปกรณ์ในบริเวณที่ใช้สารอันตรายทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพ
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อาหารและน�้า

 จะต้องให้อาหารและน�้าแก่สัตว์อย่างสม�่าเสมอ ตามก�าหนดเวลาเป็นประจ�า โดยสอดคล้องกับความต้องการ 
ซ่ึงได้ก�าหนดไว้ส�าหรับสัตว์แต่ละชนิดโดย NRC (1985, 1988, 1994, 2001, 2007) และตามท่ีแนะน�าไว้ส�าหรับพื้นที ่
ทางภูมิศาสตร์ เมื่อต้องมีการยกเว้นตามที่โปรโตคอลการทดลองหรือการแนะน�าก�าหนด สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการให้เหตุผล
สมควรในโปรโตคอล และอาจต้องมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ (IACUC)  ต้องออกแบบและวางที ่
ให้อาหารและน�้าในต�าแหน่งที่สัตว์เข้าถึงได้ง่ายโดยปราศจากการแก่งแย่งจนเกินควร (NRAE, 1990; Lacy, 1995; Pirkelmann, 
1995; Taylor, 1995)
 ต้องให้มีน�้าอย่างพอเพียงเพื่อสนองความจ�าเป็นประจ�าวันของสัตว์ ต้องท�าความสะอาดรางให้น�้า อ่างหรืออุปกรณ์ 
ให้น�้าอย่างอื่นตามความจ�าเป็น เพื่อท�าให้มั่นใจว่าสัตว์ได้รับน�้ากินพอเพียง และเพื่อป้องกันการแพร่จุลชีพ หรือโรคที่เก่ียวกับ
การปนเปื้อน หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยืนยันแล้วควรทดสอบคุณภาพแหล่งน�้าที่ไม่ใช่ของเทศบาลเป็นครั้งคราว
 ควรเก็บครุภัณฑ์และอาหารปริมาณมากในบริเวณที่เหมาะสมและตามที่จัดไว้ (MWPS, 1987a) ต้องบ�ารุงรักษา 
ตู้เก็บอาหารปริมาณมากและถังอาหาร และปิดฝาให้สนิทเพื่อไม่ให้สัตว์ก่อความร�าคาญเข้า ป้องกันการปนเปื้อนด้วยน�้าและ 
การเจริญของจุลชีพ ภาชนะท่ีใช้เก็บควรสะอาดตามความจ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจคุณภาพอาหาร ควรท�าความสะอาดบริเวณ 
โดยรอบภาชนะต่างๆ เป็นประจ�า เช่น บริเวณแท่นหมุนรองถังอาหาร ควรเก็บถุงอาหารห่างจากพื้นบนแท่นหรือหิ้ง และ 
ควรปิดฉลากทุกถุงแสดงสิ่งที่บรรจุ วันที่ผลิต หรือวันที่ที่ต้องใช้ให้หมด  ควรเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีการซึ่งป้องกันการปนเปื้อน
สารเคมี และ/หรือสัตว์ก่อความร�าคาญ ตัวอย่างเช่น ควรเก็บถุงอาหารที่เปิดแล้วในภาชนะปิด  ควรท�าความสะอาดวัสดุ 
และอุปกรณ์การผสม อุปกรณ์การขนส่ง และที่ให้อาหาร/บริเวณที่ให้อาหารเป็นประจ�าเพื่อท�าให้มั่นใจว่าสัตว์ได้รับอาหาร
อย่างพอเพียง และป้องกันการติดต่อโรคที่เกี่ยวกับจุลชีพหรือท่ีเก่ียวกับสารปนเปื้อน ควรให้อาหารท่ีถูกใส่อยู่ในรถเข็น 
หรืออุปกรณ์อย่างอื่นโดยทันที หรือปิดคลุมไว้เพ่ือหลีกเลี่ยงการดึงดูดสัตว์ก่อความร�าคาญ  ควรจัดท�าโปรแกรมควบคุมสัตว์ 
ก่อความร�าคาญอย่างมีประสิทธิภาพในบริเวณเก็บอาหาร พนักงานผู้ดูแลสัตว์ควรตรวจสอบอาหารตามปกติเพื่อระบุว่า 
ความผิดปกติที่เห็นได้ด้วยตา เช่น รา สิ่งแปลกปลอม หรือมูลสัตว์ ไม่ควรให้อาหารที่ผิดปกติเช่นนี้แก่สัตว์จนกว่าส่วนประกอบ
ผิดปกติถูกก�าจัดออก หรือพิจารณาว่าอาหารนั้นปลอดภัย  ควรเก็บสารพิษต่างๆ (Osweiler, 1985) ในบริเวณที่จัดไว้ห่างจาก
อาหารและสัตว์ เพื่อหลีกเลี่ยงการกินโดยอุบัติเหตุ

สภำพแวดล้อมทำงสังคม
 สัตว์เกษตรเป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติ และการแยกสัตว์ออกจากสังคมท�าให้สัตว์เครียด (Gross and Siegel, 1981; 
Marsden and Wood-Gush, 1986) สัตว์เกษตรซึ่งใช้ในการวิจัยและการทดสอบ โดยปกติอยู่เป็นฝูงหรือกลุ่มภายใต้สภาวะ 
ตามธรรมชาติ เมื่อท�าได้ควรเลี้ยงเป็นคู่ หรือกลุ่ม  Mench และคณะ (1992) ได้อภิปรายข้อควรค�านึงที่เกี่ยวกับการให ้
สัตว์เกษตรอยู่เป็นสังคม ถ้าให้สัตว์อยู่เป็นสังคมไม่ได้เพราะว่าโปรโตคอลการทดลอง หรือเพราะว่าความก้าวร้าวของสมาชิก
กลุ่มที่ท�าให้สัตว์บาดเจ็บโดยไม่สามารถป้องกันได้ ควรให้สัตว์อยู่เด่ียวโดยการได้เห็น ได้ยิน และ (หรือ) การได้กลิ่นสมาชิก 
สัตว์ชนิดเดียวกันตัวอื่นๆ  การมีสังคมกับมนุษย์และการสัมผัสกับมนุษย์ในทางบวกเป็นประจ�าก็เป็นผลดีเช่นกัน (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�าได้

กำรแยกสัตว์แต่ละชนิดออกจำกกัน
 มักเก็บสัตว์เกษตรต่างชนิดกันไว้ในอาณาเขตแยกจากกัน เพ่ือลดการขัดแย้งระหว่างชนิดของสัตว์ โดยท�าตาม 
ความจ�าเป็นทางสัตวบาลและสภาพแวดล้อมของสัตว์ต่างๆ และเอื้อต่อการวิจัยและการทดสอบ อย่างไรก็ตาม โปรโตคอลวิจัย
หรือหลักสูตรบางอย่างต้องการเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ร่วมกัน การออกแบบสถานที่และการปฏิบัติทางสัตวบาลมีอิทธิพล ซึ่งการ 
แยกสัตว์จากกันนี้สามารถท�าได้ส�าเร็จโดยวิธีที่รับรองความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์หรือไม่  การรวมสัตว์ชนิดท่ีเข้ากันได้ (เช่น  
แกะกับโค) ในสภาวะการเลี้ยงปล่อยทุ่งสามารถท�าส�าเร็จได้ง่ายกว่าการเลี้ยงในโรงเรือนอย่างเข้มงวด สัตว์บางชนิดสามารถ
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เก็บการติดเช้ือแบบไม่แสดงอาการ หรืออยู่ในระยะฟักตัวซึ่งสามารถติดต่อไปยังสัตว์ชนิดอ่ืนซึ่งเลี้ยงอยู่ใกล้กัน ท�าให้เกิด 
โรคทางคลินิคและความตาย ดังนั้น สัตวแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมควรแนะน�าวิธีปฏิบัติทางสุขภาพ
และชีวนิรภัยอย่างเหมาะสมถ้าจะเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ร่วมกัน

กำรแยกสัตว์ออกจำกกันตำมแหล่งที่มำ หรือ อำยุ
 สัตว์ที่ได้รับมาจากแหล่งต่างกันมักมีสถานะจุลชีพแตกต่างกัน มักให้สัตว์เหล่าน้ีอยู่แยกกันอย่างน้อยจนกระทั่ง
สามารถระบุสถานะทางจุลชีพได้ (เช่น การตรวจทางน�้าเหลือง การเพาะเช้ือจุลชีพ การตรวจปรสิตในมูลสัตว์ด้วยเทคนิค 
การแขวนลอย) หรือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ (เช่น การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ การรักษา การคัดเลือก) เพื่อป้องกันการติดต่อ
โรค แนะน�าให้แยกสัตว์ตามอายุด้วยเพื่อลดการติดต่อโรคและควบคุมปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดสัตว์ให้อยู่เป็นกลุ่มตามอายุ
หรือขนาดเท่ากัน อาจท�าให้เข้าถึงแหล่งอาหารได้อย่างเท่าเทียมกันและลดการบาดเจ็บ แผนการน�าสัตว์ทั้งหมดเข้าออก 
พร้อมกันเป็นตัวอย่างของการแยกสัตว์ตามกลุ่มอายุ อย่างไรก็ดี การให้สัตว์อยู่คละกลุ่มก็ยอมรับได้ถ้ามีความเสี่ยงต่อโรคต�า่ 
การปฏิบัติทางสัตวบาลดี และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมยอมรับได้ หรือเป็นสิ่งจ�าเป็น (เช่น แม่โคท่ีก�าลังเลี้ยงลูก) สัตวแพทย์ 
ผู ้มีคุณสมบัติหรือผู ้จัดการโรงเรือนสัตว์ควรท�างานร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดที่อยู ่สัตว์และการปฏิบัติทางสัตวบาลซึ่ง 
ประกันสุขภาพสัตว์และความเป็นอยู่ที่ดีขณะปฏิบัติตามเป้าของการวิจัย และ (หรือ) การสอนด้วย

การสัตวบาล

บุคลำกรผู้ดูแลสัตว์
 นักวิจัยหลักหรือหัวหน้างานการจัดการสัตว์ควรท�าให้พนักงานดูแลสัตว์ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเขา  
ทั้งระหว่างชั่วโมงท�างานปกติและฉุกเฉิน ควรจัดท�าโปรแกรมการปฏิบัติทางสัตวบาลพิเศษในกรณีฉุกเฉิน
 ผู้จัดการสถานที่วิจัยมีหน้าท่ีท�าให้ม่ันใจว่าบุคลากรผู้ดูแลสัตว์เกษตรซึ่งใช้ในการวิจัยและการสอน มีคุณสมบัติหรือ 
ได้รับการฝึกฝนอบรมอย่างเหมาะสม  อาจมอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้ IACUC  ต้องท�าบันทึกการมีคุณสมบัต ิ
โดยประสบการณ์ และ (หรือ) การฝึกฝนอบรมเหมาะสม ผู้จัดการสถานท่ีวิจัยต้องท�าให้มั่นใจว่าบุคลากรผู้ดูแลสัตว์รับทราบ
หน้าที่ความรับผิดชอบของเขาระหว่างช่ัวโมงท�างานและนอกเวลาชั่วโมงท�างานปกติ ต้องจัดท�าโปรโตคอลส�าหรับการดูแล
ฉุกเฉินและมีให้บุคลากรทุกคน

กำรสังเกตสัตว์
 ควรสังเกตอาการสัตว์ท่ีอยู่ในการดูแลอย่างเข้มงวด และได้รับการดูแลทุกวันโดยผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกฝนอบรมและ 
มีประสบการณ์ ต้องมีแสงสว่างเพียงพอที่เอื้อต่อการตรวจดูสัตว์ ในบางสถานการณ์อาจจ�าเป็นต้องสังเกตหรือดูแลสัตว์ 
บ่อยกว่าปกติ (เช่น ระหว่างการคลอดลูก การฟื้นจากการผ่าตัด การกักอยู่ในคอกส�าหรับตรวจเมตาบอลิซึม หรือการหาย 
จากการเจ็บป่วย) ภายใต้สภาพการเลี้ยงปล่อย ได้แก่ แปลงปล่อยขนาดใหญ่หรือทุ่งหญ้า ควรสังเกตอาการสัตว์บ่อยเพียงพอ
เพื่อพบเห็นการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ ให้ตระหนักถึงความจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติฉุกเฉิน  
และท�าให้มั่นใจว่าอาหารและน�้ามีอยู ่อย่างพอเพียง ต้องจัดท�าแผนภัยพิบัติเพ่ือสังเกตอาการและให้การดูแลระหว่าง 
สภาพอากาศหรือสถานะฉุกเฉินทางสุขภาพ ควรบันทึกการสังเกตสัตว์โดยไม่ค�านึงถึงสภาพการให้การดูแล และรายงานปัญหา
ทางสัตวบาลหรือสุขภาพไปยังผู้จัดการสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม

กำรดูแลฉุกเฉิน วันหยุดสุดสัปดำห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ต้องมีวิธีการสื่อสารอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีกรณีเหตุฉุกเฉินบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยและ 
อัคคีภัยต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบดูแลสัตว์เกษตร ควรติดประกาศชื่อและข้อมูลส�าหรับการติดต่อของบุคคล 
เหล่าน้ันให้เห็นเด่นชัดในสถานท่ีดูแลสัตว์ และควรให้ข้อมูลกับแผนกรักษาความปลอดภัยหรือศูนย์โทรศัพท์ ถ้าการปิดประกาศชื่อ
และข้อมูลส�าหรับการติดต่อของบุคคลเหล่านั้นท�าให้มีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย ควรใช้เบอร์ติดต่อของศูนย์
รักษาความปลอดภัยหรือศูนย์บัญชาการแทน สถาบันต้องท�าให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถติดต่อการบริการฉุกเฉินได้ตลอดเวลา
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 สถาบันต้องรับประกันว่ามีการดูแลสัตว์ทุกวันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เมื่อ 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดงานอย่างกระทันหันและในสถานการณ์ฉุกเฉิน บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายงานในวันหยุด 
สุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะต้องมีคุณสมบัติเพื่อท�างานตามมอบหมาย  ควรสนับสนุนการฝึกอบรมให้พนักงานท�างาน
อื่นข้ามสายงานได้ และมีการจัดท�าวิธีด�าเนินงานเพื่อประกันการดูแลสัตว์อย่างสม�่าเสมอและมีคุณภาพสูง ต้องมีการดูแล
ฉุกเฉินทางสัตวแพทย์อยู่พร้อมหลังชั่วโมงการท�างาน วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 ในกรณีมีสภาวะอากาศหรือภัยพิบัติตามธรรมชาติท�าให้ไม่สามารถให้อาหารสัตว์ได้ชั่วคราว ควรพยายามทุกวิถีทาง
ให้สัตว์มีน�้ากินอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรให้เกิดการขาดอาหารนานถึง 48 ชั่วโมงเพราะมีอันตรายรุนแรงต่อสุขภาพโค แกะ แพะ ม้า 
สัตว์ปีก หรือสุกรปกติรุ่นหนุ่มสาวที่มีความสมบูรณ์ของร่างกาย หรือโตเต็มวัย ควรให้อาหารสัตว์อายุน้อยมากที่ไม่มีแม่เลี้ยงดู
ทุกๆ 24 ชั่วโมง

แผนงำนฉุกเฉิน
 ต้องจัดท�าแผนฉุกเฉินที่เฉพาะเจาะจงกับพ้ืนท่ีเพื่อดูแลสัตว์เกษตรซ่ึงใช้ส�าหรับการวิจัยและการสอน ควรมีเป้าหมาย
ของแผนเพื่อให้การจัดการและการดูแลสัตว์อย่างถูกต้องไม่ว่าในสภาวะใดๆ  อย่างไรก็ดีอาจมีบางสภาวะผิดปกติและวิกฤต 
ซึ่งจะให้การดูแลสัตว์โดยทันทีและมั่นใจว่าบุคลากรมีความปลอดภัยในเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้
 ควรระบุชื่อพนักงานหรือต�าแหน่งในแผนฉุกเฉิน ซึ่งพิจารณาว่ามีความจ�าเป็นเพ่ือให้การจัดการและการดูแลสัตว์
อย่างถูกต้อง พนักงานเหล่านั้นควรเข้าใจล่วงหน้าว่าการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเป็นสถานะของการจ้างงานและเขาเหล่านั้น 
จะต้องรับผิดชอบถ้าเขาละเลยไม่ดูแลสัตว์อย่างถูกต้อง แผนควรเน้นเหตุฉุกเฉินซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากท่ีสุดในพื้นที่เฉพาะ 
ตามภูมิศาสตร์ สถานที่วิจัยหรือการสอน (เช่น หิมะตกหนัก พายุหิมะ น�้าแข็ง ลมแรง พายุทอร์นาโด พายุเฮอริเคน ไฟไหม้  
น�้าท่วม การท�าลายความมั่นคงทางกายภาพซึ่งรบกวนการดูแลสัตว์ และการฝ่าฝืนความมั่นคงทางชีวภาพซึ่งมีผลร้ายต่อสัตว์) 
แผนฉุกเฉินควรมีแผนอพยพสัตว์เฉพาะเจาะจงส�าหรับสถานที่วิจัยและการสอน และการปฏิบัติถ้าการคมนาคมถูกขัดขวาง

กำรท�ำเครื่องหมำยบนตัวสัตว์และระเบียน
 ควรท�าเครื่องหมายบนตัวสัตว์อย่างถาวรด้วยวิธีท่ีสามารถอ่านได้ง่าย การระบุสัตว์แต่ละตัวเป็นสิ่งพึงประสงค์  
แต่ในบางสถานะการณ์ก็ยอมรับการระบุสัตว์ทั้งกลุ่ม ทั้งกรง หรือคอก สัตว์ปีกแต่ละตัวอาจถูกติดแถบที่ปีก หรือแถบท่ีขา  
อาจใช้การเจาะตัดขอบใบหู การสักที่ใบหู เคร่ืองส่งสัญญาณอิเลคโทรนิค และการตีตราส�าหรับการระบุเอกลักษณ์ประจ�าตัว
ของสัตว์ชนิดอื่น ทั้งนี้แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสีย การเจาะตัดขอบใบหูและการสักเป็นวิธีที่ถาวรและมีประสิทธิภาพ แต่การ 
ตัดขอบใบหูเป็นศัลยกรรมทางเลือกและการสักมักไม่สามารถอ่านเบอร์ได้โดยไม่จับบังคับสัตว์ เครื่องส่งสัญญาณอิเลคโทรนิค
ต้องมีเครื่องหรือสถานีตรวจจับสัญญานพิเศษ  แต่ควรพิจารณาเมื่อเป็นไปได้ มักระบุเอกลักษณ์โคและม้าตามปกติด้วย 
การตีตราเย็นที่สะโพก ไหล่ ขาหลัง หรือด้านข้าง นอกจากน้ีเมื่อใช้ตราเย็นในม้ามากกว่าหน่ึงสายพันธุ์ การตีตรามักท�าใต้
แผงคอ บางรัฐก�าหนดให้มีการระบุเอกลักษณ์โคแบบถาวรด้วยการตีตราด้วยเหล็กร้อน อย่างไรก็ดี วิธีนี้เครียดมากกว่า 
การตีตราเย็น (Lay et al., 1992) ถึงแม้ว่าสามารถอ่านเบอร์การติดป้ายที่หูและป้ายคล้องโซ่คอได้จากระยะไกล แต่ป้ายอาจ
หลุดหาย และดังนั้นจึงไม่ใช่วิธีที่ถาวร นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงโซ่หรือแถบคล้องคอสัตว์ในสภาวะท่ีอาจเกี่ยวติดร้ัว แนวหิน 
แบ่งเขต หรือสภาพแวดล้อมรูปแบบอ่ืน ควรค�านึงถึงความเจ็บปวดและความเครียดท่ีเกี่ยวข้องเมื่อก�าหนดวิธีท�าเครื่องหมาย
ระบุเอกลักษณ์ประจ�าตัวสัตว์ ในบางกรณีอาจจ�าเป็นต้องท�าเครื่องหมายบนตัวสัตว์หลายวิธี (เช่น เป็นสัตว์ท่ีเปลี่ยนจีน  
และโดยการท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์แต่ละตัว)
 การท�าบันทึกประจ�าตัวสัตว์จ�าเป็นส�าหรับสัตว์ส่วนใหญ่ บันทึกเหล่าน้ีควรมีข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ (เช่น วันเกิด เพศ  
พันธุ์ประวัติ) แหล่งท่ีมาและที่อยู่ ผลผลิตของมัน (เช่น น�้าหนักตัว การผลิตน�้านมหรือไข่ ส่วนประกอบของน�า้นมแต่ละวันที่
เฉพาะ) สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ (การผสมพันธุ์และการตกลูก วันท่ีเก็บน�้าเชื้อ) โปรโตคอลท่ีใช้สัตว์และการก�าจัดสัตว์ทิ้ง 
ในที่สุด บันทึกส�าหรับสัตว์แต่ละตัวหรือกลุ่มควรมีวันท่ีของการฉีดวัคซีน วิธีการควบคุมปรสิตวันที่ทดสอบและผลการตรวจ
เลือด และบันทึกว่าวิธีด�าเนินการตอนเพศผู้ ท�าหมันเพศเมีย หรือวิธีทางเลือกอื่นๆ ด้วย ข้อมูลทางการสัตวแพทย์ที่เข้าข่าย
ต้องบันทึก ได้แก่ วันท่ีการตรวจสัตว์/ข้อมูลการรักษาทางคลินิค/การวินิจฉัย ชื่อยา ปริมาณและวิธีให้ยา รายละเอียดวิธีการ
ผ่าตัด และการหายจากการผ่าตัดหรือการเจ็บป่วย นักวิทยาศาสตร์หลักหรือผู้จัดการโรงเรือนสัตว์อาจอยากบันทึกข้อมูล
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โภชนาการ โปรโตคอลวิจัยมักสั่งให้จดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม  ข้อมูลในการระบุเอกลักษณ์ประจ�าตัวสัตว์ของสัตว์แต่ละชนิด 
และการเก็บบันทึกให้ดูบทที่ 6 ถึง 11

กำรควบคุมสัตว์ก่อควำมร�ำคำญ
 ควรจัดท�าโปรแกรมเพื่อควบคุมการแพร่ของสัตว์ก่อความร�าคาญในสถานที่ (เช่น แมลงวัน ยุง เหา ไร เห็บ หนอน  
สัตว์ฟันแทะ สกั้งค์ และนกก่อความร�าคาญ เช่น นกเอี้ยง นกพิราบ และนกกระจอก) การควบคุมในอาคารที่มีประสิทธิภาพ 
ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้สัตว์ก่อความร�าคาญเข้ามาในอาคาร ด้วยการใส่ตาข่ายที่ช่องเปิดและฝ้าเพดาน อุดรอยแยก ก�าจัด 
การแพร่พันธุ์ คานที่เกาะและที่หลบซ่อนของสัตว์ก่อความร�าคาญ และก�าจัดการเข้าของสัตว์ก่อความร�าคาญไปยังอาหารและ
น�้า ควรใส่ตาข่ายขนาด 1.3 ซ.ม. (0.5 นิ้ว) ที่ช่องต่างๆ ของสถานที่ และควรใส่ตาข่ายขนาด 1.9 ซ.ม. (0.75 นิ้ว) ที่สันระบาย
อากาศที่เพดานเพ่ือลดการเข้าของสัตว์ฟันแทะและนกให้มีน้อยท่ีสุด แนะน�าให้ใช้ตาข่ายขนาดตาเล็กเมื่อการไหลของอากาศ
ไม่ถูกรบกวน อาจจ�าเป็นต้องติดตั้งตาข่ายตลอดแนวฐานรากต�่ากว่าระดับพื้นดิน โดยเฉพาะที่มีฐานท�าด้วยไม้
 ควรใช้ยาฆ่าสัตว์ก่อความร�าคาญตามที่ได้รับอนุญาตเท่าน้ัน (Hodgson, 1980) ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับ 
สารตกค้างในอาหารสัตว์ซึ่งอาจท�าอันตรายสัตว์ และ (หรือ) ผ่านไปยังเนื้อ น�้านมหรือไข่ในที่สุด (Willett et al., 1981) ควรใช้ 
ยาฆ่าสัตว์ก่อความร�าคาญในอาคารเมื่อจ�าเป็นเท่านั้น เมื่อได้รับอนุญาตจากนักวิจัยซึ่งสัตว์จะถูกคุกคามโดยยาเหล่าน้ีและ 
ท�าด้วยการดูแลเป็นพิเศษเท่านั้น อาจใช้ผู้ให้บริการก�าจัดสัตว์ก่อความร�าคาญหรือการบริการเชิงพาณิชย์
 ในบางบริเวณ สัตว์ป่า (เช่น สกั้งค์ แรคคูน และหมาจ้ิงจอก) แมวและสุนัขจรจัดอาจแพร่โรคสัตว์สู่คน รวมทั้งโรค 
พิษสุนัขบ้าสู ่สัตว ์เกษตร ในพ้ืนท่ีมีความเส่ียงสูงสถาบันควรจัดท�าโปรแกรมการให้ความรู ้ซึ่งมีการฝึกอบรมให้แก ่
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์และผู้ดูแลสัตว์ให้จดจ�าอาการต่างๆ ของโรคพิษสุนัขบ้าท้ังในสัตว์ป่าและในสัตว์เกษตร และเพื่อจัดการ
และรายงานสัตว์ที่มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้า แนะน�าการฉีดวัคซีนแก่บุคคลที่อาจใกล้ชิดสัมผัสกับสัตว์ในท้องที่ที่มีการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า
 สถาบันที่มีสัตว์เกษตรหลายแห่งอาจใช้แมวเพื่อวัตถุประสงค์การควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญ ถึงแม้ว่าการเลี้ยงแมว
ปล่อยเป็นอิสระเป็นการควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญแบบด้ังเดิม ส�าหรับสถานที่เลี้ยงสัตว์เกษตรการใช้แมวอาจจ�ากัดการใช้
เหย่ือล่อและอาจท�าให้มีความเสี่ยงทางสุขาภิบาล หรือมีอุบัติเหตุ หรือเป็นตัวน�าโรค (Van’t Woudt, 1990; Van Sambeek  
et al., 1995; Vantassel et al., 2005) อย่างไรก็ตาม เมื่อมีแมวควรให้มีการดูแลทางสัตวแพทย์อย่างถูกต้องแก่สัตว์เหล่านั้น  
การดูแลทางสัตวแพทย์ เช่น มีการฉีดวัคซีน การควบคุมปรสิต และการท�าหมัน

วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร

 บางครั้งวิธีการปฏิบัติบางอย่างมีผลให้สัตว์เกิดความเครียดชั่วขณะ และร่วมกับความเจ็บปวดบ้างเพ่ือรักษา
สวัสดิภาพสัตว์หรือผู้จับสัตว์ให้คงอยู่ในระยะยาว  วิธีการปฏิบัติเหล่านี้ได้แก่ (แต่ไม่ได้จ�ากัดเพียงเท่านี้) การตัดแต่งหงอน  
นิ้วตีน และจงอยปากของไก่ การตัดแต่งปากของห่าน การตัดเล็บ จงอยปาก แผงขนของไก่งวง การตัดเขาและแต่งกีบ 
ของโค การตัดหางและตัดขนแกะ การตัดหาง การตัดฟันของลูกอ่อน การแต่งกีบ และตัดฟันเขี้ยวของสุกร การตอนเพศผู้และ
ท�าหมันเพศเมียในสัตว์บางชนิด วิธีการปฏิบัติบางอย่างเหล่านี้ลดการบาดเจ็บต่อมนุษย์และสัตว์อื่นๆ (เช่น การจิกกัน การ 
กัดหาง และถูกแทงด้วยเขา) ตัวอย่างเช่น การตอนช่วยลดโอกาสความก้าวร้าวต่อสัตว์ตัวอื่น โคและสุกรเพศผู้ท�าให้มนุษย์ 
บาดเจ็บด้วย (Hanfors and Fletcher, 1983)  IACUC ควรทบทวนและอนุมัติวิธีการปฏิบัติมาตรฐานที่อาจเกิดความเจ็บปวด  
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติเหล่านี้ส�าหรับสัตว์ชนิดอื่นๆ มีอยู่ในบทที่ 6 ถึง 11  สนับสนุนให้มีการจัดท�าและการน�า 
วิธีทางเลือกทดแทนซึ่งไม่ค่อยเกิดความเจ็บปวดหรือความเครียดไปใช้ โดยภาพรวมควรท�าตามวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
เพื่อป้องกันและควบคุมความเจ็บปวด

สัตว์ป่วย เจ็บ และตำย
 ควรแยกสัตว์ป่วยและบาดเจ็บออกจากกลุ่มหลักเมื่อท�าได้ สังเกตอาการอย่างละเอียดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง และ
ได้รับการดูแลทางสัตวแพทย์อย่างเหมาะสม ควรท�าการุณยฆาตสัตว์ท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บท่ีอยู่ในความเจ็บปวดหรือ
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ความเครียดอย่างเรื้อรังซึ่งไม่สามารถรักษาได้โดยทันทีที่ได้วินิจฉัย (ดูบทที่ 2 และ บทที่ 6 ถึง 11) ดังน้ัน สัตว์ตายเป็น 
แหล่งของการติดเชื้อ ควรท�าการก�าจัดซากสัตว์โดยเร็วโดยผู้ให้การบริการเชิงพาณิชย์ หรือวิธีอื่นๆ (เช่น การฝัง การท�าให ้
เน่าเปื่อย หรือการเผาด้วยเตาเผา) และโดยสอดคล้องกับค�าสั่งและกฎระเบียบต่างๆ  การผ่าซากสัตว์ตายใหม่ๆ หรือท่ี 
ถนอมซากไว้เพื่อตรวจอาจให้ข้อมูลสุขภาพที่ส�าคัญ และช่วยป้องกันการสูญเสียในอนาคต เมื่อต้องท�าและเมื่อท�าได้  
ควรเคลื่อนย้ายของเสียและวัสดุรองนอนของที่มาจากสถานท่ีซ่ึงสัตว์ตายเคยอยู่ไปยังบริเวณท่ีสัตว์อ่ืนเข้าไม่ถึง มีข้อมูล 
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์เจ็บป่วย บาดเจ็บและตายให้ในบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร

การจับและการขนส่ง

 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจับ การจับบังคับ และการขนส่งสัตว์มีให้ในบทที่ 5 การจับและการขนส่งสัตว์

ข้อควรค�านึงเป็นกรณีพิเศษ

เสียง
 เสียงจากสัตว์และกิจกรรมการดูแลสัตว์มีอยู่ในการท�างาน ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ถึงแม้ว่ามีความแตกต่างในการได้รับ
ความดังของเสียงๆ เดียวกัน (Algers et al., 1978a,b) มีการก�าหนดการจ�ากัดเสียงท่ีเก่ียวข้องกับอาชีพส�าหรับคนงานและ
ลูกจ้าง ซึ่งควรให้การป้องกันการได้ยินอย่างเหมาะสมและตรวจสอบผลกระทบต่างๆ (Mitloehner and Calvo, 2008)
 เสียงธรรมดาที่คุ้นเคยในสถานที่เล้ียงสัตว์เกษตรมักมีผลอย่างถาวรต่อสมรรถภาพสัตว์เพียงเล็กน้อย (Bond, 1970; 
NRC, 1970) ถึงแม้ว่า Algers และ Jensen (1985, 1991) พบว่าเสียงพัดลมที่ส่งเสียงดังอย่างต่อเนื่องรบกวนการดูดนมของ 
ลูกหมู มีรายงานว่าเสียงดังอย่างฉับพลันท�าให้เกิดโรคฮีสทีเรียในไก่หลายสายพันธุ์ (Mills and Faure, 1990)

คอกส�ำหรับศึกษำเมตำบอลิซึม และวิธีด�ำเนินกำรที่รุกล�้ำอื่นๆ
 ต้องจับบังคับสัตว์เพ่ือวิธีปฏิบัติรุกรุกล�้าเป็นเวลานาน การเก็บตัวอย่างบ่อยๆ หรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ จะมีความเครียด
น้อยกว่าถ้าฝึกพวกมันให้เคยชินยอมให้ท�าวิธีปฏิบัตินั้น สามารถฝึกโค สุกรและสัตว์อื่นโดยการให้อาหารเป็นรางวัลเพื่อให้
ยินยอมและร่วมมือกับวิธีการหลายอย่าง ได้แก่ การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�าท่ีแผงคอ (Panepinto, 1983; Calle and 
Bornmann, 1988; Grandin 1989; Grandin et al., 1995)
 การศึกษาโภชนาการและสรีรวิทยาของสัตว์เกษตรหลายเรื่องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น คอกส�าหรับศึกษาเมตาบอลิซึม มี
รายงานอุปกรณ์ที่ออกแบบอย่างประสบความส�าเร็จส�าหรับสัตว์หลายชนิด (Mayo, 1961; Welch, 1964; Baker et al, 1967; 
Stillions and Nelson, 1968; Wooden et al., 1970) ท�าให้เจ้าหน้าที่วิจัยและดูแลสัตว์เข้าถึงตัวสัตว์และสิ่งขับถ่ายของมันได้ง่าย
 ระดับการจับบังคับสัตว์ที่อยู่ในคอกเมตาบอลิซึมมีความแตกต่างอย่างมากจากวิธีอื่นๆ ซึ่งจ�ากัดการเคลื่อนไหว  
(เช่น ซองบังคับสัตว์และการสอดสวนท่อเพ่ือวัดค่าหรือเก็บตัวอย่าง (tethering ) สัตว์ท่ีอยู่ในคอกเมตาบอลิซึมมักถูกยึดด้วย
ประตูด้านหัว หรือมีท่อที่คอ และถูกยึดเพื่อจ�ากัดการเคลื่อนที่ด้านข้างและตามแนวยาว  ความแตกต่างเหล่านี้อาจเพิ่มผลกระทบ 
ของการจ�ากัดบริเวณสัตว์ที่อยู่ในคอกเมตาบอลิซึม (Bowers et al., 1993) ควรใช้คอกเมตาบอลิซึมเฉพาะส�าหรับการศึกษา 
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์เป็นที่อยู่ตามปกติ นักวิจัยควรพิจารณาวิธีทางเลือกอื่นๆ ทดแทนการใช้คอกเมตา 
บอลิซึมอย่างเหมาะสม ถ้าวิธีการทดแทนอื่นๆ มีอยู่ (ได้แก่ การพิจารณาการย่อยอาหารด้วยการใช้ สิ่งที่ท�าเป็นเครื่องหมาย)
 ควรมีระยะเวลาการเตรียมตัวก่อนทดลองอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าสัตว์มีการปรับตัวอย่างเพียงพอ และเพื่อความ
สบายของสัตว์ที่อยู่ในคอกเมตาบอลิซึมก่อนเริ่มการเก็บตัวอย่าง ความยาวนานของระยะการเตรียมตัวก่อนทดลองควรเป็นเรื่อง
ท่ีต้องอนุมัติโดย IACUC  อย่างน้อยควรให้มีพื้นที่ว่างพอในคอกเมตาบอลิซึมส�าหรับให้สัตว์ยืนขึ้นและลงนอนตามปกติ  เมื่อ
ท�าได้ควรจัดวางคอกเมตาบอลิซึมให้สัตว์มองเห็น ได้ยิน และได้กลิ่นสัตว์ที่เข้ากันได้เพื่อลดผลของการถูกแยกออกจากสังคม
 ถ้าสัตว์อยู่ในคอกเมตาบอลิซึมอาจกระทบความต้องการความร้อนของพวกมัน ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
วิกฤตต�่าสุดของสัตว์ที่ให้อยู่ล�าพังในคอกเมตาบอลิซึมมีค่าสูงกว่าเมื่อมันอาศัยอยู่เป็นกลุ่ม เพราะว่าสัตว์ท่ีอยู่เดี่ยวไม่สามารถ
ได้รับผลประโยชน์จากการสงวนพลังงานด้วยการสุมตัวกันของสัตว์ร่วมฝูง
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 ควรสังเกตสัตว์ในคอกเมตาบอลิซึมบ่อยกว่าสัตว์ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นๆ และควรใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและความอยากอาหาร รวมทั้งสภาพของผิวหนัง ตีนและขา ระยะเวลาที่สัตว์ตัวหน่ึงอาจอาศัยอยู่ในคอกเมตา 
บอลิซึมก่อนปล่อยให้ออกก�าลัง ควรอยู่บนพ้ืนฐานการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ และเป็นหัวข้อท่ีต้อง 
ได้รับการอนุมัติโดย IACUC ในการตัดสินใจควรพิจารณาชนิดของสัตว์และระดับการจับบังคับด้วยคอกแต่ละแบบ หาด ู
ค�าแนะน�าส�าหรับสัตว์แต่ละชนิดในบทที่เกี่ยวข้องในข้อแนะน�าเล่มนี้

ชีวนิรภัย

 ตามประวัติค�าศัพท์ ชีวนิรภัยในการจัดการทางเกษตรเป็นวิธีการตรวจตราเพ่ือป้องกันการแพร่เช้ือก่อโรคและ 
การติดเชื้อต่อไปยังสัตว์ส�าหรับแพร่ขยายพันธุ์อย่างไม่ได้ตั้งใจโดยมนุษย์ สัตว์ก่อความร�าคาญ หรือวิธีอื่นๆ เช่น การกีดกันไม่
ให้เชื้อเข้า (bioexclusion) ชีวนิรภัยยังเป็นเร่ืองเดียวกันกับสัตว์เกษตรท่ีใช้กลางแจ้งส�าหรับการวิจัย การสอนและการทดสอบ
ทางเกษตร ป้องกันจากการก่อการร้ายด้วยเช้ือโรค และมีรายการเชื้อควบคุม (select agents) ค�าศัพท์ ชีวนิรภัยจึงได้รับ 
ค�านิยามใหม่โดยขึ้นกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันใช้ชีวนิรภัยเพื่อก�าหนดนโยบายและวิธีด�าเนินการระดับชาติและท้องถ่ิน  
ซึ่งกล่าวถึงการป้องกันเสบียงอาหารและน�้าจากการท�าให้ปนเปื้อนอย่างตั้งใจ และการใช้เพิ่มเติมเพื่อก�าหนดวิธีที่ต้องท�า 
เพื่อค�้าประกันความมั่นคง และการท�าบัญชีเชื้อและพิษตามท่ีก�าหนด การเข้าใจหลักเกณฑ์เหล่าน้ีเป็นสิ่งส�าคัญเม่ือมีการใช ้
ค�าศัพท์ และเพื่อชี้แจงว่าในบทนี้เราก�าลังใช้ค�าศัพท์ ชีวนิรภัยในความหมายการป้องกันการแพร่เชื้อก่อโรคไปยังสัตว์และ
มนุษย์อย่างไม่ได้ตั้งใจโดยการออกแบบสถานที่ การฝึกอบรม และการระมัดระวังอย่างเหมาะสม (เช่น การให้ภูมิคุ้มกัน) 
ตัวอย่างได้แก่ บุคลากรที่ท�างานในสถานที่เลี้ยงสุกรและสัตว์ปีกควรได้รับวัคซีนต่อต้านโรคไข้หวัดใหญ่ และได้รับการฝึกอบรม
ที่เกี่ยวกับการปนเปื้อนเชื้อข้ามระหว่างสัตว์และมนุษย์ที่มีโอกาสเป็นไปได้  USDA ตั้งใจตีพิมพ์บรรทัดฐานและรายการสิ่งของ
ที่ต้องตรวจสอบให้เป็นแหล่งเพื่อช่วยผู้ผลิตสัตว์เกษตรลดความเสี่ยงต่อการคุกคามต่างๆ ที่ระดับฟาร์ม (USDA, 2006)  
รายการเอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูลในประเด็นชีวนิรภัยตามสภาพฟาร์มมีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ด้วย มีแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ  
เช่น การทบทวนพ้ืนฐานชีวนิรภัยและวิธีปฏิบัติการจัดการอย่างดีเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อ และชีวนิรภัยส�าหรับอาหารสัตว์ 
(Buhman et al., 2000; BAMN, 2001) สิ่งตีพิมพ์เหล่านี้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะซึ่งสามารถใช้ประเมินผลกระทบของ 
สิ่งเหล่านั้นต่อการออกแบบอาคารเลี้ยงสัตว์
 การที่เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เกษตรรักษามาตรฐานชีวนิรภัยอย่างสูงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพ่ือป้องกันสัตว์จากเชื้อก่อโรค 
ซึ่งสามารถแพร่ผ่านมนุษย์ ชีวนิรภัยอย่างดีเริ่มต้นท่ีความสะอาดของบุคลากร ควรมีสถานท่ีส�าหรับอาบน�้าหรือล้างมือ 
และครุภัณฑ์ต่างๆ และบุคลากรควรเปล่ียนเส้ือผ้าบ่อยตามความจ�าเป็นเพ่ือรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล อาจมีวัสดุใช้แล้วทิ้ง 
เช่น ถุงมือ หน้ากาก เส้ือคลุม เส้ือชุดคลุมทั้งตัว และถุงคลุมรองเท้าในบางสถานะการณ์ บุคลากรไม่ควรใส่ชุดคลุมป้องกัน 
ซึ่งใช้ใส่ท�างานกับสัตว์กลับบ้าน ไม่ควรอนุญาตให้บุคลากรกิน ดื่ม ทาเครื่องส�าอางค์ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในสถานที่ 
เลี้ยงสัตว์ ควรจ�ากัดแขกผู ้มาเยือนตามความเหมาะสม และสถาบันควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่างๆ เพื่อป้องกัน 
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแขกผู้มาเยือนและสัตว์
 การป้องกันการน�าเชื้อโรคเข้าเป็นการท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานที่ส�าหรับการสอนและ 
การวิจัยยอมให้บุคคลภายนอกเข้าได้  ควรมีโปรแกรมสุขภาพส�าหรับฝูงสัตว์ ณ พื้นท่ีเพื่อลดการคุกคามโดยเชื้อก่อโรค 
ให้มีน้อยที่สุด
 พนักงานดูแลสัตว์ในสถานที่วิจัยและการสอนไม่ควรสัมผัสเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ที่อื่น ยกเว้นได้มีการปฏิบัติตามข้อ 
ควรระวังทางชีวนิรภัยอย่างเข้มงวด ควรให้ความระมัดระวังต่อรูปแบบการสัญจรระหว่างอาคารของบุคลากรและเชื้อโรค 
ในอาหารและยานพาหนะส�าหรับขนส่ง เพื่อลดการแพร่เชื้อจุลชีพก่อโรคระหว่างอาคาร ควรค�านึงถึงการสกัดกั้นการแพร่ 
เชื้อจุลชีพของบุคลากรผู้เคลื่อนที่ระหว่างโรงเรือนต่างๆ ได้แก่ การอาบน�้าก่อนเข้า การเปลี่ยนเสื้อผ้า และการใช้อ่างน�้ายา 
ฆ่าเชื้อส�าหรับจุ่มรองเท้าขณะที่บุคลากรเคลื่อนผ่านห้องและอาคารต่างๆ  การจัดตั้งสิ่งป้องกันระหว่างสัตว์และแขกผู้มาเยือน
ที่แขกผู้มาเยือนต้องท�าสิ่งเหล่านี้บางอย่างหรือทั้งหมด ได้แก่ การอาบน�้าก่อนเข้า/ก่อนออก (รวมทั้งสระผม) สวมรองเท้า
สะอาด (เช่น รองเท้าบู๊ตพลาสติค) เปลี่ยนเป็นชุดเสื้อผ้าส�าหรับสถานที่นั้น และสวมใส่เฉพาะชุดเส้ือผ้าส�าหรับสถานที่นั้น 
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นอกจากนั้น ถ้าบุคลากรเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ที่มีสัตว์ในช่วงอายุการแพร่ขยายพันธุ์ เป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่เขาทั้งหลายต้องท�างานในที่สะอาดก่อนไปยังส่วนสกปรกของฟาร์ม

กำรท�ำควำมสะอำดรองเท้ำบู๊ต
 การใช้อ่างน�้ายาฆ่าเช้ือส�าหรับจุ่มรองเท้าบู๊ต สามารถป้องกันหรือลดการแพร่เชื้อผ่านสิ่งของระหว่างกลุ่มของสุกร 
อาจก�าจัดอินทรีย์สารซึ่งมองเห็นได้ออกจากรองเท้าบู๊ตโดยการใช้น�้าและแปรง หรือมีสถานท่ีส�าหรับการท�าความสะอาด
รองเท้าบู๊ตโดยเฉพาะ อาจฆ่าเชื้อรองเท้าบู๊ตโดยการแช่ในอ่างส�าหรับท�าความสะอาดที่มีน�้ายาฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม ตาม 
ค�าแนะน�าอัตราการเจือจางและเวลาแช่ให้สัมผัสของบริษัทผู้ผลิต บุคลากรควรเหยียบลงในบ่อจุ่มและขัดถูรองเท้าบู๊ตเมื่อเข้า
และเมื่อออกจากห้อง/อาคาร  การเททิ้ง ท�าความสะอาดและเติมน�้ายาบ่อจุ่มเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อป้องกันการปนเปื้อนด้วยสาร
อินทรีย์  อาจใช้รองเท้าบู๊ตชนิดใช้แล้วทิ้ง

การกักเก็บสิ่งอันตราย

 เชื้อก่อโรคปศุสัตว์ที่มีผลรุนแรงตามมาภายหลัง (เช่น วัณโรค โรคปากเท้าเปื่อย) หรือ พาหะตัวน�าโรค (เช่น ยุง เห็บ) 
เป็นสาเหตุของการแพร่โรคที่มีการติดต่อและความตายสูง และสามารถมีผลกระทบอย่างส�าคัญทางเศรษฐกิจของภูมิภาค แห่ง
ชาติและของโลก การใช้เชื้อก่อโรคชนิดเหล่านี้ในการวิจัยเกษตรเป็นความท้าทายอย่างมากมายในการออกแบบและจัดการ
สถานท่ีเลี้ยงสัตว์ การออกแบบสถานที่เช่นนี้ควรมุ่งม่ันให้มีความยืดหยุ่น การกักเก็บเชื้อก่อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และลด
ความเสี่ยงของการคุกคามบุคลากรเมื่อใช้เชื้อโรคสัตว์สู่คน การใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยเช้ือโรคปศุสัตว์ท่ีมีผลกระทบตามมา
อย่างรุนแรงต้องการความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนในเร่ืองข้อก�าหนดตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  USDA 
ก�าหนดรายการเชื้อโรคปศุสัตว์ สัตว์ปีกและปลาซึ่งจ�าแนกเป็น “เชื้อโรคส�าคัญทางสัตวแพทย์” อยู่ในภาคผนวก D ของหนังสือ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีวการแพทย์ (Biosafety in Microbiological and Biomedical 
Laboratories, BMBL; CDC, 2007) การใช้เชื้อเหล่าน้ีต้องการสถานท่ีสิ่งอ�านวยความสะดวก เพ่ือปฏิบัติตามเกณฑ์เฉพาะ
ส�าหรับการออกแบบ การจัดการและรูปแบบที่ใช้กักเก็บเชื้อซึ่ง BMBL อธิบาย ส�าหรับเชื้อท่ีมีอยู่ในรายการอาจมีหลักเกณฑ์
การใช้ระดับการกักเก็บเชื้อซึ่งก�าหนดเป็นระดับความปลอดภัยชีวภาพของสัตว์ (ABSL) -2 การยกระดับเป็น ABSL-3 BSL-3-
Ag หรือ ABSL-4 ต้องท�าตามข้อก�าหนดส�าหรับสถานที่ BSL-3-Ag เมื่อใช้เชื้อใดในรายการกับสัตว์และห้องที่สัตว์อยู่เป็นการ
กักเก็บเชื้อเบ้ืองต้น (เช่น เล้ียงสัตว์ปล่อยอิสระในห้อง)  เมื่อการศึกษาสามารถท�าได้ในสัตว์ขนาดเล็กกว่าซ่ึงสัตว์อาศัยอยู่ใน
กรงเป็นอุปกรณ์กักเก็บอันดับแรกและห้องท�าหน้าที่สิ่งสกัดกั้นอันดับสอง การท�าเช่นนี้ใช้ข้อก�าหนดยกระดับเป็น ABSL-3 ควร
พิจารณาการเพิ่มระดับเป็น ABSL-3 ตามพ้ืนฐานแต่ละกรณี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการปรึกษาส�านักบริการตรวจ
สอบสุขภาพสัตว์และพืช (APHIS) ของ USDA  นอกเหนือจาก BMBL มาตรฐานการออกแบบ USDA ได้ตีพิมพ์เพื่อแนะแนว
การออกแบบโครงการก่อสร้างของส�านักบริการการวิจัยสัตว์ (ARS) และมีข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการออกแบบสถานท่ีกักเก็บ
เชื้อส�าหรับการวิจัยเกษตร มาตรฐานเหล่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบสถานท่ีกักเก็บซ่ึงกล่าวถึงการจ�าแนกภัย ทางเลือก
การกักเก็บเชื้อ อุปกรณ์กักเก็บเช้ือ และประเด็นการออกแบบส�าหรับการกักเก็บเชื้อชีวภาพท่ีระดับแตกต่างกัน (ARS, 2002) 
หนังสือ บรรทัดฐานการออกแบบและนโยบายของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH, 2003) ถึงแม้ว่ามีการตีพิมพ์เพื่อให้แนวทาง
ส�าหรับโครงการการก่อสร้างและการปรับปรุงสถานท่ีส�าหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ท่ีได้งบประมาณจากสถาบันสุขภาพแห่ง
ชาติ (NIH) ก็ยังให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการก่อสร้างสถานที่ส�าหรับ BSL-3 และ ABSL-3  เมื่อมีการออกแบบสถานที่เลี้ยงสัตว์
ส�าหรับการใช้โมเลกุล recombinant DNA ในการวิจัยเกษตรสามารถขยายหัวข้อการพิจารณาเพิ่มเติม มีบรรทัดฐานที่ได้ตีพิมพ์
แล้วให้ค�าแนะน�าส�าหรับการกักเก็บทางกายภาพและชีวภาพส�าหรับการวิจัยที่ใช้ recombinant DNA ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ (NIH, 
2002) บรรทัดฐานเหล่านี้รวมถึงภาคผนวกที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2006 ซึ่งให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะส�าหรับการใช้ lentivirus เป็น
ตัวน�าเชื้อ (NIH, 2006) กฎหมายการป้องกันการก่อการร้ายทางชีวภาพต่อการเกษตรปี ค.ศ. 2002 ต้องมีการจัดท�ากฎระเบียบ
ซ่ึงก�าหนดการมีครอบครอง การใช้ การเคลื่อนย้ายเช้ือและพิษตามก�าหนดซึ่งมีโอกาสท�าอันตรายอย่างรุนแรงต่อพืชหรือสัตว์ 
และผลิตภัณฑ์ทั้งหลาย  USDA/APHIS ได้ตีพิมพ์กฎระเบียบการน�าไปใช้คุ้มครองสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ซึ่งแสดงเชื้อและพิษ
ควบคุมที่มีการคุกคามต่อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์แต่อย่างเดียว (VS เชื้อและพิษควบคุม) และเชื้อทับซ้อนต่างๆ หรือเชื้อทั้ง
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หลายซึ่งคุกคามต่อสาธารณสุขและความปลอดภัย หรือต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ (CFR, 2005) เชื้อและพิษทับซ้อนตามควบคุมอยู่
ภายใต้กฎระเบียบทั้งของ APHIS และศูนย์ส�าหรับการควบคุมและป้องกันโรค (CFR, 2002) กฎระเบียบต่างๆ ที่น�าไปใช้โดยทั้ง
สองหน่วยงานอ้างอิงหนังสือ BMBL และ ข้อแนะน�าส�าหรับการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเลกุล recombinant DNA (Guidelines for 
Research Involving Recombinant DNA Molecules) ของ NIH ให้เป็นแหล่งเพื่อพิจารณาเมื่อพัฒนาโครงสร้างและส่วน
ประกอบทางกายภาพ และการจัดการและวิธีการด้านความปลอดภัย ประเด็นอื่นท่ีถูกอภิปรายในเอกสารอ้างอิงเหล่านี้บาง
เรื่องอาจไม่มีผลโดยตรงต่อการกักเก็บเชื้อหรือความปลอดภัยของบุคลากร แต่ควรควรค�านึงถึงเพราะอาจมีผลต่อการ
ออกแบบสถานที่ ตัวอย่างเช่น การใช้เชื้อควบคุมต้องปฏิบัติตามวิธีส�าหรับความปลอดภัยที่มีอยู่ ณ สถานที่ซึ่งจ�ากัดการเข้าสู่
บริเวณที่ใช้หรือเก็บเช้ือและพิษควบคุม อาจรวมถึงห้องปฏิบัติการ ห้องเลี้ยงสัตว์ และห้องเก็บตู้เยือกแข็ง ซ่ึงมีผลอย่างมีนัย
ส�าคัญต่อการออกแบบสถานที่วิจัย แนะน�าให้ท�าความเข้าใจเอกสารอ้างอิงท่ีถูกอ้างถึงในบทน้ีอย่างถี่ถ้วนก่อนเริ่มการ
ออกแบบสถานที่กักเก็บเชื้อแห่งใหม่หรือการปรับปรุงสถานท่ีท่ีมีอยู่เพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อการวิจัยสารอันตรายและพิษ
ซึ่งต้องมีการกักเก็บ
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บทที่ 4: การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

ก   ารเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมของสัตว์  การเพิ่มพูน
สภาพแวดล้อมเป็นส่วนประกอบส�าคัญของความพยายามอย่างประณีต เพื่อสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและการทดสอบ  
และควรพิจารณาเมื่อสามารถให้โอกาสสัตว์ได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือเมื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพถูกจ�ากัด

หรือขาดแคลน
 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีผลต่อสรีรวิทยาและพฤติกรรมของสัตว์หลายชนิด (Young, 2003) และสามารถให้ผล 
โดยเฉพาะในสภาพการวิจัยเพ่ือลดอุบัติการ หรือลดความรุนแรงของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติ พฤติกรรมผิดปกติ 
ที่พบในปศุสัตว์รวมทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวท่าทางเดิมซ�้าๆ (stereotypies) เช่น ยืนโยกตัวอยู่กับที่ (weaving) เดินย�่าอยู่กับ
ที่ไปมา (pacing) และเดินตามแนวเดิมด้วยท่าเดิมไปกลับซ�้าๆ (route-tracing) และพฤติกรรมที่ใช้ปาก ได้แก่ การกินขนตัวเอง
ของแกะ การจิกขนตัวเองและการจิกขนตัวอื่นของสัตว์ปีก การแทะลูกกรงของสุกร การม้วนลิ้นของโค และอาการสูบสมุทร 
ของม้า (Price, 2008) พฤติกรรมเหล่านี้ท�าให้เกิดการบาดเจ็บของสัตว์ท่ีแสดงความผิดปกติ  หรือสัตว์อื่นในกลุ่มสังคม และ 
มักพบได้บ่อยในสถานการณ์ซึ่งสัตว์ได้รับคุณภาพหรือมีปริมาณท่ีว่างไม่เพียงพอ การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมอาจช่วยลด
ความถี่หรือความรุนแรงของพฤติกรรมเหล่านี้ หรือป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นได้ด้วย  (Mason et al., 2007)
 เป็นที่น่าเสียดายว่า ค�าศัพท์ “การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม” ไม่ได้มีค�านิยามชัดเจนและไม่ใช้อย่างสม�่าเสมอ (Newberry, 
1995; Young, 2003) โดยมักอ้างถึงอย่างง่ายๆ ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเก่ียวกับการเพิ่มสิ่งของ หน่ึง หรือ สองอย่างใน 
สิ่งล้อมรอบสัตว์มากกว่าการระบุถึงจุดมุ่งหมายพึงประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  Newberry (1995) แนะน�าหลักเกณฑ์
ที่มีประโยชน์ คือ จุดมุ่งหมายท้ายสุดของการเพ่ิมพูนควรเพ่ิมหน้าที่ทางชีววิทยาของสัตว์ ดังน้ัน เป้าหมายของโปรแกรม 
การเพิ่มพูน ได้แก่ 1) การเพิ่มจ�านวนและความหลากหลายของพฤติกรรมปกติที่สัตว์แสดงออก 2) การป้องกันกระบวนการเกิด
พฤติกรรมผิดปกติ หรือการลดความถี่หรือความรุนแรงของสิ่งเหล่าน้ี 3) การเพิ่มการใช้สภาพแวดล้อมด้านบวก (เช่น การใช้ 
ที่ว่าง) 4) การเพิ่มความสามารถของสัตว์เพื่อรับมือกับการท้าทายทางพฤติกรรมและทางสรีรวิทยาต่างๆ เช่น การพบเห็น
มนุษย์ การปฏิบัติทางการทดลองหรือการผันแปรของสภาพแวดล้อม  หลักเกณฑ์การเพ่ิมพูนควรอยู่บนพ้ืนฐานความเข้าใจ
พฤติกรรมเฉพาะและสรีรวิทยาของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อท�าให้เป้าหมายเหล่านี้ส�าเร็จ  การเพ่ิมพูนไม่ควรเป็นแค่ดึงดูดสัตว ์
แต่ควรมีผลท�าให้สัตว์สนใจซึ่งท�าให้ด�ารงอยู ่ต่อไปอย่างเพียงพอเพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางสมรรถภาพท่ีพึงประสงค์ด้วย 
Bloomsmith et al., (1991) มีการจ�าแนกประเภทของการเพิ่มพูนออกเป็นแบบต่างๆ ได้แก่
 1. การเพิ่มพูนด้านสังคม ซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับการสัมผัส (การเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน) โดยตรงหรือโดยอ้อม 
กับสัตว์ที่เข้ากันได้ (สัตว์ตัวอื่นชนิดเดียวกัน) หรือกับมนุษย์
 2. การเพิ่มพูนทางความถนัด ซึ่งรวบรวมทั้งการเพิ่มพูนทางสังคม (เช่น อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ควบคุมหรือความ
ท้าทาย) และการเพิ่มพูนที่กระตุ้นให้ออกก�าลังกาย
 3. การเพิ่มพูนทางกายภาพ ซึ่งสามารถเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนขนาดหรือความซับซ้อนของสิ่งล้อมรอบสัตว์ หรือ 
เพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในสิ่งล้อมรอบ เช่น สิ่งของ สารตั้งต้น หรือโครงสร้างถาวรต่างๆ (เช่น รังนอน)
 4. การเพิ่มพูนทางการรับรู้ หรือสิ่งเร้าซึ่งมองเห็นได้ (โทรทัศน์) เสียง (เพลง การให้ส่งเสียงร้อง) หรือสิ่งบ�าบัดอื่นๆ  
(เช่น กลิ่น สัมผัส รส)
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 5. การเพิ่มพูนทางโภชนะ ซึ่งสามารถเก่ียวข้องกับการให้อาหารหลายรูปแบบ หรือแบบใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนวิธี 
การให้อาหาร
 ได้มีการประเมินการเพ่ิมพูนทุกแบบเพ่ือใช้กับสัตว์เกษตร ในตอนต่อไปมีการอภิปรายถึงการเพิ่มพูนอย่างเหมาะสม
ส�าหรับสัตว์แต่ละชนิดซึ่งได้รับการยืนยันหรือให้มีโอกาสเพิ่มพูน ยังกล่าวถึงสัตว์เกษตรทุกชนิดเป็นสัตว์สังคม (ยกเว้น สุกรเพศ
ผู้ โตเต็มวัย) พฤติกรรมและการจัดการทางสังคมของกลุ่มต่างๆ ไว้ในบทของสัตว์ชนิดน้ันๆ ส�าหรับบทน้ีเน้นเรื่องการสัมผัส 
ทางอ้อม หรือการสัมผัสกับมนุษย์เพ่ือทดแทนการสัมผัสสัตว์ชนิดเดียวกันที่เข้ากันได้ในสถานการณ์ซึ่งสัตว์ต้องถูกขังเดี่ยว 
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างพันธุ์ เชื้อสาย หรือสายพันธุ์ของสัตว์เกษตรอาจแสดงออกซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้สัตว์
เหล่านั้น หรือการตอบสนองต่อการเพิ่มพูน (เช่น Hill et al., 1998)

โค
	 การเพิ่มพูนด้านสังคม ถ้าโปรโตคอลการทดลองก�าหนดให้โคอยู่ตัวเดียว การเห็นและได้ยินสัตว์ตัวอ่ืนเป็นสิ่ง 
พึงปรารถนา การวิจัยเรื่องปฏิสัมพันธ์ของโคกับมนุษย์แสดงว่ามนุษย์อาจเป็นตัวแทนการสัมผัสสัตว์ที่เข้ากันได้ถ้าให้การสัมผัส
ทางสังคมไม่ได้ โคบาลผู้ปฏิบัติกับสัตว์อย่างนุ่มนวลแต่มั่นใจมีผลดีต่อสัตว์และอาจมีผลในการเพิ่มผลผลิตน�้านม ตัวอย่าง 
เช่น โคมักชอบเข้าหาคนเมื่อมนุษย์แตะตัวสัตว์ในส่วนซ่ึงโคตัวอื่นมักถูไถ เช่น ท่ีคอ แสดงว่าการสัมผัสอย่างเหมาะสมและ 
นุ่มนวลโดยมนุษย์ปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสัตว์ (Schmied et al., 2008) ในทางกลับกันการบังคับสัตว์อย่างรุนแรง
เป็นความเครียดส�าหรับโค โคจดจ�าแต่ละคนได้และตื่นกลัวคนเหล่าน้ันท่ีบังคับพวกมันอย่างรุนแรง (Rushen et al., 1999)  
การตะโกน การตี และการใช้แท่งส�าหรับกระทุ้งโคเป็นการท�าให้โคกลัว (Pajor et al., 2000, 2003) ตามความจริงโค 
จะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างรุนแรงมากกว่าเมื่ออยู่กับคนผู้บังคับพวกมันด้วยความรุนแรง เปรียบเทียบกับผู้บังคับสัตว์
อย่างนุ่มนวลหรือผู้ไม่คุ้นเคย (Welp et al., 2004)

	 การเพ่ิมพูนทางความถนัด โคนมผูกยืนโรงควรได้ออกก�าลังกายในสนาม การออกก�าลังให้ประโยชน์อย่าง
มากมายต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น โคที่ให้ออกก�าลังกายทุกวันมีการเจ็บป่วยที่ต้องให้การเอาใจใส่โดยสัตวแพทย์น้อยกว่า และ 
มีปัญหาข้อขาบาดเจ็บน้อยคร้ังกว่า (Gustafson, 1993) โคท่ีได้ออกก�าลังกายดังนี้จะใช้เวลาช่วงน้ีดูแลส่วนของร่างกาย 
ตัวเอง ซึ่งไม่สามารถท�าได้ขณะถูกผูกยืนอยู่กับที่ (Loberg et al., 2004) ตามความจริงแล้วโคที่ถูกผูกอย่างหลวมๆ จะแต่งขน
เพิ่มขึ้นเมื่อให้มีเครื่องแปรงขน และจะใช้แปรงเหล่านี้เพื่อแปรงพื้นที่ส่วนที่เอื้อมไม่ถึง เช่นบริเวณสะโพก (Wilson et al., 2002; 
DeVries et al., 2007) โคมักใช้อุปกรณ์ส�าหรับเกาหรือมีสันส�าหรับถูสีข้างบ่อยกว่าและนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์
เพิ่มพูนชนิดอื่นที่ทดสอบ (Wilson et al., 2002)

	 การเพิ่มพูนทางโภชนะ	 เม่ือสภาพอากาศอ�านวย การให้โคทุกตัวออกสู ่ทุ ่งหญ้าที่ได้รับการจัดการอย่างดี 
เป็นประโยชน์และแนะน�าให้ท�า โคนมท่ีปล่อยออกทุ่งหญ้ามีปัญหาสุขภาพน้อยกว่า เช่น เต้านมอักเสบ (ดังเช่นรายงาน 
ของ Washburn et al., 2002) ขณะปล่อยในทุ่งหญ้าโคไม่แสดงอาการม้วนลิ้นท่าเดิมซ�้าๆ (Redbo, 1990)  ตามความจริง 
จากงานวิจัยพบว่าการให้โคออกก�าลังกาย (Redbo, 1992) การให้อาหารเยื่อใยอย่างเพียงพอ (Redbo and Nordblad, 1997) 
และการให้อยู่รวมกันเป็นฝูง (Seo et al., 1998) สามารถลดอาการม้วนลิ้นท่าเดิมซ�้าๆ ของโคได้

	 การเพิ่มพูนทางความรับรู้	 เสียงเป็นตัวก่อความเครียดท่ีเป็นไปได้ภายในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่ของโคและระหว่าง
การปฏิบัติจัดการเป็นประจ�า เช่น การจับ การรีดนมและการเคลื่อนย้าย ขณะถูกจับอยู่ในซองบังคับโคเนื้อท่ีถูกกระทบเทือน
โดยเสียงคนตะโกนหรือเสียงการตีโลหะมีการเคลื่อนไหวตัวมากกว่า ดังน้ันสภาพแวดล้อมเงียบสงบเอื้อต่อการจับสัตว์ 
และความเป็นอยู่ที่ดี (Waynert et al., 1999)  สภาพแวดล้อมเงียบที่สงบอาจมีความส�าคัญกับโคนม มากกว่าเพราะโคเหล่านี้
ตอบสนองต่อเสียงมากกว่าโคเน้ือ (Lanier et al., 2000) ถึงแม้ว่าเพลงและเสียงสามารถเชื่อมโยงสมานความสนใจที่มีต่อเค 
รื่องรีดนมอัตโนมัติ (Uetake et al., 1997) เมื่อให้มีทางเลือกโคจะหลีกหนีเสียง เช่น วิทยุ หรือเสียงของเครื่องรีดนมซึ่งมีผล 
ต่อการให้น�้านม (Arnold et al., 2008)
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 การเพิ่มพูนด้วยกลิ่นอาจมีความส�าคัญกับโคเช่นกัน มีรายงานว่าโคขุนสนใจอุปกรณ์เพิ่มพูนกลิ่น (กลิ่นน�้านม  
หรือ ลาเวนเดอร์) มากกว่าอุปกรณ์ที่ไม่มีกลิ่น (Wilson et al., 2002) โคขุนดังกล่าวจะใช้เวลาเกาตัวกับแปรงมากกว่า (Wilson  
et al., 2002) ซึ่งแสดงว่ากลิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มพูนการสัมผัส

ม้า
 การเพิ่มพูนด้านสังคม ม้าเป็นสัตว์ผู้ถูกล่า จะมีความกระตือรือล้นแสดงปฏิกิริยาต่อสัตว์ตัวอ่ืนชนิดเดียวกัน 
เพื่อความสบาย การเล่น เข้าหาแหล่งอาหารและท่ีก�าบัง และเป็นกลยุทธ์ต่อต้านสัตว์ผู้ล่า ในระหว่างสภาวะหวาดกลัวและ 
เมื่อถูกแยกออกจากสัตว์เข้ากันได้ที่อยู่อย่างใกล้ชิด ม้าเกิดการกระวนกระวาย ส่ายตัวไปมาและส่งเสียงร้องแสดงว่าได้ประสบ
กับการตื่นเต้นอย่างทันใดอันเป็นความทรมาน ม้าที่เลี้ยงให้อยู่ตัวเดียวแสดงอาการลุกลนมากกว่าและลดการเสาะหาอาหาร
เมื่อเปรียบเทียบกับม้าที่ให้อยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูง (Houpt and Houpt, 1989) ม้าที่เลี้ยงให้อยู่ตัวเดียวยังแสดงการก้าวร้าวต่อคน
จับและเรียนรู้การท�าสิ่งใหม่ได้ช้ากว่าม้าที่อยู่เป็นฝูง (Sondergaard and Ladewig, 2004) การจ�ากัดบริเวณม้าเป็นระยะเวลา
นานอาจท�าให้มีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ (การเซื่องซึม หรือก้าวร้าว) ซ่ึงบางครั้งลุกลามกลายเป็นการแสดงท่าทางเดิมซ�้าซาก 
ตัวอย่างเช่น การยืนโยกตัวไปมา การกัดแทะรางอาหาร หรือการสูบสมุทร ความพยายามเพื่อลดการแสดงท่าทางเดิมซ�้าซาก 
ได้แก่ การให้มีเพื่อน (ม้าอีกตัวหนึ่ง หรือลูกม้า หรือแม้กระทั่ง แพะ แมว สุนัขหนึ่งตัว หรือฝูงไก่) การให้ออกก�าลังกาย (การ 
จูงเดิน การว่ิงเร็ว หรือปล่อยออกทุ่ง) การให้สิ่งของเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม (ลูกบอลขนาดใหญ่ อุปกรณ์ให้คุ้ยหาอาหาร  
ถังพลาสติคผูกกับเพดาน หรือกระจกเงา) หรือการเพิ่มอาหารเยื่อใยโดยการปล่อยให้เล็มหญ้า การให้มีหญ้าแห้ง หรือการให้
วัสดุหลายอย่างปนกัน (Winskill et al., 1996; MacAfee et al., 2002; Thorne et al., 2005)
 ตามสภาพธรรมชาติและในป่า ม้าด�ารงความสัมพันธ์กันอย่างยาวนาน พ่อและแม่ม้าอยู่ด้วยกันตลอดทั้งปี ติดต่อกัน
หลายฤดูผสมพันธุ์ ขณะที่ลูกม้ารุ่นเพศผู้และเพศเมียอพยพออกจากฝูงต้นก�าเนิดขณะท่ีพวกมันยังมีอายุน้อย (Feh, 2005) 
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อม้ากับแม่ม้าคงท่ีและยาวนานหลายปี ถึงแม้ว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลงอย่างมากระหว่างช่วงเวลา
หลังคลอดเมื่อแม่ม้าแสดงพฤติกรรมทางสังคมต่อลูกของพวกมัน (van Dierendonck et al., 2004) การเช่ือมโยงทางสังคม
ส�าหรับแม่ม้าและลูกม้าเพศเมียมักพัฒนาขึ้นระหว่างม้าที่คุ้นเคยกัน เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด และมีล�าดับชั้นเดียวกัน (Heitor 
et al., 2006) ความสัมพันธ์กันทางสังคมระหว่างม้าเพศเมียมีลักษณะพิเศษโดยการผลัดกันแต่งตัวและอยู่ใกล้เคียงกันตลอด 
(Kimura, 1998; van Dierendonck et al., 2004) ถ้าไม่มีการแสดงปัจจัยเหล่านี้การเชื่อมโยงทางสังคมจะส่งผ่านตัวที่ไม่คุ้นเคย 
ที่มีขนสีเดียวกันกับสีของแม่ของม้ารุ่นเพศเมีย (Sawford et al., 2005)
 การผลัดกันแต่งตัวท�าที่บริเวณตะโหนกและคอ และเกี่ยวข้องกับการลดอัตราการเต้นของหัวใจ (Feh and de 
Mazieres, 1993) แสดงว่ามีบทบาทในการลดการตื่นเต้น ไม่ค่อยพบการผลัดกันแต่งตัวในม้าหนุ่ม (Crowell-Davis et al., 1986) 
ยกเว้นหลังจากช่วงเวลาการขาดแคลนทางสังคม (Christensen et al., 2002) ในทางกลับกันลูกม้าเพศผู้ และม้าเพศผู้ที่ถูกตอน
แล้วมักสนใจที่จะเล่นด้วยกัน  เม่ือเล้ียงลูกม้าเพศผู้ในที่กว้างมักเล่นสู้กันทุกชั่วโมง เช่น แกล้งต่อสู้กัน ขณะที่ม้าเพศเมีย 
มักไม่ท�าพฤติกรรมเช่นนี้ (Sigurjonsdottir et al., 2003)
  ม้าหนุ่มจึงมักถูกขังเดี่ยวเพราะว่าความก้าวร้าวและการเล่นสามารถท�าให้เกิดการบาดเจ็บ ความก้าวร้าวได้รับอิทธิพล
มาจากสถานะทางการสืบพันธุ ์ ฝูงที่มีความก้าวร้าวอยู ่จะมีมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูการผสมพันธุ ์และออกลูก (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)
  ความทรมานที่เกี่ยวกับการขาดสังคมเม่ือม้าอยู่เด่ียวหรือแยกขัง สามารถบรรเทาได้โดยการให้ได้เห็นม้าตัวอื่น การ
แสดงท่าทางเดิมซ�้าซาก เช่น การยืนโยกตัวไปมา การผงกหัว เกี่ยวข้องกับความสับสน (Mills and Riezebos, 2005) สามารถ 
ลดลงอย่างมากเมื่อม้าได้เห็นม้าตัวอ่ืนผ่านทางช่องหน้าต่างท่ีมีตาข่าย (Cooper et al., 2000) หรือมีกระจกเงา (McAfee et  
al., 2002) หรือมีรูปภาพหน้าของม้าตัวหนึ่งที่มีขนาดเท่าตัวจริงติดตั้งไว้ในคอก (Mills and Riezebos, 2005) การได้เห็นด้านข้าง
อาจมีความส�าคัญเพราะการยืนโยกตัวไปมาเกิดขึ้นมากกว่าอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อจัดคอกม้าให้หันหน้าเข้าหากันเปรียบเทียบ
กับการมีด้านข้างขนานกัน (Ninomiya et al., 2007)



การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม 43

 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�าลังกายกับกิจกรรมด้านบวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับขนาดของสนาม (Jorgensen 
and Boe, 2007) ม้าถูกโน้มน�าให้ออกก�าลังกายตามที่มันต้องการ ซึ่งแรงจูงใจสะสมเพิ่มขึ้นและออกก�าลังชดเชยหลังจาก 
ช่วงระยะเวลาที่ขาดแคลนมานาน (Houpt et al., 2001; Christensen et al., 2002; Chaya et al., 2006) นอกจากนี้ ม้าที่ได้ 
ออกก�าลังกายยังแสดงพฤติกรรมการนอนม้วนตัวซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความสบาย (Hansen et al., 2007) ในการศึกษาม้าแข่ง 
ผลประโยชน์ที่ได้จากการออกก�าลังกายยังลดการก้าวร้าวท่ีมีต่อผู้ฝึก (Drissler et al., 2006) และมีสมรรถภาพการแข่งดีและ 
มีอนาคตไกล (Drissler, 2006)

	 การเพ่ิมพูนทางความถนัด เมื่อปราศจากการปล่อยออกสนามหรือทุ่งหญ้า ม้าสามารถแสดงพฤติกรรมการเล่น
โดยผ่าน “ของเล่นต่างๆ”  ที่มีอยู่ในคอก ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีอยู่ในท้องตลาด เช่น สามารถให้ลูกบอลล์ขนาดใหญ ่
ที่ออกแบบเพื่อใช้ในคอกม้า ตลอดจนอุปกรณ์ที่ท�าเองในบ้าน เช่น เหยือกน�้าพลาสติกห้อยด้วยเชือก  ประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังขาดหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ 

	 การเพิ่มพูนทางความรับรู ้ในคอกหลายแห่งมักมีเสียงพื้นฐาน โดยการให้ฟังวิทยุเป็นการสันนิษฐานว่าสิ่งนี้เป็นผล
ให้ม้าสงบและบรรเทาความเบื่อ  อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่าการมีหรือชนิดของเพลงมีผลกระทบส�าคัญต่อพฤติกรรมของม้า 
ขนาดเล็กที่มีการกักขังมีความเครียดเป็นระยะเวลาสั้น (Houpt et al., 2000) ผู้รายงานเหล่านี้คาดการณ์ว่าเสียงพื้นฐานอาจมี
ผลกระทบทางอ้อมต่อพฤติกรรมม้าผ่านทัศนคติของผู้จับ ในทางกลับกันมีผลิตภัณฑ์ฟีโมนสังเคราะห์เพ่ือให้ม้าสงบชนิดหนึ่ง
วางขายตามท้องตลาด และมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยท่ีแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้ผล เพื่อลดการตอบสนองความกลัวทาง
พฤติกรรมและสรีรวิทยาของม้าที่อยู่ในภาวะความเครียด (Falewee et al., 2006)

	 การเพิ่มพูนทางโภชนะ โอกาสเพ่ือเสาะหาอาหารให้การเพ่ิมพูนอย่างส�าคัญต่อม้าท่ีอาศัยในคอก  ม้ามักใช้เวลา 
10 ถึง 12 ชั่วโมงต่อวันแทะเล็มหญ้า (Ralston, 1984) และแม่ม้าให้น�้านมใช้เวลาของพวกมัน 70% เล็มหญ้าในทุ่ง (Crowell-
Davis et al., 1985) ม้ามักเสาะแสวงหาวัสดุรองนอนในคอกหรือพื้นผิวคอกเมื่อไม่มีวัสดุใดให้เสาะหาอาหาร (Drissler et al., 
2006) หรืออาจแสดงพฤติกรรมเดิมซ�้าซากด้วยปาก 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�้าซากน้อยกว่าม้าที่ให้กระดาษหรือขี้กบปูนอน (Cooper et al., 2005)  มีของเล่นที่เป็นอาหารหลายชนิดวางขายโดยมีปริมาณ
เยื่อใยอยู่มาก ซึ่งม้าคุ้ยเขี่ยเพื่อได้อาหารชนิดเม็ด อาหารที่อยู่ในลูกบอลล์เหล่านี้มีผลเพิ่มเวลาในการหาอาหาร (Winskill et al., 
1996) และลดพฤติกรรมการท�าท่าทางเดิมซ�้าซาก (Henderson and Waran, 2001) ของเล่นท่ีออกแบบเป็นทรงกลมหรือ 
หลายเหลี่ยมมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Goodwin et al., 2007) สามารถให้ของเล่นเหล่านี้ในรางอาหารเพื่อกันไม่ให้ม้ากินเชื้อ
โรคและวัสดุที่ไม่ใช่อาหารจากวัสดุรองนอนในคอก
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สัตว์ปีก
การเพิ่มพูนด้านสังคม การให้สัตว์ปีกมีสังคมกับมนุษย์สามารถท�าง่าย โดยการให้การดูแลบ่อยๆ อย่างมีเมตตา

และอ่อนโยน (Jones, 1996) แม้เป็นการดูแลเป็นระยะเวลาสั้น เร่ิมตั้งแต่สัตว์อายุน้อยเท่าท่ีท�าได้ ก็เป็นผลดีท�าให้การจับ 
สัตว์ปีกง่ายขึ้นในโอกาสต่อไป และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร น�้าหนักตัว และการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (Gross and 
Siegel, 1983) นอกจากนี้ Gross and Siegel (1982) พบว่าไก่ท่ีมีสังคมด้านบวกมีการตอบสนองต่อความเครียดน้อยกว่า  
และมีความทนทานต่อโรคส่วนใหญ่ที่ทดสอบมากกว่าสัตว์ปีกที่ไม่ได้อยู่เป็นสังคม
	 การเพ่ิมพูนทางความถนัด วิธีแรกส�าหรับการส่งเสริมการออกก�าลังกายของสัตว์ปีก คือ การให้มีคอนเกาะ 
หรือการมีบริเวณยกสูงอื่นๆ ซึ่งกระตุ้นการใช้พื้นที่ว่างแนวตั้งภายในสิ่งล้อมรอบ ไก่พันธุ์ไข่หลายสายพันธุ์กระตือรือล้นในการ
ใช้คอนเกาะในเวลากลางคืน (Olsson and Keeling, 2002) และไก่ท้ังฝูง (100% ของแม่ไก่ท้ังหมด) จะใช้คอนเกาะในตอน 
กลางคืนถ้ามีพื้นที่คอนอย่างเพียงพอ (Appleby et al., 1993; Olsson and Keeling, 2002) เมื่อเลี้ยงแม่ไก่อยู่บนพ้ืนเล้า  
คอนที่ยอมให้มันเกาะได้อย่างสบายโดยการรบกวนเพียงล็กน้อย และให้พวกมันมีโอกาสหาท่ีหลบภัยจากไก่ตัวอ่ืน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการจิกตีกัน (Wechsler and Huber-Eicher, 1998) คอนเกาะช่วยลดการบินหนีและความตื่นกลัว (Brake, 1987)  
และการออกก�าลังกายโดยการเคลื่อนที่แนวตั้งสามารถเสริมความแข็งแกร่งของกระดูก (Whitehead, 2004) การให ้
คอนช่วยสนับสนุนพฤติกรรมการเกาะคอนของสัตว์ปีกขนาดใหญ่ (Faure and Jones, 1982; Heikklia et al., 2006) สัตว์ปีก 
และไก่เนื้อรุ่นใช้คอนเกาะด้วย แต่การใช้มีแนวโน้มน้อยลงเมื่อพวกมันมีอายุเพิ่มขึ้น ไก่เน้ือและไก่งวงท่ีระยะถัดมาของ 
วงจรการสืบพันธุ์ใช้คอนน้อยลงกว่าไก่ไข่ (LeVan et al., 2000; Martrenchar et al., 2001) ในกรณีไก่งวงขนาดใหญ่และไก่เนื้อ 
เพราะว่าขนาดตัวและรูปร่างของพวกมัน จึงจ�าเป็นต้องมีคอนเกาะในระดับต�่ากว่า โดยมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมให้ 
สัตว์เกาะและทรงตัวได้อย่างถูกต้อง ส�าหรับไก่งวงอายุมากขึ้นแนะน�าให้จัดวางคอนสูงพอที่ไก่งวงท่ีอยู่บนพื้นไม่สามารถ 
จิกและถอนขนของไก่ที่เกาะอยู่บนคอน สามารถติดตั้งทางเดินท่ีหน้าคอนเหล่านี้เพื่อท�าให้ไก่ขึ้นได้ง่าย (Council of Europe, 
2006) ส�าหรับไก่เน้ือและไก่งวงสามารถเพิ่มมัดฟางในเล้าเพ่ือให้พ้ืนยกสูงขึ้น (Council of Europe, 2006) แต่เช่นเดียวกัน 
อาจต้องติดตั้งทางเดินเพื่อสัตว์ปีกอายุมากกว่าสามารถขึ้นคอนเหล่าน้ีได้ง่าย เพราะว่าสามารถใช้ฟางเป็นวัสดุส�าหรับ 
การคุ้ยหาอาหาร อย่างไรก็ตาม มัดฟางอาจถูกจิกและแยกออกเร็ว (Martrenchar et al., 2001)

โดยทั่วไป คอนควรปราศจากขอบแหลมคม มีขนาดที่สามารถยึดเกาะได้ทันทีด้วยกรงเล็บ แต่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ใหญ่พอที่ไม่ให้เล็บของสัตว์ปีกท�าให้อุ้งตีนเสียหาย และท�าด้วยวัสดุท่ีไม่ลื่นแต่สามารถท�าความสะอาดได้ ในสัตว์ปีกท่ี 
ให้อยู่บนพื้นคอนที่สกปรกเปื้อนอุจจาระเป็นปัจจัยหลักต่อการเกิดสภาพตีนเจ็บ ตีนบวมโต ดังน้ัน การออกแบบคอนเพื่อลด
ปัญหานี้เป็นสิ่งส�าคัญ นอกจากนี้ ไก่เพศเมียอาจมีปัญหากระดูกสันอกคดจากการพักบนคอน ถึงแม้ไม่รู้ว่าสภาวะน้ีเจ็บปวด
หรือไม่ (Tauson and Abrahamsson, 1996) ไก่ไข่ชอบคอนสูงๆ มากกว่า อย่างไรก็ดี แม่ไก่มีแนวโน้มการเป็นกระดูกพรุน  
และเหตุนี้ท�าให้การจัดวางคอนเป็นส่ิงจ�าเป็น (เช่น ระยะระหว่างคอนเมื่อมีคอนหลายอัน) เพื่อให้มั่นใจว่าแม่ไก่สามารถร่อน 
ลงเกาะคอนโดยกระดูกไม่หัก (ดู Keeling, 2004)

เป็ดจะว่ายน�้าถ้าให้น�้าที่มีความลึกพอเพียง  ถ้ามีน�้าให้ลูกเป็ดว่ายควรให้ระดับน�้าตื้น เพื่อลูกเป็ดไม่จมน�้าและต้อง
ดูแลจนกระทั่งขนกันน�้าขึ้น เพื่อมั่นใจว่าลูกเป็ดไม่เปียกและหนาวสั่น (BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group 
on Refinement, 2001; Council of Europe, 2006)

การเพิ่มพูนทางกายภาพ

กล่องท�ำรัง: สิ่งเพิ่มพูนทางกายภาพที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับไก่ไข่คือกล่องส�าหรับท�ารัง การวางไข่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
อย่างซับซ้อนต่อเนื่อง ได้แก่ การหาต�าแหน่งเหมาะสมเพื่อออกไข่ การเตรียมบริเวณเพื่อจิก คุ้ยวัสดุและท�าให้กลวงเพื่อท�าเป็น
รัง แม่ไก่ไข่ที่ไม่ได้จัดที่ท�ารังให้ (เช่น ไก่ที่ถูกเลี้ยงในกรงธรรมดา) อาจแสดงพฤติกรรมเดินสับสนระหว่างช่วงเวลาเสาะหาที่ท�ารัง 
ซึ่งประเมินว่าเป็นการแสดงความสับสน (Appleby et al., 2004) 

แม่ไก่รู้ค่าการเข้าถึงรังอย่างมาก และแรงผลักดันส�าหรับการใช้รังของพวกมันมีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เมื่อใกล้เวลาการ
วางไข่ (Cooper and Albentosa, 2003) ถึงแม้ว่าแม่ไก่ที่ไม่มีประสบการณ์ใช้รังแสดงแรงผลักดันเพื่อการใช้รังส�าหรับวางไข่เป็น
อย่างมาก (Cooper and Appleby, 1995; 1997) โดยทั่วไปแม่ไก่ไข่ยังชอบรังที่ปิดมิดชิดมากกว่าพื้นที่เปิดโล่ง (Appleby and 
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McRae, 1986; Cooper and Appleby, 1997) การให้วัสดุเหมาะสมในกล่องท�ารังเป็นสิ่งส�าคัญด้วยเพื่อแสดงพฤติกรรมการ
สร้างรัง (Appleby et al., 2004) 

ได้มีการทดลองสองสามเร่ืองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมก่อนการวางไข่หรือการเลือกที่ท�ารังของเป็ดหรือไก่งวง อย่างไร
ก็ตาม เป็นไปได้ว่ามีแรงผลักดันอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันในการวางไข่ของพวกมันในรัง มีกล่องวางไข่อยู่หลายรูปแบบขาย 
ในท้องตลาดที่ใช้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ทั้งในสภาพอุตสาหกรรมและการวิจัย แสดงให้เห็นรูปแบบท่ีส�าคัญของกล่องวางไข่ 
ของสัตว์ชนิดเหล่านั้น ส�าหรับแม่ไก่ไข่เป็นรูปแบบอย่างง่าย (Appleby et al., 2004)

วัสดุรองพื้น: การให้วัสดุรองพื้นเหมาะสม เช่น วัสดุรองนอนชนิดร่วนส�าหรับไก่งวงและสัตว์ปีก และให้น�้าร่วมกับ 
วัสดุรองนอนชนิดร่วนส�าหรับเป็ด ส่งเสริมทั้งพฤติกรรมการคุ้ยหาอาหารและการไซ้ขน สัตว์ปีกควรใช้เวลาตามปกติเสาะหา
อาหาร และการเพ่ิมโอกาสการคุ้ยหาอาหารสามารถช่วยลดอุบัติการเกิดพฤติกรรมผิดปกติสองอย่าง ท้ังการจิกขนและ 
การจิกตีกัน (Newberry, 2004; Rodenburg and Koene, 2004) พฤติกรรมเหล่าน้ีไม่เก่ียวกับความก้าวร้าว แต่เหมือนกับ 
ความก้าวร้าวในแง่ที่ท�ากับสัตว์ตัวอื่นในฝูง การจิกขนอาจเป็นการจิกแบบนุ่มนวลที่ไม่มีผลท�าให้ขนหลุดจากตัวสัตว์ท่ีถูกจิก 
หรือการจิกอย่างรุนแรงมากกว่าซึ่งเป็นผลให้ขนหลุด (Savory, 1995) การถูกถอนขนเป็นความเจ็บปวด (Gentle and Hunter, 
1991) และการถูกจิกขนอย่างรุนแรงท�าให้สัตว์ปีกมีบริเวณท่ีไม่มีขน ซ่ึงเผยให้เห็นผิวหนังบาดเจ็บและท�าให้การควบคุม
อุณหภูมิผิดปกติ บริเวณที่ปลอดขนเหล่านี้อาจดึงดูดให้มีการจิกเน้ือและการจิกตีโดยสัตว์ตัวอื่นด้วย การจิกตีกันเกี่ยวข้องกับ
การจิกและฉีกผิวหนัง เนื้อเยื่อด้านล่าง และอวัยวะ การจิกตีกันมักเกิดขึ้นส่วนตีน หาง ก้น หรือบนปีกท่ีมีขนชั้นแรกขึ้นใหม ่
และสามารถท�าให้เกิดการบาดเจ็บของฝูงสัตว์และความตายถ้าสัตว์ไม่ได้ถูกแต่งจงอยปาก (Newberry, 2004; Riber and 
Mench, 2008) การลุกลามของการจิกขนและการจิกตีกันถ้าเกิดขึ้นแล้วจะควบคุมยาก เพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้สามารถ 
แพร่ระบาดถ่ายทอดทางสังคมสู่สัตว์ปีกตัวอื่นในฝูง ดังนั้นการป้องกันการเกิดโดยแก้ไขโดยเร็วจึงเป็นการดีที่สุด  

ปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ การขาดโภชนะ หรือการเบี่ยงเบนทางสภาพแวดล้อมหรือการจัดการ (เช่น การมีระดับแสงเข้มมาก  
หรือมีฝูงขนาดใหญ่) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของการจิกขนและจิกตีกัน ยังมีผลกระทบรุนแรงทางพันธุกรรม (Kjaer and 
Hocking, 2004) และควบคุมพฤติกรรมเหล่านี้ในสัตว์บางชนิดหรือสายพันธุ์ยากกว่าสัตว์อื่น ตัวอย่างเช่น เป็ดพันธุ์มัสโคว่ี 
(Muscovy ducks) มักมีพฤติกรรมการจิกตีกันมากกว่าเป็ดพันธุ์ปักก่ิง (Gustafson et al., 2007a, b) และพบว่าการให้เป็ดพันธุ์ 
มัสโควี่มีสิ่งเพิ่มพูนหลายชนิดซึ่งมีน�้าและอาหารเป็นหลักไม่มีประโยชน์ในการป้องกันการจิกตีกัน (Riber and Mench, 2008) 

สามารถลดพฤติกรรมการก้าวร้าวในไก่งวงได้โดยการให้วัสดุเพื่อคุ้ยหาอาหาร งานวิจัยของ Martrenchar et al. (2001) 
ไก่งวงก�าลังโตได้รับฟางและแขวนโซ่ พบว่าการบาดเจ็บจากการจิกกันลดลงทั้งในไก่เพศผู้ และเพศเมีย Sherwin et al. (1999) 
เลี้ยงไก่งวงโดยให้วัสดุที่จิกได้หลายชนิด เช่น (ผักต่างๆ เชือก ท่อพลาสติก โซ่) และพบว่าการบาดเจ็บท่ีเก่ียวกับการจิกปีก 
และหางลดลง สิ่งเหล่านี้มีประสิทธิภาพช่วยลดปัญหาพฤติกรรมทั้งในสภาพแวดล้อมการเลี้ยงในกรงต่างๆ ตัวอย่างเช่น ไก่มัก
ถูกดึงดูดโดยการเล่นเชือกที่แขวนให้ (Jones, 2004) และพบว่าการให้สิ่งเหล่านี้ในกรงลดการการสูญเสียขนส�าหรับในไก่ไข ่
ที่เลี้ยงในกรง คาดว่าเป็นเพราะการลดการจิกขน (Jones et al., 2004)

ถ้าให้มีวัสดุที่เหมาะสม ไก่และไก่งวงจะคลุกฝุ่นเป็นช่วงเวลานานๆ เกือบทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมีแดดหรือ
ตรงที่มีแสงจ้าภายในสภาพแวดล้อมของพวกมัน ระหว่างการคลุกฝุ่น มีวัสดุขนาดเล็กร่วงผ่านขนและถูกสลัดออก การท�าเช่นนี้
ช่วยปรับให้ขนดีขึ้นโดยการกระจายไขมัน (van Liere, 1992) และเป็นไปได้ว่าช่วยขจัดพยาธิภายนอก ไก่จะคลุกฝุ่นในวัสดุร่วน
แตกต่างกันหลายชนิด แต่ชอบฝุ่นขนาดเล็ก (เช่น ผงถ่าน หรือทราย) มากกว่าวัสดุที่มีขนาดเม็ดใหญ่กว่า (เช่น ขี้กบไม้หรือวัสดุ
รองนอนท�าด้วยกระดาษ; Shields et al., 2004) ฝุ่นขนาดเล็กกว่ายังมีประสิทธิภาพมากกว่าในการซอกซอนขน  

เป็ดรักษาสภาพขนโดยการอาบน�้า ถ้าไม่มีน�้าให้อาบเนื่องจากเหตุผลทางสุขาภิบาล การให้แหล่งน�้าที่มีความลึกมาก
พอให้เป็ดจุ่มหัวลงได้และสลัดน�้าใส่ล�าตัวสามารถช่วยพวกมันให้รักษาสภาพขน รูจมูกและตาได้ดี และสามารถให้มีฝักบัว 
ที่ปล่อยน�้าจากข้างบนแก่สัตว์เหล่านี้ (Jones et al., 2009)

วัสดุรองนอนสามารถปนเปื้อนอุจจาระถ้าไม่ดูแลอย่างดีพอ และท�าให้เกิดแอมโมเนียในบรรยากาศ ณ ระดับท่ี
ยอมรับไม่ได้ วัสดุรองนอนที่เปียกหรือปนเปื้อนยังสามารถท�าให้เกิดปัญหาตีนและขา เช่น ผิวหนังอุ้งตีนอักเสบ (Berg, 2004)  
วัสดุรองนอนบางชนิดสามารถฟุ้งกระจายได้ ท�าให้เกิดฝุ่นละอองจ�านวนมาก เมื่อให้เป็ดมีน�้าส�าหรับว่าย เสาะหาอาหาร หรือ
มีวัสดุให้แต่งขน ซึ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ปนเปื้อน ผลจากการมีความชื้นในสภาพแวดล้อมสามารถน�าไปสู่ระดับ
แอมโมเนียที่ยอมรับไม่ได้ เกิดการสัมผัสกับอาหารและวัสดุรองนอนที่เป็นราเพราะมีความชื้นในสภาพแวดล้อมมากเกินไป 
ท�าให้เป็ดมีความโน้มเอียงต่อการติดเชื้อโรค Aspergillosis ง่าย (Brown and Forbes, 1996)
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ส่ิงปิดคลุม: การเลี้ยงให้ไก่อยู่บนพื้นมีส่ิงที่ปิดคลุมเป็นแผงแนวตั้งเหนือหัวเป็นการส่งเสริมการใช้เล้า เพ่ิมการพัก
ผ่อนและพฤติกรรมการไซ้ขนด้วยปาก และลดจ�านวนครั้งที่สัตว์ถูกสัตว์ตัวอื่นรบกวน (Newberry and Shackleton, 1992; 
Cornetto et al., 2002) แผงแบบเป็นซี่ๆ มีประสิทธิภาพให้การครอบคลุม 67% และไก่ชอบมากกว่าแผงทึบ โปร่งใส หรือแบบ
ที่มีซี่ปิดน้อยกว่า (Newberry and Shackleton, 1992)

สิ่งของ: การศึกษาหลายเรื่องค้นคว้าว่าการให้สิ่งของใหม่ๆ สามารถลดความกลัวของสัตว์ปีกได้หรือไม่  ลูกไก่ที่ได้รับ
สิ่งของเช่นนั้นกลัวน้อยกว่าในระหว่างท�าการทดสอบมาตรฐานหลายแบบ (Jones, 1982) ถึงแม้ว่าสัตว์ปีกไม่ได้ศึกษาเมื่อ 
สัตว์โตเต็มวัยเพื่อพิจารณาว่าผลเช่นนี้ยังมีอยู่  Reed และคณะ (1993) รายงานว่าการที่ไก่ในช่วงวางไข่ได้สิ่งของใหม่ วิทยุที่เปิด
เสียงมนุษย์พูด และการจับโดยมนุษย์เป็นผลท�าให้ความกลัวต่อการกระตุ้นใหม่ๆ ลดน้อยลงและลดการบาดเจ็บจากการจับ
เมื่อแม่ไก่โตเต็มวัย  ในทางกลับกัน Nicol และ Scott (1990) พบว่าไม่มีการลดความกลัวในไก่เนื้อที่ได้ถูกมนุษย์จับ ได้ยินเสียง
และได้สิ่งของเพิ่มพูนชนิดใหม่ และ Nicol (1992) ได้พบว่าสิ่งของเพิ่มพูนชนิดใหม่สามารถเพิ่มความกลัวในไก่เน้ือ ถึงแม้ว่า 
ไก่ได้แสดงความสนใจส�ารวจสภาพแวดล้อมกึ่งคุ้นเคย (Newberry, 1999) สิ่งของใหม่และอาหารเหล่านี้อาจท�าให้เกิดปฏิกิริยา
ความกลัว (Murphy, 1977) และการให้แก่สัตว์ปีกอายุมากกว่าจึงควรท�าอย่างระมัดระวัง

	 การเพ่ิมพูนทางการรับรู้	 Jones (2004) ทบทวนผลกระทบการเพ่ิมพูนการรับรู้สามแบบ (วีดีทัศน์ กลิ่น และ 
เสียงดนตรี) ที่มีต่อไก่  ภาพวีดีทัศน์ที่ฉายด้านนอกของสิ่งล้อมรอบของพวกมันดึงดูดท้ังลูกไก่และแม่ไก่  ความจ้า สี ความ 
ซับซ้อน และการเคลื่อนไหวของภาพวีดีทัศน์ดึงดูดไก่ได้มากกว่าภาพทึบ นิ่ง โทนสีเทาและง่าย  การให้ลูกไก่เห็นการกระตุ้น
ด้วยวีดีทัศน์เป็นปกติลดความกลัวของพวกมันต่อสถานท่ีใหม่ ยังพบว่าการตอบสนองความกลัวของไก่ต่อสภาพแวดล้อมใหม่
ลดลงด้วย ถ้าสภาพแวดล้อมนั้นมีกลิ่น (วานิลลิน) ซึ่งไก่เคยถูกเลี้ยงมาก่อนร่วมด้วย และไก่ยังแสดงความกลัวต่ออาหารใหม่ 
(food neophobia) น้อยลงด้วย และไก่กินอาหารนั้นไวขึ้นถ้ามีกลิ่นที่คุ้นเคยร่วมด้วย ยังแสดงอีกด้วยว่าเสียงดนตรีมีส่วนร่วมลด
การตอบสนองความกลัวในไก่ แต่ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันเพราะไม่เป็นพื้นฐานการสังเกตของการศึกษา (Jones 
and Rayner, 1999)

	 การเพิ่มพูนทางโภชนะ ดังได้อธิบายข้างต้น การให้สิ่งที่เหมาะสม เช่น ขี้กบไม้เป็นวัสดุรองนอนส�าหรับสัตว์ปีกหรือ
เป็ด ยังส่งเสริมพฤติกรรมการเสาะหาอาหาร วิธีเพ่ิมเวลาการหาอาหารมีการกระจายอาหารลงในวัสดุรองนอนเมื่อเลี้ยงสัตว์
บนวัสดุ และการใส่ก้อนหิน ของกินได้ หรือสิ่งของอ่ืนในภาชนะให้น�้าของเป็ด (BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint 
Working Group on Refinement, 2001) หรือในรางอาหารของไก่ (Sherwin, 1995) ถ้าใช้การกระจายอาหารหรือการให้อาหาร
ในน�้า ควรตรวจสอบน�้าหนักตัวสัตว์เพื่อมั่นใจว่าสัตว์ได้กินอาหารอย่างเพียงพอ

การวิจัยในเรื่องผลกระทบของการให้อาหารหลากหลายชนิดกับสัตว์ปีกมีอย่างจ�ากัด แต่ไก่สามารถเลือกกินส่วนผสม
ต่างๆ ได้เองเพื่อได้อาหารที่มีโภชนะสมดุลย์ (Appleby et al., 2004)  บรรทัดฐานหลายแหล่ง (BVAAWF/FRAME/RSPCA/
UFAW Joint Working Group on Refinement, 2001; Council of Europe, 2006) แนะให้มีพืชตระกูลกระหล�่า (brassicas) หรือ
อาหารประเภทเดียวกันเพื่อกระตุ้นการคุ้ยหาอาหารและให้เปลี่ยนส่วนผสมของสูตรอาหารไก่

แกะและแพะ

	 การเพิ่มพูนด้านสังคม การยืนยันอุปกรณ์เพิ่มพูนและวิธีด�าเนินการส�าหรับแกะมีอยู่อย่างจ�ากัดมาก อย่างไรก็ตาม
แกะเป็นสัตว์สังคมอย่างมาก และถ้าต้องจ�ากัดการสัมผัสทางสังคม การให้แกะได้เห็นแกะตัวอื่นโดยมองผ่านรั้วหรือวัสดุใส
ชนิดอื่นอาจมีประโยชน์ แนะน�าด้วยว่ากระจกเงาหรือวัตถุไม่มีชีวิตที่หุ้มด้วยหนังสัตว์สามารถเป็นตัวแทนทางสังคม กระจกเงา
สามารถลดแต่ไม่ลบล้างความเครียดทางสรีรวิทยาต่อการแยกตัวทางสังคมของแกะ (Parrott et al., 1988) เพราะแกะมองเห็น
ตัวเองในกระจกเงาเป็นตัวแปลกหน้า อาจเป็นไปได้ที่ภาพสะท้อนในกระจกสามารถท�าให้เกิดความเครียดทางสังคม 
(Reinhardt and Reinhardt, 2002)
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 การเพิ่มพูนทางโภชนะ การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่ให้อาหารเสริมโดยการเลียหรือใช้หัวดัน อาจดึงดูดความสนใจ
ของสัตว์ อย่างไรก็ตาม ต้องดูแลอุปกรณ์เหล่านี้ให้สะอาด เพราะปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลได้ง่าย

	 การเพ่ิมพูนทางความถนัดและการเพิ่มพูนทางกายภาพ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่เรียกว่าการกัดขนอาจ 
เกิดข้ึนในแกะที่ถูกจ�ากัดบริเวณ แกะที่กัดขนตัวเองจะกัดและกินขนแกะตัวอื่นด้วย (Vasseur et al., 2006) สิ่งนี้อาจบั่นทอน
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของแกะซึ่งเป็น “ตัวเคราะห์ร้าย” และอาจเปลี่ยนสถานะทางโภชนะของสัตว์ตัวที่กินขนตัวอ่ืน  
การกัดขนดูเหมือนเป็นพฤติกรรมของแกะถูกเลี้ยงขังและขาดการกระตุ้นทางสภาพแวดล้อม และอาหารอาจเป็นส่วนร่วมให้
เกิดการเริ่มกัดขน (Sambraus, 1985; Lynch et al., 1992) กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือยับยั้งการกัดขน ได้แก่ การแขวนโซ่ 
เหนือพื้นผิวคอก การเพิ่มวัตถุในคอก (เช่น ลูกบาสเกตบอล ขวดพลาสติก หรือไม้ขวางส�าหรับให้กัด) การให้เสียงดนตรี และ
การเปลี่ยนอาหาร การเพิ่มใยอาหารอาจลดอุบัติการเกิดการกัดขน ถึงแม้ว่าไม่มีรายงานวิธีแน่ชัดส�าหรับป้องกันหรือลด
พฤติกรรมนี้ (Vasseur et al., 2006)
 แพะจะปีนส่ิงของต่างๆ เช่น โต๊ะ แป้นม้วนสายเคเบิล หรือแม้กระทั่งแท่นออกก�าลังกายที่ออกแบบอย่างถ่ีถ้วน 
โครงสร้างเหล่าน้ีจะถูกใช้ตลอดวัน แสดงว่าการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมช่วยเพิ่มการกินอาหารและลดความก้าวร้าวใน 
แพะเลี้ยงขุน (Flint and Murray, 2001) ต้องดูแลให้มีที่ว่างส�าหรับการปีนป่ายเพียงพอกับจ�านวนสัตว์ในฝูง เพราะสัตว์จ่าฝูง
จะแย่งที่สัตว์ชั้นรองลงมา ควรจัดวางสิ่งของส�าหรับปีนในลักษณะที่ป้องกันแพะจากการกระโดดข้ามสิ่งล้อมรอบด้วย 

สุกร

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของสุกรในหลายวิธี ดังระบุด้วยการเพิ่มความ
หลากหลายของพฤติกรรม การปรับตัวต่อสิ่งใหม่ และความสามารถการเรียนรู้ ร่วมกับการลดความก้าวร้าว ความกลัว 
พฤติกรรมท่าเดิมซ�้าซาก 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�าให้สุกรสามารถ
แสดงขอบเขตพฤติกรรมปกติได้กว้าง และเพื่อให้ระดับการควบคุมและตัวเลือกในสภาพแวดล้อมของสัตว์เหล่าน้ี  
แต่จ�าเป็นต้องส่งเสริมสุขภาพสัตว์และปฏิบัติได้ด้วย (Van de Weerd and Day, 2009)

 การเพิ่มพูนด้านสังคม การให้สุกรอาศัยอยู่เป็นกลุ่มอย่างมีเสถียรภาพ โดยมีท่ีว่างและมีสภาพแวดล้อมสมบูรณ์
พอเพียง ท�าให้พวกมันปรับความใกล้ชิดต่อสัตว์ตัวอ่ืนได้ง่าย สอดคล้องกับความสัมพันธ์และสถานะปัจจุบันทางสังคมของ
พวกมัน มีระบบการอยู่อาศัยทดแทนที่ลดการจัดกลุ่มใหม่และความเครียดและอาจใช้ส�าหรับการวิจัยบางอย่างและโปรโตคอล
การสอน หรือฝูงสัตว์บางชนิด (Stolba and Wood-Gush, 1984; Newberry and Wood-Gush, 1986; Wechsler, 1996; Weary 
et al., 1999b; Parratt et al., 2006)

เมื่อจะต้องแยกสุกรออกจากตัวอ่ืนๆ ที่เข้ากันได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทดลอง การสัมผัสอย่างอบอุ่นโดยผู้เลี้ยง 
ซึ่งสัตว์คุ้นเคยนับว่ามีความส�าคัญเป็นพิเศษ สุกรจดจ�าผู้เลี้ยงซึ่งสัตว์คุ้นเคยได้โดยใช้การมองเห็น (ขนาดตัวและหน้าตา)  
ตลอดจนเสียงและกลิ่น (Koba and Tanida, 2001) พนักงานดูแลสัตว์สามารถพัฒนาสัมผัสด้านบวกทางสังคมกับสุกรโดยการ
เคลื่อนไหวช้าและสงบ การย่อตัวลงเพ่ือลดขนาดตัวอย่างชัดเจน การหลีกเลี่ยงการจับต้องตัวสัตว์อย่างไม่พอใจหรือไม่
สม�่าเสมอ (บางทีพอใจและบางทีไม่พอใจ) และการแตะหรือการเกาตัวสุกรซึ่งเข้าหา (Hemsworth et al., 1996) เมื่อสุกร 
มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เลี้ยง พวกมันจะเข้าหาด้วยความเชื่อใจและแสวงหาปฏิสัมพันธ์ ซึ่งอาจมีความหมายด้านบวกส�าหรับกลยุทธ์
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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	 การเพิ่มพูนทางความถนัด การเพ่ิมพูนความถนัดท�าส�าเร็จโดยให้และส่งเสริมการออกก�าลังทางกาย การเสาะหา
อาหาร การส�ารวจ การสร้างรัง การเล่น และกิจกรรมที่จับต้องและเรียนรู้ การเข้าถึงสนามหญ้า ดิน ฟาง ถ่านร่วน ปุ๋ยผสม
ส�าหรับเห็ด หญ้าแห้ง เปลือกไม้ กิ่งไม้ ท่อนไม้ และวัตถุอื่นที่สามารถเปลี่ยนรูปได้ช่วยตอบสนองแรงผลักดันเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้
ใช้เป็นการระบายเพื่อการค้นหา สูดดม กัด ใช้จมูกดุนและการเคี้ยว ถ้าลดโอกาสพฤติกรรมเหล่านี้สัตว์จะเปลี่ยนทิศทางไปท�า
กับเพื่อนร่วมคอกหรือโครงสร้างของคอก วัสดุนี้สามารถลดความเสี่ยงการบาดเจ็บและการรังแกจากการกัดหาง เคี้ยวหูและดุน
ท้องกัน ตลอดจนการลดพฤติกรรมความก้าวร้าว และการสึกหรอและช�ารุดของโครงสร้างของคอก (Fraser et al., 1991; 
Beattie et al., 1995; Lay et al., 2000; Hotzel et al., 2004)

โดยเบื้องต้นวัตถุที่มีกลิ่น เปลี่ยนรูปร่างได้ และเคี้ยวได้ดึงดูดสุกร แต่เพื่อการรักษาการเพิ่มพูนตามความถนัดให้คงอยู่ 
วัตถุที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแบบได้ เล่นได้ ถูกท�าลายได้และย่อยได้ 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 แต่ก็เป็นวัสดุเพ่ิมพูนที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพดีกว่าฟางท่อนสั้นๆ กรวดทราย หรือเชือก และมี
ประสิทธิภาพมากกว่าวัตถุที่ถูกท�าลายไม่ได้ เช่น ท่อน�้า 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 แต่อาจเสียการดึงดูดถ้าสิ่งน้ีสกปรกด้วยสิ่งปฏิกูล (Van de Weerd et al., 
2003)

งานวิจัยด้านการเพิ่มพูนส่วนใหญ่เน้นเรื่องฟาง พฤติกรรมส่วนหน่ึงมุ่งไปท่ีฟางเส้นยาวมากกว่าเพ่ือนร่วมคอกโดย
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 ภายหลังเล้ียงโดยไม่ให้ฟางพบว่าความเสี่ยงของการกัดหางกันมีมากขึ้น และกิจกรรม 
ถูกกด (Day et al., 2002; Bolhuis et al., 2006) การพบสิ่งเหล่าน้ี เน้นความส�าคัญของการให้โปรแกรมการเพิ่มพูนอย่าง 
ต่อเนื่องถ้าครั้งหนึ่งเคยเริ่มให้แล้ว

พื้นที่มีช่องตามยาวและระบบการจัดการปฏิกูลของเหลวมักขัดขวางการให้ฟางเส้นยาวและการให้วัสดุร่วนที่ใช ้
คุ้ยหาอาหารในปริมาณมาก ในสถานะเช่นนี้ การให้วัตถุต่างๆ ปริมาณน้อยในตะแกรงหรือราง และการเติมวัสดุบ่อยๆ กระตุ้น
การดม การใช้จมูกดุนและการเคี้ยว ขณะที่รักษาระดับความใหม่สดซึ่งมีความส�าคัญให้สุกรที่สอดรู้สอดเห็น คงความสนใจ  
เมื่อไม่สามารถใช้วัสดุร่วนซุย การแขวนเชือกท่ีปลายไม่มีปมซ่ึงสามารถถูกดึง สะบัด เคี้ยวและท�าลายได้เป็นตัวเลือกท่ีดีที่สุด
อันดับถัดมา (Jensen and Pedersen, 2007; Trickett et al., 2009) วัตถุแขวนชิ้นใหม่ที่ไม่สามารถถูกท�าลายสามารถให้การ
เพิ่มพูนระยะสั้นโดยการดึงดูดให้สัตว์ส�ารวจและกระตุ้นให้เล่น แต่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนทดแทนบ่อย เพราะว่าสุกรสูญเสียความ
สนใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ใหม่อีกต่อไป (Van de Weerd et al., 2003; Gifford et al., 2007) ควรตรวจ
ดูวัสดุและวัตถุเพิ่มพูน เพื่อมั่นใจว่าไม่ก่อปัญหาสุขภาพ (เช่น การรัด การคล้องคอ การเป็นพิษ การอุดตันทางเดินอาหาร  
การแพร่เชื้อก่อโรค) หรือล่อแหลมต่อความปลอดภัยของอาหาร การให้เข้าถึงวัสดุและวัตถุเพิ่มพูนท่ีโปรดปรานอย่างเพียงพอ
จะลดความก้าวร้าวในการแก่งแย่งสิ่งทั้งหลายนั้นลง

การให้สุกรมีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมเพื่อหารางวัลอาหารเป็นครั้งคราว และขมีขมันเพ่ือ 
ให้เข้าถึงวัสดุคุ้ยเขี่ยและอาหารที่ซ่อนอยู่เป็นความพึงพอใจ (Puppe et al., 2007; de Jonge et al., 2008) พบว่ารูปแบบ 
การเพิ่มพูนเช่นนี้ท�าให้แผลหายเร็วขึ้น (Ernst et al., 2006)

การให้วัสดุท่ีเป็นดิน หรือทรายร่วมกับฟาง กิ่งไม้ หรือวัสดุรองนอนอื่นๆ ก่อนการคลอดลูกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
ช่วยให้แม่สุกรลดแรงผลักดันอย่างรุนแรงในพฤติกรรมการสร้างรัง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับการขุดหลุมตื้นๆ ด้วยสันจมูกและจากนั้น 
ก็รวบรวมวัสดุรองนอน ได้แก่ หญ้าเส้นยาว กิ่งไม้อ่อน กิ่งไม้  ใช้ปากน�าสิ่งเหล่านี้ไปที่รัง และจัดแจงท�าสิ่งเหล่านี้เป็นรัง 
(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)
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การเพิ่มพูนทางกายภาพ สุกรแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันเป็นช่วงๆ ได้แก่ การนอน การกินอาหารและการขับถ่าย 
การให้ที่ว่างอย่างเหลือเฟือ หรือการแบ่งบริเวณภายในส่ิงล้อมรอบออกเป็นส่วนย่อยอย่างเหมาะสมท�าให้การจัดแบ่งพ้ืนที่
ตามการใช้งาน ตัวอย่างเช่น Simonsen (1990) แบ่งพื้นคอกออกเป็นส่วนที่มีฟางเป็นวัสดุรองนอน ฝักบัวที่สุกรเปิดใช้ได้  
ชั้นวางฟาง และท่อนไม้แขวนด้วยโซ่  Stolba and Wood-Gush (1984) แบ่งสิ่งล้อมรอบออกเป็นบริเวณเพื่อท�ารัง การกิน
อาหาร การดุนด้วยจมูก และการขับถ่าย คอกสองชั้นแบ่งส่วนที่ว่างของคอกจึงกระตุ้นการออกก�าลัง การจับและการต้อนสุกร
ง่ายขึ้นและยอมให้สุกรเลือกสภาพแวดล้อมตามอุณหภูมิ  (Fraser et al., 1986; Pedersen et al., 1993) การสร้างความคุ้นเคย
กับทางลาดและทางเดินในสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ช่วยลดความกลัวที่เกิดจากสิ่งใหม่ๆ เมื่อสุกรได้รับการเคลื่อนย้าย 
ในอันดับต่อมา (Lewis et al., 2008) การให้สุกรเข้าสู่บริเวณท่ีมีสิ่งเพ่ิมพูนได้ตลอดเวลาสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมและ 
การเล่น (Dudink et al., 2006; Casey et al., 2007) ควรค�านึงถึงการค�านวณความหนาแน่นของสัตว์และที่ให้อาหาร เป็นตัวแปร
ในการกระจายสุกรในส่วนของคอกที่แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดและการแก่งแย่งบริเวณหน่ึงของคอกที่ได้แบ่ง 
ส่วนย่อยหรือมีหลายชั้น (Pedersen et al., 1993)

การจัดให้มีแผงบังตาช่วยให้สุกรหลีกเล่ียงสุกรร่วมคอกตัวท่ีก้าวร้าว สิ่งน้ีท�าได้โดยการติดตั้งแผงทึบแบ่งแยกระหว่าง
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

การเลี้ยงแม่สุกรโดยปล่อยให้เคล่ือนไหวอย่างอิสระท�าให้ระยะเวลาการคลอดสั้นลง 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�าให้สุกรตั้งท้องเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและพักผ่อน
อยู่ด้วยกัน ขณะที่มีการแยกอย่างชั่วคราวในคอกส�าหรับการให้อาหารหรือเพื่อการทดลอง นอกจากการเพิ่มพูนทางความถนัด 
วัสดุรองนอนยังให้ความสบายทางอุณหภูมิในสภาพอากาศหนาวตลอดจนเป็นเบาะรองร่างกายบนพื้นผิวแข็ง (Fraser et al., 
1991; Tuyttens, 2005) ควรใช้เฉพาะวัสดุรองนอนคุณภาพดีเพื่อหลีกเลี่ยงการน�าราซึ่งมีพิษ และต้องจัดการวัสดุรองนอนเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเปียกชื้นและปล่อยก๊าซแอมโมเนีย เสื่อสังเคราะห์บางชนิดอาจมีส่วนช่วยให้นอนสบาย (Phillips et al., 1995; 
Tuyttens et al., 2008) ในคอกกลางแจ้ง ควรมีกระท่อม หรือเล้าที่ใช้ฟางท�าเป็นบริเวณนอนอย่างเหมาะสมในอากาศหนาว  
ในอากาศร้อนควรมีปลัก เครื่องให้ความเย็นหรือฝักบัวพ่นน�้าท่ีสัตว์บังคับด้วยจมูกช่วยควบคุมอุณหภูมิ (Stansbury et al., 
1987; McGlone et al., 1988) การรองพื้นด้วยดินท�าให้สุกรสามารถขุดหลุมตื้นที่พื้นเพื่อเป็นรัง อาจต้องมีร่มเงาเพื่อปกป้อง
สุกรกลางแจ้งจากความเครียดจากความร้อนและการถูกแดดเผา (Miao et al., 2004)

การเพิ่มพูนทางความรับรู้ สุกรสามารถเรียนรู้เพื่อสนใจสิ่งกระตุ้นทางกลิ่น เสียงและสีร่วมกับการให้รางวัลอาหาร 
(Croney et al., 2003; Puppe et al., 2007) ตัวอย่างเช่น สุกรใช้กลิ่นของไดเมททิลซัลไฟด์ในการหาเห็ดท่ีถูกฝังไว้ 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�าให้คุ้นเคยกับสิ่งกระตุ้นการรับรู้อย่างหลากหลายท่ีไม่เป็นอันตรายเมื่อสัตว์อายุยังน้อย อาจช่วย 
ลดความกลัวสถานะการณ์ใหม่เมื่อโตขึ้น และการพบการกระตุ้นการรับรู้ซึ่งท�าให้เกิดสิ่งเกี่ยวเนื่องที่สุขสบาย อาจช่วยเหลือ
ในโอกาสที่หลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้

การตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการท�าความสะอาด ควรค�านึงว่าสุกรสื่อสารกันทางกลิ่น การหลีกเลี่ยงความคลาด
เคลื่อนในตารางการท�าความสะอาดตามปกติ เป็นสิ่งส�าคัญระหว่างสัปดาห์แรกหลังคลอดลูกซ่ึงเป็นเวลาส�าคัญ ส�าหรับการ
เชื่อมโยงทางสังคมระหว่างแม่สุกรกับลูกของมันและการจัดล�าดับหัวนม ถึงแม้ว่าระดับแอมโมเนียปานกลางไม่เป็นสิ่งที่รังเกียจ
และไม่ขัดขวางการจดจ�าทางสังคม (Jones et al., 1998; Kristensen et al., 2001) ควรรักษาระดับแอมโมเนียต�่าสุดซึ่งเอื้อ 
ต่อการเสาะหากล่ินในสภาพแวดล้อมอย่างหลากหลาย สิ่งเพิ่มพูนมีกลิ่นท่ีจ�าได้ช่วยดึงดูดการเสาะหา และสุกรแสดงการชอบ
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อาหารที่มีกลิ่นหรือรสเฉพาะ ขณะที่วัสดุซึ่งเปรอะเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลเป็นที่สัตว์รังเกียจ (Van de Weerd et al., 2003; Bracke, 
2007; Janz et al., 2007) การจ่ายน�้าที่มีรสชาดด้วยท่อที่เคี้ยวได้อาจไม่พอเพียงส�าหรับการป้องกันการกัดหาง (Van de Weerd 
et al., 2006)

ควรหลีกเลี่ยงการให้เสียงดังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการส่ือสารด้วยเสียงระหว่างสุกรด้วยกัน (เช่น จากพัดลม 
วิทยุและกิจกรรมของมนุษย์) เป็นส่ิงส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณคลอดลูกเพราะการส่งเสียงระหว่างแม่สุกรและลูก 
มีความส�าคัญส�าหรับการเช่ือมโยงทางสังคมและการเลี้ยงลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และการกลบเสียงเหล่าน้ีด้วยเสียงระดับสูง
ในสภาพแวดล้อมสามารถขัดขวางพฤติกรรมการดูดนม (Algers and Jensen, 1985, 1991) ควรจับลูกสุกรด้วยวิธีซ่ึงลด 
การส่งเสียงดังที่ส่งสัญญานให้ลูกสุกรเครียดและรบกวนแม่สุกร ควรค�านึงการจับลูกสุกรในท่ีห่างไกลจากระยะการได้ยิน 
ของแม่ ถ้าการกรีดร้องของลูกสุกรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ความเงียบมีประสิทธิภาพในการท�าให้ลูกสุกรที่ถูกแยกจากแม ่
เงียบเสียงได้มากกว่าการเปิดเสียงดนตรีส�าหรับท�าสมาธิ เสียงพื้นฐาน (white noice) หรือการส่งเสียงของสุกรที่ไม่คุ้นเคย 
(Cloutier et al., 2000) นอกจากนี้ สุกรไม่ถูกกระตุ้นเป็นพิเศษเมื่อเล่นสิ่งเพิ่มพูนซึ่งมีเสียง (Van de Weerd et al., 2003; Bracke, 
2007) ในทางกลับกันควรท�าให้สุกรคุ้นเคยต่อเสียงในสภาพแวดล้อมอย่างมาก ช่วยลดความกลัวเมื่อสัตว์ถูกเคลื่อนย้าย 
ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่ การเปิดวิทยุ (ให้ตามหลังการท�าให้คุ้นเคย) อาจมีประโยชน์เพื่อกลบเสียง ในโอกาสเมื่อคาดว่าอาจมี
เสียงดังเกิดขึ้นโดยทันใดอย่างไม่คาดคิด เช่น เสียงที่เกิดขณะการก่อสร้าง

การเพิ่มพูนทางโภชนะ การจ�ากัดอาหารเมื่อให้อาหารข้น มักจ�าเป็นขณะตั้งท้องเพื่อป้องกันการมีน�้าหนักเพิ่มมาก
เกินไป ซึ่งอาจมีผลให้เกิดปัญหาระหว่างคลอดและการให้น�้านมตามมา ถึงแม้ว่าสูตรอาหารตอบสนองความต้องการ 
ทางโภชนะของสัตว์เหล่านั้น แม่สุกรกินอาหารเร็วและหิวเกือบตลอดทั้งวัน การตอบสนองของแม่สุกรตามปกติ คือ การคุ้ยหา
อาหารเพิ่มเติม เมื่อเลี้ยงแม่สุกรในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการปล่อยให้มีพฤติกรรมการคุ ้ยหาอาหารอย่างหลากหลาย  
การก้าวร้าวอาจเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการคุ้ยเขี่ยอาจโน้มน�าไปสู่ส่วนประกอบสองสามอย่างท่ีสืบเนื่องไปเป็นการเคลื่อนไหว
ซ�้าซากในท่าทางเดิมอย่างต่อเนื่อง (เช่น การแทะลูกกรง การเคี้ยวหลอก) หรืออาจกินน�้ามากผิดปกติ (Terlouw et al., 1991, 
1993) พฤติกรรมเหล่านี้ลดลงได้โดยการให้ฟางและวัสดุอื่นส�าหรับคุ้ยเขี่ยซึ่งกินไม่ได้ ให้สุกรใช้เวลาในกิจกรรมการคุ้ยเขี่ย 
เสาะหาอาหารอย่างหลากหลาย และโดยการให้อาหารท่ีมีโพลีแซ็คคาไรด์ชนิดท่ีไม่ใช่แป้งหมัก (เช่น เน้ือเยื่อหัวบีท 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�้าซากของปาก-จมูก-หน้าก็ตาม (McGlone and Fullwood, 2001) อาจลดอุบัติการของวิการที่กระเพาะอาหารของสุกร 
ที่ได้รับฟางเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ซึ่งไม่ได้ให้สารเยื่อใย (Bolhuis et al., 2007)

วัสดุและวัตถุต่างๆ ที่เคี้ยวได้ ท�าลายได้ แต่กินไม่ได้ เช่น เชือกและพู่เศษผ้าตอบสนองสุกรสาวได้น้อยกว่าฟาง 
หรือวัสดุเย่ือใยอื่นๆ แต่ก็ดีกว่าวัตถุท่ีแข็งและท�าลายไม่ได้ เช่น โซ่และหิน เมื่อพิจารณาถึงสิ่งซึ่งสุกรน�าไปสู่พฤติกรรมการท�า 
ท่าทางเดิมซ�้าซาก (Spoolder et al., 1995; Robert et al., 2002; Tuyttens, 2005; Studnitz et al., 2007) การมีอาหาร 
เป็นรางวัลรวมอยู่ในวัตถุส�าหรับใช้จมูกดุนหรือเคี้ยวได้ ช่วยเพิ่มความสนใจของมันต่อวัตถุมากกว่าวัตถุที่ไม่ให้อาหารเสริม 
(Day et al., 1996; Van de Weerd et al., 2006) ถึงแม้ว่าพฤติกรรมซ�้าซากมีมากที่สุดในช่วงเวลาภายหลังมื้ออาหาร  
ทันที จึงเสนอว่าแม่สุกรที่ถูกจ�ากัดอาหารควรได้รับอาหารข้นวันละหนึ่งมื้อมากกว่าการให้อาหารมื้อเล็ก หลายมื้อ ไม่พบ
ว่าการให้อาหารเป็นรางวัลเล็กน้อยเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมซ�้าซากเมื่อท�าร่วมกับการเลี้ยงปล่อยคอกท่ีมีฟางรองนอน 
(Terlouw et al., 1993; Haskell et al., 1996) ภายใต้สภาวะเหล่านี้ การจ�ากัดอาหารสุกรสามารถทดแทนได้โดยการให้อาหาร
ในภาชนะซึ่งมีกลไกปล่อยอาหาร (เช่น ลูกบอลอาหารของ Edinburgh; Young et al., 1994) เป็นสิ่งส�าคัญเพื่อท�าให้มั่นใจว่า 
มีภาชนะเพียงพอเพื่อเพ่ิมพูนทางโภชนะและหลีกเล่ียงการแก่งแย่งกันกินอย่างก้าวร้าว โดยท่ัวไป ผลประโยชน์ของการ
เพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�าหรับสุกรมักมีมากที่สุดเมื่อมีสิ่งเพิ่มพูนเสริมให้หลายชนิด (Olsen, 2001)

ข้อควรค�านึงโดยทั่วไป
เมื่อให้สิ่งเพ่ิมพูนสภาพแวดล้อมแก่สัตว์ จ�าเป็นต้องประเมินผลลัพธ์เพื่อท�าให้มั่นใจว่าโปรแกรมการเพิ่มพูนได้ผล

ตอบสนองเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง การสังเกตพฤติกรรม สุขภาพ ลักษณะเฉพาะทางสมรรถภาพของสัตว์ และการใช้สิ่งเพิ่มพูน
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เป็นส่วนประกอบส�าคัญของการประเมิน การสังเกตพฤติกรรมอาจมีการประเมินความถี่ของพฤติกรรมตามปกติ ความถี่ ความ
รุนแรงของพฤติกรรมซ�้าซากและพฤติกรรมการบาดเจ็บ และความถี่และความรุนแรงของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น 
ความกลัว หรือ ความก้าวร้าวมากเกินไป

การประเมินผลลัพธ์อย่างพอเพียงเป็นสิ่งส�าคัญที่บุคลากรซ่ึงเป็นผู้สังเกตการณ์ได้รับการอบรมอย่างเหมาะสม 
ในเรื่องวิธีการเก็บข้อมูลตัวอย่าง และวิธีเหล่านี้ผู้สังเกตการณ์ทุกคนท�าตามมาตรฐานเสมอกัน วิธีการสังเกตเหล่าน้ีมักท�า 
โดยพนักงานดูแลสัตว์ เพราะบุคลากรเหล่านี้มักอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์เป็นประจ�าทุกวัน  Nelson and Mandrell (2005) เสนอว่า  
ดังนั้นควร “กระตุ้นพนักงานดูแลสัตว์ให้มีความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของสัตว์แต่ละตัว เพ่ือมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือล้นในการ
ท�าโปรแกรมการเพิ่มพูนให้เป็นผล และตระหนักถึงบทบาทพิเศษท่ีพวกเขามีส่วนร่วมในการประสานความส�าเร็จ และความ 
ล้มเหลวของกลยุทธ์การเพิ่มพูน” (หน้า 175)  ควรกระตุ้นบุคลากรเหล่านี้ให้มีความคิดสร้างสรรในการพัฒนาโปรแกรมการ
เพิ่มพูนส�าหรับสัตว์เกษตรด้วย หนังสือและวารสารต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ฟาร์มเป็นแหล่งที่มีประโยชน์ นอกจากนี้ Young (2003) 
ให้ข้อมูลที่สนับสนุนการออกแบบและการวิเคราะห์การศึกษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนรายชื่อแหล่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการ
เพิ่มพูนสภาพแวดล้อมอย่างหลากหลายวิธี มีข้อควรค�านึงที่ส�าคัญเกี่ยวกับการให้การเพิ่มพูนแก่สัตว์ รวมทั้งสิ่งท้ังหลายท่ี 
เกี่ยวกับความปลอดภัย (Bayne, 2005) ถึงแม้ว่ามีเอกสารตีพิมพ์อยู่อย่างจ�ากัด (และไม่มีเอกสารเกี่ยวกับสัตว์ฟาร์ม) มีรายงาน
เกี่ยวกับสัตว์ที่ยังมีการบาดเจ็บจากการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การอุดตันของล�าไส้เนื่องจากการให้สิ่งเพ่ิมพูน 
การคุ้ยหาอาหาร หรือวัตถุที่สามารถถูกเคี้ยวและย่อยได้ (Hahn et al., 2000; Seier et al., 2005)  Young (2003) แสดงรายการ
ข้อควรค�านึงหลายอย่าง ซึ่งควรพิจารณาเมื่อประเมินคุณสมบัติความปลอดภัยของสิ่งของที่มีโอกาสใช้เป็นสิ่งเพิ่มพูน ได้แก่

• สิ่งเพิ่มพูนมีมุมแหลมคมหรือไม่?
• แขนขาของสัตว์หรือส่วนหนึ่งใดของร่างกายสามารถติดในส่วนใดของสิ่งเพิ่มพูนหรือไม่?
• สิ่งเพิ่มพูนสามารถแตกหักหรือถูกแยกชิ้นส่วนโดยสัตว์หรือไม่ และถ้าท�าได้ส่วนที่แตกออกหรือส่วนประกอบ
 เหล่านี้มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือไม่?
• สิ่งเพิ่มพูนหรือชิ้นส่วนของมันสามารถถูกแทะและกลืนได้หรือไม่? สิ่งเพิ่มพูนท�าจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษหรือไม่?
• สามารถท�าความสะอาดสิ่งเพิ่มพูนอย่างเพียงพอ หรือท�าให้ปลอดเชื้อด้วยไอน�้าร้อนเพื่อป้องกันการแพร่โรคได้
หรือไม่?
• สัตว์สามารถใช้สิ่งเพิ่มพูนเพื่อท�าลายกรงของมัน หรือเพื่อนร่วมกรง หรือสิ่งล้อมรอบได้หรือไม่?

นอกจากนี้ เมื่อน�าสิ่งของใส่เข้าไปในสภาพแวดล้อมแบบสังคม ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าความก้าวร้าวอาจ
เพิ่มขึ้นถ้าสัตว์แก่งแย่งกันเพื่อเข้าถึงวัตถุนั้น

ข้อจ�ากัดอ่ืนๆ เกี่ยวกับส่ิงเพ่ิมพูนเกี่ยวพันกับการออกแบบสถานท่ี มูลค่า การจัดการง่าย (ได้แก่ ปริมาณเวลาและ
ความพยายามที่พนักงานต้องใช้ในการดูแลรักษาโปรแกรมการเพิ่มพูน) และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อผลลัพธ์การวิจัย ควร
แสวงหาความเห็นจาก IACUC สัตวแพทย์ นักวิจัยและพนักงานดูแลสัตว์ผู้จะรับผิดชอบการท�าโปรแกรมการเพิ่มพูนใน 
แต่ละวันให้เป็นผล (Weed and Raber, 2005)

เอกสารอ้างอิง

Algers, B., and P. Jensen. 1985. Communication during suckling in the domestic pig: Effects of continuous noise. Appl. Anim. Behav. 
Sci. 14:49–61.

Algers, B., and P. Jensen. 1991. Teat stimulation and milk production during early lactation in sows: Effects of continuous noise. Can. 
J. Anim. Sci. 71:51–60.

Andersen, I. L., K. E. Boe, and A. L. Kristiansen. 1999. The influence of different feeding arrangements and food type on competition 
at feeding in pregnant sows. Appl. Anim. Behav. Sci. 65:91–104.

Appleby, M. C., and H. E. McRae. 1986. The individual nest box as a superstimulus for domestic hens. Appl. Anim. Behav. Sci. 
15:169–176.

Appleby, M. C., J. A. Mench, and B. O. Hughes. 2004. Poultry Behaviour and Welfare. CABI Publishing, Wallingford, UK.



บทที่ 452

Appleby, M. C., S. F. Smith, and B. O. Hughes. 1993. Nesting, dust bathing and perching by laying hens in cages: Effects of design 
on behaviour and welfare. Br. Poult. Sci. 34:835–847.

Arnold, N. A., K. T. Ng, E. C. Jongman, and P. H. Hemsworth. 2008. Avoidance of tape-recorded milking facility noise by dairy heifers 
in a Y maze choice task. Appl. Anim. Behav. Sci. 109:201–210.

Bayne, K. 2005. Potential for unintended consequences of environmental enrichment for laboratory animals and research results. ILAR 
J. 46:129–139.

Beattie, V. E., N. E. O’Connell, D. J. Kilpatrick, and B. W. Moss. 2000. Influence of environmental enrichment on welfare-related 
behavioural and physiological parameters in growing pigs. Anim. Sci. 70:443–450.

Beattie, V. E., N. Walker, and I. A. Sneddon. 1995. Effects of environmental enrichment on behaviour and productivity of growing pigs. 
Anim. Welf. 4:207–220.

Bench, C. J., and H. W. Gonyou. 2007. Effect of environmental enrichment and breed line on the incidence of belly nosing in piglets 
weaned at 7 and 14 days of age. Appl. Anim. Behav. Sci. 105:26–41.

Berg, C. 2004. Pododermatitis and hock burn in broiler chickens. Pages 37–50 in Measuring and Auditing Broiler Welfare. C. A. Weeks 
and A. Butterworth, ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Bloomsmith, M. A., L. Y. Brent, and S. J. Schapiro. 1991. Guidelines for developing and managing an environmental enrichment 
program for nonhuman primates. Lab. Anim. Sci. 41:372–377.

Bolhuis, J. E., W. G. P. Schouten, J. W. Schrama, and V. M. Wiegant. 2006. Effects of rearing and housing environment on behavior 
and performance of pigs with different coping characteristics. Appl. Anim. Behav. Sci. 101:68–85.

Bolhuis, J. E., H. van den Brand, S. Staals, and W. J. J. Gerrits. 2007. Effects of pregelatinized vs. native potato starch on intestinal 
weight and stomach lesions of pigs housed in barren pens or on straw bedding. Livest. Sci. 109:108–110.

Boyle, L. A., F. C. Leonard, P. B. Lynch, and P. Brophy. 2002. The influence of housing system on skin lesion scores, behaviour and 
responses to an ACTH challenge in pregnant gilts. Ir. J. Agric. Food Res. 41:181–200. 

Bracke, M. B. M. 2007. Multifactorial testing of enrichment criteria: Pigs ‘demand’ hygiene and destructibility more than sound. Appl. 
Anim. Behav. Sci. 107:218–232.

Brake, J. 1987. Influence of perches during rearing on incidence of floor laying by broiler breeders. Poult. Sci. 66:1587–1589.
Brown, M. J., and N. A. Forbes. 1996. Waterfowl: Respiratory diseases. Pages 315–316 in Manual of Raptors, Pigeons, and 

Waterfowl. P. H. Benyon, N. A. Forbes, and N. H. Harcourt- Brown, ed. British Small Animal Veterinary Association, 
Cheltenham, UK.

BVAAWF/FRAME/RSPCA/UFAW Joint Working Group on Refinement. 2001. Laboratory birds: Refinements in husbandry and 
procedures. Lab. Anim. 35 (Suppl. 1).

Casey, B., D. Abney, and E. Skoumbourdis. 2007. A playroom as novel swine enrichment. Lab Anim. (NY) 36:32–34.
Chaloupkova, H., G. Illmann, L. Bartoš, and M. Špinka. 2007. The effect of pre-weaning housing on the play and agonistic behavior of 

domestic pigs. Appl. Anim. Behav. Sci. 103:25–34.
Chamove, A. S., O. J. E. Crawley-Hartrick, and K. J. Stafford. 2002. Horse reactions to human attitudes and behaviour. Anthrozoos 

15:323–331.
Chaya, L., E. Cowan, and B. McGuire. 2006. A note on the relationship between time spent in turnout and behaviour during turnout in 

horses (Equus caballus). Appl. Anim. Behav. Sci. 98:155–160.
Christensen, J. W., J. Ladewig, E. Sondergaard, and J. Malmkvist. 2002. Effects of individual versus group stabling on social behavior 

in domestic stallions. Appl. Anim. Behav. Sci. 75:233–248.
Cloutier, S., D. M. Weary, and D. Fraser. 2000. Sound enrichment: Can ambient sound reduce distress among piglets during weaning 

and restraint? J. Appl. Anim. Welf. Sci. 3:107–116.
Colson, V., P. Orgeur, V. Courboulay, S. Dantec, A. Foury, and P. Mormede. 2006. Grouping piglets by sex at weaning reduces 

aggressive behaviour. Appl. Anim. Behav. Sci. 97:152–171.
Cooper, J. J., and M. J. Albentosa. 2003. Behavioural priorities of laying hens. Avian Poult. Biol. Rev. 14:127–149.
Cooper, J. J., and M. C. Appleby. 1995. Nesting behaviour of hens: Effects of experience on motivation. Appl. Anim. Behav. Sci. 

42:283–295.
Cooper, J. J., and M. C. Appleby. 1997. Motivational aspects of individual variation in response to nest boxes by laying hens. Anim. 

Behav. 54:1245–1253.
Cooper, J. J., N. Mcall, S. Johnson, and H. P. B. Davidson. 2005. The short-term effects of increasing meal frequency on stereotypic 

behaviour of stabled horses. Appl. Anim. Behav. Sci. 90:351–364.
Cooper, J. J., L. McDonald, and D. S. Mills. 2000. The effect of increasing visual horizons on stereotypic weaving: Implications for the 

social housing of stabled horses. Appl. Anim. Behav. Sci. 69:67–83.



การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม 53

Cornetto, T., I. Estevez, and L. W. Douglass. 2002. Using artificial cover to reduce aggression and disturbances in domestic fowl. 
Appl. Anim. Behav. Sci. 75:325–336.

Council of Europe. 2006. Appendix A of the European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and 
Other Scientific Purposes (ETS No. 123). Guidelines for Accommodation and Care of Animals (Article 5 of the Convention). 

Croney, C. C., K. M. Adams, C. G. Washington, and W. R. Stricklin. 2003. A note on visual, olfactory and spatial cue use in foraging 
behavior of pigs: Indirectly assessing cognitive abilities. Appl. Anim. Behav. Sci. 83:303–308.

Crowell-Davis, S. L., K. A. Houpt, and C. M. Carini. 1986. Mutual grooming and nearest-neighbour relationships among foals of Equus 
caballus. Appl. Anim. Behav. Sci. 15:113–123.

Crowell-Davis, S. L., K. A. Houpt, and J. Carnevale. 1985. Feeding and drinking behavior of mares and foals with free access to 
pasture and water. J. Anim. Sci. 60:883–889.

Dailey, J. W., and J. J. McGlone. 1997. Oral/nasal/facial and other behaviors of sows kept individually outdoors on pasture, soil or 
indoors in gestation crates. Appl. Anim. Behav. Sci. 52:25–43.

Damm, B. I., L. J. Pedersen, T. Heiskanen, and N. P. Nielsen. 2005. Long-stemmed straw as an additional nesting material in modified 
Schmid pens in a commercial breeding unit: Effects on sow behaviour, and on piglet mortality and growth. Appl. Anim. 
Behav. Sci. 92:45–60.

Day, J. E. L., A. Burfoot, C. M. Docking, X. Whittaker, H. A. M. Spoolder, and S. A. Edwards. 2002. The effects of prior experience of 
straw and the level of straw provision on the behavior of growing pigs. Appl. Anim. Behav. Sci. 76:189–202.

Day, J. E. L., I. Kyriazakis, and A. B. Lawrence. 1996. An investigation into the causation of chewing behaviour in growing pigs: The 
role of exploration and feeding motivation. Appl. Anim. Behav. Sci. 48:47–59.

Day, J. E. L., H. A. Van de Weerd, and S. A. Edwards. 2008. The effect of varying lengths of straw bedding on the behaviour of 
growing pigs. Appl. Anim. Behav. Sci. 109:249–260. 

de Jonge, F. H., S. L. Tilly, A. M. Baars, and B. M. Spruijt. 2008. On the rewarding nature of appetitive feeding behaviour in pigs (Sus 
scrofa): Do domesticated pigs contrafreeload? Appl. Anim. Behav. Sci. 114:359–372.

de Leeuw, J. A., J. J. Zonderland, H. Altena, H. A. M. Spoolder, A. W. Jongbloed, and M. W. A. Verstegen. 2005. Effects of levels 
and sources of dietary fermentable non-starch polysaccharides on blood glucose stability and behaviour of group-housed 
pregnant gilts. Appl. Anim. Behav. Sci. 94:15–29.

DeVries, T. J., M. Vankova, D. M. Veira, and M. A. G. von Keyserlingk. 2007. Short communication: Usage of mechanical brushes by 
lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 90:2241–2245.

Drissler, M. 2006. Behaviour problems in racing Standardbred horses. MS Thesis. University of Guelph, Guelph, Ontario, Canada.
Drissler, M., P. Physick-Sheard, and S. T. Millman. 2006. An exploration of behaviour problems in racing Standardbred horses. Proc. 

Int. Congr. Int. Soc. Appl. Ethol., Bristol, UK, p. 218.
Dudink, S., H. Simonse, I. Marks, F. H. de Jonge, and B. M. Spruijt. 2006. Announcing the arrival of enrichment increases play behaviour 

and reduces weaning-stress-induced behaviours of piglets directly after weaning. Appl. Anim. Behav. Sci. 101:86– 101.
Ernst, K., M. Tuchscherer, E. Kanitz, B. Puppe, and G. Manteuffel. 2006. Effects of attention and rewarded activity on immune 

parameters and wound healing in pigs. Physiol. Behav. 89:448–456.
Falewee, C., E. Gaultier, C. Lafont, L. Bougrat, and P. Pageat. 2006. Effect of a synthetic equine maternal pheromone during a 

controlled fear-eliciting situation. Appl. Anim. Behav. Sci. 101:144–153.
Faure, J. M., and R. B. Jones. 1982. Effects of age, access and time of day on perching behaviour in the domestic fowl. Appl. Anim. 

Ethol. 8:357–364.
Feh, C. 2005. Relationships and communication in socially natural horse herds. Pages 83–93 in The Domestic Horse: The Evolution, 

Development and Management of its Behaviour, D. Mills and S. McDonnell, ed. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Feh, C., and J. de Mazieres. 1993. Grooming at a preferred site reduces heart rate in horses. Anim. Behav. 46:1191–1194.
Flint, M., and P. J. Murray. 2001. Lot-fed goats—The advantages of using an enriched environment. Aust. J. Exp. Agric. 41:473–476.
Fraser, D., P. A. Phillips, and B. K. Thompson. 1986. A test of a free-access two-level pen for fattening pigs. Anim. Prod. 42:269–274.
Fraser, D., P. A. Phillips, B. K. Thompson, and T. Tennessen. 1991. Effect of straw on the behaviour of growing pigs. Appl. Anim. 

Behav. Sci. 30:307–318.
Gentle, M. J., and L. N. Hunter. 1991. Physiological and behavioural responses associated with feather removal in Gallus gallus var. 

domesticus. Res. Vet. Sci. 50:95–101.
Gifford, A. K., S. Cloutier, and R. C. Newberry. 2007. Objects as enrichment: Effects of object exposure time and delay interval on 

object recognition memory of the domestic pig. Appl. Anim. Behav. Sci. 107:206–217.
Goodwin, D., H. P. B. Davidson, and P. Harris. 2002. Foraging enrichment for stabled horses: Effects on behaviour and selection. 

Equine Vet. J. 34:686–691.



บทที่ 454

Goodwin, D., H. P. B. Davidson, and P. Harris. 2007. A note on behavior of stabled horses with foraging devices in mangers and 
buckets. Appl. Anim. Behav. Sci. 105:238–243.

Grogan, E. H., and S. M. McDonnell. 2005. Injuries and blemishes in a semi-feral herd of ponies. J. Equine Vet. Sci. 25:26–30.
Gross, W. B., and P. B. Siegel. 1982. Socialization as a factor in resistance to infection, feed efficiency, and response to antigen in 

chickens. Am. J. Vet. Res. 43:2010–2012.
Gross, W. B., and P. B. Siegel. 1983. Socialization, the sequencing of environmental factors, and their effects on weight gain and 

disease resistance of chickens. Poult. Sci. 62:592–598.
Gustafson, G. M. 1993. Effects of daily exercise on the health of tied dairy-cows. Prev. Vet. Med. 17:209–223.
Gustafson, L., H.-W. Cheng, J. P. Garner, E. A. Pajor, and J. A. Mench. 2007a. Effects of bill-trimming on the behavior, bill 

morphopathology, and weight gain of Muscovy ducks. Appl. Anim. Behav. Sci. 103:59–74.
Gustafson, L., H.-W. Cheng, J. P. Garner, E. A. Pajor, and J. A.Mench. 2007b. The effects of different bill-trimming methods on the 

well-being of Pekin ducks. Poult. Sci. 86:1831–1839.
Hahn, N. E., D. Lau, K. Eckert, and H. Markowitz. 2000. Environmental enrichment related injury in a macaque (Macaca fasicularis): 

Intestinal linear foreign body. Comp. Med. 50:556–558.
Hamas, H., M. Yogo, and Y. Matsuyama. 1996. Effects of stroking horses on both humans’ and horses’ heart rate responses. Jpn. 

Psychol. Res. 38:66–73.
Hansen, M. N., J. Estvan, and J. Ladewig. 2007. A note on resting behaviour on horses kept on pasture: Rolling prior to getting up. 

Appl. Anim. Behav. Sci. 105:265–269.
Haskell, M. J., E. M. C. Terlouw, A. B. Lawrence, and L. A. Deans. 1996. The post-feeding responses of sows to the daily 

presentation of food rewards in a test arena. Appl. Anim. Behav. Sci. 49:125–135.
Heikklia, M., A. Wichman, S. Gunnarsson, and A. Valros. 2006. Development of perching behaviour in chicks reared in enriched 

environment. Appl. Anim. Behav. Sci. 99:145–150.
Heitor, F., M. do M. Oom, and L. Vincente. 2006. Social relationships in a herd of Sorraia horses: Part I. Correlates of social 

dominance and contexts of aggression. Behav. Processes 73:231–239.
Hemsworth, P. H., E. O. Price, and R. Borgwardt. 1996. Behavioural responses of domestic pigs and cattle to humans and novel 

stimuli. Appl. Anim. Behav. Sci. 50:43–56.
Henderson, J. V., and N. K. Waran. 2001. Reducing equine stereotypies using an equiball. Anim. Welf. 10:73–80.
Henry, S., M. A. Richard-Yris, and M. Hausberger. 2006. Influence of various early human-foal interferences on subsequent humanfoal 

relationship. Dev. Psychobiol. 48:712–718.
Herskin, M. S., K. H. Jensen, and K. Thodberg. 1998. Influence of environmental stimuli on maternal behaviour related to bonding, 

reactivity and crushing of piglets in domestic sows. Appl. Anim. Behav. Sci. 58:241–254.
Hill, J. D., J. J. McGlone, S. D. Fullwood, and M. F. Miller. 1998. Environmental enrichment influences on pig behavior, performance 

and meat quality. Appl. Anim. Behav. Sci. 57:51–68.
Hotzel, M. J., L. C. Pinheiro Machado, F. Machado Wolf, and O. A. Dalla Costa. 2004. Behaviour of sows and piglets reared in 

intensive outdoor or indoor systems. Appl. Anim. Behav. Sci. 86:27–39.
Houpt, K., T. R. Houpt, J. L. Johnson, H. N. Erb, and S. C. Yeon. 2001. The effect of exercise deprivation on the behaviour and 

physiology of straight stall confined pregnant mares. Anim. Welf. 10:257–267.
Houpt, K., M. Marrow, and M. Selinger. 2000. A preliminary study of the effect of music on equine behavior. J. Equine Vet. Sci. 

20:691–737.
Houpt, K. A., and T. R. Houpt. 1989. Social and illumination preferences of mares. J. Anim. Sci. 66:2159–2164.
Janz, J. A. M., P. C. H. Morel, B. H. P. Wilkinson, and R. W. Purchas. 2007. Preliminary investigation of the effects of low-level dietary 

inclusion of fragrant essential oils and oleoresins on pig performance and pork quality. Meat Sci. 75:350–355.
Jarvis, S., K. McLean, S. K. Calvert, L. A. Deans, J. Chirnside, and A. B. Lawrence. 1999. The responsiveness of sows to their piglets 

in relation to the length of parturition and the involvement of endogenous opioids. Appl. Anim. Behav. Sci. 63:195–207.
Jensen, M. B., and L. J. Pedersen. 2007. The value assigned to six different rooting materials by growing pigs. Appl. Anim. Behav. 

Sci. 108:31–44.
Jensen, P. 1989. Nest site choice and nest building of free-ranging domestic pigs due to farrow. Appl. Anim. Behav. Sci. 22:13–21.
Jensen, P. 1993. Nest building in domestic sows: The role of external stimuli. Anim. Behav. 45:351–358.
Jeppesen, L. E. 1982. Teat-order in groups of piglets reared on an artificial sow. I. Formation of teat-order and influence of milk yield 

on teat preference. Appl. Anim. Ethol. 8:335–345.
Jones, J. B., C. M. Wathes, and A. J. F. Webster. 1998. Operant responses of pigs to atmospheric ammonia. Appl. Anim. Behav. Sci. 

58:35–47.



การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม 55

Jones, R. B. 1982. Effects of early environmental enrichment upo open field behaviour and timidity in the domestic chick. Dev. 
Psychobiol. 15:105–111.

Jones, R. B. 1996. Fear and adaptability in poultry: Insights, implications, and imperatives. Worlds Poult. Sci. J. 52:131–174.
Jones, R. B. 2004. Environmental enrichment: The need for practical strategies to improve poultry welfare. Pages 215–226 in Welfare 

of the Laying Hen. G. C. Perry, ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.
Jones, R. B., H. J. Blokhuis, I. C. de Jong, L. J. Keeling, T. M. McAdie, and R. Preisinger. 2004. Feather pecking in poultry: The 

application of science in a search for practical solutions. Anim. Welf. 13:S215–S219.
Jones, R. B., and S. Rayner. 1999. Music in the hen house: A survey of its incidence and perceived benefits. Poult. Sci. 78(Suppl. 

1):110. (Abstr.) 
Jones, T. A., C. D. Waitt, and M. S. Dawkins. 2009. Water off a duck’s back: Showers and troughs match ponds for improving duck 

welfare. Appl. Anim. Behav. Sci. 116:52–57.
Jorgensen, G. H. M., and K. E. Boe. 2007. A note on the effect of daily exercise and paddock size on the behaviour of domestic 

horses (Equus caballus). Appl. Anim. Behav. Sci. 107:166–173.
Karlen, G. A. M., P. H. Hemsworth, H. W. Gonyou, E. Fabrega, A. D. Strom, and R. J. Smits. 2007. The welfare of gestating sows in 

conventional stalls and large groups on deep litter. Appl. Anim. Behav. Sci. 105:87–101.
Keeling, L. J. 2004. Nesting, perching and dustbathing. Pages 203–214 in Welfare of the Laying Hen. G. C. Perry, ed. CABI 

Publishing, Wallingford, UK.
Kelly, H. R. C., J. M. Bruce, P. R. English, V. R. Fowler, and S. A. Edwards. 2000. Behaviour of 3-week weaned pigs in straw-flow, 

deep straw and flatdeck housing systems. Appl. Anim. Behav. Sci. 68:269–280.
Kimura, R. 1998. Mutual grooming and preferred associate relationships in a band of free-ranging horses. Appl. Anim. Behav. Sci. 

59:265–276.
Kjaer, J. B., and P. M. Hocking. 2004. The genetics of feather pecking and cannibalism. Pages 109–122 in Welfare of the Laying Hen. 

G. C. Perry, ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.
Koba, Y., and H. Tanida. 2001. How do miniature pigs discriminate between people? Discrimination between people wearing coveralls 

of the same colour. Appl. Anim. Behav. Sci. 73:45–58.
Kristensen, H. H., R. B. Jones, C. P. Schofield, R. P. White, and C. M. Wathes. 2001. The use of olfactory and other cues for social 

recognition by juvenile pigs. Appl. Anim. Behav. Sci. 72:321–333.
Lanier, J. L., T. Grandin, R. D. Green, D. Avery, and K. McGee. 2000. The relationship between reaction to sudden, intermittent 

movements and sounds and temperament. J. Anim. Sci. 78:1467–1474.
Lansade, L., M. F. Bouissou, and X. Boivin. 2007. Temperament in preweanling horses: Development of reactions to humans and 

novelty, and startle responses. Dev. Psychobiol. 49:501–513.
Lawrence, A. B., J. C. Petherick, K. A. McLean, L. A. Deans, J. Chirnside, A. Gaughan, E. Clutton, and E. M. C. Terlouw. 1994. The 

effect of environment on behaviour, plasma cortisol and prolactin in parturient sows. Appl. Anim. Behav. Sci. 39:313–330.
Lay, D. C., Jr., M. F. Haussman, and M. J. Daniels. 2000. Hoop housing for feeder pigs offers a welfare-friendly environment 

compared to a non-bedded confinement system. J. Appl. Anim. Welf. Sci. 3:33–48.
LeVan, N. F., I. Estevez, and W. R. Stricklin. 2000. Use of horizontal and angled perches by broiler chickens. Appl. Anim. Behav. Sci. 

65:349–365.
Lewis, C. R. G., L. E. Hulbert, and J. J. McGlone. 2008. Novelty causes elevated heart rate and immune changes in pigs exposed to 

handling, alleys, and ramps. Livest. Sci. 116:338–341.
Loberg, J., E. Telezhenko, C. Bergsten, and L. Lidfors. 2004. Behaviour and claw health in tied dairy cows with varying access to 

exercise in an outdoor paddock. Appl. Anim. Behav. Sci. 89:1–16.
Lynch, J. J., G. N. Hinch, and D. B. Adams. 1992. The Behaviour of Sheep: Biological Principles and Implications for Production. CAB 

International, Wallingford, UK.
Lynch, J. L., G. F. Fregin, J. B. Mackie, and R. R. Monroe. 1974. Heart rate changes in the horse to human contact. 

Psychophysiology 11:472–478.
Marchant, J. N., and D. M. Broom. 1996. Effects of dry sow housing conditions on muscle weight and bone strength. Anim. Sci. 

62:105–113.
Martrenchar, A., D. Huonnic, and J. P. Cotte. 2001. Influence of environmental enrichment on injurious pecking and perching behaviour 

in young turkeys. Br. Poult. Sci. 42:161–170.
Mason, G., R. Clubb, N. Latham, and S. Vickery. 2007. Why and how should we use environmental enrichment to tackle stereotyped 

behaviour? Appl. Anim. Behav. Sci. 102:163–188.



บทที่ 456

McAfee, L. M., D. S. Mills, and J. J. Cooper. 2002. The use of mirrors for the control of stereotypic weaving behaviour in the stabled 
horse. Appl. Anim. Behav. Sci. 78:159–173.

McGlone, J. J., and S. E. Curtis. 1985. Behavior and performance of weanling pigs in pens equipped with hide areas. J. Anim. Sci. 
60:20–24.

McGlone, J. J., and S. D. Fullwood. 2001. Behavior, reproduction, and immunity of crated pregnant gilts: Effects of high dietary fiber 
and rearing environment. J. Anim. Sci. 79:1466–1474.

McGlone, J. J., W. F. Stansbury, and L. F. Tribble. 1988. Management of lactating sows during heat stress: Effects of water drip, 
snout coolers, floor type and a high-energy diet. J. Anim. Sci. 66:885–891.

McGreevy, P. D., P. J. Cripps, N. P. French, L. E. Green, and C. J. Nicol. 1995. Management factors associated with stereotypic and 
redirected behaviour in the Thoroughbred horse. Equine Vet. J. 27:86–91.

Meunier-Salaun, M. C., S. A. Edwards, and S. Robert. 2001. Effect of dietary fibre on the behaviour and health of the restricted fed 
sow. Anim. Feed Sci. Technol. 90:53–69.

Miao, Z. H., P. C. Glatz, and Y. J. Ru. 2004. Review of production, husbandry and sustainability of free-range pig production systems. 
Asian-australas. J. Anim. Sci. 17:1615–1634.

Mills, D. S., and M. Riezebos. 2005. The role of the image of a conspecific in the regulation of stereotypic head movements in the 
horse. Appl. Anim. Behav. Sci. 91:155–165.

Motch, S. M., H. W. Harpster, S. Ralston, N. Ostiguy, and N. K. Diehl. 2007. A note on yearling horse ingestive and agonistic 
behaviours in three concentrate feeding systems. Appl. Anim. Behav. Sci. 106:167–172.

Murphy, L. B. 1977. Responses of domestic fowl to novel food and objects. Appl. Anim. Ethol. 3:335–348.
Nelson, R. J., and T. D. Mandrell. 2005. Enrichment and nonhuman primates: First do no harm. ILAR J. 46:171–177.
Newberry, R. C. 1995. Environmental enrichment: Increasing the biological relevance of captive environments. Appl. Anim. Behav. Sci. 

44:229–243.
Newberry, R. C. 1999. Exploratory behaviour of young domestic fowl. Appl. Anim. Behav. Sci. 44:229–243.
Newberry, R. C. 2004. Cannibalism. Pages 239–258 in Welfare of the Laying Hen. G. C. Perry, ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.
Newberry, R. C., and D. M. Shackleton. 1992. Use of visual cover by domestic fowl: A Venetian blind effect. Anim. Behav. 54:387–

395.
Newberry, R. C., and D. G. M. Wood-Gush. 1986. Social relationships of piglets in a semi-natural environment. Anim. Behav. 34:1311–

1318.
Nicol, C. J. 1992. Effects of environmental enrichment and gentle handling on behaviour and fear responses of transported broilers. 

Appl. Anim. Behav. Sci. 33:367–380.
Nicol, C. J., and G. B. Scott. 1990. Pre-slaughter handling and transport of broiler chickens. Appl. Anim. Behav. Sci. 28:57–73.
Ninomiya, S., S. Sato, and K. Sugawara. 2007. Weaving in stabled horses and its relationship to other behavioural traits. Appl. Anim. 

Behav. Sci. 106:134–143.
O’Connell, N. E., and V. E. Beattie. 1999. Influence of environmental enrichment on aggressive behaviour and dominance relationships 

in growing pigs. Anim. Welf. 8:269–279.
Oliviero, C., M. Heinonen, A. Valros, O. Halli, and O. A. T. Peltoniemi. 2008. Effect of the environment on the physiology of the sow 

during late pregnancy, farrowing and early lactation. Anim. Reprod. Sci. 105:365–377.
Olsen, A. W. 2001. Behaviour of growing pigs kept in pens with outdoor runs. I. Effects of access to roughage and shelter on oral 

activities. Livest. Prod. Sci. 69:255–264.
Olsson, I. A. S., and L. J. Keeling. 2002. The push-door for measuring motivation in hens: Laying hens are motivated to perch at 

night. Anim. Welf. 11:11–19.
Pajor, E. A., J. Rushen, and A. M. B. de Passille. 2000. Aversion learning techniques to evaluate dairy cattle handling practices. Appl. 

Anim. Behav. Sci. 69:89–102.
Pajor, E. A., J. Rushen, and A. M. B. de Passille. 2003. Dairy cattle’s choice of handling treatments in a Y-maze. Appl. Anim. Behav. 

Sci. 80:93–107.
Parratt, C. A., K. J. Chapman, C. Turner, P. H. Jones, M. T. Mendl, and B. G. Miller. 2006. The fighting behaviour of piglets mixed 

before and after weaning in the presence or absence of a sow. Appl. Anim. Behav. Sci. 101:54–67.
Parrott, R. F., K. A. Houpt, and B. H. Mission. 1988. Modification of the responses of sheep to isolation stress by the use of mirror 

panels. Appl. Anim. Behav. Sci. 19:331–338.
Pedersen, B., S. E. Curtis, K. W. Kelley, and H. W. Gonyou. 1993.nWell-being in growing finishing pigs: Environmental enrichment and 

pen space allowance. Pages 143–150 in Livestock Environment IV: Fourth International Symposium. E. Collins, and C. Boon, 
ed. Am. Soc. Agric. Engineers, St. Joseph, MI.



การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม 57

Phillips, P. A., D. Fraser, and B. Pawluczuk. 1995. Effects of cushioned flooring on piglet leg injuries. Trans. Am. Soc. Agric. Eng. 
38:213–216.

Price, E. O. 2008. Principles and Applications of Domestic Animal Behavior. CABI, Wallingford, UK.
Puppe, B., K. Ernst, P. C. Schon, and G. Manteuffel. 2007. Cognitive enrichment affects behavioural reactivity in domestic pigs. Appl. 

Anim. Behav. Sci. 105:75–86.
Ralston, S. L. 1984. Controls of feeding in horses. J. Anim. Sci. 59:1354–1361.
Redbo, I. 1990. Changes in duration and frequency of stereotypies and their adjoining behaviours in heifers, before, during and after 

the grazing period. Appl. Anim. Behav. Sci. 26:57–67.
Redbo, I. 1992. The influence of restraint on the occurrence of oral stereotypies in dairy cows. Appl. Anim. Behav. Sci. 35:115–123.
Redbo, I., and A. Nordblad. 1997. Stereotypies in heifers are affected by feeding regime. Appl. Anim. Behav. Sci. 53:193–204.
Reed, H. J., L. J. Wilkins, S. D. Austin, and N. G. Gregory. 1993. The effect of environmental enrichment during rearing on fear 

reactions and depopulation trauma in adult caged hens. Appl. Anim. Behav. Sci. 36:39–46.
Reinhardt, V., and A. Reinhardt. 2002. Comfortable quarters for sheep in research institutions. In Comfortable Quarters for Laboratory 

Animals, volume 9. V. Reinhardt and A. Reinhardt, ed. Animal Welfare Institute, Washington, DC. http://www. awionline/pubs
Riber, A. J., and J. A. Mench. 2008. Effects of feed- and water-based enrichment on activity and cannibalism in Muscovy ducklings. 

Appl. Anim. Behav. Sci. 114:429–440.
Robert, S., R. Bergeron, C. Farmer, and M. C. Meunier-Salaun. 2002. Does the number of daily meals affect feeding motivation and 

behaviour of gilts fed high-fibre diets? Appl. Anim. Behav. Sci. 76:105–117.
Rodenburg, T. B., and P. Koene. 2004. Feather pecking and feather loss. Pages 227–238 in Welfare of the Laying Hen. G. C. Perry, 

ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.
Rushen, J., A. Boissy, E. M. C. Terlouw, and A. M. B. de Passille. 1999. Opioid peptides and behavioral and physiological responses 

of dairy cows to social isolation in unfamiliar surroundings. J. Anim. Sci. 77:2918–2924.
Rutberg, A. T., and S. A. Greenberg. 1990. Dominance, aggression frequencies and mode of aggressive competition in feral pony 

mares. Anim. Behav. 40:322–331.
Sambraus, H. H. 1985. Mouth-based anomalous syndromes. Pages 391–422 in Ethology of Farm Animals. A. F. Fraser, ed. Elsevier, 

Amsterdam, the Netherlands.
Savory, C. J. 1995. Feather pecking and cannibalism. Worlds Poult. Sci. J. 51:215–219.
Sawford, K., H. Sigurjonsdottir, and S. T. Millman. 2005. Does kinship matter when horses mix with unfamiliar conspecifics? The 39th 

Int. Congr. Int. Soc. Appl. Ethol., Sagamihara, Japan.
Schmied, C., X. Boivin, and S. Waiblinger. 2008. Stroking different body regions of dairy cows: Effects on avoidance and approach 

behavior toward humans. J. Dairy Sci. 91:596–605.
Scott, K., L. Taylor, B. P. Gill, and S. A. Edwards. 2006. Influence of different types of environmental enrichment on the behaviour of 

finishing pigs in two different housing systems: 1. Hanging toy versus rootable substrate. Appl. Anim. Behav. Sci. 99:222–229.
Seier, J. V., M. A. Dhansay, and A. Davids. 2005. Risks associated with environmental enrichment: Intestinal obstruction caused by 

foraging substrate. J. Med. Primatol. 34:154–155.
Seo, T., S. Sato, K. Kosaka, N. Sakamoto, K. Tokumoto, and K. Katoh. 1998. Development of tongue-playing in artificially reared 

calves: Effects of offering a dummy-teat, feeding of short cut hay and housing system. Appl. Anim. Behav. Sci. 56:1–12. 
Sherwin, C. M. 1995. Environmental enrichment for laying hens—Spherical objects in the feed trough. Anim. Welf. 4:41–51.
Sherwin, C. M., P. D. Lewis, and G. C. Perry. 1999. The effects of environmental enrichment and intermittent lighting on the behaviour 

and welfare of male domestic turkeys. Appl. Anim. Behav. Sci. 62:319–333.
Shields, S. J., J. P. Garner, and J. A. Mench. 2004. Dustbathing by broiler chickens: A comparison of preference for four different 

substrates. Appl. Anim. Behav. Sci. 87:69–82.
Sigurjonsdottir, H., M. C. Vandierendonck, S. Snorrason, and A. G. Thorhallsdottir. 2003. Social relationships in a group of horses 

without a mature stallion. Behaviour 140:783–804.
Simonsen, H. B. 1990. Behaviour and distribution of fattening pigs in the multi-activity pen. Appl. Anim. Behav. Sci. 27:311–324.
Sneddon, I. A., V. E. Beattie, L. Dunne, and W. Neil. 2000. The effect of environmental enrichment on learning in pigs. Anim. Welf. 

9:373–383.
Sondergaard, E., and J. Ladewig. 2004. Group housing exerts a positive effect on the behaviour of young horses during training. Appl. 

Anim. Behav. Sci. 87:105–118.
Spoolder, H. A. M., J. A. Burbidge, S. A. Edwards, P. H. Simmins, and A. B. Lawrence. 1995. Provision of straw as a foraging 

substrate reduces the development of excessive chain and bar manipulation in food restricted sows. Appl. Anim. Behav. Sci. 
43:249–262.



บทที่ 458

Stansbury, W. F., J. J. McGlone, and L. F. Tribble. 1987. Effects of season, floor type, air temperature and snout coolers on sow and 
litter performance. J. Anim. Sci. 65:1507–1513.

Stolba, A., and D. G. M. Wood-Gush. 1984. The identification of behavioural key features and their incorporation into a housing design 
for pigs. Ann. Rech. Vet. 15:287–298.

Studnitz, M., M. B. Jensen, and L. J. Pedersen. 2007. Why do pigs root and in what will they root?: A review on the exploratory 
behaviour of pigs in relation to environmental enrichment. Appl. Anim. Behav. Sci. 107:183–197.

Talou, T., A. Gaset, M. Delmas, M. Kulifaj, and C. Montant. 1990. Methyl sulfide: The secret for black truffle hunting by animals. Mycol. 
Res. 94:277–278.

Tauson, R., and P. Abrahamsson. 1996. Foot and keel bone disorders in laying hen. Acta Agric. Scand. Anim. Sci. 46:239–246.
Terlouw, E. M. C., A. B. Lawrence, and A. W. Illius. 1991. Influences of feeding level and physical restriction on development of 

stereotypies in sows. Anim. Behav. 42:981–991.
Terlouw, E. M. C., A. Wiersma, A. B. Lawrence, and H. A. Macleod. 1993. Ingestion of food facilitates the performance of stereotypies 

in sows. Anim. Behav. 46:939–950.
Thorne, J. B., D. Goodwin, M. J. Kennedy, H. P. B. Davidson, and P. Harris. 2005. Foraging enrichment for individually housed 

horses: Practicality and effects on behaviour. Appl. Anim. Behav. Sci. 94:149–164.
Toscano, M. J., and D. C. Lay Jr. 2005. Parsing the characteristics of a simulated udder to determine relative attractiveness to piglets 

in the 72 h following parturition. Appl. Anim. Behav. Sci. 92:283–291.
Trickett, S. L., J. H. Guy, and S. A. Edwards. 2009. The role of novelty in environmental enrichment for the weaned pig. Appl. Anim. 

Behav. Sci. 116:45–51.
Tuyttens, F. A. M. 2005. The importance of straw for pig and cattle welfare: A review. Appl. Anim. Behav. Sci. 92:261–282.
Tuyttens, F. A. M., F. Wouters, E. Struelens, B. Sonck, and L. Duchateau. 2008. Synthetic lying mats may improve lying comfort of 

gestating sows. Appl. Anim. Behav. Sci. 114:76–85.
Uetake, K., J. F. Hurnik, and L. Johnson. 1997. Effect of music on voluntary approach of dairy cows to an automatic milking system. 

Appl. Anim. Behav. Sci. 53:175–182.
Van de Weerd, H. A., and J. E. L. Day. 2009. A review of environmental enrichment for pigs housed in intensive housing systems. 

Appl. Anim. Behav. Sci. 116:1–20.
Van de Weerd, H. A., C. M. Docking, J. E. L. Day, P. J. Avery, and S. A. Edwards. 2003. A systematic approach towards developing 

environmental enrichment for pigs. Appl. Anim. Behav. Sci. 84:101–118.
Van de Weerd, H. A., C. M. Docking, J. E. L. Day, K. Breuer, and S. A. Edwards. 2006. Effects of species-relevant environmental 

enrichment on the behaviour and productivity of finishing pigs. Appl. Anim. Behav. Sci. 99:230–247.
Van de Weerd, H. A., C. M. Docking, J. E. L. Day, and S. A. Edwards. 2005. The development of harmful social behaviour in pigs with 

intact tails and different enrichment backgrounds in two housing systems. Anim. Sci. 80:289–298.
van der Peet-Schwering, C. M. C., H. A. M. Spoolder, B. Kemp, G. P. Binnendijk, L. A. den Hartog, and M. W. A. Verstegen. 2003. 

Development of stereotypic behaviour in sows fed a starch diet or a non-starch polysaccharide diet during gestation and 
lactation over two parities. Appl. Anim. Behav. Sci. 83:81–97.

van Dierendonck, M. C., H. Sigurjonsdottir, L. Colenbrander, and A. G. Thorhallsdottir. 2004. Differences in social behaviour between 
late pregnant, post-partum and barren mares in a herd of Icelandic horses. Appl. Anim. Behav. Sci. 89:283–297.

van Liere, D. W. 1992. The significance of fowls bathing in dust. Anim. Welf. 1:187–202.
Vasseur, S., D. R. Paull, S. J. Atkinson, I. G. Colditz, and A. D. Fisher. 2006. Effects of dietary fibre and feeding frequency on wool 

biting and aggressive behaviours in housed Marino sheep. Aust. J. Exp. Agric. 46:777–782.
von Borstel, U. U. 2007. Fear in horses and how it is affected by the rider, training and genetics. PhD Thesis. University of Guelph, 

Guelph, Ontario, Canada.
von Borstel, U. U., I. J. H. Duncan, A. K. Shoveller, S. T. Millman, and L. J. Keeling. 2007. Transfer of nervousness from performance 

rider to the horse. Page 17 in Proc. 3rd Int. Equitation Sci. Symp., East Lansing, MI.
Waran, N. K., and D. M. Broom. 1993. The influence of a barrier on the behaviour and growth of early-weaned piglets. Anim. Prod. 

56:115–119.
Washburn, S. P., S. L. White, J. T. Green, and G. A. Benson. 2002. Reproduction, mastitis, and body condition of seasonally calved 

Holstein and Jersey cows in confinement or pasture systems. J. Dairy Sci. 85:105–111.
Waynert, D. F., J. M. Stookey, K. S. Schwartzkopf-Genswein, J. M. Watts, and C. S. Waltz. 1999. The response of beef cattle to 

noise during handling. Appl. Anim. Behav. Sci. 62:27–42.
Weary, D. M., M. C. Appleby, and D. Fraser. 1999a. Responses of piglets to early separation from the sow. Appl. Anim. Behav. Sci. 

63:289–300.



การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม 59

Weary, D. M., E. A. Pajor, M. Bonenfant, S. K. Ross, D. Fraser, and D. L. Kramer. 1999b. Alternative housing for sows and litters: 2. 
Effects of a communal piglet area on pre- and postweaning behaviour and performance. Appl. Anim. Behav. Sci. 65:123–
135.

Wechsler, B. 1996. Rearing pigs in species-specific family groups. Anim. Welf. 5:25–35.
Wechsler, B., and B. Huber-Eicher. 1998. The effect of foraging material and perch height on feather pecking and feather damage in 

laying hens. Appl. Anim. Behav. Sci. 58:131–141.
Weed, J. L., and J. M. Raber. 2005. Balancing animal research with animal well-being: Establishment of goals and harmonization of 

approaches. ILAR J. 46:118–128.
Welp, T., J. Rushen, D. L. Kramer, M. Festa-Bianchet, and A. M. de Passille. 2004. Vigilance as a measure of fear in dairy cattle. Appl. 

Anim. Behav. Sci. 87:1–13.
Wemelsfelder, F., M. Haskell, M. T. Mendl, S. Calvert, and A. B. Lawrence. 2000. Diversity of behaviour during novel object tests is 

reduced in pigs housed in substrate-impoverished conditions. Anim. Behav. 60:385–394.
Whitehead, C. C. 2004. Skeletal disorders in laying hen: the problem of osteoporosis and bone fractures. Pages 259–278 in Welfare of 

the Laying Hen. G. C. Perry, ed. CABI Publishing, Wallingford, UK.
Widowski, T. M., and S. E. Curtis. 1990. The influence of straw, cloth tassel, or both on the prepartum behavior of sows. Appl. Anim. 

Behav. Sci. 27:53–71.
Widowski, T. M., Y. Yuan, and J. M. Gardner. 2005. Effect of accommodating sucking and nosing on the behaviour of artificially reared 

piglets. Lab. Anim. 39:240–250.
Wilson, S. C., F. M. Mitlohner, J. Morrow-Tesch, J. W. Dailey, and J. J. McGlone. 2002. An assessment of several potential 

enrichment devices for feedlot cattle. Appl. Anim. Behav. Sci. 76:259–265.
Winskill, L. C., N. K. Waran, and R. J. Young. 1996. The effect of a foraging device (a modified “Edinburgh Foodball”) on the behaviour 

of the stabled horse. Appl. Anim. Behav. Sci. 48:25– 35.
Wood-Gush, D. G. M., K. Vestergaard, and V. H. Petersen. 1990. The significance of motivation and environment in the development 

of exploration in pigs. Biol. Behav. 15:39–52.
Young, R. J. 2003. Environmental Enrichment for Captive Animals. UFAW Animal Welfare Series, Blackwell Publishers, UK.
Young, R. J., J. Carruthers, and A. B. Lawrence. 1994. The effect of a foraging device (the ‘Edinburgh Foodball’) on the behavior of 

pigs. Appl. Anim. Behav. Sci. 39:237–247.
Zonderland, J. J., M. Wolthuis-Fillerup, C. G. van Reenen, M. B. M. Bracke, B. Kemp, L. A. den Hartog, and H. A. M. Spoolder. 2008. 

Prevention and treatment of tail biting in weaned piglets. Appl. Anim. Behav. Sci. 110:269–281.



60

บทที่ 5: การจับและการขนส่งสัตว์

ก	ารจับหมายถึงการจับสัตว์	สัมผัส	เคลื่อนย้าย	และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีด�าเนินการสัตวบาล	การขนส่งหมายถึงการ
เคลือ่นย้ายสตัว์เกษตรโดยพาหนะหรอืยวดยานจากสถานทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่น่ึงมาตรฐานการจบัอย่างมสีมรรถภาพ	คอื	
การที่มนุษย์ปฏิบัติกับสัตว์อย่างระมัดระวัง	รอบคอบ	สุขุม	ด้วยกิริยาท่าทางที่เป็นมิตรเท่าที่จะท�าได้	สัตว์ที่ถูกจับด้วย

ความระมัดระวัง	จะสงบมากกว่า	และจับง่ายกว่าสัตว์ที่ถูกจับด้วยกิริยาท่าทางก้าวร้าวหรือขาดความนับถือ
	 หากท�าได้	 ควรเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยการเดินตามความเร็วตามปกติ	 และการปรับสภาพสัตว์ให้คุ้นเคยกับการจับและมี
ความใกล้ชิดกับมนุษย์จะลดความเครียด	(Grandin,	1997a;	Fordyce,	1987;	Boandl	et	al.,	1989)	งานวิจัยแสดงชัดเจนว่าสัตว์
ที่ถูกจับด้วยกิริยาท่าทางเป็นลบและกลัวมนุษย์	มีการเพิ่มของน�้าหนักตัวต�่ากว่า	มีลูกน้อยกว่า	และให้น�้านมน้อยกว่า	และลด
การผลิตไข่	(Hemsworth,	1981;	Barnett	et	al.,	1992;	Hemsworth	et	al.,	2000)	โคที่ตื่นตกใจระหว่างการจับบังคับในซองบีบ	
หรือการออกจากซองบีบอย่างรวดเร็ว	 มีการเพ่ิมของน�้าหนักน้อยกว่า	 คุณภาพเน้ือต�่ากว่า	 และมีระดับคอร์ติซอลสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัตว์ที่สงบ	(Voisinet	et	al.,	1997a,b;	King	et	al.,	2006)
	 หากท�าได้สัตว์เกษตรควรมีความคุ้นเคยกับมนุษย์	 เมื่อใช้สัตว์จ�านวนน้อยในการวิจัย	 สามารถท�าให้สัตว์มีสังคมและ
ท�าให้สัตว์เรียบร้อยได้ง่าย	โดยการได้รับการดูแลสัมผัสอย่างมีเมตตาและนุ่มนวลบ่อยๆ		การเริ่มที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้	
แม้ว่าเป็นเวลาส้ันๆ	 ให้ผลดีกับการจับสัตว์ปีกต่างๆ	 และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร	 น�้าหนักตัว	 และการตอบสนองของ
ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมบนเม็ดเลือดแดง	(Gross	and	Siegel,	2007)	ตัวอย่างเช่น		Gross	และ	Siegel	(1982a,b)	และ	Jones	
และ	Hughes	(1981)	พบว่าโดยส่วนใหญ่ไก่ทีม่สีงัคมด้านบวกมกีารตอบสนองต่อตวัก่อความเครยีดน้อยกว่า	และมคีวามทนต่อ
การติดโรคมากกว่าไก่ที่ไม่มีสังคม	เมื่อให้สัตว์จ�านวนมากเลี้ยงเป็นการค้า	การมีสังคมอาจท�าไม่ได้	แต่สามารถลดการบินหนีถ้า
มีคนเดินผ่านฝูงสัตว์หรือกลุ่มสัตว์	หรือเดินผ่านหน้ากรงสัตว์ทุกวัน	
	 สัตว์ที่สงบจะให้ผลการทดลองที่ถูกต้องมากกว่าสัตว์ที่สับสนด้วยความเครียดจากการจับ	 การจับสัตว์และการบังคับ
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยาได้อย่างมีนัยส�าคัญ	โคเนื้อที่ไม่คุ้นเคยกับการจับหลังจากการจับบังคับมีระดับคอร์ติ
ซอลสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญ	เมื่อเปรียบเทียบกับโคนมซึ่งคุ้นเคยกับการจับ	(Lay	et	al.,	1992a,b)	การจับบังคับแกะยาวนาน	6	
ชั่วโมง	โดยที่สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวมีผลให้มีระดับคอร์ติซอสูงมากถึง	>110	ng/mL	(Apple	et	al.,	1993)	ไม่ควรจับ
สตัว์ฟาร์มอย่างก้าวร้าว	การช็อตหลายคร้ังด้วยแท่งไฟฟ้าท�าให้ค่าระดบัแลคเตทและกลโูคสในสกุรสงูมากกว่าสองเท่า	เมือ่เปรยีบ
เทียบกับการไม่ใช้แท่งไฟ้ฟ้า	(Benjamin	et	al.,	2001;	Brundige	et	al.,	1998)	สถานะทางสมรรถภาพของการขนส่ง	ได้แก่	การ
เคลือ่นย้ายสตัว์ด้วยความเสีย่งการบาดเจบ็	หรอืความตายของสตัว์	หรอืผูเ้คลือ่นย้ายสตัว์น้อยทีส่ดุ	ควรท�าการขนส่งเมือ่จ�าเป็น
เท่านั้น	 ผู้เคลื่อนย้ายสัตว์ควรให้สัตว์แต่ละชนิดได้รับประสบการณ์การขนส่งอย่างสบายมากกว่าโดยถือเป็นความส�าคัญอันดับ
ต้น

ข้อก�าหนดต่างๆ ของการวิจัยชีวการแพทย์เปรียบเทียบกับการวิจัยทางเกษตร

เพื่อให้ผลของการวิจัยที่น�าไปใช้ได้กับการเกษตรเพ่ือการค้า	 จ�าเป็นต้องจับและเลี้ยงสัตว์ในสภาวะเช่นเดียวกับสภาพฟาร์มเชิง
พาณิชย์	ในสถานการณ์เช่นนี้	สัตว์เหล่านี้อาจไม่คุ้นเคยกับการใกล้ชิดมนุษย์	และอุปกรณ์จับบังคับ	เช่น	ซองบีบส�าหรับโค	และ
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ในการวิจัยอีกแบบหนึ่งจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ	อาจใช้สัตว์เกษตรตัวหนึ่งส�าหรับการวิจัยชีวการแพทย์	และเลี้ยงสัตว์
ในคอกขนาดเล็กในโรงเรือนซึ่งไม่เหมือนสภาวะทางการค้า	 นักวิจัยชีวการแพทย์ได้ปรับสภาพและฝึกสัตว์ให้ยอมรับการฉีดยา	
การจับบังคับและการปฏิบัติอื่นๆ		สามารถฝึกลิง	สุกร	และแกะได้ง่ายเพื่อสมัครใจเข้าอุปกรณ์จับบังคับ	หรือยื่นขาออกมาให้ท�า
ปฏิบัติหลายอย่าง	(Panepinto,	1983;	randin,	1989a;	McKinley	et	al.,	2003;	Schapiro	et	al.,	2005)		Hutson	(1985)	รายงาน
ว่า	การให้อาหารแกะเพื่อเป็นรางวัลท�าให้มันยอมเคลื่อนย้ายผ่านช่องทางส�าหรับเคลื่อนย้ายในอนาคต	
	 การฝึกให้ร่วมมอืช่วยปรบัปรงุสวสัดภิาพสตัว์เป็นอย่างมาก	และขจดัผลกระทบบางอย่างของการจบับงัคบัทีม่ต่ีอข้อมลู
ทางสรรีวทิยา	มรีายงานว่าตวัแอนทโีลปทีไ่ม่ถกูท�าให้ซมึ	ซึง่ได้ผ่านการปรบัสภาพเพือ่เข้าซองบงัคบัและยืนนิง่เพือ่ให้การทดสอบ
เลือด	มีระดับค่าคอร์ติซอลและกลูโคสต�่า	 (Phillips	et	al.,	1998)	 เมื่อใช้สัตว์จ�านวนสองสามตัวเพื่อการทดลองทางการแพทย์	
แนะน�าการฝึกสัตว์เพื่อให้สมัครใจร่วมมือรับการฉีดยา	เก็บตัวอย่างเลือด	หรือการปฏิบัติอื่นส�าหรับสภาพการวิจัยชีวการแพทย์	
อย่างไรก็ตาม	การวิจัยเกษตรซึ่งต้องจับสัตว์เป็นจ�านวนมากพบบ่อยว่าไม่สดวกในทางปฏิบัติ

หลักเกณฑ์บริเวณหลบหนีและพฤติกรรม

	 บุคลากรผู้จับโค	ควายไบซัน	แกะ	ม้า	และสัตว์เล็มหญ้าชนิดอื่น	ควรมีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์บริเวณหลบหนี	(Grandin,	
1987,	2007a;	Smith,	1998;	Cote,	2003;	รูปที่	1)	หลักเกณฑ์บริเวณหลบหนีใช้ไม่ได้กับสัตว์ที่ได้รับการฝึกให้เดินตามสายโยง
หรือใกล้ชิดปรับสภาพคุ้นเคยกับการจับโดยมนุษย์		บริเวณหลบหนีผันแปรกับการที่โคหรือปศุสัตว์ชนิดอื่นได้รับการเลี้ยงอย่าง
ครอบคลมุหรอืเข้มงวด	โคทีไ่ด้รบัการเลีย้งดอูย่างครอบคลมุอาจมบีรเิวณหลบหนมีากถงึ	50	ม.	แต่โคทีเ่ลีย้งดูอย่างเข้มงวด	(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�าได้โดยการเข้าหาสัตว์และสังเกตว่าสัตว์หลีกหนีไปไกลเท่าใด	 เมื่อผู้จับอยู่นอก
บริเวณหลบหนีโคกลับตัวและหันหน้าหาผู้จับ	 ผู้จับสัตว์สามารถใช้ประโยชน์จากบริเวณหลบหนีเพื่อเคลื่อนย้ายโคและปศุสัตว์
ชนิดอื่นอย่างมีประสิทธิภาพและเงียบ	ตัวอย่างเช่น	ผู้จับควรอยู่	ณ	ต�าแหน่งขอบของบริเวณหลบหนีและอยู่หลังจุดสมดุลย์	(ซึ่ง
อยู่ที่ไหล่)	การเคลื่อนย้ายโคไปทางด้านหน้า	ผู้จับหลายท่านมักท�าผิดพลาดคือยืนอยู่หน้าไหล่และพยายามท�าให้สัตว์เคลื่อนไป
ด้านหน้าด้วยการกระทุง้ท่ีท้ายล�าตวั	วธินีีท้�าให้สตัว์ได้รบัสญัญานทีส่บัสน	ผูจ้บัควรอยู	่ณ	หลงัจดุสมดลุย์เพือ่การเคลือ่นสตัว์ไป
ด้านหน้า	(Kilgour	and	Dalton,	1984;	Grandin,	1987,	2007a)	รูปที่	1	แสดงหลักเกณฑ์ของบริเวณหลบหนีและจุดสมดุลย์	รูป
ที่	 2	 แสดงการเคล่ือนสัตว์ไปทางด้านหน้าในซองโดยการเดินผ่านจุดสมดุลย์อย่างรวดเร็วท่ีไหล่ของสัตว์ในทิศทางตรงกันข้าม
ของทศิทางทีต้่องการ	(Grandin,	1998,	2007a,b;	Grandin	and	Deesing,	2008)	ผูจ้บัควรอยูท่ีต่�าแหน่งหน้าจดุสมดลุย์เพือ่ท�าให้
สัตว์หยุดหรือถอยหลัง	การล�้าเข้าไปในบริเวณหลบหนีอาจน�าให้โควิ่งเตลิดหรือถอยออกจากซอง	สัตว์มักหยุดไม่ถอยหลังถ้าผู้
จับถอยหลังและก้าวออกจากบริเวณหลบหนี	ควรฝึกบุคลากรผู้ท�างานกับโคให้ใช้บริเวณหลบหนีอย่างถูกต้อง

	 ปศสุตัว์เลีย้งปล่อยทุง่หญ้าอย่างอสิระทีม่าถงึสถานท่ีวิจยัอาจมบีรเิวณหลบหนขีนาดใหญ่	ขนาดของบรเิวณหลบหนจีะ
ค่อยๆ	ลดลง	ถ้าจับพวกมันอย่างนุ่มนวลและมีการสัมผัสกับมนุษย์อย่างใกล้ชิด	สัตว์ฟาร์มเป็นสัตว์สังคม	สัตว์ตัวหนึ่งที่ถูกแยก
ออกจากเพื่อนร่วมฝูงมักถูกรบกวนอย่างรุนแรง	 เกิดการบาดเจ็บขึ้นหลายครั้งต่อทั้งมนุษย์และสัตว์	 	 เมื่อสัตว์โดดเดี่ยวตัวหนึ่ง
วิ่งเข้าหารั้วหรือวิ่งชนคน	สามารถท�าให้สัตว์โดดเดี่ยวตัวหนึ่งที่ถูกรบกวนสงบได้โดยการใส่สัตว์ตัวอื่นให้อยู่ด้วย	

	 โคและแกะจะตามตัวน�าฝูง	 (Arnold,	 1977;	Dumont	 et	 al.,	 2005)	 เมื่อตัวหนึ่งในฝูงเริ่มเคลื่อนที่	 ตัวอื่นจะเดินตาม	
สามารถใช้ธรรมชาติของพฤติกรรมการท�าตามเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างสงบ	 ถ้าสัตว์ก�าลังเคลื่อนท่ีอย่างสงบใน
ทิศทางตามต้องการ	ผู้จับควรเดินถอยหลังและหยุดกดดันที่บริเวณหลบหนี	การกดดันที่บริเวณหลบหนีอย่างต่อเนื่องอาจท�าให้
สัตว์เริ่มวิ่งซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์
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การช่วยเหลือเพื่อเคลื่อนย้ายสัตว์

	 อาจเคลือ่นย้ายสตัว์ในสถานทีซ่ึง่ออกแบบอย่างถกูต้อง	ด้วยการใช้พฤตกิรรมตามธรรมชาตโิดยไม่ต้องใช้การช่วยเหลอื
ใดๆ		ควรตัง้เป้าหมายของการเคลือ่นย้ายเพือ่ลดความเครยีดต่อสตัว์แต่ละตวัให้มน้ีอยทีส่ดุ	ลดความกลวัและคงความสงบของ
สตัว์ทกุตวั	ควรฝึกผูจ้บัทกุคนให้รูพ้ฤตกิรรมตามธรรมชาตขิองสตัว์ชนดินัน้	พร้อมทัง้บรเิวณหลบหนแีละการเคลือ่นไหว	และการ
แสดงท่าทางของผู้จับอย่างถูกต้อง	และสามารถจดจ�าอาการความเครียด	การตื่นเต้น	หรือพฤติกรรมใดๆ	ที่อาจเป็นผลให้สัตว์
บาดเจ็บหรือเครียด	เมื่อจ�าเป็นเครื่องมือช่วยที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	เช่น	พาย	ธง	และแผงต่างๆ	อาจเป็นตัวช่วยเสริมการใช้พฤติกรรม
และความช�านาญในการจบัสตัว์	ควรฝึกผูจ้บัสัตว์ในการใช้อปุกรณ์ช่วยเคลือ่นย้ายสตัว์อย่างถกูต้อง	และมปีระสทิธภิาพซ่ึงเหมาะ
สมกับชนิดของสัตว์	
	 ควรน�าและใช้แท่งไฟฟ้าเฉพาะในสถานการณ์ท่ีจ�าเป็นเท่าน้ันและน�ากลับไปเก็บ	ผู้จับสัตว์มีทัศนคติเก่ียวกับสัตว์ดีข้ึน
เมื่อไม่ใช้การช๊อตด้วยไฟฟ้า	(Coleman	et	al.,	2003)	ข้อมูลที่รวบรวม	ณ	โรงช�าแหละเนื้อแสดงว่าสามารถเคลื่อนย้ายโค	และ
สกุรส่วนใหญ่ตลอดระบบการล�าเลยีงทัง้หมดโดยไม่ใช้แท่งไฟฟ้า	(Grandin	2005)	ควรจ�ากดัการใช้บนแปลงหญ้าหรอืทุง่หญ้าแค่	
10%	ของโคหรือน้อยกว่า	(NCBA,	2007)
	 เมื่อจ�าเป็นต้องใช้แท่งไฟฟ้า	ควรจี้ไปตรงบริเวณสะโพกของสัตว์	มักช๊อตสั้นๆ	1	ถึง	3	ครั้งเท่าที่จ�าเป็น	ถ้าสัตว์ไม่ตอบ
สนองควรหยุดการใช้แท่งไฟฟ้าทันที	ไม่ควรจี้ไปตรงบริเวณที่บอบบาง	เช่น	ตา	หู	อวัยวะเพศ	เต้านม	หรือทวารหนัก	แนะน�า
แท่งที่ใช้แบตเตอรี่เพราะแท่งเหล่านี้ช็อตเฉพาะต�าแหน่งระหว่างท้ังสองขั้วไฟฟ้า	 ไม่ควรใช้แท่งไฟฟ้ากับลูกสัตว์เกิดใหม่	 สัตว์
อ่อนแอ	สัตว์ลุกยืนไม่ได้	หรือสัตว์ซูบผอม	แท่งไฟฟ้าเป็นความเครียดต่อสุกรสูงมาก	การช็อตซ�้าๆ	เพิ่มเปอร์เซนต์สุกรที่ลุกยืน
ไม่ได้มากขึ้น	(Benjamin	et	al.,	2001)	การช็อตหลายครั้งและการจับสัตว์อย่างก้าวร้าวท�าให้ค่าแลคเตทในเลือด	และค่าของตัว
ชีว้ดัของความเครยีดทางการเผาผลาญพลงังานเพิม่สงูขึน้อย่างมนียัส�าคญั	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการจบัสตัว์อย่างนุม่นวล	(Ritter	
et	al.,	2009)	ไม่ควรใช้แท่งไฟฟ้ากับสุกรที่ลุกไม่ขึ้นจากการเมื่อยล้าหรือกลุ่มอาการความเครียดของสุกร

ตาราง 5-1.	การรบกวนการมองเห็นซึ่งอาจท�าให้สัตว์ชะงักและหยุดเคลื่อนที่1

	 •	การเปลี่ยนโครงสร้างพื้น	หรือพื้นผิวอย่างกระทันหัน	เช่น	ตะแกรงระบายน�้า	สิ่งของบนพื้น	หรือการเปลี่ยนวัสดุพื้น
	 •	เงา	แอ่งน�้า	แสงสะท้อนการมองเห็นแสงลอดผ่านพื้นตะแกรง
	 •	สัตว์อาจปฏิเสธไม่เข้าไปในที่มืด	ใช้แสงส่องทางอ้อมเพื่อเอื้อการเคลื่อนที่เข้าหาแสง	สัตว์มีแนวโน้มเคลื่อนที่
	 จากที่มืดกว่าไปสู่ที่สว่างจ้ากว่า	แต่พวกมันจะไม่เคลื่อนเข้าไปยังแสงที่ถูกบังไว้
	 •	การสะท้อนบนพื้นเปียกน�้า	หรือโลหะมันเงา	เคลื่อนย้ายหลอดไฟเพื่อก�าจัดการสะท้อน	หรือใช้พื้นผิวที่ไม่สะท้อน
	 •	การย้ายผู้คนที่อยู่ด้านหน้าของสัตว์ที่ก�าลังเคลื่อนเข้าหา	ผู้คนควรยืน	ณ	ต�าแหน่งซึ่งสัตว์ที่ก�าลังเคลื่อนเข้ามา
	 มองไม่เห็นพวกเขา
				 •	เคลื่อนย้ายสิ่งของรบกวนเหล่านี้	เช่น	โซ่ที่ใช้กระตุก	สิ่งที่เคลือบบนรั้ว	แผ่นพลาสติกที่กระพือได้	
	 หรือเชือกที่แกว่งไปมา	
	 •	สัตว์มองเห็นผู้คน	วัตถุที่ก�าลังเคลื่อนที่	เช่น	ยานพาหนะ	หรือวัตถุที่มีสีตัดกันอย่างมากที่อยู่นอกซอง		 	
	 ปรับปรุงการเคลื่อนย้ายโดยติดตั้งผนังทึบ	

1	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)

ตัวอย่างการใช้แท่งไฟฟ้าในบางกรณีเป็นมาตรการสุดท้าย	หรือเมื่อมีการเสี่ยงภัยของมนุษย์หรือสัตว์ที่ได้มีแจกแจงดังนี้	เช่น
	 1.	 เพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์ตัวหนึ่งหลังความพยายามใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆ	 ซ�้าๆ	 ได้แก่	 ถุงพลาสติกติดบนปลายไม้	 
การใช้ธง	 แท่งตบ	 ใบพายที่มีกระพรวน	 หรือเมื่อการใช้สายสะบัดติดบนปลายไม้ล้มเหลว	 นิยมการใช้แท่งไฟฟ้ามากกว่าการต	ี
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การตวาด	การผลกั	หรอืการหกัหางสตัว์อย่างแรง	ถ้าต้องมกีารตหีรอืการจีด้้วยแท่งไฟฟ้ามากเกนิไปเป็นประจ�า	แสดงว่าบคุลากร
ผู้เกี่ยวข้องอาจกังวลมากเกินไป	หรือไม่ได้รับการฝึกการจับสัตว์อย่างถูกต้องอย่างเพียงพอ	หรืออาจจ�าเป็นต้องมีการดัดแปลง	
อาจอุ้มสัตว์ขนาดเล็กอย่างนุ่มนวลหรือกลิ้งมันบนกลไกสายพานการเคลื่อนย้าย
	 2.	ในรถบรรทกุเม่ือรถจอดข้างทางสายหลักและพบว่ามสีตัว์ท่ีทรดุตวั	(ลงนอน)	ในสถานการณ์นีก้ารเปิดประตรูถบรรทุก
หรือให้สัตว์ลงจากรถเป็นไปไม่ได้
	 3.	ส�าหรับโคซึ่งหัวถูกรัดในซองหนีบ	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)	ผูจ้บัสตัว์ไม่ควรตะโกนหรอืแผดเสยีงใส่โคเพราะอาจเป็นความไม่พอใจเทยีบเท่ากบัการใช้แท่งไฟฟ้า	
(Pajor	et	al.,	2003)	ในอกีการทดลองหนึง่มเีสยีงฝงูชนตะโกนเป็นผลให้มกีารเพิม่อัตราการเต้นของหวัใจมากกว่าเสยีงของประตู
กระทบกัน	(Waynert	et	al.,	1999)
	 เสียงดังเป็นระยะๆ	 หรือเสียงสูงท�าให้สุกรเกิดปฏิกิริยาทางพฤติกรรมมากกว่าและเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ	 เมื่อ
เปรียบเทียบกับเสียงดังสม�่าเสมอหรือเสียงต�่า	 (Talling	 et	 al.,	 1998)	 เสียงดังเป็นระยะๆ	 และเคลื่อนท่ีอย่างเร็วยังท�าให้โคมี
ปฏิกิริยาด้วย	 (Lanier	et	al.,	2000)	ผู้จับสัตว์ควรเป็นผู้สังเกตต�าแหน่งใบหูของสัตว์	ม้าและโคจะชี้ใบหูของมันไปยังทิศทางซึ่ง
ดึงดูดความสนใจของพวกมัน	(Grandin,	2007a)

การมองเห็น โค	แกะ	และม้ามีการมองเห็นเป็นมุมกว้าง	และพวกมันสามารถเห็นสิ่งรอบตัวได้โดยไม่ต้องเอียงหัวของพวกมัน	
(Prince,	1970;	Hutson,	1980;	Kilgour	and	Dalton,	1984)	สัตว์เล็มหญ้ามีการรับรู้ความลึกเมื่อพวกมันยืนอยู่โดยก้มหัวต�่าลง	
(Lemmon	and	Patterson,	1964)	การรับรู้ความลึกอาจแย่ลงเมื่อสัตว์ยกหัวชันขึ้น	สิ่งนี้อธิบายว่าท�าไมพวกมันหยุดและก้มหัว
ต�่าลงเมื่อพวกมันเห็นเงาบนพื้น
	 สตัว์เลม็หญ้าเหน็ได้สองส	ี(เช่น	มกีารบอดสบีางส่วน)	จอตาของโค	แกะและแพะมคีวามไวมากทีส่ดุต่อสีเขยีวอมเหลอืง	
(552–555	น.ม.)	และแสงสีม่วงอมน�้าเงิน	(444–455	น.ม.)	(Jacobs	et	al.,	1998)	การมองเห็นสองสีของม้ามีความไวมากที่สุด
ที่	428	และ	539	น.ม.	(Murphy	et	al.,	2001)	การมองเห็นสองสีและการไม่มีตัวรับสีแดงบนจอตาอาจอธิบายว่าท�าไมปศุสัตว์
จึงไวมากกับความแตกต่างอย่างตัดกันของความสว่างและความมืด	เช่น	เงา	หรือเงาสะท้อนบนอุปกรณ์จับบังคับ	
	 สัตว์ปีกมักมีการมองเห็นดีเลิศ	 ไก่และไก่งวงมีเซลล์ชนิดแท่งในจอตา	 4	 ชนิดท�าให้พวกมันมีการมองเห็นได้สี่สี	 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�าให้มันรับรู้แสงจากหลายแหล่ง
ซึง่สว่างมากกว่าทีม่นษุย์เหน็ได้	ทีก่ารจบัในช่วงแถบสฟ้ีาสตัว์ปีกอาจเชือ่งมากกว่า	(Lewis	and	Morris,	2000)	สภาวะต่างๆ	ของ
แสงมีผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมของไก่เมื่อพวกมันถูกผูกห้อยเพื่อการฆ่า	 (Jones	 et	 al.,	 1998)	ควรลดการกระพือปีก
ระหว่างการจบัสตัว์ปีกให้มน้ีอยทีส่ดุ	อาจใช้การเปลีย่นแปลงแสงเป็นเครือ่งมอือย่างหน่ึงเพือ่รกัษาให้สตัว์สงบลงระหว่างการจบั

ผลของการรบกวนทางการมองเห็นและการจับสัตว์
	 ปศสุตัว์ทกุชนิดมักจะขดัขนืต่อการเคล่ือนเข้าไปในซองหรอืสถานท่ีจบับงัคบัชนดิอืน่ถ้าพวกมนัเห็นสิง่รบกวนต่างๆ	เช่น	
เงา	แสงสะท้อน	หรอืฝงูชนอยูข้่างหน้า		กองไม้และทีก่ัน้จะช่วยการเคลือ่นย้ายสตัว์	(Kilgour	and	Dalton,	1984;	Grandin,	1996;	
Grandin	and	Johnson,	2005;	Grandin,	2007a)	สัตว์ที่สงบจะยืน	และหันตาและหูของมันไปยังสิ่งรบกวนซึ่งดึงดูดความสนใจ
ของมัน	 ถ้ายอมให้ตัวน�าฝูงหยุดและมองดูสิ่งรบกวน	 มันมักจะเดินหน้าและสัตว์ตัวอื่นจะเดินตาม	 ถ้าสัตว์ถูกเร่งพวกมันจะหัน
กลับและขัดขืนไม่ยอมเดินหน้าเมื่อพวกมันเห็นสิ่งรบกวน		ถ้าสัตว์ไม่คุ้นเคยกับสถานที่	สิ่งรบกวนต่างๆ	มักเป็นสาเหตุของการ
หยุดชะงักหรือปัญหาการจับอื่นๆ	โคนมเพศเมียที่มีประสบการณ์มักจะเพิกเฉยต่อสิ่งรบกวน	เช่น	ท่อระบายน�้าที่พื้น	แต่โคสาว
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ตวัใหม่ทีไ่ม่มปีระสบการณ์จะหยดุทีน่ัน่	ตาราง	5-1	แสดงรายการสิง่รบกวนซึง่ท�าให้สตัว์หยดุและขัดขนืการเคลือ่นย้าย	สามารถ
ใช้รายการนี้เป็นค�าแนะน�าส�าหรับปรับเปลี่ยนสถานที่ซึ่งมีการใช้แท่งไฟฟ้ามากเกินจ�าเป็น	การก�าจัดสิ่งรบกวนอาจไม่จ�าเป็นใน
สถานที่ซึ่งสัตว์เคลื่อนย้ายง่ายและเงียบ	และไม่ค่อยใช้แท่งไฟฟ้า

หลักเกณฑ์การออกแบบสถานที่ส�าหรับสัตว์ทุกชนิด
 พืน้ พืน้ไมล่ืน่เปน็สิง่จ�าเป็นส�าหรบัสตัว์ทกุชนดิ	(Grandin	1990,	2007b;	Albright,	1995;	Grandin	and	Deesing,	2008)	
สัตว์มักหงุดหงิดถ้าพวกมันเริ่มลื่นไถล	 ถ้าสัตว์อยู่บนพ้ืนไม่ลื่น	 (ได้แก่	 คอนกรีตมีทางตามยาว	 เสื่อยาง	 หรือ	 ตะแกรงเหล็ก)	 
การจับและการบังคับสัตว์ให้อยู่นิ่งจะปลอดภัยกว่าและจะสงบนิ่งต่อไป	สถานที่จับควรมีพื้นไม่ลื่นและมีการระบายน�้าดี

 การบ�ารุงรักษาอุปการณ์ พื้นผิวที่สัมผัสสัตว์ต้องเรียบและปราศจากขอบมุมแหลมคม	ซึ่งสามารถท�าให้สัตว์บาดเจ็บ	
ขอบคมต่างๆ	 จะท�าให้เกิดฟกช�้า	 (Grandin,	 1980c)	 และการบาดเจ็บ	 ผู้จัดการควรตรวจสอบอุปกรณ์และมีโปรแกรมส�าหรับ 
การบ�ารุงรักษา	บนพื้นฐานการใช้งาน	ควรใส่ใจต่อกลอนบนเครื่องมือจับบังคับ

 การสุขาภิบาล ผู้จัดการควรตรวจดูสถานท่ีอย่างสม�่าเสมอเพ่ือม่ันใจในความสะอาด	 เมื่อออกแบบสถานที่ใหม่	 การ
ท�าความสะอาดได้ง่ายเป็นส่วนส�าคญัของการออกแบบ	สามารถใช้สนัคอนกรตีเพ่ือน�าสิง่ปฏกิลูไปยงัท่อระบาย	ควรให้มสีายน�า้	
พลั่วและเครื่องมืออื่นๆ	ซึ่งจ�าเป็นต่อการท�าความสะอาด	หลังการท�าความสะอาดควรน�าอุปกรณ์เพื่อการสุขาภิบาลออกไป
	 ควรท�าความสะอาดสถานทีเ่พ่ือการจบัสัตว์อย่างสม�า่เสมอหลงัการใช้	และบ�ารงุรกัษาให้อยูใ่นสภาพด	ีการบาดเจบ็และ
อบัุตเิหตสุามารถเกดิขึน้กบัสตัว์และผูจ้บัจากการถกูลอ็คตดิหรอืปัญหาอืน่ๆ	ซึง่สามารถเกิดขึน้จากความหมกัหมม	การแตกแยก	
หรือการสึกหรอและการฉีกขาด	 ผู้จัดการควรตรวจดูสถานท่ีอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดและเพื่อท�าตามตาราง
การบ�ารุงรักษาอย่างสม�่าเสมอบนพื้นฐานการใช้งาน

หลักเกณฑ์ทั่วไปของการจับบังคับและหลักเกณฑ์การจับสัตว์
เพื่อป้องกันการรบกวนทางพฤติกรรม

	 การฝึกอบรมพนกังานดแูลสตัว์ควรมกีารพิจารณาถึงความเป็นอยูที่ดี่ของสัตว์	ควรใส่ใจดูแลเพ่ือป้องกันการบาด
เจบ็ต่อสตัว์หรือบคุลากรระหว่างการจบัและบงัคับสัตว์สัตว์	ควรจบัสัตว์อย่างเงยีบแต่หนกัแน่น	สถานทีซ่ึง่ออกแบบอย่าง
ถูกต้องและบ�ารุงรักษาโดยบุคลากรซึ่งผ่านการฝึกอบรม	สนับสนุนการเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพได้มาก

	 ต้องหลีกเลี่ยงการจับบังคับสัตว์ตัวใดเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง	 ยกเว้นการจับบังคับนั้นเป็นส่ิงจ�าเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์การวิจัยหรือการสอน	ข้อแนะน�าส�าคัญเพื่อการใช้อุปกรณ์การจับบังคับสัตว์มีดังนี้

	 •	สัตว์ที่จะอยู่ในอุปกรณ์การจับบังคับเป็นปกติ	ควรให้สัตว์ปรับสภาพก่อนการเริ่มโครงการ	ยกเว้นการปรับ	
	 	 สภาพนั้นจะเป็นตัวเพิ่มความเครียดให้สัตว์เสียเอง
	 •	ควรมีระยะเวลาการจับบังคับสั้นตามความต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยหรือการสอน
	 •	ต้องไม่ใช้การท�าให้อยู่นิ่งด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นวิธีจับบังคับ	 วิธีนี้สร้างความไม่พอใจแก่โคและแกะ	 (Grandin	 
	 	 et	al.,	1986;	Lambooy,	1985;	Pascoe	and	McDonnell,	1985;	Rushen,	1986)	การท�าให้อยู่นิ่งด้วยไฟฟ้า 
	 	 ต้องไม่สับสนกับการท�าให้สลบด้วยไฟฟ้าซึ่งท�าให้หมดความรู้สึกอย่างทันทีทันใด	 หรือการใช้แท่งไฟฟ้า 
	 	 ซึ่งไม่ได้ท�าให้สัตว์อยู่นิ่ง
	 •	 ไม่ควรถือว่าอุปกรณ์การจับบังคับเป็นที่อยู่ตามปกติ	 ถึงแม้ว่าต้องจัดสิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัย 
	 	 หรือการสอน
	 •	ควรใส่ใจต่อการเกิดวิการหรือการเจ็บป่วยที่เป็นไปได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจับบังคับ	 ได้แก่	 ฟกช�้า	 บาดแผล 
	 	 ทีเ่ข่าหรอืข้อตนี	แผลกดทบั	บวมน�า้	และน�า้หนกัตวัลดลง	ควรให้การดแูลสขุภาพถ้าอาการเหล่านีห้รอืปัญหา 
	 	 รุนแรงอื่นๆ	 เกิดขึ้น	 และถ้าจ�าเป็นควรปลดสัตว์ออกจากอุปกรณ์บังคับชั่วคราว	หรือโดยถาวร	 ควรจับและ 
	 	 บังคับสัตว์ในสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดและวิธีด�าเนินการ
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	 สตัว์ฟาร์มทีก้่าวร้าวบางชนดิ	ท�าให้เกดิความเสีย่งต่อสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ทีัง้ต่อเพือ่นร่วมฝงูและมนษุย์
ผูจั้บ	อาจปรับเปลีย่นพฤตกิรรมเหล่านีห้รอืลดผลกระทบได้ด้วยอุปกรณ์การจบับังคับทีย่อมรบัได้หลายชนดิ	(ได้แก่	เชือก
ผกูขาสตัว์	ซองบบี	และซองบงัคบั)	และ	ควรใช้วิธีปฏบัิตต่ิางๆ	เฉพาะการจบับังคับเลก็น้อยตามความจ�าเป็นเพือ่ควบคมุ
สัตว์และให้มั่นใจความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติเท่านั้น	ควรใส่ใจดูแลไม่ให้สัตว์ปะปนกันเพื่อลดการต่อสู้	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อให้สัตว์อยู่เป็นกลุ่มด้วยกันเป็นครั้งแรก

	 ควรจับและบังคับสัตว์ในสถานท่ีและด้วยอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับชนิดและวิธีด�าเนินการ	 ตัวอย่างส�าหรับโค	 
เช่น	 ควรให้มีซองใช้	 (โดยเฉพาะหนึ่งซองเพ่ือใช้ส�าหรับวิธีด�าเนินการทางสูติกรรม	 ตามความเหมาะสม)	 ยกเว้นถ้า 
พวกมันยังอายุน้อยหรือเชื่อง	 การบังคับลูกโคให้อยู่นิ่งเพ่ือการปฏิบัติประจ�า	 ควรจับด้วยวิธีการใช้ซองส�าหรับลูกโค 
ที่ติดตั้งเปลพยุงลูกโค

หลักเกณฑ์ทั่วไปขณะการจับบังคับส�าหรับสัตว์ทุกชนิด

	 มีข้อแนะน�าต่อไปนี้ให้เพื่อป้องกันการรบกวนพฤติกรรม

	 •	ควรมีพื้นไม่ลื่น	(Grandin,	1990;	Albright,	1995)	การลื่นเล็กน้อยซ�้าๆ	อาจท�าให้เกิดความร�าคาญ
	 •	หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวคนหรืออุปกรณ์อย่างเร็วฉับพลัน	การเคลื่อนไหวอย่างราบรื่นจะรักษาให้สัตว ์
	 	 สงบกว่า	(Grandin,	1992)
	 •	เมื่อยกสัตว์ลอยจากพื้นระหว่างการจับบังคับ	มันมักจะคงอยู่อย่างสงบกว่าหากร่างกายของมันถูกพยุง 
	 	 อย่างสมบูรณ์
	 •	การกดที่ตลอดบริเวณล�าตัวอย่างกว้างขวางมีข้อดีคือท�าให้สงบ	 (Ewbank,	1968)	Panepinto	sling	ส�าหรับ 
	 	 สุกรและซองบีบส�าหรับโคใช้หลักนี้	(Panepinto,	1983;	Grandin,	2007b)
	 •	 เสียงสงบ	มั่นใจจะช่วยรักษาให้ปศุสัตว์สงบได้มากกว่า
	 •	การใช้แรงกดอย่างพอดี	ไม่หลวมและไม่คับเกินไป	สัตว์จ�าเป็นต้องถูกจับแน่นพอดีเพื่อรู้สึกว่าถูกจับ	แต่ต้อง 
	 	 ไม่แน่นเกินไปจนสัตว์รู้สึกเจ็บปวด	การกดแรงเกินไปจะท�าให้ดิ้น	(Grandin,	1992)
	 •	การสะกัดการมองเห็น	 ใช้แผงกั้นการมองเห็นที่ท�าจากวัสดุทึบอย่างสมบูรณ์	 มักจะท�าให้โคและม้าซ่ึงมี 
	 	 บริเวณการหลบหนีกว้างสงบกว่า	(Mitchell	et	al.,	2004)	แผงทึบด้านข้างบนซองโคหรือกล่องปิดทึบที่มืดทึบ 
	 	 มีผลท�าให้สงบ	(Grandin,	1980a,b,	1992;	Muller	et	al.,	2008;	Pollard	and	Littlejohn,	1994)

ค�าแนะน�าส�าหรับสัตว์แต่ละชนิด

การจับโคเนื้อ
	 ในสถานทีจ่บัสัตว์	สัตว์ทีถู่กเล้ียงอิสระและมบีรเิวณการหลบหนกีว้างอาจหงดุหงดิถ้าฝูงชนยนืใกล้ซองและคอก	
ถ้าเกดิดังน้ีการติดต้ังรัว้ทึบอาจจ�าเป็นเพือ่สตัว์ไม่เหน็ฝูงชน	ซึง่อยูล่กึเข้ามาในบริเวณการหลบหน	ีข้อมลูเพ่ิมเตมิเพ่ือการ
ออกแบบสถานที่มีอยู่ใน	Grandin	(1990,	1997b,	2007b)	และ	Grandin	and	Deesing	(2008)
	 มีการออกแบบซองบังคับ	(หนีบ)	หลายแบบแตกต่างกัน	ซองบีบควรยอมให้สัตว์ทั้งหมดยืนในท่าทางที่สมดุลย์
และด้านทีห่นีบทัง้สองฝ่ังถกูหนบีเสมอกนั	ซองบบีอาจเป็นแบบไฮโดรลคิหรอืใช้มอื	ควรปรบัค่าการก�าหนดล้ินปล่อยแรง
ดันส�าหรับเครื่องบังคับแบบไฮโดรลิคเพื่อป้องกันการกดด้วยแรงดันมากเกินไป	 (Grandin,	 1989b)	 ถึงแม้ว่าผู้ใช้โยก 
คันบังคับต่อเน่ือง	 ซองควรหยุดการหนีบโดยอัตโนมัติที่ค่าแรงดันพอประมาณ	 ควรจัดให้ซองมีการควบคุมแรงกดแยก
ต่างหากซึ่งมีเครื่องไฮโดรลิคส�าหรับบังคับหัวสัตว์	 ควรตั้งค่าอุปกรณ์นี้ที่แรงกดต�่ากว่าส่วนอื่นๆ	 ของซองเพื่อหลีกเลี่ยง
บาดเจ็บของสัตว์	 ควรให้แรงกดอย่างช้าๆ	 เพื่อหลีกเลี่ยงการท�าให้สัตว์ตื่นเต้น	 การให้แรงกดมากเกินไปอาจท�าให้เกิด 
การบาดเจ็บและยุยงให้สัตว์ต่อสู้การจับบังคับ	ถ้าโคแผดเสียงร้องขณะให้แรงกดโดยเครื่องไฮโดรลิค	สิ่งนี้บ่งชี้ว่าใช้แรงกด 
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มากเกินไป	(Grandin,	2001)	การแผดเสียงร้องขณะจับบังคับเกี่ยวข้องกับระดับค่าคอร์ติซอลเพิ่มสูงขึ้น	 (Dunn,	1990)	
ขณะจับบังคับโคควรสามารถหายใจได้ตามปกติ	ประตูที่ส่วนหัวสามารถจับได้เองหรือบังคับด้วยมือ	มักไม่แนะน�าให้ใช้
ประตูที่ส่วนหัวที่จับเองกับโคตัวที่มีเขายกเว้นชนิดที่บังคับด้วยมือ		ยกเว้นสัตว์ที่อายุน้อยหรือเชื่อง	ควรจับบังคับลูกโค
เพื่อวิธีการตามกิจวัตรด้วยวิธีการใช้ซองที่ติดตั้งด้วยแคร่พยุงลูกโค	
	 การคล้องด้วยเชือกเป็นสิ่งจ�าเป็นภายใต้สภาวะบางอย่าง	 (เช่น	 ในทุ่งหญ้าเมื่อสัตว์จ�าเป็นต้องได้รับการรักษา
และไม่มีสถานที่จับบังคับอยู่ที่นั่น)	อย่างไรก็ดี	บุคลากรผู้ท�าการผูกเชือกควรผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์	และ
ท�าโดยลดความเครียดต่อทั้งบุคคลและฝูงสัตว์ทั้งหมด	แนะน�าให้ใช้ขลุมเชือกที่มีขนาดพอดีส�าหรับการบังคับหัวในซอง
บีบ	อาจใช้คีมหนีบจมูกส�าหรับสัตว์ดื้อร่วมกับวิธีการบังคับอื่นๆ	(เช่น	ซองบีบ)	แต่คีมหนีบจมูกสามารถเลื่อนไถลออก
จากจมูกท�าให้เกิดการบาดเจ็บทั้งต่อสัตว์และบุคลากร	 และดังน้ันจึงไม่แนะน�าให้ใช้เป็นการจับบังคับเพียงวิธีเดียว	 คีม
หนีบจมูกเป็นสิ่งที่สัตว์เกลียด	และโคอาจต่อต้านการใส่คีมในอนาคต	แนะน�าอย่างหนักแน่นให้ใช้ขลุมเชือกส�าหรับการ
ท�าปฏบิตัซิ�า้ๆ	ซึง่ต้องบงัคบัหวัสัตว์	ต้องไม่ใช้วิธีการบงัคบัสตัว์โดยการให้อยูน่ิง่ด้วยไฟฟ้า	โคและแกะรงัเกยีจวธินีี	้(Pascoe	
and	McDonnell,	1985;	Grandin	et	al.,	1986;	Rushen,	1986)

	 สายพลาสติคหรือถุงใส่ของผูกกับปลายไม้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการเคล่ือนย้ายโคและเปลี่ยน
ทิศทางของพวกมัน	(Grandin,	2007a)	อารมณ์ของโคผันแปรในแต่ละตัวและระหว่างสายพันธุ์	(Tulloh,	1961;	Grandin,	
1993;	Curley	et	al.,	2006)	ควรปรับการจับตามความแตกต่างทางพันธุกรรมและคุณสมบัติภายนอก

การจับโคนม
	 สามารถจับโคนมก�าลังรีดนมที่โตเต็มวัยในซองบังคับหัว	หรือแนวราวทางเดินส�าหรับการจัดการ	(Albright	and	
Fulwider,	2007)	ไม่ต้องจัดซองบีบอย่างสมบูรณ์	ภาพร่างและรูปที่	Sheldon	และคณะ	(2006)	แสดงวิธีส�าหรับการจับ
บังคับโคนมเมื่อพวกมันถูกจับในซองบังคับหัว	 มักจับโคนมสาวที่ไม่คุ้นเคยการอยู่ใกล้ฝูงชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยที่สุดในสถานที่ส�าหรับโคเนื้อร่วมกับซองบีบ
	 การรบกวนโดยสัตวแพทย์และแขกผู้มาเยือนสามารถลผลผลิตน�้านม	(King,	1976)	ถ้าโคมีความคุ้นเคยต่อคน
หลายคนซึง่เดินผ่านโรงรีดนมมักไม่มีผลกระทบ	เพราะแขกทีม่าบ่อยกลายเป็นส่วนหน่ึงของกจิวตัรทีคุ้่นเคย	โคนมสามารถ
แยกแยะระหว่างคนที่เคยจับมันแบบก้าวร้าว	และคนที่จับมันแบบเป็นมิตร	 (dePassillé	et	al.,	1996)	พวกมันมักหลีก
เลี่ยงผู้จับแบบก้าวร้าวเมื่อเห็นเขาในต�าแหน่งเดิมที่เหตุการณ์ที่เกลียดได้เกิดขึ้น
	 โคนมเพศผู้	มักมีอันตรายมากกว่าโคเนื้อเพศผู้	การถูกชนโดยพ่อโคเป็นเหตุหลักของการเสียชีวิตเมื่อบุคลากร
ท�างานกับปศุสัตว์	 หนึ่งเหตุผลที่โคเนื้อเพศผู้ปลอดภัยกว่า	 เพราะพวกมันถูกเลี้ยงเป็นฝูงแบบมีสังคมอยู่กับโคเพศเมีย		
Price	and	Wallach	(1990)	พบว่าโคเนื้อเพศผู้ท�าร้ายคนมากกว่าเมื่อพวกมันถูกแยกเลี้ยงคอกขังเดี่ยว	ลูกโคนมเพศผู้ที่
ถูกเลี้ยงเดี่ยวจนโตเต็มวัย	 มักมีอันตรายมากกว่าโคเพศผู้ท่ีให้อยู่กับตัวอ่ืนเสมอ	ถ้าโคเพศผู้ตัวหนึ่งจะเป็นอันตรายมัน
มกัแสดงความก้าวร้าวกบัมนษุย์เมือ่มนัอาย	ุ18	ถงึ	24	เดอืน	ผูจ้บัมกัเรยีนรูจ้ดจ�าอาการของความก้าวร้าวล่วงเลยเป็นการ
โจมตีท�าร้าย	 โคเพศผู้จะหันด้านข้างเพ่ือแสดงว่าตนตัวโตก่อนพุ่งชน	 การอธิบายอย่างละเอียดมีอยู่ใน	 Albright	 and	
Arave	(1997)	และAlbright	and	Fulwider	(2007)	ควรก�าจัดหรือย้ายโคเพศผู้ที่แสดงความก้าวร้าวต่อมนุษย์ไปยังสถาน
ที่ปลอดภัย

การจับม้า
	 มักจับม้าส�าหรับการสอนและการวิจัยด้วยขลุมและสายจูง	 และอาจท�าการควบคุมเพิ่มโดยใช้บ่วงของแถบผ้า
พันเหนือจมูกม้า	ควรผูกเฉพาะม้าที่ถูกฝึกแล้วเท่านั้นและยึดกับวัตถุแข็งที่ไม่ยอมให้ม้าดึงถอนให้หลุดได้	ควรผูกสายจูง
ที่ถูกยึดกับขลุมกับปมที่ปลดหลุดได้โดยเร็ว	เชือกไขว้ที่ยึดกับขลุมแต่ละด้านควรติดด้วยตะขอเกี่ยวเพื่อกันตกใจ	(panic-
snaps)	หรือตัวปลดเพื่อความปลอดภัย	การบิดริมฝีปากบนของม้าเป็นวิธีการบังคับม้าระยะสั้น	(Sheldon	et	al.,	2006)	
อาจจับบังคับการเคลื่อนไหวของม้าในคอกหรือซอง	 คอกม้าหรือซองอาจจะเรียบง่ายเป็นโครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าร่วม
กับมีพื้นไม่ลื่น	อาจใช้วิธีการจับบังคับแบบอื่นโดยผู้มีประสบการณ์	ได้แก่	การผูกขาหน้า	เชือกผูกไขว้	หรือเชือกส�าหรับ
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พ่อแม่พนัธุ	์หรอืแถบขา	แต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบข้ึนอยูกั่บการฝึกของม้าแต่ละตวัและดีกรกีารจบับังคับตามความ
จ�าเป็น
	 การบงัคบัด้วยการใช้สารเคมอีาจมีประสทิธภิาพและต้องให้ยาโดยผูม้คุีณสมบัตเิหมาะสม	ม้าตวัทีดู่ซมึอาจตอบ
สนองอย่างฉับพลันและรุนแรงต่อการกระตุ้นที่เจ็บปวดต่อยาบางชนิด	 (Tobin,	 1981)	 การวางยาสลบทั่วตัวและ 
เฉพาะที่ควรด�าเนินการโดยผู้มีคุณสมบัติ	ส�าหรับวิธีการที่เจ็บปวดมักท�าโดยสัตวแพทย์	เช่น	การตอน

การจับสุกร
	 การใช้บ่วงรัดจมูกเป็นวิธีดั้งเดิมในการจับสุกรเพื่อการเจาะเลือดและวิธีด�าเนินการอื่น	ซึ่งมีค�าอธิบายไว้เป็นอย่างด ี
ใน	 Battaglia	 (1998)	 และ	 Sheldon	 et	 al.	 (2006)	 การรัดจมูกสุกรน่าจะเครียดเพราะพวกมันจะพยายามหลบหลีก 
หลังจากที่ผ่านประสบการณ์ถูกรัดจมูกแล้ว	 ในการวิจัยชีวการแพทย	์ สามารถฝึกสุกรขนาดเล็กให้เข้าไปใน	 Panepinto	
sling	(Panepinto,	1983)	สตัว์ได้รบัการพยงุทัง้ตวั	และขาของมนัลอดออกผ่านทางช่องส�าหรับขา	การใช้แผงดีทีสุ่ดส�าหรบั
การเคลื่อนย้ายสุกร	 (McGlone	 et	 al.,	 2004)	 บุคลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้ตัวช่วยที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	 ได้แก่	 
ด้ามส�าหรับโคและธง	 ข้อแนะน�าเรื่องการใช้แท่งเหล็กไฟฟ้ามีอยู่ในหัวข้อตัวช่วยการเคลื่อนย้าย	 ประสบการณ์ที่สัตว ์
ได้รับจากการถูกจับ	และปริมาณความใกล้ชิดกับฝูงชนในอดีตจะมีผลกระทบต่อความง่ายของการเคลื่อนย้าย	สุกรที่เคยมี 
ประสบการณ์การเคลื่อนย้ายอย่างสงบอาจถูกเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่าในอนาคต	(Abbott	et	al.,	1997;	Geverink	et	al.,	
1998)	 ฝูงชนที่สงบและเคลื่อนไหวอย่างไม่คุกคามจะลดระดับความเครียดในสุกร	 และท�าให้พวกมันร่วมมือที่จะเข้าหา
มนุษย์มากขึ้น	(Hemsworth	et	al.,	1986)

การจับแกะและแพะ
	 แกะและแพะแสดงพฤติกรรมการอยู่รวมฝูงอย่างรุนแรงในคอกและในทุ่งหญ้า	 	 สายพันธุ์	 อัตราการรวมฝูง	
ภูมิประเทศ	ความเขียวขจี	ที่ร่ม	และระยะทางถึงแหล่งน�้าอาจมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการอยู่รวมฝูง	แกะและแพที่อยู่
โดดเดยีวมกัมอีาการการกระวนกระวาย	การแยกจากกลุม่	ฝงู	หรอืกลุม่เพือ่นเป็นปัจจยัส�าคญัทีเ่ป็นเหตใุห้แกะและแพะ
พยายามหลบหนี	 แกะและแพะมีแนวโน้มการตามตัวอื่น	 แม้กระทั่งกิจกรรม	 เช่น	 การเล็มหญ้า	 การลงนอนบนวัสดุ 
รองนอน	 การตอบสนองต่ออุปสรรค	 และการกินอาหาร	 (Hutson,	 2007)	 ควรพิจารณาพฤติกรรมเหล่านี้เม่ือจับแกะ 
และแพะ	และใช้เป็นข้อได้เปรียบที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	เพื่อความใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
	 การขนส่งแกะและแพะ	ควรค�านึงสภาวะทางลมฟ้าอากาศและช่วงระยะการสืบพันธุ์ของสัตว์	(เช่น	การท้องใน
ระยะท้าย	 หรือแม่เลี้ยงลูกอ่อน)	 ควรดูแลใส่ใจการขนส่งสัตว์และควรค�านึงเป็นพิเศษในสภาวะอุณหภูมิเกินพิกัดและมี
ความชื้นสูง	 มาตรการต่างๆ	 เช่น	 ควรพิจารณาเพิ่มการให้สารอาหารทันทีก่อนการขนส่งทางไกลซึ่งอาจลดความเสี่ยง
ต่อภาวะครรภ์เป็นพษิ	และการชกัเกรง็ระหว่างการขนส่งในแกะและแพะ	ยกเว้นเพือ่การขนส่งระยะสัน้เมือ่การเคลือ่นที่
โดยรถลากจูงมีการเคลื่อนไหวทางกายน้อยกว่าการไล่ต้อนให้เดินไป	 ควรหลีกเลี่ยงการขนส่งแกะเพศเมียและแพะเพศ
เมียระหว่างการตั้งท้องระยะท้าย		เมื่อท�าได้ควรกั้นแยกสัตว์ออกเป็นกลุ่มขนาดเล็กระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกันการก
องทับกันและการสูญเสียจากความตาย	นอกจากนี้ควรพิจารณาอุณหภูมิสูงอย่างวิกฤต	และการถูกคุกคามด้วย	และให้
มกีล่องส�าหรับใส่สตัว์อย่างพอเพียงและเหมาะสม		อาจใช้เภสชัภณัฑ์ทีม่ผีลขดัขวางหรอืป้องกนัโรคด้วย	(เช่น	ยาปฏชีิวนะ	
และการฉีดวัคซีนก่อนการขนส่ง)	เพื่อความพยายามลดการเป็นโรคซึ่งเกี่ยวกับการขนส่ง
	 คู่มอืการผลิตแกะ	(American	Sheep	Industry	Association,	2002)	และ	ข้อแนะน�าการดแูลแกะ	(Shulaw,	2005)	
มีข้อมูลเก่ียวกับสถานที่ส�าหรับการจับและการขนส่ง	 สามารถฝึกแกะให้เข้าแท่นหนีบท่ีลาดเอียงได้	 (Grandin,	 1989a)	
สามารถใช้	Panepinto	sling	ส�าหรบัแกะด้วย	สตัว์เกลยีดอปุกรณ์จับบังคบับางชนิดมากกว่า		เครือ่งบังคับสัตว์ทีอ่อกแบบ
อย่างดีสามารถพยุงตัวสัตว์และปราศจากส่วนแหลมคม	 สามารถฝึกทั้งแกะและแพะให้เข้าในคอกบังคับหัวได้ง่าย			
Sheldon	และเพื่อน	(2006)	และ	Battaglia	(1998)	แสดงค�าแนะน�าวิธีจับแกะและแพะด้วยมือ	สามารถดูการออกแบบ
ลู่วิ่งและคอกส�าหรับแกะและแพะได้ใน	Barber	และ	Freeman	 (2007)	และ	American	Sheep	 Industry	Association	
(2002)
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การจับสัตว์ปีก
	 สตัว์ปีกถกูจบัในสภาวะการทดลองและการสอนหลายเรือ่ง	ตวัอย่างเช่น	การติดแถบทีปี่กหรอืขา	การให้ภมูคิุม้กัน
โดยการฉดีเข้ากล้ามเนือ้และใต้ผวิหนงั	การให้ยาทางจมกู	หรอืการหยดลงทีต่า	หรอืการแทงทีผ่งัผดืปีก	และการจบัออก
หรือย้ายสัตว์ไปอยู่กลุ่มอื่น	ใส่ในกรง	หรือลังเพื่อขังและการขนส่ง	สัตว์ที่บาดเจ็บ	เป็นโรค	หรือสัตว์เพื่อการขนส่งควร
ท�าการณุยฆาตท่ีฟาร์ม	ไม่ควรน�าพวกมันใส่ในลังส�าหรบัการขนส่ง	ควรฝึกผูจั้บสตัว์อย่างเพยีงพอเพ่ือให้สตัว์มคีวามเครยีด
เล็กน้อย
	 สัตว์ปีกซึ่งไม่คุ้นเคยกับมนุษย์มักดิ้นรุนแรงเมื่อถูกจับ	พวกมันบาดเจ็บได้ง่ายถ้าจับอย่างผิดวิธี	 หรือใช้แรงมาก
เกินพอ	สัตว์ปีกทั้งหมดเมื่อถูกจับมักตีปีก	พลิกกลับ	หรือท�าให้สัตว์ดิ้นรนเพื่อทรงตัวหรือการยืนด้วยตีน	แนวโน้มเช่นนี้
น�าไปสู่ความเสี่ยงของข้อเคลื่อน	กระดูกแตก	หรือฟกช�้าเมื่อปีกกระพือถูกสิ่งของหรือสัตว์ตัวอื่น	 ความเสี่ยงมีมากโดย
เฉพาะกบัสตัว์สายพันธ์ุใหม่ทีม่ขีนาดน�า้หนกัเนือ้มากเพือ่ส่งตลาด	โดยมกีล้ามเนือ้อกแขง็แกร่งแต่มข้ีอไม่แขง็แรงเน่ืองจาก
อายุของพวกมันยังน้อย	หรือลูกผสมขนาดเบาเลี้ยงขังกรง	(พันธุ์	Leghorn	ขาว)	แม่ไก่ไข่ซึ่งมีกระดูกปีกเปราะ	ควรจับ
สัตว์ปีกด้วยวิธีซึ่งลดการกระพือปีก	หรือผลที่ตามมาซึ่งมีอันตราย	ควรดูแลเพื่อป้องกันสัตว์จากการกระพือปีกของพวก
มันบนขอบประตูเมื่อใส่พวกมันลงภายใน	หรือดึงพวกมันออกจากกรงหรือเล้า	ควรดูแลโดยเฉพาะในการจับแม่ไก่ก�าลัง
ไข่ซึ่งมีแนวโน้มต่อภาวะกระดูกพรุน	(Rennie	et	al.,	1997;	Webster,	2004)	ควรจับแม่ไก่ด้วยขาทั้งคู่เมื่อน�ามันออกจาก
กรง	เพื่อลดความเสี่ยงต่อกระดูกหัก	(Gregory	and	Wilkins,	1989;	Gregory	et	al.,	1993)	วิธีจับสัตว์ออกมาสามารถ
กระทบความกลัวของมนัและความเครยีด	ไก่กระทงทีถู่กจบัขาห้อยหัวลงแม้เพยีงชัว่ขณะจะแสดงการตอบสนองมรีะดบั
ค่าคอร์ติโคสเตียโรนสูงกว่าสัตว์ที่ถูกจับในท่าตัวตั้งตรง	และมีการตอบสนองอยู่นานประมาณ	3	ชั่วโมง	 (Kannan	and	
Mench,	1996)	ดังนั้นเมื่อท�าได้ควรจับสัตว์ในท่าตัวตรงหัวขึ้น	สัตว์ดิ้นน้อยกว่าถ้าพวกมันอยู่เป็นสังคม	เมื่อถูกพยุงทั้ง
ตัวในท่าหัวขึ้นโดยรวบปีก	สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีแสงหรี่ลดลง
	 ไม่ควรจับสัตว์ปีกขึ้นมาหรือย้ายสัตว์ด้วยปีกข้างเดียว	 ยกเว้นการรวบปีกใกล้โคนปีกชิดกับล�าตัว	 ขณะจับสัตว์
ออกจากสุม่ไปยังพ้ืนเล้าควรปล่อยพวกมนัจากการรวบโดยเรว็	ควรเบีย่งพวกมนัไปสูก่ารรวบทีโ่คนทัง้สองปีกอย่างกระชับ	
หรือพยุงล�าตัวเพื่อลดการดิ้นและโอกาสการบาดเจ็บที่ขา	ไม่ควรจับเป็ดที่ขาเพราะมีแนวโน้มขาเจ็บถ้าจับแบบนี้
		 การควบคุมสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่โดยการจับขาข้างเดียวท�าได้ยาก	 เช่น	 ไก่งวงเพศผู้	 เมื่อดิ้นรนต่อต้านการจับ
พวกมันสามารถตีปีกอย่างแรง	การจับไก่งวงขนาดใหญ่มาก	เช่น	พ่อพันธุ์	ควรจับปีกข้างหนึ่งที่โคนใกล้ล�าตัวแล้วจับขา
ด้านตรงข้าม	และวางหน้าอกของมันลงที่พื้น	สุดท้ายจับบังคับโดยการรวบขาทั้งสองข้าง	ส�าหรับไก่งวงขนาดปานกลาง	
สามารถจับที่โคนปีกและตามด้วยการรวบขาทั้งสองข้าง	 ขณะที่ยกตัวไก่งวงให้ลอยจากพื้น	 เมื่อต้องเคลื่อนย้ายฝูงสัตว์
สามารถต้อนไก่งวงและเป็ด	 เพื่อลดการบาดเจ็บจากการจับและบังคับสัตว์แต่ละตัวโดยการใช้ทางเดิน	 ทางลาดและ
เทคนิคการต้อนตามความเหมาะสม	อย่างไรก็ดี	สัตว์ปีกบางตัว	เช่น	ไก่งวงอายุมากจะไม่เดินบนพื้นผิวที่แตกต่าง	ฉนั้น
อาจต้องเคลื่อนย้ายโดยการจับทีละตัว
	 ในสภาพการทดลองและการสอนหลายกรณี	 จ�าเป็นต้องจับลูกสัตว์ปีกที่ฟักใหม่	 หรือสัตว์ปีกอายุมากจ�านวน
น้อย	ในกรณเีหล่านัน้	สามารถจบัสัตว์แต่ละตัวและจดัการได้ง่าย	ตวัอย่างเช่น	การใส่แถบทีปี่กหรอืทีข่า	การให้ภมูคิุม้กนั
ด้วยการหยอดจมูก	 หรือตา	 การแทงปีก	 และการย้ายหรือจัดสัตว์ปีกให้อยู่ต่างฝูง	 ใส่กรงหรือลัง	 นักวิทยาศาสตร์และ
พนักงานดูแลสัตว์ซ่ึงได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ทราบว่า	 สัตว์ปีกดิ้นรนน้อยกว่าถ้าพวกมันได้อยู่เป็นสังคม	
ถ้าสภาพแวดล้อมเงียบสงบ	และพยุงล�าตัวสัตว์เต็มที่ในท่าตั้งตรง	(Gross	and	Siegel,	2007)	การด�าเนินการที่ซับซ้อน
กว่า	เช่น	การเกบ็ตัวอย่างเลือด	การแทงช่องท้องหรือหลอดเลอืดด�า	และการผสมเทยีมมกัต้องใช้ผูม้ปีระสบการณ์อย่าง
น้อยสองคน	 ผู้ปฏิบัติที่มีความช�านาญควรฝึกสอนวิธีการจับสัตว์ให้บุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อมีความเครียดเล็กน้อย	
ควรดูแลโดยเฉพาะในกรณีไก่ไข่เพื่อลดความเสี่ยงกระดูกแตกหักให้มีน้อยที่สุด	(Gregory	and	Wilkins,	1989)
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 ตาราง 5-2. พื้นที่แนะน�าน้อยที่สุดที่ต้องมีในการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งกลุ่มสัตว์

	 ที่ใช้ในการวิจัยและการสอนทางเกษตร1

	 1ดัดแปลงมาจากข้อมูลของ	Grandin	(1981,	2007c);	Cregier	(1982);	Whiting	and	Brandt	(2002);	Whiting	(1999);	ข้อแนะน�า	
	 การขนส่งของ	ILAR	(2006);	และ	คู่มือการประกันคุณภาพผู้ขนส่งสัตว์	ของสภาสุกรแห่งชาติ	(2008)

โค (ลูกโค)  91  200  0.32  3.5
 136  300  0.46  4.8
 182  400  0.57  6.4
 273  600  0.80  8.5
 มีเขา  ไม่มีเขา
  (ม2)  (ฟุต2) (ม2)  (ฟุต2)
โค (แม่โคและพ่อโค 364  800  1.0  10.9  0.97  10.4
เลี้ยงโตเต็มวัย) 455  1,000  1.2  12.8  1.1  12.0
 545 1,200  1.4  15.3  1.4  14.5
 636  1,400  1.8  19.0  1.7  18.0
สุกรขนาดเล็ก 4.54  10  0.060  0.70
 9.07  20  0.084  0.90
 13.60  30  0.093  1.00
 22.70  50  0.139  1.50
 27.20  60  0.158  1.70
 31.20  70  0.167  1.80
 36.30  80  0.177  1.90
 40.80  90  0.195  2.10
 ฤดูหนาว ฤดูร้อน

สุกรและแม่สุกรส่งตลาด 45  100  0.22  2.4  0.30  3.0
 91  200  0.32  3.5  0.37  4.0
 114  250  0.40  4.3  0.46  5.0
 136  300  0.46  5.0  0.55  6.0
 182  400  0.61  6.6  0.65  7.0
 ตัดขนแล้ว  ยังมีขนต็ม

แกะ 27  60  0.20  2.1  0.21  2.2
 36  80  0.23  2.5  0.24  2.6
 45  100  0.26  2.8  0.27  3.0
 55  120  0.30  3.2  0.31  3.4
       ขนาด พื้นที่

  (ม)  (ฟุต) (ม2)  (ฟุต2)

ม้าเลี้ยงปล่อย  250 ถึง 500   550 ถึง 1100 0.7 × 2.5  2.3 × 8.2 1.75  18.8
ลูกม้า <6 เดือน  1.0 × 1.4  3.3 × 4.6    1.4  15.2
ม้ารุ่น 6–24 เดือน 0.76 × 2.0  2.5 × 6.6    1.2  16.5
 1.2 × 2.0  3.9 × 6.6    2.4  25.8

ชนิดสัตว์ (กก)  (ปอนด์) (ม2)  (ฟุต2)

 น�้าหนักตัวเฉลี่ย พื้นที่ต่อสัตว์หนึ่งตัว
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	 เมือ่เคลือ่นย้าย	หรอืให้การรกัษาสตัว์ปีกจ�านวนมากในสภาพเลีย้งเชงิพาณิชย์	วธิกีารจบัจ�าเป็นต้องสอดคล้องกบัระบบ
ที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้อง	(Weeks,	2007)	แหล่งข้อควรค�านึงหลักได้แก่	ลักษณะท่าทางซึ่งสัตว์แต่ละตัวถูกจับ	ยกและวางในสถาน
ที่ใหม่หรือลัง	ในหลายสถานะกาณ์สัตว์ปีกเสี่ยงภัยการบาดเจ็บในการย้ายสัตว์	เพราะพวกมันถูกจับและเคลื่อนย้ายโดยการจับ
ปีกข้างเดียวร่วมกับการออกแรงอย่างมากเกินตามมา	 ไม่ควรรจับสัตว์ปีกไม่ว่าชนิดใดด้วยปีกข้างเดียว	 Gregory	 and	Wilkins	
(1989)	พบว่าเพื่อเคลื่อนย้ายจากกรงการจับไก่ไข่ด้วยขาข้างเดียวและย้ายออกจากกรงเมื่อหยุดวางไข่มีอุบัติการกระดูกหักเป็น	
12.7%	แต่อบุตักิารเป็น	4.6%	เท่านัน้เมือ่ใช้การจบัขาทัง้สองข้าง	ส�าหรบัฟาร์มไก่กระทงแบบเชงิพาณชิย์	ไก่มกัถกูจบัยกขึน้ด้วย
ขาหนึ่งข้าง	สามารถลดการหักของขาถ้าเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในระยะทางสั้นๆ	ไปยังกรงส�าหรับเคลื่อนย้าย	เมื่อท�าการวิจัยภาย
ใต้สภาพฟาร์มการจับไก่กระทงด้วยวิธีนี้เป็นสิ่งยอมรับได้

การขนส่ง

	 การขนส่งปศุสัตว์เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติอย่างซับซ้อน	ได้แก่	การจับ	การขนย้ายขึ้นลง	สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้น
เคย	และในบางกรณี	การขังแยก	การขัดขวางสังคมสัตว์	การให้อยู่ในที่จ�ากัด	การเสียการทรงตัว	การผันแปรของอุณหภูมิและ
ความชื้น	การคุกคามด้วยมลพิษ	(เช่น	ท่อไอเสียของรถบรรทุก)	การอดอาหารและน�้า	และปัจจัยอื่นๆ		ดังนั้น	การก�าหนดความ
ถูกต้องว่าองค์ประกอบหนึ่ง	หรือองค์ประกอบร่วมเป็นเหตุของความเครียดของการขนส่ง	 จึงมักเป็นความล�าบาก	ดังนั้น	การ
ใส่ใจในส่วนประกอบทั้งหมด	 และความเป็นไปได้ของผลกระทบสะสมต่อความเป็นอยู่ท่ีดีของสัตว์ท่ีถูกขนส่งจึงเป็นสิ่งส�าคัญ		
การทบทวนแนวลกึและการวจิยัเรือ่งการให้ท่ีว่างส�าหรบัปศุสตัว์แต่ละชนดิ	มกีารตพีมิพ์ส�าหรบัโค	(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�า	 (ILAR	 Transportation	Guide,	 2006)	 ส�าหรับการขนส่งสัตว์ทดลองที่มีความต้องการพื้นที่ว่างระหว่างการขนส่งซึ่ง
สอดคล้องกับข้อแนะน�า	สูตรที่มอียู่ในข้อแนะน�าการขนส่งของ	ILAR	(2006)	อาจใช้ในการก�าหนดการให้ที่ว่างระหว่างการขนส่ง
ได้	 เมื่อไม่มีข้อมูลสนับสนุนความต้องการท่ีว่างของสัตว์ฟาร์มระหว่างการขนส่งอย่างเฉพาะเจาะจง	 	 เมื่อขนส่งสัตว์เป็นกลุ่ม	
พื้นที่น้อยที่สุดต่อสัตว์หนึ่งตัวส�าหรับสัตว์ที่มีน�้าหนักแตกต่างกันมีอยู่ในตาราง	5-2
	 ความปลอดภัยและความสบายของสัตว์ควรเป็นข้อควรค�านึงอันดับแรกในการขนส่งสัตว์ใดๆ		ต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์
ขึ้นหรือขนส่งสัตว์ที่พยุงตัวเองไม่ได้	 หรืออ่อนแรง	 ทรุดโทรมยกเว้นเป็นความจ�าเป็นเพื่อการดูแลทางการแพทย์	 ไม่ควรขนส่ง
สัตว์ใกล้เวลาตกลูก	ข้อยกเว้นอย่างเดียวคือเมื่อเคลื่อนย้ายสัตว์ระยะใกล้ไปยังสถานที่ซึ่งสัตว์จะตกลูกหรือไปยังสถานที่ของโรง
พยาบาล	ถ้าสัตว์บาดเจ็บหรือไม่สามารถลุกยืนระหว่างการขนส่งควรท�าตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมอย่างทันที	โดยแยกสัตว์ตัว
นั้นและให้สิ่งที่สัตว์จ�าเป็น	 แนะน�าให้ใช้รถเข็นและเปลพิเศษ	 ผ้าคลุมท่ีท�าจากผ้าใบ	 หรือกระดานเลื่อนส�าหรับการย้ายสัตว์ซึ่ง
พยงุตวัเองไม่ได้ลงจากรถ	ต้องไม่ลาก	ยกด้วยแม่แรงหรอืปล่อยให้สตัว์หล่น	ถ้าไม่สามารถย้ายสตัว์ด้วยอุปกรณ์ทีแ่นะน�า	บคุลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรมควรการุณยฆาตสัตว์โดยใช้วิธีที่ยอมรับได้ซึ่งก�าหนดโดย	AVMA	(2007)	ในสถานที่วิจัยและการสอน	ต้องกา
รณุยฆาตสตัว์ซึง่พยงุตวัเองไม่ได้ด้วยการใช้วธิดี�าเนนิการซึง่ได้รบัอนมัุต	ิยกเว้นสตัว์ได้รบัการรกัษาทางการแพทย์	(ดบูทท่ี	2	และ	
6	ถึง	11)	ก่อนการเคลื่อนย้ายออก	(Grandin,	2007c;	Humane	Slaughter	Act	Regulations)
	 ถ้าต้องเคลื่อนย้ายลูกโคอายุน้อยหรือเกิดใหม่	ควรให้การดูแลรายตัวและให้นมน�้าเหลืองภายใน	2	ถึง	3	ชั่วโมงหลังค
ลอด	 ก่อนการขนส่งลูกโคควรมีขนตัวแห้ง	 สายสะดือแห้ง	 และสามารถเดินเองได้ง่ายโดยไม่ต้องช่วย	 ข้อยกเว้นเดียวของข้อ
แนะน�านี้คือ	 เมื่อเคลื่อนย้ายลูกโคในระยะทางใกล้ไปยังสถานที่เลี้ยงดูลูกโคเป็นพิเศษ	 	 ส�าหรับสัตว์ทุกชนิดต้องไม่เคลื่อนย้าย
ลูกสัตว์อ่อนแอ	สัตว์ผอมโซ	สัตว์ที่มีการบาดเจ็บรุนแรง	หรือสัตว์ที่เดินล�าบากอย่างมากไปยังสถานประมูลหรือตลาดสัตว์
	 เมือ่เคลือ่นย้ายสตัว์	สตัว์เหล่านีค้วรได้รบัการระบายอากาศอย่างถกูต้องและพืน้ผวิพืน้ซึง่ลดการลืน่	เมือ่เป็นไปได้ควร
ขนส่งสตัว์เป็นกลุม่ทีม่ขีนาดตวัใกล้เคยีงกัน	เพศและชนดิเดยีวกนั	ความหนาแน่นของฝงูมผีลกระทบต่อส่วนประกอบในน�า้เลอืด
ที่สัมพันธ์กับความเครียดและการฟกช�้าบนซากสัตว์	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�้า	และการเสียหายของซากสามารถมาจากการจับสัตว์ระหว่างการขนส่งอย่างไม่ถูกต้อง		
Grandin	(1980c)	ระบุว่าการจับอย่างก้าวร้าว	การปะปนสัตว์ต่างเพศ	สัตว์มีเขา	และการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบไม่ดี	ไม่ได้ซ่อม
บ�ารงุและช�ารดุเสยีหายเป็นสาเหตหุลกัของซากโคเสยีหาย		มกีารตพีมิพ์	ข้อแนะน�าเพือ่การออกแบบ	เคลือ่นย้ายขึน้และลงจาก
รถบรรทุก	การจับบังคับสัตว์	และการจับสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์	(Grandin,	1980a,b,	1982–1983,	1990,	2007d)	การฝึกขับรถ	เช่น	
การเร่งเครื่องอย่างราบรื่นและไม่หยุดอย่างกระทันหันจะช่วยลดการบาดเจ็บของสัตว์จากการเหวี่ยงออกจากสมดุล

        ตาราง 5-3. วิธีด�าเนินการเตรียมรถบรรทุกระหว่างอุณหภูมิสูงต�่าเกินพิกัดส�าหรับสุกร1

     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

	 >10	(>50)		 บาง3		 0		 	 100

	 1แหล่ง:	คู่มือการประกันคุณภาพผู้ขนส่งสัตว์ของสภาสุกรแห่งชาติ	(2008)
	 2การเปิดเล็กน้อยจ�าเป็นเพื่อการระบายอากาศแม้ในสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุด
	 3ค�านึงถึงการใช้ทรายหรือสิ่งรองนอนเปียก	ถ้าไม่ชื้นมากเกินไปและรถบรรทุกก�าลังแล่น

สภาพแวดล้อมอุณหภูมิของยานพาหนะ
	 ความเครียดจากการขนส่งและการจับสามารถสะสมอย่างมากจากสภาวะทางอากาศที่เลวร้าย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว	สภาพอากาศร้อนเป็นเวลาที่ต้องระวัง	ใช้ดัชนีสภาพอากาศที่ปลอดภัยของ
ปศุสัตว์เป็นพื้นฐานส�าหรับการตัดสินใจการจับสัตว์และการขนส่งสุกรระหว่างช่วงเวลาท่ีมีสภาพอากาศวิกฤต	 มีค่าตัวเลขแบบ
ดั้งเดิมส�าหรับโคโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนความร้อนของโคบรามันและโคลูกผสมบรามัน	(Grandin,	1981,	2007c)
	 ควรป้องกนัสตัว์จากความเครยีดจากความร้อนขณะรอการขนส่ง	ความร้อนสะสมของสตัว์ทกุชนดิเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว
ในรถทีจ่อดนิง่	ยกเว้นมกีลไกการระบายอากาศ	ควรขนย้ายสตัว์ทนัทเีมือ่รถมาถงึทีห่มาย	และหลงัการย้ายสตัว์ลงรถควรเคลือ่น
ออกไปทันที		ถ้ารถบรรทุกจ�าเป็นต้องจอดระหว่างสภาพอากาศร้อนควรให้มีพัดลมหรือฝอยละอองน�้าเพื่อรักษาให้สัตว์เย็น	ไก่
และสุกรมักมีแนวโน้มความเครียดจากความร้อนเป็นพิเศษ	มักใช้แถวของพัดลมข้างที่จอดรถบรรทุกในอุตสาหกรรมสุกรและไก่		
สามารถพบข้อมลูเพิม่เตมิเรือ่งสภาพแวดล้อมความร้อนใน	ข้อแนะน�าส�าหรบัการขนส่งสตัว์ทดลองอย่างมมีนษุยธรรม	ของสภา
วิจัยแห่งชาติ	(ILAR	Transportation	Guide,	2006)	สามารถพบค่าช่วงความร้อนเป็นกลางใน	Robertshaw	(2004)		เมื่อปศุสัตว์
อยู่อย่างหนาแน่น	(เช่น	บนรถบรรทุก)	และเมื่อความเร็วของลมช้า	(เช่น	รถบรรทุกจอด)	ระหว่างอากาศร้อน	มีวิธีการป้องกัน
ได้แก่	การให้ที่ร่ม	การท�าให้ชื้นแฉะ	และการใช้ที่รองนอนด้วยทรายหรือขี้กบ
	 ระหว่างการขนส่ง	 ควรป้องกันสัตว์จากความเครียดจากความหนาว	 ควรให้การป้องกันลมเม่ือคาดการณ์ว่าอุณหภูมิ
ตามความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมจุลภาคของสัตว์ลดต�่าลงกว่าระดับวิกฤตขั้นต�่า	ข้อแนะน�าเพื่อป้องกันสัตว์จากความเครียด
จากความหนาวมอียูใ่น	Grandin	(2007c)	และสภาสกุรแห่งชาต	ิ(2008)	หนงัสอืคูม่อืการประกนัคณุภาพส�าหรบัคนขบัรถบรรทกุ	
(ตาราง	5-3)	การระบายอากาศอย่างพอเพยีงเป็นความจ�าเป็นเสมอ	ระหว่างสภาพอากาศหนาว	ควรปพูืน้รถบรรทกุปศสัุตว์ด้วย
วัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อนสูง	 (เช่น	 ฟางหั่น)	 ถ้าใช้เวลาในรถขนส่งสัตว์นานกว่าสองสามนาที	 สิ่งนี้ส�าคัญเป็นพิเศษส�าหรับ
สกุรเพือ่ลดการสญูเสยีจากความตาย	(Sutherland	et	al.,	2009)	ในปัจจบุนัไม่มข้ีอแนะน�าส�าหรบัพืน้ทีว่่างให้ลกูสกุรระหว่างการ
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
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 ตาราง 5-4.	ขนาดที่แนะน�าเพื่อการอ�านวยความสะดวกการขนส่งส�าหรับม้าและลูกม้าในการวิจัยและการสอนทางเกษตร

	 ขนาดของรถพ่วง	หรือ	รถตู้		 	 (ม)		 (ฟ)

	 หลังคาส�าหรับความสูงของม้า
	 	 มากถึง	1.5	ม	(15	แฮนด์ส1)		 	 1.7–2.0		 5.6–6.5
	 	 1.5–1.6	ม	(15	ถึง	16	แฮนด์ส)		 2.0–2.2		 6.5–7.0
	 ความกว้าง
	 	 ยืนเดี่ยวหรือเรียงตามยาว		 	 1.2		 4
	 	 สองตัวยืนเคียงข้างกัน		 	 1.7–2	×	 5.6–6.6	×			 	
	 	 	 	 1.8–3.1		 5.9–10.2

 1หนึ่งแฮนด์มีค่าประมาณ	10	ซม	(4	นิ้ว)

ข้อแนะน�าส�าหรับยานพาหนะ
	 กระบะของรถบรรทุกส�าหรับขนส่งปศุสัตว์ควรสะอาด	แห้ง	มีอุปกรณ์บุรองพื้นอย่างดีและไม่ลื่น	ควรน�าสัตว์ขึ้นและลง
ง่ายได้ทันที	 ควรออกแบบซองส�าหรับสัตว์ที่จะจับ	 (Grandin,	 1990)	 ควรขนส่งสัตว์ที่ความหนาแน่นพอควรเพื่อลดโอกาส 
การบาดเจ็บ	 ชนิดของรถส�าหรับขนส่งมีความส�าคัญเช่นกันเพราะความแตกต่างระหว่างและภายในชนิดของปศุสัตว	์ ตัวอย่าง
เช่น	 ขึ้นกับพันธุ์ของม้า	 มักมีข้อก�าหนดการขนส่งเป็นพิเศษ	 (Houpt,	 2007)	 ไม่ควรขนส่งปศุสัตว์บนรถบรรทุกซ่ึงมีพ้ืนที่โล่ง 
ด้านบนไม่พอที่จะสนองความสูงของสัตว์	 เช่นเดียวกับกรณีขนส่งม้าบนรถบรรทุกโคที่มีสองชั้น	 (Grandin	 et	 al.,	 1999;	Stull,	
1999;	Houpt,	2007)
	 กิจกรรมการสอนและการวิจัยหลายอย่างต้องการการขนส่งสัตว์บ่อยในระยะใกล้	 ควรระมัดระวังการขนสัตว์ขึ้นลงรถ
เพื่อลดความเครียด	 ในการเดินทางใกล้ๆ	 การขนสัตว์ขึ้นและลงจากรถเป็นส่วนที่เครียดมากที่สุดของการเดินทาง	 สุกรมัก 
ยืนตลอดในการเดินทางระยะสั้น	 (Guise	et	al.,	1998)	และสามารถจัดพวกมันให้มีความหนาแน่นมากกว่าการเดินทางไกลซึ่ง
สัตว์จะจ�าเป็นต้องมีที่ว่างเพื่อนอนลง		ส�าหรับสุกรหนักมาก	(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�าหรับบรรทุกสัตว์และมีการระบายอากาศเหมาะสม	มักใช้รถพ่วงและรถกระบะที่มีชั้นเป็นพาหนะส�าหรับการ
ขนส่งระยะสั้น	 	ผนังและการบุด้านในของยานพาหนะไม่ควรมีขอบหรือสิ่งยื่นที่แหลมคมที่จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บ	อาจขนส่ง
สตัว์โดยปล่อยอสิระในรถหรือยดึและผูก	เฉพาะกรณโีค	แกะ	และม้าสตัว์ทีไ่ด้รบัการฝึกให้ชนิกบัขลมุแล้วและอยูใ่นท่าสงบเท่านัน้
ที่ควรถูกผูกเมื่อขนส่ง	ควรผูกสัตว์ด้วยปมที่ปลดง่ายกับด้านข้างของรถที่ความสูงเทียบใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของไหล่	 (ตะโหนก)	
ผูกเชือกสั้นพอที่สัตว์ไม่สามารถก้าวล�้าข้ามเชือกจูง	
	 ควรตรวจสภาพของสัตว์เป็นระยะๆ	ระหว่างหยุดรอ	คนขับรถควรเริ่มเคลื่อนและหยุดรถอย่างราบเรียบ	และควรชลอ
เมื่อถึงทางโค้งหรือหักเลี้ยว

ทางลาดส�าหรับขนปศุสัตว์ขึ้นลง
	 ไม่ต้องมีทางลาดถ้าขนส่งสัตว์ในรถพ่วงที่มีชานต�า่	 ทางลาดท่ีซ่อมบ�ารุงอย่างดี	 มีพื้นผิวไม่เรียบเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
ขนย้ายสัตว์ขึ้นรถบรรทุกซึ่งมีกระบะสูงกว่าความสามารถของสัตว์ท่ีจะก้าวขึ้นรถ	 ทางลาดส�าหรับขนย้ายสัตว์ต้องมีฐานไม่ลื่น
เพื่อป้องกันการลื่นและล้ม	หรือการเสียหายของกีบ	(van	Putten	and	Elshof,	1978;	Grandin,	1983,	1990,	2007b;	Phillips	et	
al.,	1988)	บนทางลาดคอนกรีต	ขั้นบันไดให้ฐานที่ดี	(Grandin,	1990)	บันไดแต่ละขั้นส�าหรับโค	ควรมีความสูง	10	ซ.ม.	(4	นิ้ว)	
ร่วมกับความกว้าง	30	ซ.ม.	(12	นิ้ว)	ส�าหรับสัตว์ทุกชนิดถ้าสัตว์ไม่เชื่องตลอดทางลาดควรมีด้านข้างทึบ

การขนส่งม้า
	 ยานพาหนะที่ออกแบบส�าหรับขนส่งเฉพาะม้าโดยทางถนน	คือ	 รถตู้	 รถพ่วง	 และรถบรรทุก	 ความจุของรถเหล่านี้มี
ขอบเขตตัง้แต่การขนส่งม้าตวัเดยีวหรอืหลายตวั	ควรพยายามลดการบาดเจบ็และการตืน่ของม้าระหว่างการขนส่ง		ข้อควรค�านงึ
ได้แก่	วิธีการขนขึ้น	มารยาทการขับรถ	พื้นที่ว่างภายใน	ฐานพื้น	การระบายอากาศ	เสียง	แสง	ระยะเวลารอ	การปะปนของม้า
ที่ไม่คุ้นเคยหรือก้าวร้าว	ความสมบูรณ์ของการเดินทางและการจับ	(Grandin	et	al.,	1999)
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	 บางครั้งขนส่งม้าเป็นกลุ่มเล็ก	และแยกตามความเข้ากันได้เป็นสิ่งส�าคัญ	เพื่อลดความเครียดและการบาดเจ็บ	ข้อควร
ค�านึงเพื่อการแบ่งแยกอาจได้แก่	 ขนาด	 เพศและพฤติกรรม	 ไม่ควรใส่ม้าในยานพาหนะสองชั้นที่ออกแบบส�าหรับโคเพราะ 
รถเหล่านี้	 มีความสูงจากพื้นถึงเพดานจ�ากัดเกินไปส�าหรับม้าส่วนใหญ่	 และมีการบาดเจ็บบ่อย	 (Grandin	 et	 al.,	 1999;	 Stull,	
1999)	 ควรตรวจยานพาหนะทั้งหมดก่อนการเดินทางแต่ละเที่ยวเพ่ือความปลอดภัยและการบ�ารุงรักษา	 แผ่นไม้ปูพื้นและ 
โครงเหล็กค�้ายันควรมีความแข็งแรงพอเพียงเพื่อรับน�้าหนักได้เป็นสองเท่าของน�้าหนักม้าตัวใดท่ีจะถูกขนส่ง	 ควรตรวจกลอน
ประตู	 เชือกผูก	 และอุปกรณ์ส�าหรับเกี่ยวก่อนเริ่มเดินทางและซ่อมแซมถ้าจ�าเป็นเพราะสิ่งเหล่าน้ีช�ารุดเมื่อถูกใช้งานและถูก
คุกคาม

รถพ่วง 
 ก�าหนดขนาดส�าหรับรถพ่วงขึ้นกับขนาดของม้าที่ถูกเคลื่อนย้าย	 (ตาราง	 5-4)	 รถพ่วงส�าหรับม้าที่มีคอกส�าหรับม้า 
แต่ละตัวควรมีเชือกส�าหรับคล้องสะโพก	 หรือแท่งเหล็กขวางเพื่อกันการออกของม้าจากรถพ่วง	 อาจติดสายยูที่ประตูหลัง	 
(ม้าก้าวขึน้รถพ่วง)	หรอืมทีางเดนิขึน้	หรอืทัง้สองอย่างร่วมกบัอปุกรณ์การผกูยดึทีแ่ขง็แรงเพือ่ป้องกนัไม่ให้ประตเูปิดระหว่างรอ	
ในรถตู้ส�าหรับม้าหลายตัวมักใช้แผงกั้นเต็มที่ทึบ	กั้นระหว่างม้าเพื่อเป็นคอกขนาดเล็ก	ควรใช้การกั้นบางส่วนที่ต�าแหน่งกึ่งกลาง
ตัวม้าเพื่อแยกม้าในรถพ่วงออกจากกัน	และระหว่างม้าที่ถูกผูกขวางในรถตู้	แผงกั้นบางส่วนเหล่านี้ยอมให้ม้าเหยียดขาของมัน
พอเพื่อมันทรงตัวได้อย่างถูกต้องภายในบริเวณจ�ากัด	 พื้นไม่ควรลื่น	 อาจมีทราย	 สิ่งรองนอน	 หรือเสื่อยางเพื่อยืนซ่ึงลดการ 
ตื่นและบาดเจ็บที่เป็นไปได้	 	 การห่อขา	 การพันหาง	 การใส่บู๊ตป้องกันกีบ	 (bell	 boots)	 หรือ	 ขลุมท่ีมีการบุไม่เป็นส่ิงจ�าเป็น	 
แต่อาจมีประโยชน์ในการป้องกันหรือลดโอกาสบาดเจ็บของม้าบางตัวระหว่างรอเคลื่อนย้าย	 การให้แสงสว่างในตอนกลางคืน
ภายในรถพ่วงและบริเวณขึ้นลงช่วยการจับและขนย้ายม้าอย่างปลอดภัย
	 มักไม่ผูกม้าที่เดินทางด้วยกันเป็นกลุ่มเล็กระหว่างขนย้าย	 และการเคลื่อนย้ายอาจจ�ากัดขึ้นอยู่กับความหนาแน่น 
การบรรทุกภายในตู้โดยสาร	 คนขับรถควรประเมินถ้าม้ามีการเคลื่อนไหวมากเกินไประหว่างรอซ่ึงอาจบ่งถึงปัญหา	 อาจผูกม้า 
ในรถพ่วงและรถตู้ในระหว่างรอเพื่อป้องกันการหมุนตัวและมีปฏิกิริยาต่อม้าตัวอื่น	และควรผูกด้วยเงื่อนที่กระตุกให้หลุดได้ง่าย
หรือตะขอหนีบกันตื่นตกใจ	การผูกม้าจ�ากัดการเคลื่อนไหวของหัวและคอ	การยืดหัวของม้าสูงกว่าตะโหนกระหว่างรอมีผลเสีย
ต่อระบบภูมิคุ้มกัน	 และอาจน�าไปสู่ความผิดปกติของทางเดินหายใจ	 (Raidal	 et	 al.,	 1997)	 สามารถหลีกเลี่ยงปํญหาทางเดิน
หายใจโดยการท�าให้มั่นใจว่าหัวไม่ยกสูงกว่าจุดสูงสุดของไหล่ทุกๆ	 12	 ชั่วโมง	 มักท�าระหว่างที่รอหรือหยุดพักให้หญ้าแห้ง 
กองต�่ากว่าระดับอก	ท�าให้ม้าได้ลดหัวต�่าลง	(Racklyeft	and	Love,	1990;	Stull	and	Rodiek,	2002)
	 อาจจ�าเป็นต้องให้ม้ากินน�้าระหว่างการเดินทาง	มักนิยมให้น�้าทุก	12	ชั่วโมง	และให้บ่อยมากขึ้นระหว่างสภาพอากาศ
ร้อน	เมือ่ม้าหลายตวัเดนิทางในรถพ่วงหรอืรถตู	้ควรให้หญ้าแห้งขณะรอ	ควรให้อาหารม้าทีไ่ม่ได้รบัอาหารระหว่างรออย่างน้อย
ทกุ	24	ชัว่โมง	ไม่ควรคาดหวังให้ม้าเดินทางมากเกนิ	24	ชัว่โมงในแต่ละครัง้โดยปราศจากการเมือ่ยล้าและกระหายน�า้	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสภาพอากาศแวดล้อมวิกฤต	(ร้อนหรือหนาว)	(Stull,	1999;	Friend,	2000b;	Stull	and	Rodiek,	2002)
	 การตรวจสอบการเคลื่อนไหวของอากาศผ่านรถขนส่งเป็นสิ่งจ�าเป็น	 เพ่ือหลีกเลี่ยงความเครียดจากความร้อน	 หรือ 
การคกุคามโดยควนัไอเสีย	การระบายอากาศอย่างพอเพยีงเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ระหว่างสภาพอากาศร้อนหรอืหนาวรนุแรง	ในสภาพ
อากาศร้อนไม่ควรทอดทิ้งม้าอยู่ในรถพ่วงที่จอดไว้	 เพราะม้าอาจเกิดเป็นลมจากความร้อนได้ง่าย	 	 ในสภาพอากาศหนาว 
อาจจ�าเป็นต้องให้ผ้าห่มแก่ม้าในรถพ่วงก�าลงัเคลือ่นที	่โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถควบคมุการไหลของอากาศได้	(ดงัเช่น	ในรถพ่วง
ที่บรรทุกไม่เต็ม)

 ตาราง 5-5. การก�าหนดที่ว่างส�าหรับการอ�านวยความสะดวก1

	 ชนิดสัตว์	 น�้าหนัก	กก	(ปอนด์)		 ที่ว่าง		ม2	(ฟุต2)

	 โค		 545	(1,200)		 1.87	(20)

	 สุกร	(น�้าหนักส่งตลาด)		 113	(250)		 0.55	(6)

	 1	สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านการออกแบบสถานที่สิ่งอ�านวยความสะดวก	และสวัสดิภาพของโรงช�าแหละสัตว์	
	 ในข้อแนะน�าการจัดการสัตว์และการตรวจสอบยืนยันของสถาบันเนื้อสัตว์แห่งอเมริกา	(Grandin,	2007c,d)

การขนส่งที่ใช้เวลาน้อยกว่า	2	ชั่วโมง	จะพบในอัตราส่วนที่สูง
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การขนส่งสัตว์ปีก
	 สัตว์ปีกในฟาร์มถูกจับด้วยมือและใส่ลงในลัง	 ซึ่งวางซ้อนกันบนกระบะเปิดโล่งของรถบรรทุก	 ซึ่งไม่เหมือนการใช้ 
ทางลาดและซองส�าหรับให้ปศุสัตว์ขึ้นรถ	การใส่ใจพัฒนาความช�านาญของพนักงานเพื่อการจับ	การใส่	และการขนย้ายสัตว์ปีก
เป็นสิ่งส�าคัญ	ความกลัวที่เพิ่มขึ้น	(Jones,	1992)	การแตกหักของขา	(Gregory	and	Wilkins,	1989)	และความตายเกี่ยวข้องกับ
การจบัและการขนย้ายอย่างผดิวธิ	ี(Weeks,	2007)		สตัว์ปีกทีไ่ม่ค่อยมีขนมกีารสญูเสยีความร้อนมากกว่าสตัว์ปีกทีมี่แผงขนคลมุ
อย่างดด้ีวย	ขอบเขตความร้อนเป็นกลางมค่ีาจาก	8	ถงึ	18°ซ	และ	24	ถงึ	28°ซ	ส�าหรบัไก่ทีม่ขีนดแีละไก่ทีไ่ม่ค่อยมขีนตามล�าดบั	
ภายใต้สภาวะรอระหว่างการขนส่งโดยท่ัวไปที่มีการเคลื่อนที่ของลมต�่าและมีความชื้นสูง	 (Webster	 et	 al.,	 1992)	 การเพ่ิม 
เวลาการรอ	 การให้อดอาหารและน�้า	 และความเหนื่อยล้าสามารถท�าให้เกิดการสูญเสียจากความตายและความเครียด	 ดังนั้น	
ควรลดปัจจัยเหล่านี้ลงให้มีน้อยที่สุด

ระยะทางและระยะเวลาการขนส่ง
	 การขนส่งสัตว์โดยส่วนใหญ่เพ่ือการใช้ในการวิจัยและการสอน	 จะขนส่งในระยะทางสั้นเป็นเวลาน้อยกว่า	 6	 ช.ม.	 
ในสถานะการณ์เหล่านี้	 เวลาที่ใช้บนพาหนะไม่เป็นประเด็นทางสวัสดิภาพ	 การขนส่งท่ีใช้เวลาน้อยกว่า	 2	 ช่ัวโมง	 จะพบใน
อัตราส่วนที่สูง	 กฎข้อบังคับของสหรัฐฯ	 ระบุว่าต้องขนปศุสัตว์ลงจากรถ	 ให้อาหาร	 และน�้าหลังจากอยู่บนรถนาน	 28	 ช.ม.	 
โดยปราศจากอาหารหรือน�้าระหว่างการขนส่งระหว่างรัฐ	 	กฎหมายการช�าแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม	 ของสหรัฐฯ	 ก�าหนด 
ให้ปศุสัตว์ในคอกปศุสัตว์ชั่วคราวของโรงช�าแหละสัตว์ในคอกรอท้ังหมด	 ทุกๆ	 คอกต้องมีการเข้าถึงน�้า	 ประชาชนผู้ใช ้
สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนจ�าเป็นต้องรักษาเวลาซ่ึงปศุสัตว์อยู่บนรถให้สั้นท่ีสุดเท่าท่ีท�าได้	 อาจมีบางสถานะการณ์ที่ 
การวิจัยต้องท�าในฟาร์มเชิงพาณิชย์	คอกชั่วคราว	หรือโรงช�าแหละสัตว์	ซึ่งนักวิจัยควบคุมสภาวะการขนส่งไม่ได้

ข้อก�าหนดตามกฎหมายส�าหรับการขนส่ง
	 ผู้ขนส่งสัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสุขภาพสัตว์	 และข้อก�าหนดการท�าเคร่ืองหมายสัตว์ของท้องถ่ิน	 ของรัฐและ 
ของรัฐบาลกลางก่อนการขนส่งปศุสัตว์และสัตว์ปีก	 เมื่อขนส่งสัตว์ข้ามเขตรัฐหรือจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ของรัฐบาลกลางเร่ืองการฉีดวัคซีน	 การตรวจโดยสัตวแพทย์และการออกใบรับรองสุขภาพ	 มีกฎข้อบังคับท่ีแตกต่างกันส�าหรับ
สตัว์แต่ละชนิด	และแต่ละรฐัอาจมกีฎข้อบงัคบัส�าหรบัใบรบัรองสขุภาพด้วย	กฎหมายสขุภาพสตัว์ของรัฐบงัคับใช้กบัสตัว์ทุกชนดิ
ทีถ่กูขนส่งภายในรฐัหนึง่		รฐัฝ่ังตะวนัตกบางรฐัมกีฎหมายการตรวจตราประทบัประจ�าตวัสตัว์ซึง่ต้องมใีบรบัรองการเป็นเจ้าของ
และการตรวจสตัว์โดยเจ้าหน้าที	่ในบางรฐัสตัว์ทีถ่กูขนส่งในระยะใกล้ๆ	ต้องมใีบรบัรอง	ผูข้นส่งสตัว์ต้องมคีวามรู้เรือ่งข้อก�าหนด
ทางกฎหมาย	กฎข้อบังคับระหว่างประเทศส�าหรับการขนส่งสัตว์ซึ่งได้สรุปเมื่อเร็วๆ	นี้	(ILAR	Transportation	Guide,	2006)

ข้อแนะน�าส�าหรับที่พักสัตว์ชั่วคราวก่อนการช�าแหละซาก
	 หลังจากขนย้ายสัตว์ลงจากยานพาหนะท่ีใช้ขนส่ง	 ควรจัดให้สัตว์อาศัยอยู่ในคอกชั่วคราว	 ต้องมีท่ีว่างเพียงพอ 
ส�าหรับให้สัตว์ทุกตัวนอนลงได้ในเวลาเดียวกันโดยปราศจากการนอนทับลงบนสัตว์ตัวอื่น		ตาราง	5-5	แสดงตัวอย่างข้อก�าหนด
พื้นที่ว่างซึ่งแนะน�า	(Grandin,	2007c)

วิธีการฉุกเฉินส�าหรับสถานที่วิจัยและผู้ขนส่งสัตว์
	 ทั้งสถานท่ีวิจัยและบุคลากรผู้ขนส่งสัตว์ควรมีรายการหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน	 เบอร์เหล่านี้ควรอยู่บนรายการ
ส�าหรับการตดิต่อนอกเหนอืจากต�ารวจดบัเพลงิและรถพยาบาล	หมายเลขโทรศัพท์ส�าหรบัทีท่�างาน	บ้านและหมายเลขโทรศพัท์
เคลื่อนที่ควรอยู่บนรายการ

	 •	ต�ารวจ	(หมายเลขโทรศัพท์)	
	 •	ดับเพลิง	(หมายเลขโทรศัพท์)	
	 •	รถพยาบาล	(หมายเลขโทรศัพท์)
	 •	ผู้ติดต่อฉุกเฉินล�าดับที่หนึ่งและผู้ติดต่อฉุกเฉินล�าดับที่สอง		

ผู้ค้าควรมีเบอร์ซึ่งพวกเขาสามารถโทรถ้ามีอุบัติเหตุ		ผู้ติดต่อบางท่านที่ควรมีได้แก่	บุคคลที่สามารถน�าแผงแบบเคลื่อนย้ายได้	
ทางลาดส�าหรับย้ายสัตว์	หรืออุปกรณ์อื่นส�าหรับขนย้ายสัตว์ที่หลุดหนีขึ้นรถหลังเกิดอุบัติเหตุ
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บทที่ 6: โคเนื้อ

โค
เนื้อหมายถึงสัตว์ทุกชนิดในวงศ์ Bos และการเลี้ยงสัตว์ในตระกูลเหล่านี้เพื่อการผลิตเนื้อเป็นหลัก สัตว์ตระกูล Bos 
ซึ่งใช้เพื่อผลิตน�้านมอธิบายไว้ในบทท่ี 7: โคนม  การท่ีโคเนื้อเป็นสัตว์เค้ียวเอื้อง จึงมีความสามารถกินอาหาร 
ได้หลายชนิดและเป็นผลให้เล้ียงได้ในหลายสภาวะ ตั้งแต่การให้แทะเล็มในทุ่งหญ้าไปจนถึงการเลี้ยงให้อาหารใน

คอกปิด และในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด ไม่ว่าระบบท่ีอยู่จะเป็นเช่นไรควรตอบสนองความจ�าเป็นพื้นฐาน
ส�าหรับอาหาร น�้า ที่ร่ม และความสุขสบาย
 

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

สภาวะความร้อนตามหลักการ
อุณหภูมิเป็นตัวส�าคัญที่จะส่งผลต่อการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างสภาพแวดล้อมและตัวสัตว์ภายใต้สภาวะสภาพ

แวดล้อมหลกั อย่างไรกต็าม ความช้ืนและความร้อนทีเ่ป็นส่วนประกอบของอากาศ การแผ่รงัสคีวามร้อนและการไหลของอากาศ
ยังมีผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนอากาศ ดังนั้น ตัวแปรสภาพแวดล้อมต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกับสภาวะต่างๆ (อุณหภูมิ
ตามความจริง หรือที่ชัดเจน) ซึ่งสัตว์ตัวหนึ่งตอบสนอง 

มกีารระบุอุณหภูมิตามจริงทีอ่ยู่ล้อมรอบซึง่สตัว์สามารถรบัสภาพได้โดยมคีวามถกูต้องตามเหตผุล ภายใต้สภาวะต่างๆ 
ซึ่งสามารถก�าหนดการวัดค่าที่เกี่ยวข้องและการเปรียบเทียบผลกระทบของตัวแปรทางสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  อย่างไร
ก็ตามมีการผันแปรระหว่างฝูงสัตว์  สภาวะสิ่งแวดล้อมซึ่งให้ความสบายสูงสุด (เขตอุณหภูมิสุขสบาย thermo comfort zone, 
TCZ) และต้องใช้พลงังานเลก็น้อยหรอืไม่ต้องการเพือ่การด�ารงรกัษา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัอายขุองโค ขนาดของการเผาผลาญพลงังาน 
และ/หรือมวลของร่างกาย และพ้ืนที่ผิวภายนอก  ค่า TCZ มักอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ถึง 25°ซ ส�าหรับโคส่วนใหญ่ที่มีอายุ 
น้อยกว่า 1 เดือน  มีค่าระหว่าง 5 ถึง 20°ซ ส�าหรับโคเนื้อโตเต็มวัยที่กินอาหารด�ารงชีพ  และมีค่าระหว่าง -10 และ 20°ซ 
ส�าหรับลูกโคในขวบปีแรกซึ่งให้อาหารที่มีพลังงานสูงอย่างตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางสรีรวิทยา (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
ระดบัสมดลุย์ตลอดทัง้กระบวนการทางสรรีะวทิยาและการเผาผลาญ ซ่ึงสัตว์อาจต้องใช้พลงังานเลก็น้อยเมือ่สตัว์สมัผสักบัสภาวะ
ต่างๆ นอกเขต TCZ (Hahn, 1985; Young, 1985) ค่า TNZ มักอยู่ระหว่าง 10 และ 30°ซ ส�าหรับโคส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า 1 
เดือน  มีค่าระหว่าง -15 และ 28°ซ ส�าหรับโคเนื้อโตเต็มวัยกินอาหารด�ารงชีพ และมีค่าระหว่าง -35 และ 25°ซ ส�าหรับลูกโค
ในขวบปีแรกซึ่งได้รับอาหารที่มีพลังงานสูงอย่างตลอดเวลา ถึงแม้ว่าค่า TNZ สูงสุดส�าหรับโคชนิดพันธุ์ Bos taurus อยู่ระหว่าง 
25 และ 30°ซ โคทีม่ผีลผลติสงูทีก่นิอาหารพลงังานสงูอาจมค่ีาสงูสดุใกล้เคยีงกบั 20°ซ ในวนัทีแ่ดดจดัเมือ่มลีมน้อยหรอืไม่มลีม 
(Brown-Brandl et al., 2006) โคสามารถปรับตัวและปรับสภาพต่อสภาวะหนาวกว่าหรือร้อนกว่า เมื่อให้มีเวลาเพียงพอ  
ควรสังเกตว่าโคที่ปรับตัว ณ อุณหภูมิ -35°ซ อาจไม่มีความสบายที่ 10°ซ (แสดงอาการเครียดจากความร้อน)  ดังนั้น TCZ และ 
TNZ เป็นเพียงข้อแนะน�าเพ่ืออธิบายค่าจ�ากัดภายในขอบเขตซึ่งโคมีความสบายและสามารถปรับตัวตามล�าดับ มาตรฐาน
สมรรถภาพซึง่บ่งถงึปัญหาอณุหภมูขิองสภาพแวดล้อมในสภาพอากาศหนาว โดยไม่ค�านงึถงึข้อแนะน�าเหล่านี ้ได้แก่ ตวัสัน่ และ
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การสูญเสียสภาพร่างกาย/น�้าหนัก 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 + [(%ความชืน้สัมพัทธ์/100) × (อุณหภูมิสภาพแวดล้อม - 14.4)] + 46.4} กลายเป็นมาตรฐานทีม่อียูจ่รงิส�าหรบั
การจ�าแนกอณุหภมูสิภาพแวดล้อมในการทดลองสตัว์หลายการทดลอง และการเลือกวธีิปฏบัิตกิารจดัการระหว่างฤดอูืน่
นอกจากฤดูหนาว (Hahn et al., 2003) Thom (1959) เสนอค่า THI เป็นครั้งแรก (1959) และมีการน�าไปใช้อย่าง 
แพร่หลายในสภาวะอากาศปานกลางถึงร้อน รวมทั้งการใช้โดยค�านึงถึงข้อจ�ากัดที่เก่ียวกับความเร็วลม และปริมาณ
การแผ่รังสคีวามร้อน (NOAA, 1976) การมค่ีา THI ระหว่าง 70 และ 74 ช้ีให้ผูผ้ลติทราบว่าปศสุตัว์มโีอกาสเกดิความเครยีด
จากความร้อน (LCI, 1970) โดยเฉพาะเมื่อค่า THI สูงกว่า 70 ที่เวลา 0800 น ซึ่งแนะน�าว่าเริ่มมีปริมาณความร้อน  
(เช่น โคในแปลงเลี้ยงขุน) หรือให้เตรียมกลยุทธ์เพื่อจัดการก่อนที่โคจะถูกคุกคามจากความเครียดจากความร้อน 
เพราะมีปริมาณความร้อนมากเกินไป (Mader et al., 2000) การมีค่า THI 84 หรือมากกว่าอาจเป็นเหตุท�าให้สัตว์ตาย 
โดยเฉพาะกับโคขุนที่กินอาหารพลังงานสูงภายใน 45 วันก่อนช�าแหละ 

มกีารพฒันาปรบัเปล่ียน THI ในการค�านวณค่าดชัน ีเพือ่เอาชนะข้อด้อยทีเ่กีย่วกบัการปลอดจากการไหลเวยีน
ของอากาศ และปรมิาณการแผ่รังสีความร้อน (Mader et al., 2006)  Eigenberg et al. (2005) พฒันาการปรับเช่นเดียวกนั
ด้วย บนพื้นฐานการท�านายอัตราการหายใจด้วยการใช้อุณหภูมิแวดล้อมและที่จุดน�้าค้าง ความเร็วลม และการแผ่รังสี
ของดวงอาทิตย์  แบบจ�าลองเหล่านี้มีประโยชน์โดยรวบรวมผลกระทบของปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหลายอย่าง 
ซึ่งสามารถน�าไปพิจารณาเมื่อก�าหนดความสบายของสัตว์ 

Gaughan และคณะ (2008) พัฒนาค่าดัชนีที่ครอบคลุมมากกว่าเพื่อเป็นการแนะน�าส�าหรับการจัดการ 
โคขุนระหว่างสภาพอากาศร้อน ค่าดัชนีปริมาณความร้อน (heat load index, HLI) ซึ่งรวมอุณหภูมิโลกด้านมืด  
(Buffington et al., 1981) ความชื้นสัมพัทธ์ และความเร็วลม มีการพัฒนาพิกัด (HLI = 86) ส�าหรับสัตว์อ้างอิงซึ่งมีค่าสูง
กว่าเม่ือโคมีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนต�่า (โคพันธุ์แองกัสสุขภาพดี สีด�า เลี้ยงโดยไม่ให้เข้าที่ร่ม 100 ถึง  
150 วัน ให้อาหาร และมีขนฤดูร้อนบนตัว) พิกัดส�าหรับโคพันธุ์บรามันสายเลือดแท้ คือ 96  การปรับเปลี่ยนระดับพิกัด
เป็นไปได้เมื่อใช้ที่ร่ม คอกแห้งสะอาด สีขนของโค และวันที่ให้อาหารด้วย  ระดับพิกัดจะมีค่าต�่ากว่าถ้าโคป่วย (-5)  
หรือไม่ได้ปรับตัวกับสภาพฤดูร้อน (-5) 

มข้ีอมลูอยูอ่ย่างจ�ากดัส�าหรับการประเมนิผลกระทบต่อการสืบพันธ์ุ อย่างไรก็ตาม Amundson และคณะ (2006) 
พบว่า THI และค่าอุณหภูมิต�่าสุดแต่ละวันเป็นการท�านายได้ดีเท่าเทียมกันส�าหรับอัตราการตั้งท้อง ณ 42 วันภายใน 
ฤดูผสมพันธุ์  อย่างไรก็ดี การรวมความเร็วลมและ THI มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด (R2 = 0.63) กับอัตราการตั้งท้อง 

ดัชนีส�าหรับความเครียดจากความหนาวเย็นไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ดีเท่ากับความเครียดจากความร้อน มีการใช ้
ดัชนีลมเย็น (WCI) แบบดั้งเดิมที่น�ามาจากอุณหภูมิตามจริงส�าหรับมนุษย์ ส�านักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติ  
(NWS, 2008) ได้ประกาศ ค่าWCI ใหม่ในปี ค.ศ. 2001 ซึ่งอาจมีประโยชน์ส�าหรับการประเมินผลกระทบของลมต่อ 
การเลี้ยง ปศุสัตว์ (ส�าหรับค�าอธิบาย ดูบทที่ 3: การสัตวบาล ที่อยู่อาศัย และชีวนิรภัย)

ระบบทุ่งกว้างและทุ่งหญ้า
โคเน้ือแทะเล็มในทุ่งหญ้าและทุ่งกว้าง มีระบบต่างๆ ท่ียอมรับได้ผันแปรอย่างมาก สภาพร่างกายแม่โคเป็น

มาตรฐานสมรรถภาพอย่างดีเลิศส�าหรับการตรวจวัดความเป็นอยู่ที่ดีและสถานะทางโภชนาการของโคปล่อยทุ่ง (NRC, 
1996) ควรค�านึงเป็นพเิศษถงึปัจจยัทางสภาพแวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่อโคเนือ้ทีแ่ทะเลม็หญ้า ในท้องทีซ่ึง่พบความเครียด
จากความร้อนเป็นธรรมดา การจัดให้มีร่มเงา (ทั้งมนุษย์สร้างขึ้น หรือร่มเงาไม้ตามธรรมชาติ) เพื่อลดภาระความร้อน
จากแสงอาทิตย์เป็นการจัดท�าที่ปฏิบัติมากที่สุดในระบบทุ่งหญ้าและทุ่งกว้าง ควรประเมินความจ�าเป็นเพื่อจัดท�าร่มเงา
หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าแหล่งทางธรรมชาติมีพอเพียง ความเครียดจากความร้อนเกิดขึ้นเมื่ออัตราการ
หายใจเริ่มมีค่าเพิ่มข้ึน การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิร่างกายอย่างยาวนานจะมีผลลดการกินอาหาร สภาพร่างกายและ 
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น�้าหนัก (Robertshaw, 1987; Hahn, 1995) การให้ร่มเงาส�าหรับโคเนื้อเล็มหญ้าเป็นที่นิยมในท้องท่ีซึ่งมีการคุกคาม 
ด้วยความหนาวเย็น แม่โคเนื้อลดเวลาการเล็มหญ้าและการกินอาหารเมื่ออุณหภูมิล้อมรอบลดลงต�่ากว่า 0°ซ (Adams 
et al., 1986) ถึงแม้ว่าการเปล่ียนแปลงดังนี้มีค่าเล็กน้อยต่อแม่โคเนื้อซึ่งปรับตัวแล้ว (Beverlin et al., 1989) โคใช้ 
แผงกันลมเพื่อลดลมเย็นและป้องกันการกระทบด้วยหิมะที่เป่ามาถึง แม้ว่ายังไม่มีก�าหนดอย่างชัดเจนว่าแผงกันลม 
ช่วยเพิ่มสมรรถภาพของสัตว์ (Krysl and Torell, 1988) ควรให้อาหารเสริมระหว่างช่วงเวลาหิมะตกหนักปกคลุมท�าให ้
โคหมดโอกาสเล็มหญ้า 

ควรให้อาหารโคเลม็หญ้าอย่างพอเพียง การกินอาหารและสมรรถภาพอาจลดลงเมื่อปริมาณอาหารที่วางไว้ให้
ขาดแคลน (NRC, 1987) แต่ปริมาณของอาหารแห้งเหมาะสมต่อหน่วยพื้นที่เฮคแทร์ผันแปรตามชนิดของทุ่งหญ้าหรือ
เทือกเขา และอัตราการปล่อยปศุสัตว์ มีข้อแนะน�าปริมาณอาหารยอมรับได้ ส�าหรับจัดวางไว้ต่อหน่วยน�้าหนักร่างกาย 
ที่มีอัตราการเลี้ยงปศุสัตว์ (การจัดสรรพืชหญ้า) (NRC, 1987) แต่การวิจัยเพิ่มเติมเป็นสิ่งจ�าเป็นโดยมีความหลากหลาย
ของชนิดทุ่งหญ้าและเทือกเขา ควรเสริมโภชนะแก่โคเนื้อเล็มหญ้าซึ่งทราบว่าในพืชหญ้าของทุ่งหรือเทือกเขาในสถานที่
โดยเฉพาะมีความขาดแคลน  ในสภาพสิ่งแวดล้อมโดยส่วนใหญ่โคเลี้ยงปล่อยต้องการอิสระในการเลือกเข้าหาเกลือแร่
เสริมโดยเป็นแหล่งของโซเดียมเสริม โดยทั่วไปการเสริมเกลือแร่ที่มีเกลือเป็นพื้นฐานโดยให้กินอย่างอิสระจะช่วยเสริม 
แร่ธาตุจ�าเป็นแต่มีปริมาณความต้องการน้อย 

การสงัเกตและการตรวจสอบโคปล่อยทุง่มกัท�าไม่บ่อยเท่ากับปศุสตัว์อืน่ ควรสงัเกตอาการโคอย่างน้อยสปัดาห์
ละ 2 หรือ 3 ครั้งเมื่อให้อาหารเสริม อาจสังเกตอาการโคที่ไม่ให้อาหารเสริมในทุ่งเปิดบ่อยน้อยกว่า อย่างไรก็ดี แนะน�า
ว่าควรเฝ้าสังเกตอาการโคเลี้ยงปล่อยทุ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ในบางท้องท่ีโคเน้ือเล็มหญ้าอาจถูกกระทบโดย 
สัตว์ผู้ล่าและพืชมีพิษต่างๆ ควรใส่ใจระมัดระวังต่อปัญหาเหล่านี้และควรพยายามลดหรือก�าจัดสภาวะที่เป็นผลกระทบ

การมนี�า้กนิทีไ่ม่เป็นน�า้แขง็เป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัโคเนือ้เลม็หญ้า และควรพิจารณาระยะทางถึงแหล่งน�า้ในระบบ
ทุ่งหญ้าและเทือกเขา ถ้าโคจ�าเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อไปกินน�้าในสภาพอากาศร้อนและแห้ง สามารถกระทบต่อ
สมรรถภาพสัตว์และการใช้ประโยชน์พืชอาหารในทุ่งหญ้า (Fusco et al., 1995) Holechek และคณะ (1995) แนะน�าว่า
ระยะทางสู่แหล่งน�้าไม่ควรมากกว่า 1.6 ก.ม. (1 ไมล์) ในชนบทห่างไกลและในแผ่นดินผืนทรายลุ่มๆ ดอนๆ แนะน�า 
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�้าส�าหรับโคเล็มหญ้าไม่ควรเกินกว่า 3.2 ก.ม. และสัตว์ทุกตัว
ควรมีโอกาสได้ดื่มน�้าตามความพอใจอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

แปลงหญ้าและระบบที่อยู่อาศัย
โคเน้ือที่ใช้ในการวิจัยหรือการสอนอาจอาศัยอยู่ในระบบการจัดการอย่างเข้มงวดไม่ว่าเป็นในโรงเรือนหรือ 

ในแปลงหญ้า ที่มีหรือไม่มีที่พักในร่ม โรงเรือนส�าหรับโคเนื้อควรให้โคมีโอกาสการปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยพฤติกรรม 
(เช่น การเข้าหาแผงกันลม แผงกันแดด เนินดิน หรือหลังคากันแดด) การจัดการโคนมเหมือนกับโคอื่นๆ ถึงแม้ว่า 
หลักการให้อาหาร ที่อยู่ และการตลาดบางอย่างมีลักษณะเฉพาะต่อโคพันธุ์โฮลสไตนส์ (NCR 206, 2005)

การพัดของลมและการระบายอากาศที่มีอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งจ�าเป็นในโรงเรือนที่จัดการอย่างเข้มงวด รั้ว 
สายเคเบิ้ลหรือรั้วลวดในแปลงหญ้ามีผลเล็กน้อยต่อการพัดของลมธรรมชาติในฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม ระหว่างช่วงเวลา
อุณหภูมิต�่า ไม่ต้องการค่าอัตราการพัดของลมมาก และ ร่มไม้ใหญ่และสิ่งกันลมชนิดอื่นสามารถลดอัตราการพัด 
ของลมผ่านโค  80% ของแผงกันลมทึบขนาดสูง 3 ม. (10 ฟุต) (แนะน�าความสูงอย่างน้อย) 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�าให้มีแผงกันลมในแปลงหญ้าที่มีเนินดินลาดเอียงไปทางทิศใต้ในภาคเหนือของสหรัฐฯ เพื่อให้ 
มีบริเวณพักผ่อนที่มีความเร็วลมต�่า ควรระมัดระวังเมื่อให้โคอาศัยในบริเวณพักผ่อนในฤดูร้อนเพราะผลกระทบต่อโค 
ที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมร้อนจากการที่จ�ากัดการพัดของลม (Mader et al., 1999)

ระหว่างโอกาสต่างๆ ทีส่ตัว์ได้รบัความเครยีดจากความร้อน (ค่า THI ในตอนกลางคืนไม่ควรต�า่กว่า 70) สามารถ
ใช้คะแนนการหอบ (1 = การเพิ่มอัตราอัตราการหายใจ, 2 = น�้าลายไหลยืดหรือมีน�้าลายที่มุมปาก, 3 = พบการอ้าปาก
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หายใจ, และ 4 = อ้าปากหายใจ ลิ้น และคอยืดยาว) เป็นตัวบ่งชี้ระดับความเครียดที่สัตว์เผชิญได้อย่างดีเลิศ (Mader et 
al., 2006) เมื่อโคเริ่มมีค่าคะแนนการหอบที่ 2 หรือมากกว่า อาจจ�าเป็นต้องมีวิธีการท�าให้เย็น โคสามารถเรียนรู้การ
สนองตอบ ความเครียดจากความร้อนและการแก่งแย่งเพื่ออยู่บริเวณที่เย็นในคอกหรือรอบร่องน�้าเพิ่มขึ้น แม้ว่า 
จะเป็นระหว่างวันที่อากาศเย็นซ่ึงไม่ใช้วิธีบรรเทาความร้อนต่างๆ (เช่น การพ่นฝอยน�้า) (Mader et al., 2007) เมื่อ 
เป็นเช่นน้ีพบว่ามีการอยู่อย่างแออัดที่ท�าให้มีความเครียดจากความร้อนรุนแรงขึ้น การท�าให้ดินหรือพื้นของโรงเรือน 
ชื้นแฉะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพส�าหรับโคที่อยู่กลางแจ้งไม่มีที่ร่ม มีต้นไม้น้อยหรือไม่มีเลยให้เย็นลง (Mader, 2003; 
Mader and Davis, 2004) การราดน�้าให้ตัวโคเปียกโดยตรงระหว่างที่ความร้อนขึ้นสูงสุดขีดมีประสิทธิภาพและมักใช้ 
เป็นวิธีฉุกเฉิน ประโยชน์ของการพ่นฝอยน�้าเพ่ิมขึ้นถ้าการพ่นน�้าเริ่มในตอนเช้าก่อนโคกระทบปริมาณความร้อนสูง  
(Davis et al., 2003) โดยทั่วไป การราดน�้าบนพื้นที่ 0.5 to 1.0 ซ.ม. พอเพียงท�าให้พื้นผิวคอกเย็น อย่างไรก็ตาม  
การราดน�้าบนพื้นที่ 1.25 to 1.50 ซ.ม. ทุกวันเป็นที่ยอมรับได้และจะไม่ท�าให้เกิดดินโคลนในคอกแห้ง ในบริเวณที่มี 
การระเหยของน�้าในอัตราสูง (>1.0 ซ.ม. ของน�้า/วัน) อาจจะจ�าเป็นต้องให้น�้าเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถท�าให้พื้นผิวคอกเย็น 
ตลอดจนก�าจดัปัญหาฝุน่ละอองทีอ่าจมอียู ่ขนาดของบรเิวณทีจ่�าเป็นต้องพ่นฝอยน�า้จะมเีท่ากันกบัการแนะน�าพืน้ทีร่่ม 
การท�าให้เปียกสามารถท�าให้ส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพโดยใช้การตัง้เวลาให้พ่นฝอยน�า้ 5 ถงึ 10 นาททีกุช่วงระยะเวลา 
20 ถึง 30 นาทีเป็นการปฏิบัติป้องกันที่ท�าเป็นประจ�า มักแนะน�าหัวฉีดพ่นหมอกน�้าเพ่ือท�าให้สัตว์เปียกอย่างผิดๆ  
หัวฉีดพ่นหมอกน�้ามักมีประสิทธิภาพต�่ากว่าหัวฉีดพ่นฝอยน�้าเพราะว่ามีสิ่งกีดขวางที่ก่อตัวข้ึนจากหยดน�้าขนาดเล็ก 
(หมอก) หยดน�้าเหล่านี้เกาะบนด้านนอกของขนสัตว์ท�าให้ความร้อนระเหยจากอากาศมากกว่าจากร่างกายสัตว์    
Mitlöhner et al. (2001) รายงานว่าในการลดความเครียดจากความร้อน โคที่ปกคลุมด้วยหมอกน�้าไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าการให้ที่ร่ม และในบางกรณีท�าให้อัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโคที่ไม่ได้ถูกพ่นหมอกน�้า

ที่ร่มส�าหรับโคสามารถให้ขอบเขตการรอดชีวิตส�าหรับสัตว์ที่ไม่ได้ปรับสภาพต่อคล่ืนความร้อนอย่างฉับพลัน 
จากปริมาณการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ในบริเวณภาคกลางและใต้ของสหรัฐฯ   Mader และคณะ (1999) พบว่า  
ผลประโยชน์สมรรถภาพการใช้ท่ีร่มมีอย่างจ�ากัดในบริเวณภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐฯ ตรงกันข้ามกับการพบ 
ของ Mitlöhner และคณะ (2001)    เมื่อที่ร่มมีประสิทธิภาพในบริเวณภาคใต้ การใช้ที่ร่มในสภาพอากาศตอนเหนือ 
อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่เหมาะต่อการสร้างด้วยเพราะความต้องการรับน�้าหนักหิมะ (ยกเว้นที่ร่มถูกปลดออกหลัง 
ฤดูร้อน) อาจมีปัญหาโคลนใต้ที่ร่ม (อัตราการระเหยมีค่าต�่า) และอัตราร้อยละของเวลาซ่ึงโคอาจใช้ประโยชน์จากการ 
ใช้ทีร่่มอย่างแท้จริง อย่างไรกต็าม ประโยชน์จากาการใช้ทีร่่มเพือ่รกัษาความสบายของสัตว์มกัจะพบเป็นส่วนใหญ่เสมอ
ในบริเวณหรือท้องที่ใดๆ ซึ่งอากาศร้อน หรือร้อนและชื้นผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีอยู่ รวมทั้งสภาพอากาศทางภาคเหนือ
และเมื่อโคไม่ได้มีโอกาสปรับตัว   Mitlöhner และคณะ (2001, 2002) พบผลอย่างดีเลิศเมื่อให้ที่ร่มแก่โคเล้ียงใน 
แปลงขุนในบริเวณภาคกลางตอนใต้ของสหรัฐฯ บริเวณนี้ได้คาดการณ์ว่าที่ร่มมีประโยชน์ ที่ร่มควรสูง 3.6 ถึง 4.2 ม  
(12 ถึง 14 ฟุต) เพื่อผลประโยชน์สูงสุดในบริเวณที่ตอนบ่ายมีแดดจัดฟ้าโปร่ง (เช่น ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ)  
เพื่อปล่อยให้เปิดโล่งเผยต่อท้องฟ้าทางทิศเหนือที่เย็นสบาย ท�าหน้าที่เป็นบ่อรังสี ในพ้ืนท่ีซึ่งมีเมฆมากในตอนบ่าย  
(เช่น ภาคตะวันออกของสหรัฐฯ) ที่ร่มความสูง 2.1 to 2.7 ม. (7 to 9 ฟุต) มีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะสัตว์อยู่ใต้ที่
ร่มได้รับรังสีจากท้องฟ้าจ�ากัด  ปริมาณของที่ร่มที่จัดให้โครุ่นคือ 0.7 ถึง 1.2 ม2 (7.5 ถึง 13 ฟุต2) ต่อตัว ขณะที่โค 
ขนาดใหญ่กว่าจ�าเป็นต้องมีที่ร่ม 1.8 ถึง 2.5 ม2 (19.4 ถึง 27 ฟุต2) ต่อตัว แนะน�าที่ร่มส�าหรับโคป่วยหรือสัตว์ 
ในคอกพยาบาล

สามารถให้โคเนื้ออยู่ในที่เย็น  ด้านข้างเปิดโล่งในโรงเรือนโคใดๆ จ�าเป็นต้องดูทิศทางลมเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิ
ทัง้ร้อนและเยน็ โครงสร้างดงักล่าวจะระบายอากาศโดยมลีมพดัตามธรรมชาต ิและผลลพัธ์ของอณุหภมูฤิดหูนาวมกั สงู
กว่าสภาพกลางแจ้งภายนอก 2°ซ ถึง 5°ซ จากผลของความร้อนของร่างกายสัตว์ โรงเรือนปิดมิดชิดต้องการการระบาย
อากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิของอากาศที่ระดับยอมรับได้ และเพื่อลดการสะสมไอน�้า ก๊าซพิษในอากาศ สารมีกลิ่นอื่นๆ 
และฝุ่น ระบบระบายอากาศอาจเป็นแบบธรรมชาติหรือใช้เครื่องจักร

ชนดิของพืน้ผวิกรงมีผลต่อการเกดิฝุน่ระหว่างสภาพอากาศร้อนแห้งและมโีคลนหรอืสิง่ปฏกูิลหมกัหมมระหว่าง
ช่วงเวลาเปียก จ�าเป็นต้องมีการระบายน�้าภายนอกคอกสัตว์อย่างดี ควรท�าความสะอาดคอกสกปรกให้ปราศจากสิ่งขับ
ถ่ายของสัตว์อย่างสม�่าเสมอและเพ่ือลดการขังของน�้าได้ตลอดเวลา ในคอกที่สกปรกควรพิจารณาการปิดด้านหน้า 
ของรางอาหารและรอบๆ รางน�้า และที่ร่มด้วยวัสดุแข็ง ควรให้มีกองดินในคอกโคท่ีสกปรกเพื่อให้โคนอนระหว่าง 
สภาพอากาศรุนแรง (ตาราง 6-1) การสะสมของโคลนในคอกหรือบนตัวโคมีอิทธิพลต่อการด�ารงและการสมดุล 
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ของอุณหภูมิ คอกที่ออกแบบอย่างถูกต้องมีความลาดเอียงพอเพียงเป็นความส�าคัญอย่างมากเพื่อการลดดินโคลน 
และปัญหาทางสุขภาพและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง ในบริเวณซึ่งการลาดเอียงหรือความแห้งมีจ�ากัด การเพิ่มกองดินมักมี
ประโยชน์ส�าหรับการรักษาให้สัตว์สะอาดและแห้ง ภายใต้สภาพร้อนชื้นกองดินช่วยป้องกันการแออัดของสัตว์ และ
ปรับปรุงการคุกคามจากลมพัดแรงให้กบัสัตว์ทีใ่ช้กองดินเหล่านี ้ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการออกแบบและแบบแปลนแปลง
หญ้า/คอกแห้ง ตีพิมพ์โดย Pohl (2002) และ Henry และคณะ (2007)

วัสดุส�าหรับคอกที่มีพ้ืนแข็งควรทนทาน ไม่ลื่น และไม่ยอมให้น�้าและปัสสาวะซึมผ่าน ท�าความสะอาดได้ง่าย 
และทนทานต่อสารเคมแีละการกดักร่อนจากอาหารและส่ิงขับถ่ายของสตัว์ ควรขูดพ้ืนคอนกรีตเป็นลายหรอืร่องระหว่าง
การก่อสร้างเพื่อปรับปรุงการวางตีนของสัตว์ พื้นแบบเป็นช่องที่ออกแบบอย่างถูกต้องสะอาดได้เอง รั้ว แผงกั้นคอก 
ผนัง ประตู และพื้นผิวอื่นๆ ต้องมีความแข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงกดจากการสัมผัสสัตว์โดยตรง รูปร่างภายนอก 
และการกระท�าต่อพ้ืนผิวสัมผัสต้องลดหรือก�าจัดส่วนยื่น ผิวพื้นขรุขระ และขอบแหลมคมเพื่อลดการฟกช�้า และการ 
บาดเจ็บ และปรับปรุงประสิทธิภาพการจับโค

การให้แสงสว่างอย่างถูกต้องท�าให้การตรวจสัตว์ในแปลงและระบบการเล้ียงโคแบบอ่ืนๆ ท�าได้ง่าย และให้ 
สภาพการท�างานที่ปลอดภัยบุคลากรผู้ดูแลสัตว์มากกว่า  ควรท�าการซ่อมบ�ารุงโรงเรือน (เช่น การซ่อมแซมรั้วและ 
อุปกรณ์) อย่างตามก�าหนดเวลาและทันการณ์

อาหารและน�้า

ควรผลิตอาหารตามสูตรส�าหรับโคเนื้อสอดคล้องกับข้อแนะน�าของ NRC (1996) ควรค�านึงถึงสูตรอาหาร 
ตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม พันธุ์หรือชนิดทางชีววิทยา เพศ และความต้องการการผลิตส�าหรับการเจริญ 
เติบโต การตั้งท้อง หรือการให้น�้านม 

ควรให้อาหารและน�้าแก่โคด้วยวิธีซึ่งลดการปนเปื้อนจากปัสสาวะ อุจจาระและสิ่งอื่นๆ ควรตรวจถังใส่อาหาร 
ทุกวันและขจัดสิ่งปนเปื้อนและอาหารเสียออก ในสถานะการณ์ส่วนใหญ่ควรให้มีอาหารอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี  
ควรมีการจ�ากัดอาหารที่มีพลังงานสูง เพื่อสนองความต้องการด�ารงชีวิตสัตว์หรือระดับการผลิตซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ 
เมื่อมีการปฏิบัติเพื่อจ�ากัดการให้อาหาร ต้องแจกจ่ายอาหารอย่างสม�่าเสมอในรางอาหารเพื่อให้โคทุกตัวเข้าถึงอาหาร 
ได้เท่าเทยีมกัน เมือ่ให้อาหารพลงังานสงูควรเพิม่การใส่ใจต่อการเกดิปัญหาเกีย่วกบัอาหารทีม่โีอกาสเกดิขึน้ เช่น การกิน
ธัญญพืชเกินพิกัด การมีกรดแลคติคในเลือดและท้องอืด ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนอาหารอย่างฉับพลัน ควรหลีกเลี่ยง 
การอดอาหารมากกว่า 24 ช.ม. และในโปรโตคอลการใช้สัตว์ ต้องมีการให้เหตุผลสนับสนุนการงดอาหารไม่ว่าจะเป็น 
เวลานานเท่าใด 

โคมีน�้าหนักและสภาวะร่างกายผันแปรได้มากตลอดระยะการเล็มหญ้าและวงจรการสืบพันธุ์ โปรแกรมการให้
อาหารควรยอมให้สัตว์เพ่ิมน�้าหนักตัวที่ลดลงระหว่างช่วงเวลาปกติที่พลังงานสมดุลเป็นลบให้กลับคืนมา โคท่ีถูก 
จ�ากัดบริเวณควรเข้าถึงแหล่งน�้าอย่างเสรี ยกเว้นก่อนศัลยกรรมหรือการชั่งน�้าหนักถ้าโปรโตคอลการวิจัยหรือการดูแล
สัตว์ก�าหนดการจ�ากัดเช่นนั้น เมื่อการเข้าถึงน�้าอย่างต่อเนื่องท�าไม่ได้ ควรให้มีน�้ามากตามต้องการอย่างน้อยวันละ 
หนึง่ครัง้และบ่อยมากขึน้ถ้ามสีภาพอากาศร้อน หรอืโคมพีลงังานจากการสนัดาปทีไ่ด้รบัมาในระดับสงูตามวตัถปุระสงค์
การได้ผลลัพธ์สูง (การเติบโต หรือ น�้านม) ภายใต้สภาพอากาศฤดูหนาว  Degen และ Young (1990a, b) พบว่า สามารถ
ใช้หิมะเป็นแหล่งน�้าส�าหรับโคเนื้อและลูกโคก�าลังโต  อย่างไรก็ดีมีหลักฐานหนึ่งพบว่าหิมะมีผลให้การกินน�้าลดลง  
สัตว์แสดงกินน�้าทดแทนเมื่อให้น�้าอีกตามหลังการกินน�้าจากหิมะ 84 วัน สัตว์กินน�้าลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 10%  
ในโคแต่ละกลุ่ม เมื่อหิมะเป็นแหล่งน�้าอย่างเดียว

ปริมาณน�้าที่มีอยู่และคุณภาพอาจมีอิทธิพลต่อความสบายของสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาพอากาศร้อน 
การระเหยของความชื้นจากผิวหนัง (เหง่ือ) หรือ ทางเดินหายใจ (หอบ) เป็นกลไกแรกท่ีสัตว์ใช้เพื่อลดความร้อน 
สูงเกินไปของร่างกายในสภาพแวดล้อมที่ร ้อน มีรายงานการคาดคะเนความต้องการน�้าต่อวันส�าหรับโคเนื้อใน  
NRC (1996) ระหว่างเดือนในฤดูร้อนโดยเฉพาะเมื่อมีพื้นที่ส�าหรับที่ให้น�้าและการกินน�้าของสัตว์แต่ละตัวเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง 
ภายใต้ภาวะเหล่านี้  Mader และคณะ (1997) พบว่าอาจจ�าเป็นต้องมีพื้นที่ให้น�้ามากกว่าปกติ 3 เท่า (7.5 ต่อ 2.5 ซม. 
ของที่ว่างตามแนวยาวต่อสัตว์หน่ึงตัว) เพ่ือให้มีที่ว่างพอเพียงส�าหรับสัตว์ทุกตัวเพื่อเข้าหาน�้าและใช้ประโยชน์จากน�้า 
ที่มีอยู่  MWPS (1987) ให้ข้อแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ของที่ให้น�้า
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การสัตวบาล

การดูแลโคและลูกโคอย่างเหมาะสมเป็นส่ิงส�าคัญมากส�าหรับการตั้งต้นและรักษาหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน 
ให้คงอยู่อย่างเป็นที่น่าพอใจที่สุด  การสัตวบาลอย่างดีสามารถลดปํญหาสุขภาพและโรคติดเชื้อ การเสี่ยงต่อโรค 
และความตายของลูกโคอายุน้อยเกี่ยวข้องกับสถานะทางภูมิคุ้มกัน (Postema and Mol, 1984; McDonough et al., 
1994) ลูกโคแรกเกิดได้กินน�้านมแม่หรือกินนมน�้าเหลืองโดยเร็วหลังคลอดเป็นความจ�าเป็นอย่างมาก  ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องการดูแลลูกโคแรกเกิดสามารถหาดูบทที่ 7 โคนม

ควรประเมินสุขภาพลูกโครุ่นก�าลังโตเร็วก่อนและหลังการหย่านมเป็นประจ�า  ควรสอนพนักงานผู้ดูแลสัตว์ 
ให้จดจ�าอาการการเจบ็ป่วยและพยาธิภายนอกต่างๆ ผูด้แูลสตัว์ท่ีเตรยีมพร้อมควรมคีวามสามารถในการสังเกตพฤตกิรรม
และท่าทางของสัตว์อย่างเหมาะสม (Albright, 1993) ควรจัดท�าระบบการตรวจสอบลูกโคระหว่างช่วงเวลาเครียด  
เช่น การหย่านม ลูกโคตัวใดป่วยควรได้รับการรักษาทนัท ีควรเก็บรกัษาบันทกึ (เช่น ลกูโคทีไ่ด้รบัการรกัษาและการรกัษา) 
ลูกโคที่เล้ียงดูในที่ปิด (เช่น โคในแปลงขุน) ควรท�าการประเมินอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งและบ่อยขึ้นถ้าโคเครียดหรือ 
มีโอกาสถูกสภาวะต่างๆ คุกคาม ซึ่งอาจกระทบกระเทือนสุขภาพของพวกมัน โดยทั่วไปโคที่อยู่ในแปลงขุนโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงโคมาใหม่ต้องได้รับการสังเกตอาการบ่อยมากกว่าโคที่ไม่ได้กักขัง (เช่น อยู่ในทุ่งกว้าง หรือแปลงหญ้า)  
เพราะว่าสขุภาพสตัว์มโีอกาสถกูรบกวนจากการเพ่ิงมาอยู่ใหม่ การขาดน�า้ ปัญหาของระบบทางเดินอาหาร ปัญหาระบบ
หายใจ และความสัมพันธ์ปัจจัยหนึ่งใดเหล่านี้ร่วมกับความเครียดจากสภาพแวดล้อม  ลูกโคสุขภาพดีมีหน้าตาเบิกบาน
และแจ่มใส ไม่มท้ีองเสีย และขณะลุกขึน้ยืน กลับคนืสูท่่ายนืปกตหิลงัการเหยยีดตวั  ส�าหรบัโคในแปลงขุนทีไ่ด้รบัอาหาร
ข้นพลังงานสูง พนักงานดูแลสัตว์ที่มีความรู้เรื่องภาวะกรดในเลือดสูงและกระบวนการบรรเทาจัดการลดปัญหาทางเดิน
อาหารเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ควรใช้โปรแกรมอายุรกรรมและการให้ภูมิคุ้มกันเพื่อลดอุบัติการเกิดโรคและความตาย ปรับปรุงสุขภาพ 
และสมรรถภาพของสัตว์ และท�าให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้างหลงเหลืออยู่ในซากสัตว์ (Wilson and Dietrich, 1993)  
การรักษาและการให้ภูมิคุ้มกันควรอยู่บนฐานของการแนะน�าและประสบการณ์ของสัตวแพทย์

การหย่านม
ในระบบการผลิตโคและลูกโคเน้ือตามธรรมดา การหย่านมลูกโคจากแม่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติด้วยการแยก

จากแม่ทางกายภาพ กระบวนการนี้แม้ว่าส�าคัญต่อประสิทธิภาพของฝูงแม่โค แต่ทั้งแม่และลูกโคเกิดความเครียด 
กระบวนการหย่านมเกี่ยวข้องกับการแยกแม่และลูกโคออกจากกันโดยฉับพลันเป็นผลให้มีการเดินและการส่งเสียงร้อง
เพิม่มากขึน้ และลดการกนิและการพักผ่อนลง (Veissier and le Neindre, 1989) วธิทีางเลอืกอืน่อกีอย่างแทนการหย่านม
อย่างฉับพลันและแยกห่างจากแม่อย่างถาวรคือให้มีช่วงเวลา (ประมาณ 7 วัน) มีแนวรั้วกั้นระหว่างแม่และลูกโคชิด 
ติดกันแต่แยกแปลงหญ้าออกจากกัน วิธีการหย่านมทางเลือกนี้ลดการส่งเสียงร้องและการเดิน (หรือย�่าอยู่กับท่ี)  
และการเพิม่เวลาในการพักผ่อนและกนิหญ้า (Price et al., 2003) วธิกีารหย่านมโดยแยกรัว้อาจลดอบัุตกิารการป่วยของ
ลูกโคด้วย (Boyles et al., 2007) ภายในแปลงหญ้าหรือคอกลูกโคหย่านมใหม่กลุ่มหนึ่งสามารถเลี้ยงรวมกับแม่โคโตเต็ม
วัยหนึ่งตัว แม่โคครูฝึกตัวนี้สามารถช่วยน�าลูกโคหย่านมไปยังอาณาเขตและส่งเสริมการกินอาหารและน�้า (Gibb et al., 
2000) สิ่งส�าคัญนอกเหนือจากการเลือกกระบวนการหย่านมคือต้องให้ลูกโคหย่านมเข้าถึงน�า้สะอาดและแหล่งอาหาร
และ/หรือเยื่อใย แนะน�าให้มีแหล่งอาหารและเยื่อใยที่อร่อยเพ่ือกระตุ้นลูกโคให้กินจนกว่าจะคุ้นเคยต่อการถูกพราก 
จากแม่ นอกจากนี้แหล่งอาหารและน�้าควรอยู่ในต�าแหน่งใกล้กับแนวรั้วเพราะลูกโคจะใช้เวลาโดยส่วนใหญ่ของพวกมัน
ในบริเวณเหล่านี้ขณะที่พวกมันหาทางกลับไปอยู่กับแม่ของพวกมัน

สภาพแวดล้อมทางสังคม
โคเป็นสัตว์สังคม โคแต่ละตัวควรมีสังคมอย่างพอเพียงที่จ�าเป็นส�าหรับความสบาย ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างพอ

เพียงและสมรรถภาพสูงสุด  การปะปน ความแออัด และ ส่วนประกอบของกลุ่มและการแก่งแย่งเพื่อแหล่งทรัพยากร 
ที่มีอย่างจ�ากัดเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมทางสังคมและในบางสถานการณ์อาจเป็นตัวก่อความเครียดส�าหรับโค
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บางตัว โดยท่ัวไปแม่โคจากสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่ต่างฝูงสังคมกันสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีผลกระทบเล็กน้อย 
หรือไม่มีผลกระทบระยะยาวต่อสมรรถภาพ (Mench et al., 1990)  อย่างไรก็ดี เพราะแม่โคที่ถูกน�าเข้าฝูงอาจเป็น 
ตวัรบัความก้าวร้าว จ�านวนของการรวมฝงูควรมน้ีอยทีส่ดุ การปะปนโคอายมุากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิง่โคเพศผู ้มกัเกดิ
การต่อสู้มากกว่าเมื่อน�าโคอายุน้อยกว่ามาอยู่รวมกัน (Tennessen et al., 1985)  การต่อสู้และการปีนกันสามารถ 
เป็นปัญหาเกีย่วเนือ่งกบัการเกบ็โคเพศผูใ้นฝงูสังคม และสามารถเป็นปัญหาทางสวสัดิภาพทีส่�าคัญยิง่ถ้าไม่ได้ถูกจดัการ
อย่างระมัดระวัง (Fraser and Broom, 1990; Mounier et al., 2005)  ควรมีความพยายามเก็บโคเพศผู้ เป็นฝูงสังคม 
ที่ลงตัวแล้วและลดการปะปนสัตว์ต่างฝูงให้มีน้อยที่สุด 

เมื่ออาหาร น�้าและทรัพยากรอื่นที่ส�าคัญต่อความสบายหรือการอยู่รอดมีอยู่อย่างจ�ากัด หรือเมื่อสัตว์มีขนาด
แตกต่างกันอย่างมากหรือมีลักษณะอย่างอื่นที่สัมพันธ์กับต�าแหน่งในล�าดับทางสังคม สัตว์บางตัวอาจสามารถกีดกัน 
สัตว์ตัวอ่ืนจากการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ  ในโรงเรือนที่ออกแบบอย่างถูกต้อง สัตว์ทุกตัวควรเข้าถึงอาหาร น�้า และ
บริเวณพักผ่อนอย่างพอเพียงเพื่อลดความเกี่ยวพันระหว่างต�าแหน่งในล�าดับช้ันสังคมและสมรรถภาพทางการผลิต 
ให้มีน้อยที่สุด (Hafez, 1975; Strickland and Kautz-Scanavy, 1984; Fraser and Broom, 1990) 

การดูแลสัตว์อย่างถูกต้องมีการสังเกตฝูงสัตว์และสัตว์แต่ละตัวภายในฝูง เพ่ือให้มั่นใจว่าสัตว์แต่ละตัวมีการ 
เข้าถึงทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับความสบาย มีสวัสดิภาพและสมรรถภาพสูงสุดอย่างพอเพียง

พื้นหรือบริเวณพื้นดิน
ค�าแนะน�าส�าหรับบริเวณคอกเปิดและโรงเรือนแจกแจงไว้ในตาราง 6-1 สัตว์ทุกตัวควรมีพื้นที่พอส�าหรับ 

การเคลื่อนไหว มีการเข้าถึงอาหารและน�้า มีพื้นที่พักผ่อนได้อย่างสุขสบาย และมีโอกาสคงความแห้งและสะอาด 
ตามสมควร  ค�าแนะน�าเหล่าน้ีเพียงล�าพังไม่ได้ท�าให้มั่นใจว่ามีสภาพแวดล้อมดีพอ อย่างไรก็ตามในบางกรณีสามารถ
บรรลุสภาวะเหล่าน้ีในบริเวณน้อยกว่าที่แนะน�า ความต้องการบริเวณเบ่ียงเบนตามชนิดและความลาดเอียงของพื้น 
หรือพื้นผิวดิน ปริมาณน�้าฝน ปริมาณของแสงแดด ฤดูกาล ขนาดฝูง และวิธีการให้อาหาร 

คอกขุนแบบเปิดโล่งจ�าเป็นต้องลาดเอียงเพื่อส่งเสริมการระบายน�้าออก อยู่ห่างจากรางอาหาร ที่ให้น�้า  
แผงแบ่งคอก และบริเวณส�าหรับพักผ่อน  การจัดสรรที่ว่างสัมพันธ์โดยตรงกับความลาดเอียง ในสภาวะอากาศอบอุ่น
ทางภาคตะวันตกตอนกลางพบว่ามีความสัมพันธ์ที่น�าไปใช้ได้ดังนี้ (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�าเป็นต้องการจัดสรรพื้นที่ให้มีมากกว่าค่าในภาคตะวันตกตอนกลางโดยการพิจารณาชนิดของดิน 
และการกระจายน�้าฝน

ความต้องการอาณาเขตของโคถูกกระทบด้วยขนาดของฝูง สัตว์หนึ่งตัวที่แยกเล้ียงในคอกจ�าเป็นต้องมีพื้นท่ี 
ของพื้นมากที่สุดตามพ้ืนฐานต่อสัตว์หน่ึงตัว เมื่อขนาดฝูงใหญ่ขึ้นปริมาณพื้นที่ที่ต้องการต่อสัตว์หนึ่งตัวมีน้อยลง  
เมื่อเล้ียงสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ตัวเดียว ควรมีความกว้างยาวของคอกอย่างน้อยที่สุดเท่ากับระยะความยาววัดจากปลาย 
จมูกสัตว์จนถึงโคนหางเมื่อสัตว์อยู่ในท่ายืนตัวตรงปกติ

พื้นผิวของพื้นคอกโคเนื้อที่ยอมรับได้คือ คอนกรีตไม่ขัดผิว คอนกรีตขีดร่องตามยาว แผ่นคอนกรีตที่มีร่อง 
ตามยาว พื้นโลหะแผ่เป็นแผ่นหรือโลหะหุ้มด้วยพลาสติค และพื้นปูด้วยเสื่อยาง  ผิวของพื้นในซองและคอกเมตาบอลิค 
อาจเป็นคอนกรีต พื้นโลหะแผ่เป็นแผ่น พ้ืนไม้ ปูด้วยเส่ือยาง หรือใช้วัสดุต่างๆ ร่วมกันซึ่งให้การค�้าจุนร่างกายสัตว์  
ไม่ท�าลายกีบ ตีน ขาและหาง และสะดวกในการท�าความสะอาด

วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเกษตร

วิธีปฏิบัติกับโคเนื้ออาจท�าโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องที่มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สิ่งเหล่านี้
ได้แก่ การฉีดวัคซีน การตัดเขาและการตอนโคหนุ่ม การแต่งเขาให้ทื่อ การติดเบอร์หู การประทับตรา การชั่งน�้าหนัก 
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การฉีดหรือฝังอุปกรณ์ใต้ผิวหนัง การใช้ซองบังคับที่มีไฮโดรลิคหรือควบคุมได้ด้วยมือ การคล้องบ่วงบาศก์ การตัดแต่ง
กีบ การช่วยออกลูก การตรวจท้องด้วยเครื่องอุลตร้าซาวด์ การให้อาหารและให้น�้า 

แต่ไม่ได้จ�ากัดเพียงเท่านี้ วิธีปฏิบัติทางสัตวบาลและสุขภาพอื่นๆ ส�าหรับโคเนื้อที่ใช้ในการวิจัยและการสอน 
อาจปฏิบัติโดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องที่มิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ แต่อาจต้องการการฝึกฝนเป็นพิเศษ
ทางเทคนิค และในระดับที่ต้องมีความช�านาญระดับสูง ได้แก่ การฉีดน�้าเชื้อเพื่อการผสมเทียม การรีดน�้าเชื้อ การล้วง
ตรวจการต้ังท้อง การฉีดย้ายฝากตัวอ่อน การช่วยคลอดแบบผิดปกติและการแก้ไขปัญหาการคลอดยาก การผ่าตัด
ท�าคลอดผ่านทางหน้าท้องอย่างฉุกเฉิน การรักษารกค้าง และ การตัดเขาและการตอนโคเพศผู้อายุมาก

หนึ่งในข้อกังวลหลักทางสัตวบาลคือ ความเจ็บปวดและความทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บปวดที่มา
จากวิธีด�าเนินการมาตรฐานทางสัตวบาล การตัดเขา การตอนและการตีตราเป็นวิธีด�าเนินการมาตรฐานทางสัตวบาล 
ซึ่งสามารถท�าให้สัตว์เกิดความเจ็บปวดและไม่สบาย  ถึงกระนั้นวิธีด�าเนินการเหล่านี้มีเหตุผลสมควรเป็นเครื่องมือทาง 
การจัดการเพื่อลดการบาดเจ็บหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกักขังโคที่มีเขาและโคเพศผู้ ท่ีเพิ่งมาอยู่ใหม่ให้มีน้อยท่ีสุด  
มข้ีอแนะน�าเพิม่เติมอธิบายการสอดส่องดแูลวิธีด�าเนนิการเหล่านี ้ข้อกงัวลทางสุขภาพสตัว์อืน่ๆ และนโยบายของสถาบัน
ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 1 และ 2

การจัดการการคลอดยาก
ควรวางแผนการจับคู่ผสมพันธุ์สัตว์เพื่อลดโอกาสการคลอดยากทางกรรมพันธุ์ เมื่อการคลอดยากเกิดข้ึน 

การดูแลและการช่วยเหลือขณะคลอดสามารถลดการบาดเจ็บหรือความตายของทั้งลูกโคและแม่โคสาว
โคเน้ือมักมีการตกลูกโดยไม่มีปัญหา ดังน้ัน ก่อนการให้ความช่วยเหลือกับแม่โคซึ่งก�าลังคลอดยาก บุคลากร

ควรคุ้นเคยกับระยะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใกล้การคลอดลูก และอาการการคลอดลูกตามปกติ ตามกฎทั่วไปถ้าการ 
คลอดลูกไม่เกิดขึ้นโดยทันที ควรตรวจแม่โคภายใน 30 ถึง 60 นาที หลังจากลูกโคยื่นตีน จมูก หรือเยื่อโผล่ออกมา 
อย่างไรก็ดีต้องช่วยเหลือโคสาวหรือแม่โคที่แสดงอาการคลอดผิดท่าทาง ลูกมีขนาดใหญ่เกินไป ลูกมีลักษณะวิปริต  
หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นอย่างชัดเจนโดยทันที

ควรมีสถานที่ซึ่งได้ออกแบบส�าหรับการจับบังคับแม่โคหรือโคสาวก�าลังคลอดยาก เพราะว่าสัตว์หลายตัว 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโคสาวมักนอนลงระหว่างวิธีด�าเนนิการทางสตูกิรรม ควรมทีีว่่างพอเพยีงเพือ่ให้สตัว์สามารถเคลือ่นไหว
อย่างเสรี สถานทีจ่บับงัคบัทางสูตกิรรมควรท�าประตดู้านข้างทัง้สองด้านโดยมสีิง่ส�าคญัคอืประตทูัง้สองบานตดิบานพบั
ทางด้านหัวของสัตว์ เพื่อให้สัตว์สามารถนอนลงได้เต็มตัวและสามารถปฏิบัติวิธีด�าเนินการทางสูติกรรมอย่างปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ

ในกรณีการคลอดยากหลายรายเมื่อท่าทางของลูกที่โผล่ออกมาผิดท่าหรือแสดงความแตกต่างระหว่างขนาด
ของลกูและเส้นผ่าศนูย์กลางของช่องทางตกลูก การช่วยคลอดด้วยการใช้เครือ่งดึงลกูอย่างรอบคอบโดยบุคลากรผูไ้ด้รบั
การฝึกอบรมอย่างเหมาะสม โดยทัว่ไปถ้าจ�าเป็นต้องดงึมากเกนิกว่าการดงึเพยีงเลก็น้อยควรหยดุดึงและตดิต่อสตัวแพทย์
โดยทันที เพ่ือท�าการผ่าลูกออกทางหน้าท้องหรือท�าการตัดแบ่งแยกร่างลูกออกมา การดึงด้วยแรงมากเกินไปสามารถ
ท�าอันตรายลูกโคและ/หรือแม่ และน�าไปสู่ความทรมานและ/หรือความตาย ควรใช้การสุขาภิบาลอย่างเข้มงวดกับ 
วิธีด�าเนินการสูติกรรมทั้งหมด

การฉีดวัคซีนและการให้ยา
การฉีดวัคซีนเป็นส่วนประกอบส�าคัญในโปรแกรมสุขภาพของฝูงสัตว์ ควรใส่ใจเพื่อท�าให้มั่นใจว่าการใช้  

การจบัต้อง และท�าการเกบ็รกัษาวคัซนีและยาควบคุม หรอืยาทดลองอย่างถูกต้อง ต�าแหน่งการฉีดท่ีนยิมท�าคือทีแ่ผงคอ
ส�าหรับการฉีดเข้ากล้ามเน้ือหรือเข้าใต้ผิวหนัง อย่างไรก็ตาม ส�าหรับยาทดลองที่ใช้ในการวิจัยอาจต้องการหรือนิยม 
ท�าที่ต�าแหน่งอื่นตามโปรโตคอลการวิจัยก�าหนด นักวิจัยและพนักงานดูแลสัตว์ควรใช้วิธีการปฏิบัติจัดการที่เกี่ยวกับ 
การใช้กระบอกฉีดยาและการจับเข็มอย่างดีที่สุด ข้อแนะน�าอย่างเคร่งครัดคือการใช้และการเปลี่ยนกระบอกฉีดยา 
และเข็ม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลและการแพร่โรค
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การตอน
การตอนโคเนื้อเพศผู้ท�าเพื่อลดความก้าวร้าว ป้องกันอันตรายทางกายต่อสัตว์ตัวอื่นในฝูงและต่อผู้จับสัตว์  

ส่งเสริมการควบคุมการสืบพันธุ์ การคัดเลือกทางพันธุกรรม และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทางด้านรสชาติ 
และความนุ่มของเนื้อ การตอนโครุ่นเป็นวิธีปฏิบัติการจัดการที่จ�าเป็นสอดคล้องกันกับการผลิตเนื้อ

วิธีการตอนโคที่ยอมรับได้มีอยู่หลายวิธี ได้แก่ การท�าศัลยกรรมตัดลูกอัณฑะด้วยมีดหรือใบมีดผ่าตัดเพ่ือ 
เปิดถงุอณัฑะและตดัหรอืฉกีท่อน�าเชือ้ด้วยอุปกรณ์บบีหรือตดัท่อ มกีารใช้วธีิการทีไ่ม่เสยีเลอืดโดยใช้ห่วงยางชนดิพเิศษ
หรือแถบท่อยางส�าหรับศัลยกรรม (ใส่ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ) เพื่อท�าให้เกิดการขาดเลือด และในที่สุด
เนื้อเยื่อตอนล่างต�่ากว่าต�าแหน่งที่ถูกรัดด้วยห่วงหรือแถบเกิดการลอกหลุด อาจใช้ระบบแถบที่มีแรงตรึงมากภายใต้ 
การก�ากับของสัตวแพทย์ และ/หรือ การฝึกอบรมในสถานการณ์เหล่านั้นเมื่อการตอนโดยการผ่าตัดอาจน�าไปสู ่
การแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดั หรอืเมือ่การตอนโดยการผ่าตดัไม่เหมาะสมเพราะมผีลต่อโปรโตคอลการวจิยั วธิกีารตอน
ที่ใช้ควรค�านึงถึงอายุของสัตว์และน�้าหนัก ระดับความช�านาญของนักเทคนิค สภาวะสภาพแวดล้อมและสถานที่อ�านวย
ความสดวกที่มีอยู่ ตลอดจนความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ ไม่ว่าวิธีการตอนเป็นอย่างไรควรด�าเนินการปฏิบัติ 
โดยหรือภายใต้การก�ากับของบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตอุปกรณ์การตอน 
และยอมรับได้ตามวิธีปฏิบัติทางสัตวบาล (Battaglia and Mayrose, 1981; Ensminger, 1983)

การตอนโดยการผ่าตัดเป็นการท�าในระยะสั้น โดยมีการตอบสนองความเจ็บปวดระยะเวลาสั้นๆ การตอน 
โดยไม่เสียเลือดเก่ียวข้องกับตัวบ่งชี้ความเจ็บปวดระยะส้ันที่น้อยกว่าแต่มีตัวบ่งชี้ความเจ็บปวดระยะยาวอย่างเรื้อรัง 
(Moloney et al., 1995; Thuer et al., 2007) ควรใช้การตอนโดยไม่เสยีเลอืดเมือ่การตอนโดยผ่าตดัจะน�าไปสูก่ารแทรกซ้อน
หลังการผ่าตดัหรอืเมือ่การตอนโดยผ่าตดัไม่เหมาะสมเพราะว่ามผีลกระทบต่อโปรโตคอลการวจิยั การตอนมคีวามเครยีด
น้อยกว่าเมื่อท�าเมื่อแรกเกิดหรือเพ่ิงเกิดได้ไม่นาน แต่มีรายงานว่ามีความเครียดน้อยกว่าถ้าท�าก่อนสัตว์อายุ 2 หรือ  
3 เดือนหรือก่อนสัตว์มีน�้าหนัก 230 กก (Farm Animal Welfare Council, 1981) แนะน�าอย่างยิ่งให้ตอนลูกโคเมื่อ 
อายุน้อยที่สุดเท่าที่ท�าได้

อาจฉีดยาชาเข้าถุงอัณฑะของลูกโคน�้าหนักมากกว่า 230 กก เมื่อใช้การตอนด้วยการผ่าตัดหรือเมื่อท่อน�้าเชื้อ
ถกูหนีบ อาจใช้ยาชาชนดิทาบนแผลเปิด ในสัตว์ทีใ่ช้ยาชาเพ่ือการตอนเป็นตวับ่งชีก้ารปรบัปรงุสวสัดภิาพสตัว์ ยังไม่พบ
ว่าท�าให้สมรรถภาพสัตว์ดีขึ้น (Ting et al., 2003; Wildman et al., 2006; Rust et al., 2007) ควรตระหนักว่าผลของยา
มีฤทธิส์ัน้ ถงึกระนัน้ควรน�าวิธีด�าเนนิการไปใช้เพ่ือลดความเจ็บปวดและความไม่สบายให้มน้ีอยทีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในโคอายุมากกว่า  การตอนโคอายุมากที่มีน�้าหนักมากกว่าควรท�าโดยผู้มีความช�านาญเท่านั้น ต้องใช้เทคนิคและ 
วิธีด�าเนินการเพื่อห้ามเลือดเม่ือจ�าเป็นต้องตอนโคน�้าหนักมากเหล่านี้ ไม่พบว่ามีข้อได้เปรียบในการวางยาสลบ 
เมื่อท�าการตอนโดยไม่เสียเลือด (Chase et al., 1995)

ควรค�านงึเพ่ิมเตมิถงึโอกาสการตดิเชือ้หลังการตอน ควรท�าให้อปุกรณ์ปลอดเชือ้และควรท�าความสะอาดสถาน
ทีต่ามหลกัสขุาภบิาล สามารถลดการติดเชือ้ตามหลังการตอนให้เหลอืน้อยได้โดยการเก็บสตัว์อยูใ่นบรเิวณทีส่ะอาดและ
ห่างไกลจากดินโคลนหรือการปนเปื้อนมากเกินไปจนกระทั่งแผลหายสนิท ถ้าบาดทะยักเป็นโรคที่มักพบมาก่อนหรือ 
ใช้วิธีการตอนโดยไม่เสียเลือด สัตวแพทย์ผู้ดูแลสุขภาพฝูงสัตว์ควรก�าหนดโปรแกรมการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก

การตัดเขา
เขาของโคสามารถท�าให้สัตว์ตัวอื่นฟกช�้าและบาดเจ็บ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการขนส่งและการจับ เขา 

ของโคโตเต็มวัยสามารถเป็นภัยต่อมนุษย์ โคท่ีไม่มีเขาใช้พื้นที่ในแปลงขุนและรางอาหารน้อยกว่า เมื่อท�าได้ควรใช ้
พันธุ์ไม่มีเขา

ไม่มีการควบคุมการตัดปุ่มเขาและตัดเขาของโคในสหรัฐ สมาคมสัตวแพทย์แห่งแคนาดาแนะน�าว่าควรท�าการ
ตัดปุ่มเขาภายในสัปดาห์แรกเกิด (CVMA, 1996) การจี้ปุ่มเขาในสหราชอาณาจักรท�าด้วยเหล็กร้อนเป็นที่นิยมมากกว่า
การตัดเขา และแนะน�าว่าควรท�าก่อนโคมีอายุถึง 2 เดือน ในออสเตรเลียจ�ากัดการตัดเขาโดยปราศจากยาสลบเฉพาะที่
หรือยาชาเฉพาะสัตว์ที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน (LaFontaine, 2002) ลูกโคที่ประสบความเจ็บปวดและความเครียดน้อย
กว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อน้อยกว่า และมีอัตราการเจริญเติบโตดีกว่าเมื่อการตัดเขาท�าเมื่อสัตว์อายุน้อยมาก 
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(Newman, 2007)  Stafford และ Mellor (2005) พบว่าการใช้ยาสลบเฉพาะที่สามารถก�าจัดพฤติกรรมการหลุดหนี 
ที่เกี่ยวข้องกับข้ันตอนการตัดเขาได้จริง และพบการตอบสนองของคอร์ติซอลต่อการตัดเขามีความล่าช้า 2 ชั่วโมง   
เมื่อเป็นไปได้สนับสนุนให้ใช้ยาสลบเฉพาะที่ส�าหรับการตัดเขา มีข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองการตัดเขาอยู่ใน ข้อแนะน�า 
ของ AVMA เรื่องการตอนและการตัดเขา (2008) และในบทที่ 10 แกะและแพะ

เมื่อเลือกใช้โคพันธุ ์มีเขา การหยุดการงอกของเขา (การตัดเขาออก) ควรท�าภายใต้การควบคุมของผู้มี
ประสบการณ์ด้วยเทคนิคถูกต้อง (Ensminger, 1970; Battaglia and Mayrose, 1981) ควรตัดปุ่มเขาออกเมื่อแรกเกิด
หรือภายในหนึ่งเดือนแรกด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การจี้ด้วยเหล็กร้อน การจี้ด้วยสารเคมี ใช้มีดคม หรือเครื่องมือกลที่มี 
ในท้องตลาด แนะน�าอย่างหนักแน่นให้ตัดเขาลูกโคเมื่ออายุน้อยที่สุดเท่าที่ท�าได้

เม่ือจ�าเป็นต้องตัดเขาในโคอายุมากกว่าควรใช้วิธีที่ลดความเจ็บปวดและเสียเลือดและป้องกันการติดเช้ือ  
การตัดเขาควรท�าโดยบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ในวิธีนั้น ควรใช้การจับบังคับอย่างเหมาะสมและยาสลบ 
เฉพาะที่เพื่อควบคุมความเจ็บปวดเมื่อตัดเขาโคอายุมากกว่าหนึ่งเดือน (>50 กก) หลังการตัดเขาควรติดตามดูว่ามีเลือด
ออกและการติดเชื้อ ควรตัดเขาโคโตเต็มวัยถ้าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อสัตว์ร่วมฝูงหรือมนุษย์ การตัดเขาอาจกด 
การเจริญเติบโตของโค (Loxton et al., 1982)

ในกรณีที่โรงนอนและคอกมีที่ว่างกว้างขวาง (เช่น เป็น 2 เท่าของที่พื้นที่แนะน�า) อาจพิจารณาการตัดแต่ง 
ปลายเขา (ตัดปลายทิ้งเท่านั้น) เป็นวิธีทางเลือก เพ่ือลดโอกาสเกิดฟกช�้าหรือบาดเจ็บของสัตว์ร่วมคอก อย่างไรก็ดี 
Ramsay และคณะ (1976) รายงานว่าหลังการขนส่ง การฟกช�้าของซากมีบ่อยในโคที่ตัดปลายเขาเท่ากันกับโคมีเขา

วิธีการท�าเครื่องหมายบนตัวสัตว์
การท�าเครื่องหมายระบุตัวสัตว์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการวิจัย เอื้อต่อการเก็บข้อมูล และช่วยในการ

สังเกตอาการเป็นประจ�าและการท�าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ซ�้าอีกครั้ง วิธีการท�าเครื่องหมายบนตัวสัตว์ ได้แก่ การแต้ม
สีบนผิวหนัง การติดเบอร์หู การสัก การตีตราร้อน การตีตราเย็น และการท�าเครื่องหมายทางอิเลคโทรนิค ใช้การ 
ติดเบอร์หูได้ดีที่สุดร่วมกับวิธีการท�าเครื่องหมายอย่างถาวรมากกว่า เช่น การสัก หรือตีตรา เพราะว่าบางครั้งเบอร์ที่หู
หลุดหาย การตีตราร้อนบนผิวหนังใช้เป็นวิธีระบุตัวสัตว์ อย่างไรก็ดี การสูญเสียมูลค่าของหนังสัตว์ และจากการศึกษา
พบว่าการตีตราเย็นเจ็บน้อยกว่าการตีตราร้อน (Lay et al., 1992; Schwartzkopf-Genswein et al., 1997) ท�าให้เริ่มต้น
ลดการตีตราร้อน และพิจารณาวิธีทางเลือกทดแทนการตีตราร้อน อย่างไรก็ตาม สีของผิวหนังและขนตลอดจนการเข้า
ถึงการใช้ไนโตรเจนเหลวหรือน�้าแข็งแห้งท่ีมีจ�ากัดในการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมอาจมีผลต่อการตีตราเย็นอย่าง 
มคีณุภาพได้ ในบางพ้ืนทีก่�าหนดการตีตราตามกฎหมาย ทัง้ตราร้อนและตราเยน็ควรท�าโดยบุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรม
เพื่อลดการสัมผัสผิวหนังกับตราประทับให้ถูกเฉพาะที่ต้องการให้เกิดตราเท่านั้น การจัดต้ังระบบการท�าเครื่องหมาย 
สัตว์แห่งชาติ (NAIS) ในรูปแบบที่เห็นด้วยตา (แผ่นป้าย) หรือ การท�าเครื่องหมายด้วยป้ายติดหูท่ีมีคล่ืนวิทยุ (RFID)  
เป็นวธิกีารท�าเครือ่งหมายสตัว์เพิม่เตมิ เพราะระบบนีจ้ะกลายเป็นมาตรฐานของโคทุกตวัโดยเป็นส่วนหนึง่ของโปรแกรม
แห่งชาติ ผู้จัดการโคเนื้อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝูงสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยในประเทศควรปฏิบัติตามข้อแนะน�าที่ก�าหนด

การติด (ฉีดหรือฝัง)
การฉีดหรือฝังส�าหรับโคที่ใช้ในการวิจัยเป็นการปฏิบัติเพื่อการให้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตและเป็นวิธีการ 

ให้สารทดสอบที่ท�าได้  ควรท�าอย่างถูกวิธีและในต�าแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อการดูดซึมอย่างถูกต้องและการตอบสนองอย่าง
สูงสุด  ตามวิธีดั้งเดิมอุปกรณ์ดังกล่าวถูกฉีดหรือฝังไว้ใต้ผิวที่ต�าแหน่งกึ่งกลางหนึ่งในสามส่วนด้านหลังของใบหู อย่างไร
กด็อีาจต้องมีต�าแหน่งทดแทนตามทีร่ะบใุนโปรโตคอลการวจิยั ก�าหนดให้ท�าการฆ่าเชือ้ทีต่�าแหน่งติดอปุกรณ์เพือ่ป้องกนั
การตดิเชือ้ ควรใส่ใจระมดัระวงัไม่ท�าให้หลอดเลอืดใหญ่หรือกระดูกอ่อนของหูบาดเจบ็เมือ่ท�าการฝังท่ีต�าแหน่งหู ก�าหนด
ให้ใช้วิธีปฏิบัติจัดการอย่างดีที่สุดในการใช้อุปกรณ์การฉีดหรือฝังและวิธีการจับเข็มที่ถูกต้องโดยบุคลากรที่ได้รับการ 
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
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การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มพูนส�าหรับสภาพแวดล้อมของโคเนื้ออ้างถึงในบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

การจับและการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจับและการขนส่งโคเนื้ออ้างถึงในบทที่ 5 การจับและการขนส่งสัตว์

ข้อค�านึงพิเศษ

สถานที่ส�าหรับห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด
สถานการณ์การวิจัยและการสอนบางอย่างต้องการให้เลี้ยงโคเนื้อภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด 

อาจเกบ็โคในคอกเมตาบอลิซมึ อปุกรณ์บงัคบัหวัโค ห้องส�าหรบัศกึษาการหายใจ หรอืห้องส�าหรบัศกึษาสภาพแวดล้อม 
ควรหลีกเลี่ยงการให้โคอยู่ในสถานที่เหล่านี้ยกเว้นโปรโตคอลการทดลองก�าหนด (เช่น การเก็บปัสสาวะ หรืออุจจาระ
อย่างสมบูรณ์ การเก็บตัวอย่างบ่อยๆ หรือการควบคุมสภาพแวดล้อม) และควรใช้เวลาน้อยท่ีสุดเท่าที่จ�าเป็น 
เพื่อวัตถุประสงค์การสอนหรือการวิจัย โคที่ถูกจับ หรืออยู่คอกชั่วขณะในที่แออัด ถูกรบกวนบ่อยๆ หรืออยู่ใกล้ชิด 
กับมนุษย์ หรืออยู่ในสภาวะที่ไม่คุ้นเคย หรือสภาพห้องปฏิบัติการหรือการสอนควรมีอารมณ์สงบและให้ปรับตัวกับ 
การสัมผัสกับบุคลากรผู้ดูแลสัตว์บ่อยๆ และกับสภาวะต่างๆ เหล่านี้ซึ่งสามารถมีผลในทางตรงกันข้ามต่อสัตว์  
ในบางกรณี อาจเป็นการดีถ้าฝึกสัตว์ให้คุ้นเคยกับเชือกจูง เวลาที่ใช้ในการเตรียมโคเพ่ือการใช้ในห้องปฏิบัติการช่วย
ปรับปรุงคุณภาพการวิจัยและความปลอดภัยต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ ไม่ควรแยกให้โคอยู่ต่างหากยกเว้นได้รับอนุมัต ิ
โดยคณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์เพื่อความต้องการของการทดลองโดยเฉพาะ เมื่อท�าได้ โคควรเห็นโคตัวอื่น

ยกเว้นโปรโตคอลการทดลองมีความต้องการแสงสว่าง เป็นพิเศษ ควรออกแบบห้องส�าหรับสัตว์ทุกห้องเพื่อ 
ลดการผันแปรความเข้มของแสง  ความเข้มแสงต�่าสุดระหว่างช่วงเวลาสว่างส�าหรับโคที่เลี้ยงอย่างเข้มงวดคือ 70 ลักซ์ 
(Manser, 1994)  ถ้าเป็นไปได้ควรใช้วงจรกลางวนักลางคืนสว่างและมดื และก�าหนดแผนมาตรฐานประจ�าวนั (Wiepkema, 
1985) ควรก�าจัดสิ่งขับถ่ายออกจากห้องปฏิบัติการแบบปิดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง ควรล้างซองหรือคอกอย่างถ่ีถ้วน
เมือ่เร่ิมต้นการทดลองแต่ละครัง้ ถ้าสิง่ขบัถ่ายหรอืสิง่แปลกปลอม เช่น การท�าความสะอาดทกุวนัไม่สามารถก�าจดัอาหาร
ที่เหลือ การล้างเพิ่มเติมระหว่างการทดลองอาจจ�าเป็น วิธีการเก็บมูลสัตว์และปัสสาวะของโคในคอกเมตาบอลิซึม 
อุปกรณ์บังคับหัวโค และห้องทดลองขึ้นอยู่กับการออกแบบและการก่อสร้างหน่วยนั้น การจัดการเพิ่มเติมอาจจ�าเป็น
เพื่อเก็บรักษาสัตว์ให้สะอาดเมื่อพวกมันเลี้ยงอยู่ในคอกหรืออุปกรณ์บังคับ อาจจ�าเป็นต้องล้างและแปรงขนเป็นประจ�า
เพื่อรักษาความสะอาดและหลีกเลี่ยงการมีแมลงวัน  ควรมีคอก ซองและอุปกรณ์บังคับขนาดใหญ่พอเพื่อให้โคยืนขึ้น
หรือนอนลงโดยไม่ล�าบากและควรมีความยาวพอเพื่อให้โคยืนได้ในท่าปกติ

ด้วยเหตท่ีุมค่ีาใช้จ่ายอันเกีย่วข้องกบัระบบการระบายอากาศทศิทางเดยีวในสถานท่ีซึง่สภาพแวดล้อมถกูควบคมุ 
มักพบมีการไหลเวียนกลับของอากาศออกจากห้องสัตว์เพียงบางส่วน (มากถึง 80%) และยอมรับได้ในการศึกษาหลาย
อย่าง การบ�าบดัอากาศจ�าเป็นในสถานทีท่ีอ่อกแบบเพือ่การน�าอากาศขับออกบางส่วนแม้เพยีงเลก็น้อยกลบัมาใช้ซ�า้อกี
เพื่อก�าจัดสารมีกลิ่น ก๊าซ และฝุ่นละออง

โคทีเ่ลีย้งในสภาพแวดล้อมควบคมุของห้องปฏบัิตกิารบางแห่งถูกจ�ากัดกิจกรรมมากกว่าโคทีอ่ยูใ่นภาคการผลติ 
เวลาที่โคอาจอยู่ในอุปกรณ์บังคับ คอกเมตาบอลิซึมหรือสภาพแวดล้อมห้องก่อนการปล่อยสู่คอกหรือสู่แปลงภายนอก
เพื่อการออกก�าลังกายเพิ่มเติมไม่ควรนานเกินความจ�าเป็น ในการศึกษาควรพิจารณาโอกาสต่างๆ เพื่อการออกก�าลัง
กายเป็นประจ�า ถ้าไม่ขัดขวางโปรโตคอลการทดลอง  ต้องดูแลการย้ายสัตว์จากห้องปฏิบัติการไปสู่สภาพแวดล้อม
ภายนอกเพื่อการออกก�าลังกาย เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างมาก  ถ้าโคต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติ
การเช่นน้ีนานมากกว่า 3 สัปดาห์ จึงควรใส่ใจเฉพาะต่อการตื่นตัวของสัตว์ ความอยากอาหาร ปริมาณมูลสัตว ์
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และปัสสาวะ และสภาพของตีน ขาและข้อตีนสัตว์  ควรใช้เสื่อยางหรือสิ่งทดแทนอื่นเพ่ือเพิ่มความสบายของโค 
ที่อยู่เป็นเวลานานบนพื้นแข็ง

การดูแลโคเนื้อที่ผลิตมาจากการพันธุวิศวกรรมและการโคลน และการใช้โคเนื้อในการวิจัยชีวการแพทย์
การที่โคเน้ือมีขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการดูแล และการใช้สัตว์ตัวแบบทดแทนในการวิจัยชีวการแพทย์การใช้ 

โคเนื้อเพื่องานนี้จึงลดลงอย่างมาก ถึงกระนั้นโคเนื้อก็มีบทบาทเพื่อความเข้าใจโรคต่างๆ ได้แก่ โรคการสะสมไลโซโซม 
(เช่น mannosidosis) และ hemochromatosis (การมีเหล็กมากเกินไป)  โรคซึ่งมีพื้นฐานทางพันธุกรรมมักเหมือนกับโรค
ต่างๆ พบในมนุษย์ ดังนั้นโคเนื้ออาจมีคุณค่าอย่างมาก เป็นสัตว์ตัวแบบในการวิจัยชีวการแพทย์บางกรณี  นอกจากนี้
การใช้โค (แม้ว่ามกัใช้โคนมมากกว่าโคเน้ือ) เป็น bioreactors ส�าหรบัเภสชัภณัฑ์เป็นผลติผลจากจนีของมนุษย์ (“pharming”) 
ในน�้านม เลือด ปัสสาวะหรือเนื้อเยื่ออาจขยายการใช้โคเนื้อเพิ่มมากขึ้นเพื่อการประยุกต์ทางชีวการแพทย์  มาตรฐาน
ส�าหรับการดูแลและสวัสดิภาพของโคเนื้อที่ใช้ในการวิจัยชีวการแพทย์ควรเป็นเช่นเดียวกันกับที่ใช้กับโคเนื้อทั้งหมด 
อย่างไรกต็ามสถาบนัหรอืหน่วยงานทีใ่ห้ทนุชวีการแพทย์อาจต้องให้ท�าตามข้อก�าหนดเพือ่โคเนือ้ทีใ่ช้ในการวจิยัชวีการ
แพทย์ เมื่อเริ่มการศึกษาโรคอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกหนือจากการมีวิธีด�าเนินการที่เข้มงวด โดยสอดคล้องกับ
ข้อแนะน�าส�าหรับเป็นทางเลือกทดแทน ให้เป็นบรรทัดฐานส�าหรับคณะกรรมการเพื่อสอดส่องดูแลส�าหรับการรายงาน 
วิธีด�าเนินการสังเกตและการดูแลเพ่ิมเติมด้วยการปฏิบัติที่เข้มงวดมากขึ้นโดยสอดคล้องกับสิ่งทดแทนบรรทัดฐานของ
คณะกรรมการก�ากับดูแลเพื่อวีธีการการรายงาน ที่อยู่ การสังเกตและดูแล (เช่น แถลงการณ์บรรทัดฐานการรับประกัน
ของรัฐบาลกลาง คณะกรรมการชีวนิรภัยของสถาบัน การก�าหนดเป็นสัตว์ทดลองหรือสัตว์เพื่อผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจบอก 
วิธีปฏิบัติดูแล) มากกว่าที่ใช้หรือเป็นที่ยอมรับ ภายใต้ระบบการวิจัยเกษตรและการผลิตที่เป็นต้นแบบ

ในบางกรณีมีเทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในห้องปฏิบัติการใช้เพื่อการผลิตโคเนื้อในการวิจัย (โดยพันธุวิศวกรรม  
การโคลน หรืออื่นๆ) การเจริญของตัวอ่อน การปฏิสนธิ การจับต้อง และ/หรือการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนมีความแตกต่าง 
ในรูปร่าง สรีรวิทยา และการแสดงออกของจีนที่แสดงออกในการพัฒนาอย่างส�าคัญ (Farin et al., 2004) ซึ่งอาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดการ (เช่น การสังเกตอาการขณะคลอดลูกบ่อยขึ้น) ตัวอย่างเช่น โคที่ผลิตโดยวิธีนี้อาจมี 
“กลุ่มอาการลูกขนาดใหญ่” และดังนั้นอาจต้องการการช่วยเหลือขณะคลอดลูกมากขึ้น (ดู การจัดการการคลอดลูกยาก)

ภาคเทคโนโลยีชวีภาพของสตัว์ได้เจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่งซ่ึงอาจมผีลโดยตรง (พันธุวศิวกรรม) และโดยอ้อม 
(เช่น การพฒันาวคัซนี) ต่อการวจิยัโคเนือ้ (Jain, 2008) และเป็นส่ิงส�าคัญต้องจดจ�าว่าการเปล่ียนแปลงทางพันธุวศิวกรรม
ของโคเนื้ออาจท�าให้ต้องให้มีการปรับเปล่ียนการปฏิบัติต่อโคเนื้อเช่นกัน ความเกี่ยวข้องกับพันธุวิศวกรรมพบว่ามีผล 
ทีไ่ม่ได้คาดหมายจากการเปล่ียนแปลงจนีในสัตว์ทีไ่ด้รบัการพนัธวิุศวกรรมหลายชนดิ (เช่น เหตกุารณ์ทีม่ต่ีอพนัธวิุศวกรรม
ท�าให้โคเนื้อมีกล้ามเน้ือเพิ่มเป็นสองเท่า Rollin, 1996) ซึ่งต้องการความอุตสาหะของนักวิจัยและพนักงานดูแลสัตว ์
ในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ (Rollin, 1996) อย่างไรก็ดี มาตรฐานโดยทั่วไปของการดูแลที่เกี่ยวข้องกับโคเนื้อที่ได้รับ
พันธุวิศวกรรมหรือการโคลน ควรมีเหมือนกับที่ใช้กับโคเนื้อทุกตัว ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเป็นพิเศษ 
ซ่ึงต้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการภายใต้สภาพแวดล้อมการวิจัยเพ่ือเอื้อต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างเฉพาะเจาะจง   
มีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สัตว์พันธุวิศวกรรมอธิบายในบทที่ 1 และ 2

การุณยฆาต

พืน้คอกปศสัุตว์ ทางเดนิลาดเอียง และทางเดินของสถานทีเ่ก็บรวบรวมผลติภณัฑ์จะถูกก่อสร้างและบ�ารงุรกัษา
เพื่อให้ปศุสัตว์ยืนทรงตัวได้ดี (CFR, 2006)โดยสอดคล้องกับ กฎข้อบังคับการช�าแหละปศุสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม ของ
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐฯ และส�านักงานบริการความปลอดภัยและการตรวจสอบอาหาร (FSIS) (USDA-FSIS, 2003)

ถ้าเก็บสัตว์นานกว่า 24 ชั่วโมง ในกรงทั้งหมดจะต้องมีการให้น�้าและอาหาร ส�าหรับสัตว์ที่อยู่ข้ามคืนท่ีนั่น 
ในคอกจะมีพื้นที่พอเพียงส�าหรับสัตว์ได้นอนลงด้วย (CFR, 2006) เอกสาร ข้อแนะน�าการการุณยฆาตของสัตวแพทย
สมาคมแห่งอเมริกา (AVMA, 2007; current guidelines at http://www.avma.org/) แสดงรายการวิธีการณุยฆาตซึง่เหมาะ
สมส�าหรบัสตัว์เค้ียวเอ้ือง การฉดียาบาบทิเูรตเข้าหลอดเลอืดด�า การใช้โปแตสเซีย่มคลอไรด์ร่วมกับการวางยาสลบทัว่ไป 
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และการยิงให้ทะลุเป็นวิธีการุณยฆาตที่ยอมรับได้ในทุกกรณี วิธีท่ียอมรับได้แบบมีเงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ การฉีดยา 
คลอรอลไฮเดรตเข้าหลอดเลือดด�า (ตามหลังการท�าให้ง่วงซึม) การยิงด้วยปืนที่หัวและการช๊อตด้วยไฟฟ้าในทุกกรณี   
การุณยฆาตควรท�าโดยบุคลากรผู้ได้รับการฝึกอบรม

ไม่สามารถใช้สารต่างๆ ทีมี่ผลตกค้างในเน้ือเยือ่ส�าหรบัการณุยฆาตสตัว์เค้ียวเอือ้งทีจ่งใจเป็นอาหารของมนษุย์
หรือสัตว์  ยกเว้นสารเหล่านั้นผ่านการอนุมัติโดยส�านักงานอาหารและยา  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมี 
ชนดิเดยีวทีใ่ช้ท�าการณุยฆาตสตัว์ทีเ่ป็นอาหารในปัจจบัุน (สุกรเป็นหลัก) ซึง่ไม่น�าไปสู่การตกค้างในเนือ้เยือ่ มกัไม่แนะน�า
การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส�าหรับการุณยฆาตสัตว์ใหญ่กว่า ซากของสัตว์ที่ถูกการุณยฆาตด้วยยาบาบิทูเรตอาจ 
ยังมีสารตกค้างที่มีอันตราย และควรก�าจัดซากสัตว์นี้ด้วยวิธีซึ่งป้องกันพวกมันจากการบริโภคโดยมนุษย์หรือสัตว์

จัดให้มีคอกที่ปกปิดพอเพียงส�าหรับปศุสัตว์ที่ตาย เป็นโรคและพิการเพื่อป้องกันพวกมันจากสภาพอากาศ 
เลวร้ายต่างๆ (CFR, 2006)  สัตว์ที่เจ็บป่วยรักษาไม่ได้หรือบาดเจ็บอยู่ในความเจ็บปวดหรือทรมานอย่างเรื้อรัง 
ควรถูกการุณยฆาตอย่างมีมนุษยธรรมโดยเร็วท่ีสุดเมื่อพวกมันได้รับการวินิจฉัยและมีความสอดคล้องกับวิธีด�าเนินการ
ที่ AVMA แนะน�า (1993)  ควรท�าการก�าจัดซากเหล่านั้นทันท่ีให้เสร็จสิ้นโดยผู้ให้บริการเป็นการค้าหรือโดยวิธีอื่นๆ  
(เช่น การฝัง การท�าเป็นปุ๋ยหรือการเผาในเตาเผา) โดยสอดคล้องกับค�าสั่งและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

Adams, D. C., T. C. Nelsen, W. L. Reynolds, and B. W. Knapp. 1986. Winter grazing activity and forage intake of range cows 
in the northern Great Plains. J. Anim. Sci. 62:1240–1246.

Albright, J. L. 1993. Dairy cattle husbandry. Page 99 in Livestock Handling and Transport. T. Grandin, ed. CAB Int., Wallingford, 
UK.

Amundson, J. L., T. L. Mader, R. J. Rasby, and Q. S. Hu. 2006. Environmental effects on pregnancy rate in beef cattle. J. 
Anim. Sci. 84:3415–3420.

AVMA. 1993. Report of the AVMA Panel on Euthanasia. J. Am. Vet. Med. Assoc. 202:229–249.
AVMA. 2007. AVMA Guidelines on Euthanasia. June, 2007. http://www.avma.org/issues/animal_welfare/euthanasia.pdf.
AVMA. 2008. Policy: Castration and dehorning of cattle. April, 2008. http://www.avma.org/issues/policy/animal_welfare/

dehorning_cattle.asp.
Battaglia, R. A., and V. B. Mayrose, eds. 1981. Handbook of Livestock Management Techniques. Burgess Publ. Co., Minneapolis, 

MN.
Beatty, D. T., A. Barnes, E. Taylor, D. Pethick, M. McCarthy, and S. K. Maloney. 2006. Physiological responses of Bos taurus 

and Bos indicus cattle to prolonged, continuous heat and humidity. J. Anim. Sci. 84:972–985.
Beverlin, S. K., K. M. Havstad, E. L. Ayers, and M. K. Petersen. 1989. Forage intake responses to winter cold exposure of 

free-ranging beef cows. Appl. Anim. Behav. Sci. 23:75–85.
Boyles, S. L., S. C. Loerch, and G. D. Lowe. 2007. Effects of weaning management strategies on performance and health of 

calves during feedlot receiving. Prof. Anim. Sci. 23:637–641.
Brown-Brandl, T. M., R. A. Eigenberg, and J. A. Nienaber. 2006. Heat stress factors of feedlot heifers. Livest. Sci. 57–68.
Buffington, D. E., A. Colazon-Arocho, G. H. Canton, and D. Pitt. 1981. Black globe-humidity index (BGHI) as comfort equation 

for dairy cows. Trans. ASAE 24:711–714.
CFR. 2006. Title 9: Animals and Animal Products. Chapter III: Food Safety and Inspection Service, Department of Agriculture. 

Part 313: Humane Slaughter of Livestock. Acquired from: http://a257.g.akamaitech.net/7/257/2422/14mar20010800/
edocket.access.gpo.gov/cfr_2003/pdf/9CFR313.2.pdf.

Chase, C. C., Jr., R. E. Larsen, R. D. Randel, A. C. Hammond, and E. L. Adams. 1995. Plasma cortisol and white blood cell 
responses in different breeds of bulls: A comparison of two methods of castration. J. Anim. Sci. 73:975–980.

CVMA. 1996. Castration, tail docking, dehorning of farm animals. Acquired from: http://canadianveterinarians.net/ShowText.
aspx?ResourceID=48.



 โคเนื้อ 95

Davis, M. S., T. L. Mader, S. M. Holt, and A. M. Parkhurst. 2003. Strategies to reduce feedlot cattle heat stress: Effects on 
tympanic temperature. J. Anim. Sci. 81:649–661.

Degen, A. A., and B. A. Young. 1990a. The performance of pregnant beef cows relying on snow as a water source. Can. J. 
Anim. Sci. 70:507–515.

Degen, A. A., and B. A. Young. 1990b. Average daily gain and water intake in growing beef calves offered snow as a water 
source. Can. J. Anim. Sci. 70:711–714.

Eigenberg, R. A., T. M. Brown-Brandl, J. A. Nienaber, and G. L. Hahn. 2005. Dynamic response indicators of heat stress in 
shaded and non-shaded feedlot cattle, Part 2: Predictive relationships. Biosys. Eng. 91:111–118.

Ensminger, M. E. 1970. The Stockmen’s Handbook. 4th ed. Interstate Printers & Publ. Inc., Danville, IL.
Ensminger, M. E. 1983. Animal Science. 5th ed. Interstate Printers & Publ. Inc., Danville, IL.
Farin, C. E., P. W. Farin and J. A. Piedrahita. 2004. Development of fetuses from in vitro-produced and cloned bovine embryos. 

J. Anim. Sci. 82(E Suppl.):E53–E62.
Farm Animal Welfare Council. 1981. Advice to Agricultural Ministers of Great Britain on the Need to Control Certain Mutilations 

on Farm Animals. Farm Animal Welfare Council, Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Middlesex, UK.
Fraser, A. F., and D. M. Broom. 1990. Cattle welfare problems. Pages 350–357 in Farm Animal Behaviour and Welfare. Bailliere-

Tindall, London, UK.
Fusco, M., J. Holechek, A. Tembo, A. Daniel, and M. Cardenas. 1995. Grazing influences on watering point vegetation in the 

Chihuahuan desert. J. Range Manage. 48:32–38.
Gaughan, J. B., T. L. Mader, S. M. Holt, M. J. Josey, and K. J. Rowan. 1999. Heat tolerance of Boran and Tuli crossbred 

steers. J. Anim. Sci. 77:2398–2405.
Gaughan, J. B., T. L. Mader, S. M. Holt, and A. Lisle. 2008. A new heat load index for feedlot cattle. J. Anim. Sci. 86:226–234.
Gibb, D. J., K. S. Schwartzkopf-Genswein, J. M. Stookey, J. J. McKinnon, D. L. Godson, R. D. Wiedmeier, and T. A. McAllister. 

2000. Effect of a trainer cow on health, behavior, and performance of newly weaned calves. J. Anim. Sci. 78:1716–1725.
Hafez, E. S. E., ed. 1975. The Behavior of Domestic Animals. 3rd ed. Williams & Wilkins, Baltimore, MD.
Hahn, G. L. 1985. Management and housing of farm animals in hot environments. Pages 151–174 in Stress Physiology in 

Livestock. Vol. 2. M. Yousef, ed. CRC Press, Boca Raton, FL.
Hahn, G. L. 1995. Environmental influences on feed intake and performance of feedlot cattle. Pages 207–225 in Proc. Symp.: 

Intake by Feedlot Cattle. Publ. 942. Oklahoma Agric. Exp. Stn., Stillwater.
Hahn, G. L., T. L. Mader, and R. A. Eigenberg. 2003. Perspective on development of thermal indices for animal studies and 

management. Pages 31–45 in Proc. Symp.: Interactions Between Climate and Animal Production. EAAP Technical 
Series No. 7. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands.

Henry, C., T. Mader, G. Erickson, R. Stowell, J. Gross, J. Harner, and P. Murphy. 2007. Planning new cattle feedlots. EC777. 
University of Nebraska Extension, Lincoln.

Holechek, J. L., R. D. Pieper, and C. H. Herbel. 1995. Range Management—Principles and Practices. 2nd ed. Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, NJ.

Jain, K. K. 2008. Animal Biotechnology: Technologies, Companies and Markets. A Jain PharmaBiotech Report. Acquired from: 
http://www.pharmabiotech.ch/reports/animalbiotech/

Krysl, L. J., and R. C. Torell. 1988. Winter stress conditions in beef cattle. Nevada Coop. Ext. Fact Sheet 88–13. Univ. Nevada-
Reno, Reno.

La Fontaine, D. 2002. Dehorning and castration of calves under six months of age. Agnote. Acquired from: https://transact.
nt.gov.au/ebiz/dbird/TechPublications.nsf/C5AF1480C26CC23269256EFE004F648E/$file/804.pdf?OpenElement

Lay, D. C., T. H. Friend, R. D. Randel, C. L. Bowers, K. K. Grissom, and O. C. Jenkins. 1992. Behavioral and physiological 
effects of freeze or hot-iron branding on crossbred cattle. J. Anim. Sci. 70:330–336.

LCI. 1970. Patterns of transit losses. Livestock Conservation Inc., Omaha, NE. 
Loxton, I. D., M. A. Toleman, and A. E. Holmes. 1982. The effect of dehorning Brahman crossbred animals of four age groups 

on subsequent body weight gain. Aust. Vet. J. 58:191–193.



บทที่ 696

Mader, T. L. 2003. Environmental stress in confined beef cattle. J. Anim. Sci. 81(E Suppl. 2):1–10.
Mader, T. L., J. M. Dahlquist, G. L. Hahn, and J. B. Gaughan. 1999. Shade and wind barrier effects on summer-time feedlot 

cattle performance. J. Anim. Sci. 77:2065–2072.
Mader, T. L., and M. S. Davis. 2004. Effect of management strategies on reducing heat stress of feedlot cattle: Feed and water 

intake. J. Anim. Sci. 82:3077–3087.
Mader, T. L., M. S. Davis, and T. Brown-Brandl. 2006. Environmental factors influencing heat stress in feedlot cattle. J. Anim. 

Sci. 84:712–719.
Mader, T. L., M. S. Davis, and J. B. Gaughan. 2007. Effect of sprinkling on feedlot microclimate and cattle behavior. Int. J. 

Biometeorol. 51:541–551.
Mader, T. L., L. R. Fell, and M. J. McPhee. 1997. Behavior response of non-Brahman cattle to shade in commercial feedlots. 

Pages 795–802 in Proc. 5th Int. Livest. Environ. Symposium. ASAE, St. Joseph, MI.
Mader, T. L., D. Griffin, and G. L. Hahn. 2000. Managing Feedlot Heat Stress. Univ. Nebraska Cooperative Extension Publ. 

G00–1409-A. Lincoln, NE.
Manser, C. E. 1994. The influence of factors associated with lighting on the welfare of farm animals. Dept. Clinical Veterinary 

Medicine, Univ. Cambridge, Cambridge, UK.
McDonough, S. P., C. L. Stull, and B. I. Osburn. 1994. Enteric pathogens in intensively reared veal calves. Am. J. Vet. Res. 

55:1516–1520.
Mench, J. A., J. C. Swanson, and W. R. Strickland. 1990. Social stress and dominance among group members after mixing 

beef cows. Can. J. Anim. Sci. 70:345–354. 
Mitlöhner, F. M., M. L. Galyean, and J. J. McGlone. 2002. Shade effects on performance, carcass traits, physiology, and behavior 

of heat-stressed feedlot heifers. J. Anim. Sci. 80:2043–2050.
Mitlöhner, F. M., J. L. Morrow, J. W. Dailley, S. C. Wilson, M. L. Galyean, M. F. Miller, and J. J. McGlone. 2001. Shade and 

water misting effects on behavior, physiology, performance, and carcass traits of heat-stressed feedlot cattle. J. Anim. 
Sci. 79:2327–2335.

Moloney, V., J. E. Kent, and I. S. Robertson. 1995. Assessment of acute and chronic pain after different methods of castration 
of calves. Appl. Anim. Behav. Sci. 46:33–48.

Mounier, L., I. Veissier, and A. Boissy. 2005. Behavior, physiology and performance of bulls mixed at the onset of finishing to 
form uniform body weight groups. J. Anim. Sci. 83:1696–1704.

MWPS. 1987. Beef Housing and Equipment Handbook. 4th ed. MWPS, Iowa State Univ., Ames. 
NCR 206. 2005. Proc. Managing and Marketing Quality Holstein Steers. Univ. Minnesota Extension Service, Minneapolis. 
Newman, R. 2007. Branding, castration and dehorning. A Guide to Best Practice Husbandry in Beef Cattle. Meat & Livestock 

Australia, North Sydney, NSW, Australia.
NOAA. 1976. Livestock hot weather stress. Operations Manual Letter C-31–76. NOAA, Kansas City, MO.
NRC. 1987. Predicting Feed Intake of Food-Producing Animals. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
NRC. 1996. Nutrient Requirements of Beef Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
NWS. 2008. National Weather Service. 2008. Windchill chart. http://www.weather.gov/os/windchill/index.shtml. 
Pohl, S. 2002. Reducing feedlot mud problems. Ex 1020, Cooperative Extension, College of Agriculture and Biological Sciences, 

South Dakota State University, Brookings.
Postema, H. J., and J. Mol. 1984. Risk of disease in veal calves: Relationships between colostrum management, serum 

immunoglobulin levels and risk of disease. Zentralbl. Veterinaermed. 31:751–762.
Price, E. O., J. E. Harris, R. E. Borgwardt, M. L. Sween, and J. M. Connor. 2003. Fenceline contact of beef calves with their 

dams at weaning reduces the negative effects of separation on behavior and growth rate. J. Anim. Sci. 81:116–121.
Ramsay, W. R., H. R. C. Meischke, and B. Anderson. 1976. The effect of tipping of horns and interruption of journey on bruising 

in cattle. Aust. Vet. J. 52:285–286.



 โคเนื้อ 97

Robertshaw, D. 1987. Heat stress. Pages 31–35 in Proc. Grazing Livestock Nutrition Conference, Jackson Hole, WY. Univ. 
Wyoming, Laramie.

Rollin, B. E. 1996. Bad ethics, good ethics and the genetic engineering of animals in agriculture. J. Anim. Sci. 74:535–541.
Rust, R. L., D. U. Thomson, G. H. Lonergan, M. D. Apley, and J. C. Swanson. 2007. Effect of different castration methods on 

growth performance and behavior responses of postpubertal beef bulls. Bovine Pract. 41:111–118.
Schwartzkopf-Genswein, K. S., J. M. Stookey, and R. Welford. 1997. Behavior of cattle during hot-iron and freeze branding 

and the effects on subsequent handling ease. J. Anim. Sci. 75:2064–2072.
Stafford, K. J., and D. J. Mellor. 2005. Dehorning and disbudding distress and its alleviation in calves. Vet. J. 169:337–349.
Strickland, W. R., and C. C. Kautz-Scanavy. 1984. The role of behavior in cattle production: A review of research. Appl. Anim. 

Ethol. 11:359–390.
Tennessen, T., M. A. Price, and R. T. Berg. 1985. The social interactions of young bulls and steers after re-grouping. Appl. 

Anim. Behav. Sci. 14:37–47.
Thom, E. C. 1959. The discomfort index. Weatherwise 12:57–59.
Thuer, S., M. G. Doherr, B. Wechsler, S. C. Mellema, K. Nuss, M. Kirchhofer, and A. Steiner. 2007. Effect of local anaesthesia 

on short- and long-term pain induced by two bloodless castration methods in calves. Vet. J. 149:201–211.
Ting, S. T. L., B. Earley, J. M. L. Hughes, and M. A. Crowe. 2003. Effect of ketoprofen, lidocaine local anesthesia, and combined 

xylazine and lidocaine caudal epidural anesthesia during castration of beef cattle on stress responses, immunity, growth 
and behavior. J. Anim. Sci. 81:1281–1293.

USDA-FSIS. 2003. Directive: Humane Handling and Slaughter of Livestock. 6900.2 Revision I. Acquired from: http://www.fsis.
usda.gov/OPPDE/rdad/FSISDirectives/6900.2Rev1.htm

Veissier, I., and P. LeNeindre. 1989. Weaning in calves: Its effects on social organization. Appl. Anim. Behav. Sci. 24:43–54.
Wiepkema, P. R. 1985. Abnormal behaviours in farm animals: Ethological implications. Neth. J. Zool. 35:279–299.
Wildman, B. K., C. M. Pollock, O. C. Schunicht, C. W. Booker, P. T. Guichon, G. K. Jim, T. J. Pittman, T. Perrett, P. S. Morley, 

C. W. Jones, and S. R. Lee. 2006. Evaluation of castration technique, pain management and castration timing in young 
feedlot bulls in Alberta. Bovine Pract. 39:47–49.

Wilson, L. L., and J. R. Dietrich. 1993. Assuring a residue-free food supply: Special-fed veal. J. Am. Vet. Med. Assoc. 202:1730–
1733.

Young, B. A. 1985. Physiological responses and adaptations of cattle. Pages 101–108 in Stress Physiology in Livestock. Vol. 
2. Y. Mohamed, ed. CRC Press, Boca Raton,



98

บทที่ 7: โคนม

โค
นมมีทั้งลูกโค และโครุ่นที่จะเติบโตทดแทนโคสาว แม่โคระยะพักไม่รีดนม แม่โคก�าลังให้น�้านม และโคพ่อพันธุ์ที่ใช้
ส�าหรับการวิจยัและการสอนทีเ่กีย่วข้องกบัผลผลิตน�า้นม  ข้อก�าหนดพืน้ฐานส�าหรบัพทิกัษ์สวสัดภิาพโคนมเป็นระบบ
การสัตวบาลอย่างเหมาะสม ซึ่งตอบสนองต่อความจ�าเป็นท้ังหมดของสัตว์และการจับบังคับสัตว์ท่ีมีมาตรฐานสูง 

(Agriculture Canada, 1990)

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

 การอ�านวยความสดวกทางกายภาพส�าหรับโคนม ควรมีบริเวณที่แห้งและสบาย ส�าหรับให้สัตว์นอนลง (Cook et al., 
2005) มีส่วนช่วยให้โคนอนหลับได้หลายชั่วโมงในแต่ละวันตามที่พวกมันต้องการ งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่าการไหลของเลือด
ไปสู่เต้านมซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับการสร้างน�้านมมีเพิ่มขึ้นเมื่อโคนอน (28%) มากกว่าเมื่อโคก�าลังยืน (Metcalf et al., 1992)
 เกณฑ์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับโคนม ได้แก่ อุณหภูมิสบาย (อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ)  
ความสบายทางกาย (ที่ว่างและพ้ืนผิวสัมผัสซึ่งปลอดการบาดเจ็บ) การควบคุมโรค (มีการระบายอากาศดีและสภาพล้อมรอบ
สะอาด) และปลอดจากความหวาดกลัว โคสามารถเติบโตได้ในเกือบทุกภาคของโลกถ้าพวกมันได้รับเพิงที่พักพิงอย่างพอเพียง
ป้องกันจากลมพัดแรงมากเกินไป จากรังสีที่แผ่จากแสงอาทิตย์ และผลของการรวมตัวของไอน�้าในอากาศ (Webster, 1983)  
โคมีผลผลิตน�้านมลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงเกิน 24°ซ (75°ฟ; West, 2003) หรือต�่ากว่า -12°ซ (10°ฟ) ส�าหรับโคพันธุ์โฮลสไตน  
และพันธุ์บราวสวิส  หรือต�่ากว่า -1°ซ (30°ฟ) ส�าหรับโคพันธุ์เจอซี่ (Yeck and Stewart, 1959; Young, 1981)
 ความเครียดจากความร้อนมีผลกระทบต่อโคมากกว่าความเครียดจากความหนาวเย็น ในสภาพอากาศร้อนสามารถ
เพิ่มผลผลิตน�้านมด้วยการใช้แผงกั้นแสงอาทิตย์ การพ่นน�้าเป็นฝอย การพ่นน�้าเป็นละอองน�้า และวิธีการอื่นที่ท�าให้เย็น  
(Roman-Ponce et al., 1977; Bucklin et al., 1991; Armstrong, 1994; Armstrong and Welchert, 1994) ตลอดจน 
การเปลี่ยนอาหาร (NRC, 1981) อุณหภูมิซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายอย่างคงท่ีท�าให้โคท่ีก�าลังให้น�้านมเหนื่อยล้า แต่การเพ่ิม 
การได้รับพลังงาน (+1%/°ซ) และมากกว่าพลังงานที่สร้างโดยแม่โคสามารถชดเชยอุณหภูมิท่ีต�่าลงรวมท้ังอุณหภูมิท่ีลดต�่าลง
อย่างมาก ในการค�านงึถงึอณุหภมูสิภาพแวดล้อมอย่างมปีระสทิธภิาพจ�าเป็นต้องพจิารณาระดบัความชืน้และปัจจยัความหนาว
จากลมด้วย การปรับตัวต่อความหนาวเย็นมีผลให้โคมีขนหนาข้ึนและมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังมากขึ้น (Curtis, 1983; Holmes 
and Graves, 1994) เพราะว่าโคนมปรับตัวได้ดีต่อสภาพอากาศหนาว สัตว์ที่เลี้ยงสามารถทนได้หากรักษาอุณหภูมิอากาศใน 
โรงเรือนให้เท่ากบัหรอืสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกเลก็น้อย ในขณะเดยีวกนัการให้อตัราการระบายอากาศทีจ่�าเป็นเพือ่รกัษา
ความแตกต่างต�่าสุดนี้น�าไปสู่คุณภาพอากาศที่ดี (Bickert, 2003b) เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่ต้องมีการป้องกันสัตว์จากลมพัดแรง และ
มีที่นอนแห้งท�าให้ขนตัวแห้ง ฟูและชัน ตอบสนองความจ�าเป็นทางโภชนะของสัตว์ และยอมให้สัตว์มีอิสระในการเคลื่อนไหว
 ลูกโคนมแรกเกิดมีอุณหภูมิวิกฤติต�่ากว่าอยู่ที่ 8 ถึง 10°ซ (50°ฟ) (Webster et al., 1978) การกินนมน�้าเหลือง 
ที่มีพลังงานสูงท�าให้สัตว์ปรับตัวได้เร็วต่ออุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ต�่าถึง -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�าพังในกระท่อมกลางแจ้งหรือภายในโรงเรือน ในคอกที่ปูสิ่งรองนอน หรือคอกยกพื้น ถ้าลูกโค
ถูกคุกคามด้วยอุณหภูมิต�่า พวกมันควรได้รับสิ่งปูนอนแห้งและป้องกันจากลมแรง การระบายอากาศอย่างถูกต้องเป็นสิ่งส�าคัญ
อย่างมากในโรงเรอืนปิดทีม่สีตัว์อยูห่ลายตวั กระท่อมควรสะอาดตามหลกัสขุาภบิาลโดยท�าการล้างและตามด้วยการเคลือ่นย้าย
กระท่อมไปที่ต�าแหน่งอื่น หรือปล่อยให้กระท่อมเว้นว่างจากการเลี้ยงลูกโค (Bickert et al., 1994) ในสภาพอากาศร้อนหรือ
ระหว่างฤดูร้อน จ�าเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมกระท่อมของลูกโค หรือบังร่มเพื่อให้มั่นใจว่าลูกโคต้องไม่ประสบความเครียด
จากความร้อนที่สูงมาก
 ระบบทีอ่ยู่และการจดัการผนัแปรอย่างมากขึน้อยูก่บัการใช้ในการวจัิยและการสอนเฉพาะเรือ่ง (Albright, 1983, 1987) 
สถานที่ที่แนะน�าส�าหรับโคนมมีขอบเขตกว้างขวางมากตั้งแต่ทุ่งล้อมร้ัว แปลงปล่อย  และแปลงให้ออกก�าลังกายพร้อมเพิง 
ที่พักร่ม ไปจนถึงโรงเรือนที่บุฉนวนกันความร้อนและมีการระบายอากาศด้วยเครื่องมือพิเศษเพื่อจับบังคับสัตว์ แยกสัตว ์
ออกจากกันและการรักษาโค (Bickert, 2003a) โดยทั่วไปมีการใช้อุปกรณ์ที่ใช้บังคับหัว (หนึ่งอันต่อแม่โคหนึ่งตัว) แปลงปล่อย 
และที่บังแดดในบริเวณอบอุ่นกึ่งแห้งแล้ง  ทุ่งหญ้าและเพิงท่ีพักร่มมักใช้ในบริเวณท่ีอบอุ่นชื้น มีการใช้โรงเรือนท่ีมีการระบาย
อากาศตามธรรมชาตร่ิวมกบัมคีอกอสิระอย่างกว้างขวางท้ังในบรเิวณอบอุน่และหนาวเยน็ มักใช้โรงเรอืนขนาดเลก็กว่าทีบุ่ฉนวน
และมีการระบายอากาศร่วมกับการผูกโคให้ยืนคอกในสภาพอากาศเย็นกว่า
 การวิจัยบุกเบิกแสดงข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ ส�าหรับท่ีอยู่ของแม่โคนมระหว่างฤดูหนาวแทนท่ีจะปล่อยพวกมัน 
ไว้ภายนอก (Plumb, 1893) เพือ่เพิม่พูนสภาพแวดล้อมระหว่างมีอากาศด ีและเพือ่สุขภาพโดยรวมและความเป็นอยูท่ีด่ขีองสตัว์  
ถ้าเป็นไปได้ควรย้ายแม่โคจากคอกในโรงเรือนออกไปสู่แปลงหญ้าที่พวกมันสามารถเลียตัวเองหรือตัวอื่น (Wood, 1977)  
ยืดตัว ผึ่งตัวกลางแดด แสดงพฤติกรรมการเป็นสัดและออกก�าลังกาย (Albright, 1993b) การออกก�าลังกายช่วยลดอุบัติการ
ปัญหาต่างๆ ของขา เต้านมอักเสบ ท้องอืด และความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการคลอด (Gustafson, 1993)
 การเล้ียงแม่โคห่างจากดนิโคลนและสิง่ขับถ่ายช่วยเพิม่ผลผลติของพวกมนั และลดพยาธิภายในร่างกาย และการตดิเช้ือ
ที่ตีน แนวโน้มปัจจุบันและค�าแนะน�ามักนิยมเลี้ยงโคนมตลอดช่วงชีวิตในระยะเวลาให้ผลผลิตบนที่ดินเปล่าไม่ปิดคลุม 
ในภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรฐัฯ และบนพ้ืนคอนกรตีในภาคเหนอืของสหรฐัฯ  พืน้คอนกรตีควรมผิีวหน้าซึง่ให้สตัว์ยนืทรงตวั
ได้ดีแต่ไม่ท�าให้บาดเจ็บ (Albright, 1994, 1995a) ผิวคอนกรีตควรหยาบแต่ไม่แตกแยก และผิวหน้าละเอียดควรเรียบเพียงพอ
เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกของตีนโค การขูดผิวหน้าคอนกรีตมักท�าเพื่อก�าจัดสันขนาดเล็กที่เกิดขึ้นระหว่างการฉาบปิดผิว
 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวของระบบการผลิตอย่างเข้มงวดมีจ�ากัด อย่างไรก็ดีมีการแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับ 
ความสบาย ความเป็นอยู่ที่ดีพฤติกรรม การสืบพันธุ์ และสุขภาพของเต้านม ตีนและขาของแม่โคท่ีอยู่บนพ้ืนคอนกรีตเป็น 
เวลาต่อเนือ่งยาวนาน ควรย้ายแม่โคจากคอนกรตีไปยงัแปลงดนิหรอืทุง่หญ้าเพือ่เป็นการสร้างความปลอดภยัอย่างน้อยระหว่าง
ช่วงเวลานมแห้ง นอกจากนี้ข้อดีเพิ่มเติมคือเมื่อแม่โคอยู่บนดินหรือทุ่งหญ้าตามที่แนะน�า พบว่ามีอัตราและระยะเวลาการเป็นสัด
มีเพิ่มมากขึ้นกว่าแม่โคที่เลี้ยงอยู่บนคอนกรีต (Britt et al., 1986)
 การออกก�าลังกายในช่วงระยะแห้งนมไม่มีผลเสียต่อผลผลิตน�้านมแต่มีผลท�าให้แม่โคแข็งแรง การบังคับให้ออกก�าลัง
กายหลังคลอด ช่วยลดการกินอาหารที่ให้พลังงานและผลผลิตน�้านม ดังน้ันจึงไม่แนะน�าการบังคับสัตว์ออกก�าลังกาย (Lamb  
et al., 1979)
 ค�าแนะน�าส�าหรับการให้โคอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมควบคุมของห้องปฏิบัติการ (เช่น แสง การเก็บของเสีย และ 
ห้องศึกษาเมตาบอลิซึมหรือสภาพแวดล้อม) บทที่ 3 อ้างถึงการสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย

บริเวณ
 ขนาดของบริเวณที่ส�าคัญของโคนมระหว่างพันธุ์และภายในพันธุ์เดียวกันผันแปรตามน�้าหนักน้อยกว่าอายุ อายุและ
สภาพร่างกายของสัตว์ ความยาวล�าตัว และความกว้างของสะโพกตลอดทุกพันธุ์มีขนาดค่อนข้างสม�่าเสมอ (±5%) ที่น�้าหนัก
ระหว่าง 180 และ 450 กก (400 และ 1,000 ปอนด์; ASAE, 1987) ในสหรัฐฯ มากกว่า 94% ของโคนมเป็นพันธุ์โฮลสไตนส์ 
และบริเวณที่แนะน�าส�าหรับลูกโคเพศเมียและโคสาวมักเกี่ยวข้องกับฝูงโคพันธุ์โฮลสไตนส์ (Woelfel and Gibson, 1978; Graves 
and Heinrichs, 1984; Heinrichs et al., 1994; MWPS, 1995) กราฟแสดงการเจริญเติบโตเฉลี่ยตามปกติสัมพันธ์กับขนาด 
เส้นรอบวงของหัวใจ และน�้าหนักที่เพิ่มขึ้นตามอายุสัตว์เมื่อมีชีวิต (Woelfel and Gibson, 1978; Graves and Heinrichs, 1984; 
Heinrichs et al., 1994; MWPS, 1995) 
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 ความยาวของคอกขังเดี่ยวควรยาวกว่าความยาวตัวสัตว์เล็กน้อยซ่ึงถือว่าเป็นระยะความยาวระหว่างกระดูกสะโพก
และส่วนหน้าของไหล่ทั้งสองข้าง (ASAE, 1987) หรือระหว่างกระดูกสะโพกและหน้าอก (Irish and Merrill, 1986) ส�าหรับ 
ความกว้างของซองบังคบัหวัและคอกส�าหรบัผกูยนืโรง ควรมสีดัส่วนความกว้างต่อความยาวคอกอย่างน้อย 0.7 (MWPS, 1985) 
ความกว้างของคอกปล่อยอิสระควรเป็นสองเท่าของความกว้างของสะโพก (Irish and Merrill, 1986) ขนาดเหล่านี้ใช้เป็น 
ค�าแนะน�าส�าหรับโคพันธุ์โฮลสไตนส์ดังแสดงในตาราง 7-1 และ 7-2
 โคนมชอบคอกที่มีขนาดใหญ่และสบายมากกว่า และใช้คอกอิสระ 9 ถึง 14 ชั่วโมงทุกวัน (Schmisseur et al., 1966; 
Irish and Martin, 1983) อาจปรับระบบคอกอิสระส�าหรับการทดลองอาหารโดยการใช้ประตูไฟฟ้า แนะน�าคอกอิสระส�าหรับ
โคนมที่ใช้ในโปรแกรมการสอน การเลี้ยงนาน และการวิจัยส่วนใหญ่ทั่วสหรัฐฯ ขอบเขตของขนาดคอกที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ
แม่โคพันธุ์โฮลสไตนส์โตเต็มวัย (Graves, 1977; MWPS, 2000) แสดงอยู่ในตาราง 7-1 และ 7-2

สิ่งรองนอน
 โคนมขณะพักควรมีที่นอนแห้ง คอกตามปกติควรมีสิ่ง ย ขี้กบและข้าวเปลือก วัสดุรองนอนที่เป็นสารอนินทรีย์  
(ทรายหรือหินปูนป่น) ให้สภาพแวดล้อมซึ่งสนับสนุนการเจริญของเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบน้อยกว่า สิ่งรองนอนท่ีเป็นทราย 
อาจท�าให้แม่โคเย็นกว่าฟางหรือขี้เล่ือย เม่ือเลือกวัสดุส�าหรับรองนอนควรพิจารณาสภาพอากาศที่แตกต่างแต่ละภาคและ 
ตัวเลือกสิ่งรองนอนที่หลากหลาย สิ่งรองนอนควรมีการซึมซับดี ปลอดจากสารเคมีหรือสิ่งตกค้างท่ีเป็นพิษซึ่งอาจท�าอันตราย
ต่อสัตว์หรือมนุษย์ และควรเป็นชนิดที่สัตว์กินไม่ได้ อัตราการใส่เพิ่มหรือการเปลี่ยนสิ่งรองนอนควรเพียงพอเพื่อรักษาให ้
สัตว์แห้ง ควรใช้สิ่งรองนอนแห้งวางบนพ้ืนซองชนิดถาวรท่ีเป็นเสื่อยาง (Albright, 1983) สิ่งรองนอนท่ีเสริมบนพื้นช่วยซึมซับ
ความชื้นและรวบรวมส่ิงขับถ่ายของสัตว์ที่ถูกเหยียบย�่าในซอง เพิ่มความยืดหยุ่นท�าให้ซองสบายมากกว่าและลดโอกาส 
การบาดเจ็บต่างๆ (MWPS, 2000)
 การปูสิ่งรองนอนบนพ้ืนคอกที่แข็ง เช่น คอนกรีต หรือดินอัดแน่นสามารถเป็นที่รองนอนที่สัตว์ชอบ การปู 
วัสดุรองนอนท�าโดยใส่วัสดุรองนอนอัดแน่น 8 ถึง 10 ซม (3 ถึง 4 นิ้ว) และหุ้มห่อด้วยสิ่งทอ (โพลี่โพรไพลีนชนิดหนาหรือ 
วัสดุอื่นที่คล้ายคลึงกัน) อาจใช้ยางตัดละเอียดและแนะน�าใส่ในที่นอน (Underwood et al., 1995) สิ่งรองนอนปริมาณเล็กน้อย 
(ฟางสับ) วางบนที่นอนช่วยรักษาให้ผิวแห้งและแม่โคสะอาด (MWPS, 2000)

การระบายอากาศ
 การระบายอากาศมีผลต่อสภาพแวดล้อมของสัตว์ทุกด้าน (Bickert, 2005) โดยส่วนใหญ่การระบายอากาศมีส่วน 
เกี่ยวพันกับสุขภาพระบบหายใจของสัตว์  คุณภาพของอากาศที่สัตว์หายใจเข้าโดยตรงมีผลกระทบต่อสุขภาพและโรคของสัตว์ 
แต่กระนั้นการระบายอากาศทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ด้านอ่ืนหลายด้านด้วย การะบายอากาศที่ดี 
ในบริเวณที่สัตว์นอนให้น�้านมช่วยรักษาให้สิ่งรองนอนแห้งเป็นหน่ึงปัจจัยซ่ึงส่งผลดีต่อสุขภาพเต้านมเป็นอย่างดี การระบาย
อากาศดีตลอดแนวทางเดินช่วยรักษาพื้นผิวทางเดินให้แห้ง เป็นสภาพซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพตีนของสัตว์อย่างสมบูรณ์และ 
ลดอุบัติเหตุการหกล้ม การระบายอากาศดีอาจน�ามาซ่ึงผลการผลิตมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การรักษาการเคลื่อนของอากาศใน
บรเิวณกนิอาหารท�าให้สตัว์สบายมากขึน้ซึง่มคีวามส�าคญัเป็นพิเศษในสภาพอากาศร้อนโดยเป็นตวัช่วยการกินอาหารแห้ง บรเิวณ
ที่สบายและระบายอากาศอย่างดีสนับสนุนให้สัตว์นอนลงเป็นส่วนส�าคัญต่อสุขภาพสัตว์หลายด้าน (การหมักอาหาร เลือดที ่
ไปเลี้ยงเต้านม)
 การระบายอากาศน�าอากาศภายนอกเข้าสู่โรงเรือนที่มีการสะสมความชื้น ความร้อน และสิ่งปนเปื้อนอื่นท่ีสัตว์ 
สร้างขึน้มาทัง้หมด จากนัน้อากาศถกูระบายออกสูภ่ายนอก การระบายอากาศเป็นกระบวนการแลกเปลีย่นอากาศโดยทีอ่ากาศ
ปนเปื้อนภายในโรงเรือนมีการแลกเปลี่ยนกับอากาศบริสุทธ์ิจากภายนอก เราเน้นเร่ืองส่วนประกอบความช้ืนในอากาศ 
เพื่อก�าหนดอัตราการระบายอากาศที่วัดด้วยความช้ืนสัมพัทธ์ แต่ความช้ืนเป็นเพียงสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถถูกก�าจัดโดยการระบาย
อากาศ นอกจากนี้ยังมีสิ่งปนเปื้อนอื่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วย
 การระบายอากาศเป็นกระบวนการการเจอืจางอย่างแท้จรงิ อากาศเคลือ่นทีผ่่านโรงเรอืนซึง่ตามความจรงิช่วยเจอืจาง
อากาศภายในโรงเรือนและส�าคัญอย่างมากเพื่อเจือจางส่วนประกอบอื่นทั้งหมด การเจือจางลดความเข้มข้นของความชื้น 
และความร้อน การเจือจางยังลดความเข้มข้นของเชื้อก่อโรค ก๊าซอันตรายและฝุ่น และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ที่มีอยู่ในอากาศ
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อีกด้วย อัตราการเจือจางของการระบายอากาศมักแสดงเป็นการแลกเปลี่ยนอากาศต่อหน่ึงหน่วยเวลา ตัวอย่างเช่น อัตรา 
การระบายอากาศที่แลกเปลี่ยนอากาศ 4 ครั้งต่อชั่วโมงแสดงว่าปริมาตรทั้งหมดของที่ว่างที่มีการถ่ายเทอากาศ (เช่น โรงเรือน
แห่งหนึ่ง) แทนท่ีทุกชั่วโมง ตามความจริงแล้วอากาศบางส่วนอาจพัดข้ามส่วนใช้งานของโรงเรือนโดยขึ้นกับรูปทรงเรขาคณิต 
ของพื้นที่ การออกแบบหัวจ่ายที่ควบคุมอากาศเข้าและอื่นๆ ดังนั้นประสิทธิภาพของการระบายอากาศมักไม่เป็น 1.0 แต ่
บางครั้งน้อยกว่า บางทีเป็น 0.65
 เมื่อลดการระบายอากาศลงต�่ากว่าระดับที่แนะน�า มักท�าเพื่อท�าให้โรงเรือนอุ่นขึ้นด้วยความร้อนของสัตว์ซึ่งเป็น 
ความพยายามผิดวิธี แต่น�าความชื้นออกไปน้อยกว่า บางครั้งเกิดผลท�าให้ความชื้นเพิ่มสูงขึ้นตามมาและขาดการระบายอากาศ
อย่างถกูต้อง มักเกดิการควบแน่นของไอน�า้ซึง่สามารถลดโดย 1) การมฉีนวนบใุนโรงเรอืน 2) การใช้ผลของกรนีเฮ้าส์ (greenhouse 

ตาราง 7-1. ตัวเลือกและขนาดที่แนะน�า1 ส�าหรับคอกและซองส�าหรับโคนมที่ใช้ในการวิจัยการเกษตรและการสอน

ส่วนประกอบ ตัวเลือก ขนาด

ลูกโคแต่ละตัว กระท่อมและสนามหรือล่ามเชือก  1.5 ถึง 3 ม2/ตัว  6 ถึง 12 ฟุต2/ตัว 
จนถึงอายุ 2 เดือน [ถึง 91 กก (ถึง 200 ปอนด์)]  คอกปูวัสดุรองนอน 2.2 ถึง 3 ม2/ตัว  24 ถึง 32 ฟุต2/ตัว
จนถึงอายุ 7 เดือน [ถึง 182 กก (ถึง 400 ปอนด์)]  ซอง2 0.6 ถึง 0.8 × 1.5 to 1.8 ม2/ตัว 10 ถึง 15 ฟุต2/ตัว
ลูกโคหย่านมเลี้ยงเป็นกลุ่ม3 กระท่อมย้ายที่ได้ (กระท่อมชั้นยอด)  ม2/ตัว 21 ฟุต2/ตัว
[182 กก (<400 ปอนด์; 3 to 12/กลุ่ม)] และสนาม2

 คอกภายในโรงเรือน 2.3 ถึง 2.8 ม2/ตัว 25 ถึง 30 ฟุต2/ตัว
 ปูด้วยถุงรองนอน 3.1 × 4.9 to 6.1 ม 10 × 16 ถึง 20 ฟุต

 ทางเดินที่เรียบ 3.1 × 2.4 to 3.1 ม 10 × 8 ถึง 10 ฟุต
แม่โคเลี้ยงในคอกเป็นกลุ่ม3 6 ถึง 20 ตัว/กลุ่ม มีคอกอิสระ (ดูตาราง 7-2)
181 ถึง 454 กก (400 ถึง 1,000 ปอนด์) ปูด้วยถุงรองนอน 8 ถึง 12 ม2/t  4 ถึง 6 ฟุต2/cwt
34 ถึง 136 กก (75 ถึง 300 ปอนด์)   1.5 ถึง 5.6 ม2/ตัว 16 ถึง 60 ฟุต2/ตัว

 5. ถึง 8 ม2/t  2.5 ถึง 4 ฟุต2/cwt
 พื้นปูด้วยหินชนวน 4 1.5 ถึง 2.3 ม2/ตัว 16 ถึง 25 ฟุต2/ตัว
 มีพื้นไม่ชัน 
 พื้นและทางเดินมีวัสดุปกคลุม 6 ถึง 8 ม2/t 3 to 4 ฟุต2/cwt

 1.5 ถึง 3 ม2/ตัว 16 ถึง 30 ฟุต2/ตัว
แม่โคแห้งนมและโคสาว  ปูด้วยถุงรองนอนและมีทางเดิน 8 ถึง 12 ม2/t  4 ถึง 6 ฟุต2/cwt
[454 กก (>1,000 ปอนด์]   4 ถึง 9 ม2/ตัว 40 ถึง 96 ฟุต2/ตัว
คอกแม่ตั้งท้องหรือแยก(5% ของแม่โค)5 พื้นไม่ลื่น ปูวัสดุรองนอน 9.3 ถึง 14.ม2/ตัว 100 ถึง 160 ฟุต2/ตัว

 3.1 × 3.1 ถึง 3.7 × 4.3 ม 10 × 10 ถึง 12 × 14 ฟุต
โคเพศผู้ โตเต็มวัยแต่ละตัว คอกมีพื้นขรุขระ 13 ถึง 22.3 ม2/ตัว 140 ถึง 240 ฟุต2/ตัว

 3.1 × 4.3 ม 10 × 14 ฟุต หรือใหญ่กว่า
 คอกผูกเชือก 1.4 × 2.5 ถึง 2.6 ม 54 × 97 ถึง 102 นิ้ว

 ถึง 1.8 × 360 ม  ถึง 72 × 188 นิ้ว
โคก�าลังรีดนม คอกอิสระ (ดูตาราง 7-2)
  คอกผูกเชือก (ดูตาราง 7-2)

 แปลงปรับพื้นแล้ว 9 ม2/ตัว 100 ฟุต2/ตัว

 แปลงปล่อย ไม่ปรับพื้น 46 ม2/ตัว  500 ฟุต2/ตัว

1ขนาดซึ่งไม่รวมทางเข้าส�าหรับอาหารและการท�าความสะอาด
 2โปรโตคอลวิจัยอาจต้องให้มีการใช้คอกเดี่ยวส�าหรับลูกโคแต่ละตัว
 3แหล่งที่แตกต่างกันใช้กลุ่มอายุแตกต่างกัน มีการผันแปรน�้าหนักเพิ่มขึ้นตามอายุ
4พื้นที่ลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น 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)
5นอกเหนือจากคอกแม่ตั้งท้อง แนะน�าให้มีสถานที่ส�าหรับการรักษาและการจับ (Anderson, 1983; Anderson and Bates, 1983; Bates and Anderson, 1983; 

Graves, 1983; Veenhuisen and Graves, 1994; MWPS, 1995)
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effect) 3) การให้ความร้อนเสริม หรือ 4) การลดความชื้นของอากาศภายในโรงเรือน ตัวอย่างเช่น การเพิ่มความร้อนท�าให้ลด
ความชืน้สมัพัทธ์ของอากาศโดยปราศจากความจ�าเป็นต้องแลกเปลีย่นอากาศ การเพิม่ปรมิาณความชืน้ในอากาศอย่างมากเป็น
ไปได้และถ้าท�าให้อากาศร้อนขึ้น จึงท�าให้ความช้ืนสัมพัทธ์คงอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ ดังนั้นถ้าวัดความช้ืนสัมพัทธ์เป็นค่าของ
คุณภาพอากาศอาจดูเหมือนมีค่าของคุณภาพอากาศน่าพอใจ อย่างไรก็ตามแม้ว่าความชื้นส่วนเกินอาจไม่ปรากฎ การลดการ
เจอืจางมผีลจรงิในการเพิม่ความเข้มข้นของจลุชีพก่อโรค ก๊าซและฝุน่อนัตราย และกลิน่ทีไ่ม่พงึปรารถนา ถ้าละเลยการเพิม่เหล่า
นี้จะไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพสัตว์ได้
 ในฤดูหนาวการระบายอากาศน้อยลงกว่าที่ควรเป็นการคุกคามรุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งต่อสภาพแวดล้อมของสัตว์ การ
ออกแบบอย่างไม่ถูกต้องและการจัดการอย่างผิดวิธีอาจเป็นเหตุผลท่ีการระบายอากาศในฤดูหนาวบกพร่องท�าให้กระทบต่อ
สุขภาพสัตว์ ปัญหามักเกิดระหว่างฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศมีฝนตก และวันที่
อากาศตอนกลางวันอุ่นร่วมกบัมีอากาศกลางคนืหนาวเยน็ มีค�าแนะน�าอย่างเฉพาะเจาะจงส�าหรบัการออกแบบระบบการระบาย
อากาศ (MWPS, 2000) โดยทั่วไปมีการระบายอากาศขั้นต�่าด้วยอัตราคงที่อย่างต่อเนื่องในฤดูหนาว ซึ่งมีค่าที่อย่างน้อย 4 ถึง 
6 ครั้งต่อชั่วโมง อัตราการระบายอากาศในฤดูร้อนอาจมีมากถึง 90 ครั้งต่อชั่วโมง
 การคงคุณภาพอากาศทีดี่เป็นหลกัเกณฑ์พืน้ฐานของสภาพแวดล้อมของสขุภาพด ีซึง่มกีารระบายอากาศเป็นหลกั การ
ระบายอากาศท�าให้อากาศภายในโรงเรอืนเจอืจางลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มัน่ใจได้ว่าในอากาศทีส่ตัว์หายใจมสีิง่ปนเป้ือนทัง้หมด
ที่มีผลเสียต่อสุขภาพสัตว์ที่ความเข้มข้นต�่า

รูปแบบที่อยู่
 ในสภาพอากาศหนาวเย็น โรงเรือนที่มีซองบังคับหัวและคอกส�าหรับผูกยืนเหมาะสมกับฝูงแม่โคก�าลังรีดน�้านม  
50 หรือ 60 ตัว อย่างไรก็ดีโรงเรือนแบบมีคอกเป็นวิธีที่ใช้แรงงานมากส�าหรับการรีดน�้านมและการให้อาหาร คอกปล่อยอิสระ
หรือคอกผูกเป็นวิธีที่นิยมมากกว่าซองบังคับหัว เมื่อแม่โคอยู่ในคอกผูกต้องเพิ่มการก�าจัดสิ่งปฏิกูลออกไปสม�่าเสมอ และอย่าง
ถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของหัวนมและช่องอวัยวะสืบพันธุ์ แนะน�าให้มีผู้ฝึกแม่โคและการใช้ท่ีขัดถูรางน�้าเพื่อมั่นใจว่า
คอกและโคสะอาดกว่า
 โรงเรอืนทีม่คีอกปล่อยอสิระเป็นการเลีย้งปล่อยแม่โคก�าลงัรดีนมแต่ละตวัให้อยูใ่นคอกอย่างอิสระ ฝงูแม่โคทีแ่ตกต่าง
กันสามารถให้อาหารด้วยวิธีแตกต่างกันโดยสอดคล้องกับความต้องการอาหารโดยเฉพาะของพวกมัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีจัดการ
ให้อาหาร สิ่งนี้ได้น�าไปสู่การจัดโรงเรือนซึ่งยอมให้แบ่งฝูงโคนมออกเป็นกลุ่มๆ ที่มักแบ่งตามการผลิต
 แนะน�าให้ใช้คอกอิสระหนึ่งคอกส�าหรับแม่โคก�าลังรีดน�้านมแต่ละตัว พ้ืนคอกและสิ่งรองนอนให้ท่ีนอนซ่ึงยืดหยุ่นมี
ความสบายและพืน้ผวิทีแ่ห้งสะอาด เพือ่ลดอุบตักิารเกดิเต้านมอกัเสบ พืน้คอกควรลาดเอยีง 3 ถงึ 4% ไปข้างหน้าจากด้านท้าย
ไปด้านหน้า เพราะว่าโคชอบยืนที่เอียงแบบขึ้นเขามากกว่า วัสดุส�าหรับพื้นที่ถูกใช้เสมอได้แก่ คอนกรีต ดิน ทราย และฝุ่นหิน 
แผ่นไม้เนื้อแข็งมักผุง่าย ยางรถยนต์ถ้าไม่ถูกตรึงให้แน่นมักหลุดออก (MWPS, 1995) ตามแนวคิดคอกอิสระ สิ่งรองนอนบนพื้น
คอกและแผงกัน้ควรให้แนวต�าแหน่งการนอนลงของโค และเอือ้ต่อการนอนลง และลกุขึน้ยนืตามธรรมชาตขิองแม่โค ท้ังยงัสนอง
พฤติกรรมการลงนอนและลุกขึ้นยืนตามธรรมชาติ (McFarland and Gamroth, 1994; MWPS, 2000)
 การดูแลคอกอิสระอย่างถูกต้อง ได้แก่ การตรวจดูและก�าจัดสิ่งรองนอน และสิ่งปฏิกูลออกทุกวัน นอกเหนือจากการ
ใส่ส่ิงรองนอนเพิม่เตมิเป็นคร้ังคราว คอกอสิระทีถ่กูละเลยทิง้ให้มคีวามชืน้สงูเกนิไปหรอืการสะสมสิง่ปฏกิลูสามารถน�าไปสูอ่บุตัิ
การโรคเต้านมอักเสบเพ่ิมมากข้ึน คอกที่มีพ้ืนปูด้วยทรายควรคงความลาดเอียงขึ้นของพื้นไปทางด้านหน้า ความลาดเอียงขึ้น
ช่วยจดัต�าแหน่งแม่โคให้อยูใ่นคอกอย่างได้มมุเวลาทีท่รุดตวันอนลง ซึง่สมัพนัธ์กบัคอกทีส่ะอาดมากขึน้และแม่โคสะอาดมากข้ึน 
ควรบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นของคอกอิสระให้อยู่ในสภาพดี
 ควรขูดผิวหน้าแปลงปล่อยออกตามความจ�าเป็น และควรขัดหรือฉีดน�้าล้างทางเดินคอนกรีตอย่างสม�่าเสมอเพื่อ
ท�าความสะอาดสิง่เหล่านีอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ควรขดูรางอาหารอย่างสม�า่เสมอและเกบ็อาหารทีเ่หลอืออก ควรออกแบบท่ีพกั
ร่มและแปลงปล่อยเพื่อลดบริเวณที่ชื้นแฉะมีโคลนให้น้อยที่สุด
 ต้องจัดการทุ่งหญ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อโรค ควรเก็บคลังอาหารให้สนองการผลิตอย่างสูงสุดยกเว้นมีการเสริม 
ด้วยอาหารหยาบ หรอืยกเว้นถ้ามกีารศกึษาผลผลติต่อหน่วยพืน้ทีข่องทุง่หญ้า เกณฑ์นีช่้วยลดความเครยีดทีอ่าจเป็นผลจากการ
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แทะเล็มมากเกินไป และลดการกินพืชในบริเวณรอบพื้นที่เหล่านี้ซึ่งมีการปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูล ดังนั้นจึงลดโอกาสการติดเชื้อ
ก่อโรคและพยาธิต่างๆ  จุลชีพบางชนิดอาจมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า 6 เดือนในกองมูล ควรให้ร่มเงาที่พักระหว่างสภาพอากาศร้อน

บริเวณความต้องการพิเศษ
 แม่โคที่มีความต้องการเป็นพิเศษเกี่ยวพันกับความเสี่ยงสูงและต้องค�านึงเรื่องสถานที่เป็นพิเศษ (Bickert, 2003a) เช่น
จุดแรก ก่อนการตกลูก แม่โคที่ใกล้ก�าหนดคลอดลูก (2 ถึง 3 สัปดาห์ก่อนคลอดลูก) ได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
แห้ง และทางออกเหมาะสมไปสูแ่ปลงดนิเพือ่การออกก�าลงักาย ควรให้มทีีใ่ห้อาหารเพ่ือเตรยีมแม่โคส�าหรับสตูรอาหารพลงังาน
สงูซึง่พวกมนัต้องการระหว่างการเข้าสูฝ่งูเพือ่ให้น�า้นม การมทีีอ่ยูแ่บบคอกปล่อยอสิระส�าหรบัการสงัเกตอาการบ่อยในต�าแหน่ง
ที่ใกล้บริเวณเลี้ยงลูกเป็นทางเลือกที่พึงประสงค์

• การเป็นแม่ ในการเตรยีมคลอดลกูควรย้ายแม่โคไปยงัคอกเดีย่ว แยกจากสตัว์ตวัอืน่โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูโคทีม่อีายุ
น้อย ควรมีสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศได้ดี และควรดูแลรักษาคอกให้สะอาด แห้ง และปูสิ่งรองนอนอย่างดี 
ขนาดคอกที่แนะน�า คือ 3.7 ม × 3.7 ม หรือ 3 ม × 4.3 ม (12 ฟุต × 12 ฟุต หรือ 10 ฟุต × 14 ฟุต) คอกแม่โคควร
มอีปุกรณ์บงัคบัหัวอยูด้่านหนึง่ส�าหรับบงัคบัแม่โค สนัคอนกรตีระหว่างคอกแต่ละคอกช่วยสนบัสนนุการสขุาภบิาล ควร
ใช้สิง่นอนหนาปบูนพ้ืนคอนกรีตเพ่ือป้องกนัแม่โคจากการลืน่ แนะน�าให้ใช้พืน้คอนกรตีขดูร่องด้วย (เช่น เป็นตาสีเ่หลีย่ม) 
(Albright, 1994, 1995a) ควรให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือส�าหรับการยกแม่โคที่ล้มป่วย อุปกรณ์ช่วยและพยุงการยืน เช่น 
เครือ่งยกสะโพก (hip clamps) สลงิ (แถบกว้างและแม่แรง) เบาะลม และระบบลอยตวัในน�า้อุน่ คอกควรอยูใ่นต�าแหน่ง
ที่รถแทรกเตอร์หรือรถขนย้ายเข้าถึงเพื่อย้ายแม่โคป่วย สัตวแพทย์ควรตรวจแม่โคป่วยนอนซมทุกตัวโดยทันที และจับ
สัตว์ด้วยวิธีที่มีมนุษยธรรมและเหมาะสม ควรมีพื้นท่ีให้อาหารอย่างพอเพียง และมีน�า้ใหม่สะอาดในคอกแต่ละคอก 
ส�าหรบัคอกลกูโคอาจไม่จ�าเป็นท้ังนีข้ึน้กบัสภาพของท้องที ่แม่โคสามารถคลอดลกูกลางทุง่หญ้าในทีม่แีสงสว่างส�าหรบั
สังเกตอาการ  ทุ่งส�าหรับลูกโคควรมีหญ้าปกคลุมอย่างดีและระบายน�้าได้ดี ควรมีขนาดใหญ่พอเพื่อให้แม่โคอยู่ห่าง
จากโคตัวอ่ืนในฝูงก่อนการคลอด และควรมีท่ีพักในร่มอย่างเพียงพอ การใช้คอกในทุ่งหญ้าสามารถก�าจัดปัญหาตีน
สัตว์และสิ่งรองนอนที่เกี่ยวกับคอกลูกโค
• การหย่านมลกูโค โดยปกตลิกูโคนมถกูหย่าจากแม่ของพวกมนัทนัทหีลงัคลอด ถ้าหลงัจาก 3 วนัจะแยกแม่โคและลกู
จากกันยากกว่า (Albright, 1987) ดังนั้นจึงแนะน�าให้แยกอย่างเนิ่นๆ (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�าหรับสังเกตอาการ
ก่อนเข้ารวมฝูงเพ่ือรีดน�้านม ควรติดตามการกินอาหารและการผลิตน�้านมเพื่อพิจารณาว่าแม่โคมีความคืบหน้า 
ตามปกติหรือไม่ จะต้องยับยั้งไม่ส่งน�้านมขายตามกฎข้อบังคับ อาจใช้คอกอิสระหรือคอกขนาดใหญ่ที่ปูรองนอน 
อย่างดเีพือ่บรเิวณพเิศษนี ้ส�าหรบัฝงูขนาดใหญ่ มโีรงพยาบาลพเิศษและโรงส�าหรบัแม่โคทีต่ดิอุปกรณ์สายท่อหรอืสาย
ล�าเลยีงเคร่ืองรีดนมได้ ควรให้แม่โคอาศยัอยู่ในรปูแบบการจดัการนี ้ตลอดจนแม่โคทีก่�าลงัคลอดลกูหรอืทีม่คีวามจ�าเป็น
พิเศษอื่นๆ
• การรักษา แนะน�าบริเวณส�าหรับให้การรักษาในโรงเรือน เพื่อเก็บแม่โคส�าหรับการฉีดน�้าเชื้อผสมเทียม การวินัจฉัย
การตั้งท้อง การตรวจหลังคลอด การตรวจแม่โคป่วย การศัลยกรรม และเพื่อเก็บสัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บจนกระทั่งหาย
เป็นปกติ
• การแห้งนม ควรแยกแม่โคหลังแห้งนมจากฝูงให้นมเพื่อวัตถุประสงค์การให้อาหาร ควรท�าการรักษาตามที่แนะน�า 
และควรสังเกตอาการแม่โคบ่อยๆ เพื่อมั่นใจว่ามีความคืบหน้าตามปกติ

แสงสว่าง
 ค�าแนะน�าแสงสว่างส�าหรับโคนมที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมโรงเรือนเหมือนกับสิ่งท่ีแนะน�าส�าหรับโคเน้ือในสภาพ
แวดล้อมแบบเข้มงวด (ดูบทที่ 6 โคเนื้อ)
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อาหารและน�้า

 โคนมควรได้รับอาหารทีป่รับสูตรเพ่ือตอบสนองความจ�าเป็นของพวกมนัเพือ่การเจรญิเตบิโต ผลผลติ และการสบืพนัธ์ุ 
(NRC, 2001; ดูบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร) ส่วนประกอบของอาหารและอาหารส�าเร็จรูปควรมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้
รับการผสม เก็บ และเล้ียงโคอย่างระมัดระวังเพ่ือลดการปนเปื้อนและการสูญเสียของอาหารให้มีน้อยท่ีสุด เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ความสด ควรก�าจดัอาหารทีก่นิเหลอืออกจากรางอาหารและรางหญ้าทกุวนั โดยเฉพาะอย่างยิง่อาหารทีม่คีวามชืน้สงู เช่น หญ้า
หมัก อาหารควรอยู่ห่างจากที่ให้น�้า เพื่อลดการเปียกน�้า
 ควรมีที่พอเพียงส�าหรับอาหารและน�้า ควรออกแบบท่ีให้อาหารหรือรางหญ้าให้มีผิวเรียบเพื่อท�าความสะอาด 
ได้ง ่ายและสัตว์มีการกินอาหารเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่ของรางอาหารตามยาวท่ีแนะน�าต่อแม่โคหนึ่งตัว คือ 61 ถึง 90 ซม  
(2 ถึง 2.5 ฟุต) ควรมีที่พอให้สัตว์ทุกตัวกินอาหารได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง (Malloy and Olson, 1994) การออกแบบที่ให้อาหาร
ควรให้สตัว์อยูใ่นท่าก้มหวัลงเลม็อาหารตามธรรมชาตเิพือ่ส่งเสรมิการกนิ ปรบัปรงุหน้าทีก่ารย่อยอาหาร เอือ้ต่อการสกึของฟัน
ตามปกติ และลดพฤติกรรมการสูญเสียอาหาร (Albright, 1993a) ควรให้มีที่ให้น�้าอย่างน้อยหนึ่งที่ หรือมีขอบของถังน�้า 61 ซม 
(2 ฟุต) ต่อฝูงแม่โคทุก 15 ถึง 20 ตัว ควรมีที่ให้น�้าอย่างน้อยสองต�าแหน่งส�าหรับแม่โคแต่ละกลุ่ม แม่โคแต่ละตัวในซองผูกและ
คอกมีชุดบังคับหัว ควรมีอ่างน�้าหรือชามให้น�้าเป็นของตัวเอง (Andersson, 1985; MWPS, 1995)
 ลูกโคทุกตัวควรกินนมน�้าเหลืองในปริมาณ 8 ถึง 10% ของน�้าหนักตัว (หรือ 2 ถึง 3 ลิตร) ภายใน 4 ถึง 5 ชั่วโมงหลัง 
คลอดเสมอก่อนให้กินน�้านมปกติ และอีก 2 ถึง 3 ลิตรภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด ส�าหรับลูกโคขนาด 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�้าเหลืองด้วยเครื่องวัดนมน�้าเหลือง (colostrometer)  สามารถรวบรวม
น�า้นมเหลอืงผสมจากแม่โคหลายตวัมคีณุภาพสงูดกีว่านมน�า้เหลอืงคณุภาพต�า่จากโคตวัเดยีวโดยเฉพาะเจาะจง  อย่างไรกด็ ีใน
ปัจจบุนัแนะน�าว่าควรทดสอบแม่โคแต่ละตัวหาคณุภาพนมน�า้เหลอืงของพวกมนัแต่ล�าพงัโดยหลกีเลีย่งการใช้นมน�า้เหลอืงจาก
แม่โคตัวที่ทราบว่าน�าโรค (เช่น สัตว์ที่มีโรคโจนส์ มีเชื้อไมโคพลาสมา หรือโรคท้องร่วงของโคจากเชื้อไวรัส Stabel, 2009) การ
ขนย้ายและการเก็บรักษาอย่างถูกต้องเป็นความจ�าเป็น จนกระทั่งลูกโคสามารถกินอาหารแห้งด้วยอัตราเพียงพอ พวกมันควร
ได้รับอาหารเหลวในปริมาณพอเพียงเพื่อให้สารอาหารท่ีจ�าเป็นท่ีอัตรามากถึง 20% ของน�้าหนักตัวแรกเกิดต่อวันจนกระทั่ง
หย่านม ควรให้น�้าเวลาอื่น นอกเวลาให้น�้านมหรือสารแทนน�้านม เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการรบกวนการจับแข็งตัวเป็นก้อน (curd 
formation) อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ไม่เป็นปัญหากับสารแทนน�้านมส่วนใหญ่ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ควรให้มีน�้าสะอาดตลอดเวลา การให้
น�้าจนมากพอเพียงควรท�าตามหลังการให้นมหรืออาหารแทนนมอย่างน้อยเป็นเวลา 15 นาที (Davis and Drackley, 1998) ควร
ให้อาหารแห้งร่วมกับเยื่อใยอย่างพอเพียงแก่ลูกโคที่เล้ียงเพ่ือเป็นโคสาวทดแทนหรือเป็นโคเน้ือก่อนการหย่านมเพ่ือกระตุ้น
พฒันาการของกระเพาะหมกั (McGavin and Morrill, 1976) มรีายงานบรรทดัฐานการวจิยัลกูโคทีแ่สดงการวดัค่าและการรายงาน
ผลการทดลองเป็นแบบเดียวกัน (Larson et al., 1977)
 การกินน�้ากระทบการกินอาหารแห้ง (Kertz et al., 1984; Milam et al., 1986) และมีผลกับพฤติกรรมของสัตว์แต่ละ
ตัว สายพันธุ์ อัตราการผลิต ชนิด และปริมาณของอาหารที่กิน อุณหภูมิของน�้า อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม ความดันไอของ
บรรยากาศ คณุภาพน�า้ และการจดัเตรยีมสถานทีท่างกายภาพ (Atkeson and Warren, 1934; Murphy et al., 1983; Andersson, 
1985; Lanham et al., 1986) แม่โคที่ไม่ให้น�้านมกินน�้า 3 ถึง 15 กก/กกของอาหารแห้งที่ได้กินโดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพ
แวดล้อม โคก�าลังให้น�้านมกินน�้า 2 ถึง 3 กก/กก ของน�้านมที่ผลิตเพิ่มขึ้นจากปริมาณที่ต้องการเพื่อการด�ารงชีวิต (Little and 
Shaw, 1978)
 ควรมีน�้าให้ตลอดเวลา (NRC, 2001) มีการตรวจตราทุกวันเพ่ือความสะอาด และตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดจากส่ิงปนเปื้อนที่สามารถน�าโรคสัตว์สู่คนติดต่อไปยังห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ (Johnston et al., 1986) 
ควรมีแหล่งน�้าที่สัตว ์ทุกฝูงเข ้าถึงได้โดยทันที พ้ืนข้างใต้บริเวณให้น�้าควรแห้งและแน่น ไม่ควรให้โคสามารถเดิน 
ลุยเล่นน�้ากิน
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การสัตวบาล

สภาพแวดล้อมสังคม
โคนมเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ในโครงสร้างฝูงและท�าตามจ่าฝูง (เช่น ไปและกลับทุ่งหญ้า และโรงรีดนม) โคแสดงอารมณ์แตกต่างกัน
อย่างหลากหลาย และพฤติกรรมของพวกมันถูกก�าหนดโดยพันธุกรรม สรีรวิทยา ประสบการณ์ที่ผ่านมาและการถูกฝึก โคที่อยู่
ภายใต้การกกัขงั อาจดือ้ดงึ ขวดิหรอืเตะ อย่างไรกดี็โคปกตมิกัเงยีบและพฒันาได้เมือ่พวกมนัได้รบัการปฏบัิตอิย่างอ่อนโยนโดย
ผูด้แูล โคเรยีนรูท้ีจ่ะแยกแยะบคุคลต่างๆ และแสดงออกในทางบวกต่อผูด้แูลทีท่�าถกูใจ การปฏบัิตอิย่างก้าวร้าวน�าไปสูอุ่บตัเิหตุ
ระหว่างการจับและการขนส่งส�าหรับลูกโคมากกว่าการปฏิบัติอย่างเป็นมิตร (Lensink et al., 2001) เช่นเดียวกันโคสาวและแม่
โคทีไ่ด้รับการปฏบิตัิอย่างก้าวรา้วใช้เวลาการเดนินานกวา่และใช้ก�าลงับังคบัในการเคลือ่นทีม่ากกว่าโคทีถ่กูปฏบิตัิอย่างนุม่นวล 
(Pajor et al., 2000) ถึงแม้ว่าการปรากฎตัวของผู้จับที่โคไม่ชอบลดการเตะระหว่างการเตรียมเต้านม แต่น�้านมที่ค้างเต้ามีเหลือ
อยู่ 70% มากกว่าการรีดนมในกลุ่มควบคุม (Rushen et al., 1999a) โคมีผลผลิตนมสูงกว่าถ้าผู้ดูแลสัมผัส พูด และปฏิบัติต่อ
พวกมันบ่อยๆ (Albright and Grandin, 1993; Seabrook, 1994)
 แม่โคควรได้สบตากับโคตัวอื่นและกับพนักงานผู้ดูแลสัตว์ วิธีการจับต่างๆ เป็นความเครียดมากกว่าส�าหรับโคที่อยู่ 
โดดเดี่ยว ดังนั้นควรพยายามให้โคหลายตัวอยู่ด้วยกันระหว่างการรักษาทางการแพทย์ การผสมเทียม หรือเมื่อเคลื่อนย้ายแม่
โคจากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มอื่น (Whittlestone et al., 1970; Arave et al., 1974) ยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจริง โดยพบว่ามีการเพิ่มของ
อัตราการเต้นของหัวใจ ปฏิกิริยาของแกนต่อมใต้สมอง ต่อมพิทูอิทารี่ ต่อมหมวกไต และการส่งเสียงร้อง ระหว่างการแยกเดี่ยว
พบว่ามีความไวต่อความเจ็บปวดลดลงซึ่งเสนอว่าเป็นการระงับปวดที่มีความเครียดเหนี่ยวน�า (Rushen et al., 1999b) ควรดูแล
เพือ่ลดผลกระทบด้านลบของการเคลือ่นย้ายแม่โคไปสูฝ่งูใหม่โดยการหลกีเลีย่งการรวมฝงูใหม่บ่อยครัง้ และโดยการย้ายสตัว์ไป
สูฝู่งใหม่มากกว่าหนึง่ตวัในแต่ละคร้ังเสมอ การใช้โคทีไ่ด้ผ่านการฝึกแล้วสามารถเป็นผลด้านบวกต่อการปรบัตวัต่อสภาพแวดล้อม
แปลงขุนที่เลี้ยงแม่โคสาวหลายตัว (Loerch and Fluharty, 2000) อย่างไรก็ดี โคนมแสดงตัวบ่งชี้สองสามอย่าง การรวมกลุ่มใหม่
ซ�า้ๆ และการย้ายทีอ่ยู่ใหม่ท�าให้ลูกโคเครียด พบความก้าวร้าวไม่บ่อยและดูเหมอืนว่าลกูโคคุน้เคยต่อการปะปนฝงูซ�า้ๆ (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�าดับชั้นต�่าใช้เวลายืนมากกว่าและยืนในคอกเล็กครึ่งหนึ่งของเวลา (ชะโงกดู) ที่
แม่โคล�าดับชั้นกลางและสูงใช้  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 อย่างไรกด็ ีการขยายขนาดฝงูใหญ่ขึน้สามารถส่งผลกระทบต่อการตดิสนิใจการจดัการเพราะ
ว่าการอยู่อย่างแออัดโดยไม่มีท่ีบังคับหัวจ�านวนพอเพียง หรือมีพื้นท่ีรางอาหารต่อตัวไม่พอกับจ�านวนแม่โค การให้อาหารไม่
สม�า่เสมอหรอืไม่บ่อย และการเดนิในระยะทางไปและกลบัจากโรงรดีนมทีอ่ยูไ่กลเกนิไปมผีลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมและ
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
จากความสมัพนัธ์ทางสงัคม แต่การรวมฝงูใหญ่มคีวามเก่ียวพนักบัปัญหาสขุภาพและความตาย (Losinger and Heinrichs, 1997; 
Svensson et al., 2003) การจัดการทรัพยากรเป็นส่วนที่จ�าเป็นของการลดความก้าวร้าวและปัญหาอื่นๆ 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
แก่งแย่งท่ีเกีย่วข้องกับพ้ืนทีร่างอาหารมากกว่าดงัทีร่ะบใุนการออกแบบรางอาหารแบบปักเสาและแบบราง (Huzzey et al., 2006)  
 การดูดนมกันเองในลูกโคเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่แสดงเป็นกลุ่ม ลูกโคมักได้รับอาหาร 10% ของน�้าหนักตัว
ระหว่างระยะให้นมและมหีลกัฐานชดัเจนว่าระดบัการให้อาหารเช่นนีไ้ม่เพยีงพอ (Jasper and Weary, 2002; Khan et al., 2007) 
แนะน�าว่าการท�าให้น�้านมไหลช้าร่วมกับการให้หญ้าแห้ง และการเข้าถึงหัวนมเทียมท่ีไม่มีคุณค่าทางโภชนะเพื่อลดการดูดนม
กันเอง (de Passille, 2001) การให้วัตถุเสริมเพื่อการใช้ปาก เช่น ยางรถ ช่วยลดปัญหาอื่น เช่น การม้วนลิ้นท่าเดิมซ�้าๆ ในลูก
โค (Veissier et al., 1998)

การจับบังคับและการจับ
 ควรจัดท�าตารางก�าหนดการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งและพลศาสตร์ของแต่ละฝูงตามค�าแนะน�าของ
สตัวแพทย์ผูร้บัผิดชอบ พฤตกิรรมของโคนมบางอย่าง (เช่น ความก้าวร้าว และการเตะ) เป็นความเสีย่งต่อสขุภาพและความเป็น
อยู่ที่ดีของสัตว์ร่วมฝูง ตลอดจนมนุษย์ผู้ดูแลโค สามารถลดหรือเบี่ยงเบนพฤติกรรมเหล่านี้ได้โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
จับและการจับบังคับด้วยความเครียดน้อย (Grandin 1993) ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวของฝูงชนอย่างเหมาะสม การออกแบบ
สถานที่อย่างดี การมีแสงที่เหมาะสม มีวัสดุพื้นผิวไม่ลื่นและเรียบ สามารถดัดแปลงอุปกรณ์การจับบังคับที่เงียบ เครื่องบังคับ
หัว ประตูส�าหรับหัว และซองบีบเพื่อให้ท�าหน้าท่ีเหมาะสมที่สุด แต่การปรับตัวและการปรับสภาพทางบวก โดยบุคลากรที ่
ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติด้วยความเครียดน้อย สามารถลดความจ�าเป็นต่อการใช้การจับบังคับเพ่ิมเติมด้วยเชือกคล้องหัว 
การตรึงหาง การใช้คีมหนีบจมูก  ควรเลือกใช้เชือกคล้องข้อตีนและคล้องตัวเมื่อมีความจ�าเป็นเท่านั้น มักนิยมใช้การท�าให้ซึม
ด้วยสารเคมีมากกว่าการใช้แรงมากเกินไปหรือการใช้แท่งจี้ไฟฟ้า
 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโคคลอดลูกโดย Albright และ Grandin (1993) แม่โคสาวตกลูกตัวแรกควรผสมพันธุ์กับพ่อ
โคทีใ่ห้มลีกูคลอดได้ง่าย มคีวามสงูและสภาพร่างกายเหมาะสมเพือ่ลดโอกาสของการคลอดลกูยากหรือความจ�าเป็นต่อการช่วย
เหลือขณะคลอด สภาวะการคลอดที่เหมาะที่สุดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เงียบร่วมกับพนักงานซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่าง 
เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามโปรโตคอลการคลอดลูกจะมีผลลัพธ์ได้ลูกโคมีชีวิตรอดมากกว่าและมีการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของ 
ลูกโคจ�านวนน้อยกว่า การบาดเจ็บขณะคลอดลูกควรได้รับการประเมินโดยทันทีเพ่ือให้การยืนทรงตัวได้อย่างเหมาะสมและ
ให้การรักษาอย่างถูกต้อง ควรเคลื่อนย้ายแม่โคที่ไม่สามารถยืนได้ไปสู่ท่ีรองนอนอย่างแน่นนุ่มและรับการตรวจโดยสัตวแพทย์
ภายใน 2 ถึง 4 ชั่วโมงหลังคลอด
 ลูกโคต้องการการปฏิบัติและดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่เกิด ต้องป้อนหรือให้กินนมน�้าเหลืองภายใน 5 ชั่วโมงแรกหลังคลอด
เสมอก่อนป้อนนมปกติ  การให้นมน�้าเหลืองระหว่าง 1.89 ลิตร (2 ควอทซ์ ส�าหรับลูกโคเนื้อ) และ 3.79 ลิตร (4 ควอทซ์ ส�าหรับ
ลูกโคนมโดยส่วนใหญ่) มคีวามจ�าเป็น เพือ่ให้ภมูคิุม้กนัแก่ลกูโคอย่างพอเพียง การขาดแคลนนมน�า้เหลอืงควรให้ผลติภณัฑ์แทน
นมน�้าเหลืองซึ่งให้อิมมูโนโกลบูลินอย่างน้อย 125 กรัมด้วยขวดนม ถัง หรือท่อให้อาหาร นมน�้าเหลืองมีโภชนะคุณค่าสูง และ
ให้อิมมูโนโกลบูลิน และปัจจัยอื่นทางภูมิคุ้มกันที่ส�าคัญซึ่งจ�าเป็นส�าหรับชีวิตแก่ลูกโค หลังคลอดสามารถจุ่มสายสะดือที่สะอาด
ในสารละลายคลอเฮกซิดีนเจือจาง (1 ส่วนของ 2% สารละลายคลอเฮกซิดีนผสมในน�้า 4 ส่วน) ทันทีที่ท�าได้  ส่วนผสมของนม
ควรมีโภชนะอย่างดี (หรือสิ่งแทนนม) ธัญพืชเริ่มต้น และน�้าสะอาด ร่วมกับการดูแลอย่างถูกต้อง และการตรวจควบคุมอย่าง
ใกล้ชิดตั้งแต่ลูกโคเริ่มมีชีวิตตลอดทางสู่สุขภาพดี

วิธีการปฏิบัติมาตรฐานเกษตร

 สัตว์ทุกตัวควรได้รับการท�าเครื่องหมายเฉพาะตัว (ดูบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตร) ควรก�าจัดหัวนมที่เกินของ 
ลูกโคที่จะใช้เป็นโคสาวออกไปเมื่ออายุยังน้อย (Moeller, 1981) อาจท�าการตัดภายในอายุ 3 เดือนแรกของชีวิตด้วยมีดผ่าตัด
หรือกรรไกรคม ลูกโคที่อายุมากกว่าและโคสาวใกล้คลอดซึ่งมีหัวนมเกินควรได้รับการตรวจโดยผู้มีคุณสมบัติ การก�าจัดหัวนม
เกินเมื่ออายุล่วงเลยมามากนี้ เป็นการจ�าเป็นถ้าหัวนมเหล่าน้ีจะขัดขวางขบวนการให้นมตามมาภายหลัง หรือเป็นความเสี่ยง 
ต่อการติดเชื้อ ถ้าเป็นดังนั้น สามารถตัดหัวนมที่เกินออกโดยการจับบังคับอย่างถูกต้อง และการใช้การวางยาสลบอย่าง 
เหมาะสมโดยบคุคลทีม่คีณุสมบตัแิละได้รับการฝึกอบรม วธิดี�าเนินการรดีน�า้นมควรท�าตามบรรทดัฐานของสภาโรคเต้านมอักเสบ
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แห่งชาติ (NMC, 2007) โปรแกรมการแพร่ขยายพันธุ์ตามปกติควรมีสถานท่ีเพื่อเล้ียงและการจับส�าหรับการปฏิบัติตาม 
โปรแกรมการผสมเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
 อาจท�าการตอนลูกโคเพศผู้ (ดูบทที่ 6 โคเนื้อ)

การจี้ปุ่มเขาและการตัดเขา
 การทบทวนกายวิภาคของเขาและการเจริญ และการตัดเขา และการจ้ีปุ่มเขาของโคปรากฎอยูใ่น AVMA (2007b) 
AVMA ยังให้ค�าแนะน�าเรื่องการท�าให้ซึม การวางยาสลบและการระงับปวด และวิธีทดแทนการตัดเขา (AVMA, 2007b) 
ควรท�าตามนโยบายของ AVMA เกี่ยวกับการตัดเขา/การจี้ปุ่มเขา (AVMA, 2008)
 ควรสังเกตอาการลูกโคอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1 ถึง 2 ชั่วโมงภายหลังการตัดเขา ไม่ควรให้อาหารหรือน�้าจน
กระท่ังอาการซึมหมดไปอย่างสมบูรณ์หรือสัตว์ได้รับยาแก้ฤทธิ์แล้ว ควรตรวจสัตว์อย่างละเอียดถ้าสัตว์ยังมีการง่วงซึม 
หัวตก หรือหัวเอียงอย่างผิดปกติ

การตัดหาง
 หางของโคมีหน้าที่ทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การกระจายความร้อนและสนับสนุนการสื่อสารที่
มองเห็นได้ระหว่างโคด้วยกันและกับคนงานผู้ดูแล หางมักท�าหน้าที่อันดับแรกในการควบคุมแมลงวัน (Stull et al., 2002) การ
ก�าจัดส่วนปลายหางโคมักเรียกว่า “การตัดหาง (tail docking)” และ การใช้การตัดหางเป็นเครื่องมือของการจัดการฟาร์มโคนม
ตามปกติที่ถือก�าเนิดขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์ ชาวนาในนิวซีแลนด์ตอบกลับแบบสอบถามในปี 1999 เชื่อว่าการตัดหางมีผลให้
รีดนมได้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงที่มีต่อผู้รีดนม และลดอัตราการเป็นโรคเต้านมอักเสบ (Barnett et al., 1999) มีการอ้างอย่างไร้
แก่นสารเช่นกันนี้กับอุตสาหกรรมโคนมแห่งสหรัฐฯ (Johnson, 1991) ประเทศยุโรปหลายประเทศ  บางรัฐของออสเตรเลีย และ
รฐัแคลฟิอร์เนยีห้ามการตดัหาง  สตัวแพทยสมาคมท้ังในแคนาดาและอเมรกิามถ้ีอยแถลงนโยบายซึง่ต่อต้านการปฏบิตัเิพือ่การ
ตัดหางเป็นการจัดการโคนมตามปกติ (AVMA, 2006) ถ้อยแถลงนโยบายของสมาคมผู้ปฏิบัติกับโคแห่งอเมริกา (AABP) ระบุว่า
ขาดหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ทีส่นบัสนนุการตดัหาง และแนะน�าว่า “ถ้ามคีวามจ�าเป็นเพือ่การดแูลและการจดัการการผลติสตัว์
อย่างถูกต้องในสภาวะบางอย่าง สัตวแพทย์ควรให้ค�าปรึกษากับเจ้าของสัตว์เรื่องวิธีด�าเนินการอย่างถูกต้อง ผลดี และผลเสียที่
จ�าเป็นเพื่อการดูแลอย่างถูกต้อง (AABP, 2005) การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท�าขึ้นเพื่อประเมินท้ังผลกระทบของการตัดหางที่
เป็นไปได้ทัง้ด้านลบและด้านบวก ประเดน็ทางสวสัดภิาพทีส่�าคญัทีไ่ด้รบัประเมิน ได้แก่ ความเจบ็ปวดทีเ่กดิจากการตดัหาง การ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งแมลงวนั การตอบสนองทางภมูคิุม้กนัและการเปลีย่นแปลงของระดับคอร์ตซิอลทีไ่หลเวยีน
อยู่ในน�้าเลือด (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
การตดัหางไม่ได้ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส�าคญัแบบเฉียบพลนัและแบบเรือ้รงัของระดบัคอร์ตซิอลในน�า้เลอืด หรอื
ค่าทางสรีระอื่นใดตามที่เลือกศึกษา (Matthews et al., 1995; Petrie et al., 1996; Eicher et al., 2000; Schreiner and Ruegg, 
2002a; Tom et al., 2002) การเปลี่ยนพฤติกรรมทั่วไปอย่างพอประมาณของลูกโคที่ถูกตัดหางโดยการใช้หนังยางวงหรือเหล็ก
ร้อนจีห้้ามเลอืด มรีายงานว่าการเปลีย่นแปลงเหล่านีไ้ม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัความแตกต่างอย่างมนียัส�าคญัต่อการกนิอาหารตาม
ปกติ การหมักย่อยอาหาร หรือพฤติกรรมการแต่งตัวต่างๆ (Petrie et al., 1995; Schreiner and Ruegg, 2002a; Tom et al., 
2002) เช่นเดียวกันนี้ มีบันทึกว่าความแตกต่างของพฤติกรรมท่ัวไปของโคสาวท่ีถูกตัดหางก่อนคลอดท่ีมีนัยส�าคัญสองสามข้อ 
(Eicher et al., 2000; Schreiner and Ruegg, 2002a) อย่างไรก็ดี ได้พบการเปลี่ยนอย่างมากกว่าที่อุณหภูมิพื้นผิวหางของโค
สาวทีถ่กูตดัหางเมือ่เทยีบกบัหางปกต ิบ่งชีว่้าโคสาวอาจประสพกบัความเจบ็ปวดเช่นเดยีวกบัความเจบ็ทีน่่ากลวัทีร่ายงานในคน
ถูกตัดแขนขา (Eicher et al., 2006)
 การวิจัยแสดงว่าโคสาวที่ถูกตัดหางจะแกว่งหางของพวกมันบ่อยกว่าและผลักดันให้ใช้พฤติกรรมทดแทนอื่น เช่น การ
กระทืบตีบหลัง การเหวี่ยงอาหาร และการหันหัวเพื่อพยายามท�าให้พวกมันพ้นจากแมลงวัน (Ladewig and Matthews, 1992; 
Phipps et al., 1995; Eicher et al., 2001) พบว่ามีแมลงวันร่อนลงบนแม่โคที่ถูกตัดหางมากกว่าแม่โคที่ไม่ถูกตัด และสัดส่วน
ของแมลงวันบนส่วนท้ายล�าตัวแม่โคเพิ่มขึ้นเมื่อความยาวของหางสั้นลง (Matthews et al., 1995) ในการศึกษาอีกเรื่อง (Eicher 
et al., 2001) ไม่พบความแตกต่างอย่างส�าคัญในจ�านวนแมลงวันคอกท่ีพบบนขาหน้าของแม่โค แต่พบว่าแม่โคท่ีถูกตัดหางมี
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แมลงวันที่ขาหลังของพวกมันมากกว่าเกือบสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวที่มีหาง พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงแมลงวัน (เช่น โยน
อาหาร) มเีพิม่ขึน้ในโคทีถ่กูตดัหางขณะทีสั่ตว์ปกตมีิการแกว่งหางมากกว่า พบการกระทบืตนีเฉพาะในโคทีถ่กูตดัหาง และจ�านวน
แมลงวันรวมทั้งหมดและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงแมลงวันในภาพรวมมีเพิ่มขึ้นในสัตว์ที่ถูกตัดหาง (Eicher et al., 2001) นักวิจัย
ไม่สามารถระบกุารปรบัปรงุสขุภาพของเต้านมหรอืความสะอาดของเต้านมของสตัว์ในฝงูทีเ่ป็นการค้าซึง่ได้มกีารตดัหาง (Tucker 
et al., 2001; Schreiner and Ruegg, 2002b) ในการศึกษาครั้งหนึ่ง ประเมินผลกระทบของการตัดหางต่อความสะอาดของแม่
โคและจ�านวนเซลล์ของร่างกาย (SCC) ในช่วงเวลา 8 สปัดาห์ของการให้นมของแม่โคซึง่ให้อาศยัอยูใ่นโรงทีม่คีอกอสิระ (Tucker 
et al., 2001) คะแนนความสะอาดตามมาตรฐานที่เก็บจากตะโพก แนวกลางหลัง หรือเต้านมคู่หลังไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
ระหว่างสัตว์ที่ตัดหางกับสัตว์ที่มีหาง ทั้งยังไม่มีความแตกต่างส�าคัญอย่างใดกับ SCC หรือจ�านวนของหัวนมที่มีคราบไคลอย่าง
เห็นได้ชัดเจน (Tucker et al., 2001) ในการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ประเมินค่า SCC การเกิดการติดเชื้อต่างๆ ภายในเต้านม (IMI) 
และคะแนนสุขอนามัยของเต้านมและขาของแม่โคก�าลังให้นมตลอดระยะเวลา 8 เดือน (จ�านวน = 1,250 ตัว) ซึ่งแยกเขตฟาร์ม 
(จ�านวน = 8 แห่ง) และสุ่มจัดสรรกลุ่มที่ถูกตัดหางและกลุ่มควบคุม (Schreiner and Ruegg, 2002b) ไม่พบความแตกต่างส�าคัญ
ของ SCC หรือคะแนนอนามัยของเต้านมและขา ไม่พบความแตกต่างอย่างส�าคัญของอุบัติการของเชื้อก่อโรคที่ติดต่อได้ เชื้อ
ในสภาพแวดล้อม และเชื้อไม่ส�าคัญในแม่โคที่ถูกตัดหางหรือมีหางปกติ  ถึงแม้ว่าการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ระบุว่ากระบวนการ
ตดัหางผนัแปรตวับ่งชีท้างสรรีวทิยาของความเครยีด การศกึษาหลายเรือ่งได้บนัทกึการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมการหลกีเลีย่ง
แมลงวัน และการศึกษาเม่ือเร็วๆ นี้เสนอว่าการตัดหางกลับเพิ่มความอ่อนแอต่อความร้อน การตัดหางไม่มีประโยชน์ต่อ
สวัสดิภาพสัตว์ ไม่สนับสนุนการใช้การตัดหางตามปกติในฝูงการวิจัยหรือการสอน และแนะน�าการใช้ทางเลือกอื่นท่ีเหมาะสม
แทนการตัดหาง (เช่น การแต่งขนปลายหางด้วยปัตตาเลี่ยน หรือผูกกระจุกขนปลายหางออกให้พ้นทาง) IACUC ควรทบทวน
การตัดหางนอกเหนือเหตุผลทางการแพทย์

การดูแลตีนสัตว์
 ขากะเผลกในโคนมเป็นแหลง่หลักของการสญูเสยีทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกร และเปน็สาเหตรุุนแรงของความเจบ็ปวด
และความไม่สบายของโคนม มันอาจเป็นสภาวะที่กระทบต่อสวัสดิภาพของโคนมท่ีส�าคัญท่ีสุดในฟาร์มโคนม (Cook, 2003; 
Espejo et al., 2006; Vermunt, 2007) โคนมขากะเผลกเป็นผลต่อการผลิตน�้านมลดลงและลดอัตราการผสมติด และมีโคคัดทิ้ง
มากกว่าเป็นอัตรา 2 ถึง 4 เท่าของโคนมกลุ่มควบคุมที่สุขภาพดี (Cook et al., 2004) ความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับขากะเผลก
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการก้าวเดินของสัตว์ ได้แก่

1. การโค้งของหลัง (ในกรณีที่ขาหลังกะเผลก)
2. ระยะการก้าวขาที่เจ็บสั้นลง (เพราะแม่โคพยายามลดเวลาในการใช้ขาข้างที่เจ็บรับน�้าหนัก)
3. การจมของกีบลอยของขาข้างที่ไม่เจ็บ (เพราะแม่โคถ่ายน�้าหนักไปยังขาด้านที่ไม่เจ็บ)
4. หัวผงกขึ้น (หัวถูกยกสูงขึ้นขณะที่ตีนข้างที่เจ็บแตะพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับขาหน้ากะเผลกและอาจเป็น
ตรงกันข้ามเมื่อขาหลังกะเผลก)
5. การลดความเร็วของการเดินและท�าให้หยุดบ่อย และ
6. การแกว่งขาข้างที่เจ็บเข้าหรือออก ขึ้นกับต�าแหน่งของวิการที่เจ็บ

สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้คะแนนการเดินส�าหรับสัตว์แต่ละตัว และระบบท่ีใช้บ่อยท่ีสุดในอเมริกาเหนือใช้ระบบ 5 
คะแนนเมือ่ 1 คอืไม่เจบ็ และ 5 คอืเจบ็อย่างรุนแรง ควรสอนคนงานประจ�าฝงูสตัว์ให้เข้าใจคะแนนการเดนิเพือ่เขาเหล่าน้ีสามารถ
ชี้ตัวแม่โคที่มีคะแนน >2 เพื่อการรักษาโดยสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือผู้แต่งกีบ (Bicalho et al., 2007)
 ประมาณ 85% ของโคนมขากะเผลกเกี่ยวข้องกับวิการท่ีขาหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีกีบด้านนอกเพราะว่าการเจริญ
เตบิโตของส่วนแขง็จากการปรบัเปลีย่นการกระจายน�า้หนกัเมือ่แม่โคเดินบนพ้ืนผวิคอนกรีตแขง็โดยมเีต้านมขนาดใหญ่อยู่ระหว่าง
ขาหลงัทัง้สองข้าง อาจตดัการเจริญมากเกนิไปของกบีด้านนอกออกและถ่ายน�า้หนกักลบัอย่างสมดย์ุระหว่างกบีด้านในและนอก
ด้วยการแต่งกีบตามปกติ การตัดแต่งเพื่อคืนสภาพความยาวของกีบปกติตามแนวผนังกีบด้านบนคือประมาณ 75 มม (3 นิ้ว) 
ส�าหรับโคโฮลสไตนโตเต็มวัยที่มีน�้าหนักระหว่างกีบด้านนอกและด้านในอย่างสมดุลคงอยู่ประมาณ 4 เดือน ดังนั้น แนะน�าให้
แต่งกีบทุกระยะห่าง 6 เดือน มักท�าเมื่อเวลาแห้งนมและช่วงกลางของการให้น�้านมประมาณ 90 ถึง 150 วันที่ให้น�้านม อาจต้อง
ให้การดูแลแม่โคบางตัวที่มีโรคกีบอยู่ก่อนบ่อยมากขึ้น (ทุก 2–4 เดือน)



โคนม 109

 อาจจ�าแนกวิการของกีบที่ท�าให้เกิดขากะเผลกอย่างกว้างๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เป็นชนิดติดเชื้อ และชนิดกีบงอก 
วิการที่ติดเชื้อ ได้แก่ ผิวหนังอักเสบที่นิ้วตีน (หูดที่สันตีน) การอักเสบเป็นหนองระหว่างนิ้วตีน (ตีนเปื่อย) และการหลุดร่อนของ
กบีส่วนแขง็  วกิารเหล่านีเ้กีย่วข้องกบัอนามยัของตนีและขาไม่ดแีละเป็นปัญหาเฉพาะของสภาพแวดล้อมคอกอสิระซ่ึงโคสมัผัส
กบัทางเดนิทีป่นเป้ือนด้วยส่ิงปฏิกลูทีเ่ปียกแฉะเม่ือแม่โคไม่ได้ใช้คอก เชือ้ท่ีสันนษิฐานว่าเกีย่วข้องในพยาธวิทิยาของสภาวะเหล่า
นี้ ได้แก่ เชื้อ Treponema และ Fusobacterium necrophorum หลายชนิด แต่การเปื่อยยุ่ยของผิวหนังระหว่างนิ้วน่าจะเป็นอยู่
ก่อนการเกิดโรค (Berry, 2006)  ควบคุมขากะเผลกจากการติดเชื้อโดยการปรับปรุงอนามัยของขา การก�าจัดสิ่งขับถ่ายออกจาก
ทางเดินและโดยการใช้ยาทาฆ่าเช้ือแบคทีเรียใส่บนวิการด้วยสเปรย์พ่นด้วยมือ หรือใช้อ่างแช่ตีน ความถ่ีของการแช่ข้ึนอยู่กับ
ความรุนแรงของการปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายของโคและมีสารเคมีที่ใช้อยู่หลายชนิด เช่น คอปเปอร์ซัลเฟต ซิงค์ซัลเฟตและฟอมาลิน 
การใช้สารเคมีใดเหล่านี้ควรท�าตามการแนะน�าโดยสัตวแพทย์
 วกิารท่ีกบีส่วนแขง็ได้แก่ เลอืดออกทีส้่นตนี ส้นตนีมแีผลหลมุ แผลหลมุทีต่นีและส้นตนี และโรคของเส้นขาว (เช่น เลอืด
ออก แตกแยกเป็นร่องและเป็นฝี) มอีาการทางคลินคิหลายอย่างบนผวิของกบีซึง่แสดงถงึผลของทศิทางความเป็นมาของสาเหตุ 
การจมของกระดกูข้อนิว้ช้ินทีส่ามลงไปในผนงัหุม้กบีส่วนแขง็ เกีย่วข้องกบัการสลายของเนือ้เยือ่ เกีย่วพนัส่วนพยงุ อาจมสีาเหตุ
จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนขณะคลอดลูกและเหตุทางโภชนการ เช่น การมีกรดในกระเพาะสูงก่ึงเฉียบพลัน (Cook et al., 
2004) การจมของนิ้วข้อที่สามกดลงไปในเนื้อข้างใต้ ขัดขวางการไหลของเลือดและสารอาหารไปสู่เซลล์ที่ท�าหน้าที่ให้กีบเจริญ
ขึ้น เป็นผลให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งอาจแสดงให้เห็นได้หลายเดือนต่อมาเมื่อส่วนแข็งของกีบงอกยาวออกมาอย่างต่อเนื่อง
 การสูญเสียกีบส้นตีนออกมากเกินไปจากการแต่งกีบท่ีแย่หรือการสึกมากเกินไปจากการเดินไกลบนพื้นคอนกรีตแข็ง
จะมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเกดิวกิาร  ผวิของพืน้ควรแห้งและไม่ลืน่เพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจบ็มากเกนิไปต่อผวิของกบี ควรขูดร่อง
พื้นคอนกรีตเพื่อช่วยให้ฝืดตามรูปแบบที่ตรงกลางมีร่องตามแนวยาวขนานกัน กว้าง 3/4 นิ้วและลึกห่างกัน 3 นิ้ว จะช่วยให้มี
ความฝืดอย่างเพียงพอเพ่ือลดการบาดเจ็บขณะเดียวกันก็จ�ากัดการสึกกร่อนของผิว มีการใช้พื้นปูด้วยแผ่นยางกว้าง 1-ม  
(30-นิ้ว) เพื่อเปล่ียนช่องทางระหว่างศูนย์รีดนมและส่วนท่ีให้สัตว์อยู่เพื่อลดการชอกช�้าและการสึก มีการใช้พื้นปูด้วยแผ่นยาง 
ให้สัตว์อยู่เพื่อบุรองพื้นส�าหรับแม่โคที่ต้องยืนเป็นระยะเวลานานๆ (Cook and Nordlund, 2009)
 ความรุนแรงของวิการที่กีบแข็งซึ่งเกิดขึ้นเวลาท่ีใช้ยืนในแต่ละวัน เป็นผลให้น�้าหนักกดลงบนกีบมากขึ้นและมีการกด
เนื้อเยื่อด้านล่างของกระดูกน้ิวช้ินที่สามเพ่ิมขึ้น อาจเพิ่มการใช้เวลายืนโดย 1) การออกแบบคอกผิดแบบไม่ได้ปูพื้นผิวให้ 
รองรับน�้าหนัก ห้องไม่อยู่ทางด้านหน้า ไม่มีบริเวณให้พักอย่างพอเพียง  2) การแออัด มีจ�านวนคอกที่ใช้ได้น้อยกว่าจ�านวน 
แม่โคในหนึ่งคอก  3) เวลาการรีดนมยาวนานมากเกินไป (>45 นาทีต่อการรีดนมหนึ่งครั้ง)  4) เวลาที่ใช้อยู่นอกคอกหมดไป
เพราะงานการจัดการ (>2 ช.ม.) และ 5) ความเครียดจากความร้อน แม่โคอาจยืนนานขึ้นเมื่อให้เย็นลง
 นอกจากนี้ แม่โคที่ขาเจ็บพยายามฝืนใช้คอกที่มีพื้นแข็ง เพราะการพยุงตัวลุกขึ้นยืนและนอนลงล�าบากมากขึ้นจากขา
ที่เจ็บ (Cook and Nordlund, 2009) แม่โคเหล่านี้ยืนนานมากขึ้นในคอกและไม่ได้พักผ่อนให้อาการดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ คอกที่รอง
ด้วยทรายหนาให้ความสบายตามมาตรฐานสูงแก่แม่โค ถ้าไม่มคีอกทรายควรรกัษาแม่โคทีเ่จบ็ขาและกลบัไปอยูใ่นบรเิวณท่ีบรุอง
นอนอย่างแน่นเพื่อพักผ่อน และพักฟื้นจนกระทั่งการยืนได้ตามปกติ
 การไม่สามารถช้ีปัญหากีบแข็งได้แต่เนิ่นอาจเป็นผลให้ติดเชื้อลึกท่ีกีบ น่ีเป็นการแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการติดเชื้อของ
โครงสร้างส่วนลึกของกีบ รวมทั้ง ข้อที่อยู่ระหว่างข้อนิ้วและเอ็นกับปลอกเอ็น สัตว์เหล่านี้มักเจ็บขาอย่างรุนแรงและอาจจ�าเป็น
ต้องท�าการุณยฆาต หรือท�าการผ่าตัดอย่างครอบคลุม (ต้องใช้เวลากลับคืนสภาพหลายเดือน) ถ้าแม่โคแต่ละตัวที่แสดงอาการ
ขากะเผลก หรือปัญหาขากะเผลกยังคงมีอยู่ในฝูง แนะน�าให้ขอความช่วยเหลือจากสัตวแพทย์

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

 ข้อมูลเรื่องการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของโคนม อ้างไว้ในบทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

การจับและการขนส่ง

 ข้อมูลเรื่องการจับและการขนส่งของโคนม อ้างไว้ในบทที่ 5 การจับและการขนส่ง
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ข้อควรค�านึงเป็นกรณีพิเศษ

เครื่องรีดนมและสุขอนามัยของเต้านม
 สถานที่รีดนมควรมีโปรแกรมส�าหรับการบ�ารุงรักษาเครื่องรีดนม และปฏิบัติตามโปรแกรมการควบคุมเต้านมอักเสบที่
ได้แนะน�าโดยสภาเต้านมอกัเสบแห่งชาต ิ(NMC, 2007) ควรมอีปุกรณ์ทีเ่หมาะสมและบคุลากรทีช่�านาญเพือ่การรดีนม บคุลากร
ผูร้บัผดิชอบการรดีนมควรได้รับการฝึกอบรมต่อเนือ่งเกีย่วกับวธิดี�าเนนิการรดีนมอย่างถกูต้อง เพราะว่าการอบรมบ่อยครัง้ เกีย่ว
พันกับสมรรถภาพของการรีดนมอย่างเหมาะสม (Rodrigues et al., 2005) ควรออกแบบสถานที่เพื่อการดูแลสัตว์และจัดการ
ตามมาตรฐาน หรือมีมาตรฐานสูงเกินกว่าสถานที่โคนมเกรด A ดังก�าหนดไว้ในค�าสั่งนมพาสเจอไรซ์ (FDA, 2004) จะต้อง
ออกแบบและปลูกสร้างบริเวณที่มีการรีดนม (ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนหรือโรงรีดนม) สอดคล้องตามการปฏิบัติท่ียอมรับได้ตาม
มาตรฐานสุขาภิบาลของบริษัท 3-A (2009) ควรให้แม่โคอยู่ในบริเวณท่ีอาศัยท่ีมีสุขอนามัยอย่างพอเพียงเพื่อม่ันใจว่าเต้านม
สะอาดอย่างเห็นได้ชัด ควรรีดนมแม่โคตามก�าหนดเวลาอย่างสม�่าเสมอ เหมาะสมกับเป้าหมายของฝูงหรือโครงการวิจัยอย่าง
เฉพาะเจาะจง ควรจัดท�าวิธีด�าเนินการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อควบคุมการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะหรือเภสัชภัณฑ์อื่นในน�้านมที่อาจ
เป็นไปได้ ควรให้การรกัษาด้วยยาฆ่าจลุชพีตามพืน้ฐานโปรโตคอลซึง่ได้รบัอนมุตัแิล้วก�าหนดไว้ การรกัษาทัง้หมดนอกเหนอืจาก
ที่ฉลากยาระบุจะต้องท�าภายใต้การก�ากับของสัตวแพทย์ผู้มีความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมในฐานะสัตวแพทย์กับเจ้าของสัตว์  
เครื่องรีดนมและสุขอนามัยของเต้านมเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อโปรแกรมอายุรกรรมป้องกันโรคเต้านมอักเสบอย่างมีประสิทธิภาพ 
และปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ได้ก�าหนดไว้โดย NMC (1993)  ควรให้การดูแลเพื่อลดการใช้น�้ามากเกินไปก่อนและระหว่างการเต
รยีมเต้านม ควรมกีารย�า้เพ่ือให้ม่ันใจว่าแม่โคเข้าสู่โรงรีดนมมหีวันมทีส่ะอาดแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่เต้านมใกล้หวันมควรสะอาด
และแห้ง เมื่อสวมถ้วยรับหัวนมเพื่อการรีดนม สนับสนุนให้มีการรีดน�้านมช่วงต้น (“forestripping”) ออกก่อนการฆ่าเชื้อหัวนม 
เพื่อตรวจสอบว่ามีโรคเต้านมอักเสบทางคลินิคในรายที่เป็นเล็กน้อย  การท�าความสะอาดหัวนมตามหลักสุขอนามัย การจุ่มฆ่า
เชื้อก่อนการรีดนมและการเช็ดให้แห้งทันทีก่อนการเดินเคร่ือง เป็นการลดการติดเชื้อของเต้านมท่ีมีสาเหตุจากเช้ือก่อโรคที่อยู่
ในสภาพแวดล้อม (Bushnell, 1984; Pankey et al., 1987; Galton et al., 1988; Pankey, 1992; Malloy and Olson, 1994; 
Reneau et al., 1994) การฆ่าเชื้อหัวนมหลังการรีดนมเป็นวิธีปฏิบัติทางการจัดการที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งลดอุบัติการเต้านมอักเสบ
ลงอย่างมาก (Neave et al., 1969; Philpot et al., 1978a,b; Philpot and Pankey, 1978; Pankey, 1992) พนักงานรีดนมผู้จับโค
ควรใส่ใจอย่างพิถีพิถันต่อสุขอนามัยส่วนบุคคล และล้างมืออย่างถี่ถ้วนก่อนการรีดนมและบ่อยครั้งระหว่างการรีดนม กระตุ้นให้
ใช้ถงุมอืไนตรลิหรอืถงุมอืยางเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของเต้านม ควรรดีนมแม่โคท่ีมเีต้านมอกัเสบตดิต่อทีย่งัไม่แสดงอาการทาง
คลินิกเป็นตัวสุดท้ายเพื่อลดการแพร่โรคเต้านมอักเสบไปทั่วทั้งฝูง แนะน�าให้ก�าจัดขนบนเต้านมเป็นวิธีปรับปรุงสุขอนามัยของ
น�้านมและสุขภาพของเต้านม การท�าความสะอาดอุปกรณ์รีดนมท�าได้โดยกระบวนการทางเคมี ความร้อน และทางกายภาพร่วม
กัน และควรออกแบบวิธีการท�าความสะอาดเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานที่กฎระเบียบก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม วิธีปฏิบัติการ
ท�าความสะอาดและสุขอนามยัทีแ่นะน�าเป็นสมดลุระหว่างอณุหภมูกิารท�าความสะอาด ความเข้มข้นของสารเคมที�าความสะอาด 
เวลาที่สารเคมีสัมผัสพื้นผิวและกลไกของเครื่อง (Reinemann et al., 2000) โปรแกรมการท�าความสะอาดเครื่องรีดนมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้น�้าร้อน (มักมีอุณหภูมิระหว่าง 38 และ 55°ซ) การใช้สารละลายน�้ายาฆ่าเชื้อและสารเคมีอื่นที่มี
ประสทิธภิาพก�าจดัเกลอืแร่ ไขมนันมและโปรตนีทีส่ะสมออกจากเครือ่งระหว่างการรดีนม การฆ่าเชือ้ถ้วยครอบหัวนมระหว่างแม่
โคแต่ละตัว และการราดน�้าล้างถ้วยครอบหัวนมด้วยน�้าอุ่น น�้าเย็น น�้าเดือด หรือสารละลายสารเคมีฆ่าเชื้อ  กิจวัตรต่อไปนี้ท�า
ร่วมกันบ่อยที่สุดในสหรัฐฯ คือ การราดน�้าล้างก่อนการใช้สารซักล้างที่เป็นด่าง ตามด้วยการล้างด้วยน�้าที่เป็นกรด (ความถี่ขึ้นกับ
ความกระด้างของน�้า) และการท�าตามสุขอนามัยก่อนการรีดนม  ในฝูงขนาดเล็กมาก (แม่โค <30 ตัว) อาจใช้การท�าความสะอาด
ฆ่าเชื้อด้วยมือซึ่งเกี่ยวกับการล้างอุปกรณ์การรีดนมและการเก็บบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยมือ  ฝูงขนาดกลาง (แม่โค 30 ถึง 500 
ตัว) มักใช้อุปกรณ์ล้างอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะผสมสารเคมีกับน�้าโดยอัตโนมัติที่ปริมาณน�้าและอุณหภูมิพอเหมาะ และไหลเวียน
สารละลายเหล่านี้ผ่านเครื่องรีดนม ในฟาร์มขนาดใหญ่ (แม่โค 1,000 ตัวหรือมากกว่า) ผู้คุมเครื่องอาจอยู่เพื่อผสมสารละลายยา
ฆ่าเชื้อและเดินเครื่องเปิดวาล์วให้ไหลเวียน  สามารถประเมินประสิทธิภาพของการท�าความสะอาดระบบรีดนมด้วยการทดสอบ
มาตรฐานการนับเชื้อที่ขึ้นบนจานเพาะเชื้อและการนับเชื้อในห้องปฏิบัติการหลังผ่านขบวนการพาสเจอไรซ์ โดยทดสอบตัวอย่าง
ต่างๆ ที่เก็บจากถังนม
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รั้วไฟฟ้า
 ค�าศัพท์ stray voltage หมายถึงกรณีพิเศษของฟาร์มมีค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายดินต่อสู่โลหะที่ฝังในดิน ถ้าค่าแรง
ดนัไฟฟ้าสงูถงึระดบัทีเ่พยีงพอ สตัว์ทีม่าสมัผสักบัอปุกรณ์ทีต่่อสายดนิไว้อาจถกูไฟฟ้าดดูเลก็น้อยซึง่สามารถท�าให้เปล่ียนแปลง
การตอบสนองทางพฤติกรรม ระดับแรงดันไฟฟ้าที่สัตว์สัมผัสรับรู้ได้พฤติกรรมบ่งชี้การรับรู้ เช่น อาจมีการถอยหนี มีการ
เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจ�าวันเล็กน้อย
 การศึกษาต่างๆโดยกลุ่มนักวิจัยอิสระจ�านวนมากมีผลพ้องกันว่าแม่โคซ่ึงรู้สึกไวท่ีสุด (<1%) เริ่มสนองตอบที่กระแส
ไฟฟ้า 50 หรือ 60 เฮิร์ทซ กระแสไฟฟ้า 2 มิลลิแอมป์ (วัดโดยถอดรูทค่าเฉลี่ยยกก�าลังสอง; rms) โดยจ่อเครื่องวัดที่จมูกถึงกีบ 
หรือจากกีบถึงกีบ (Lefcourt, 1991; Reinemann, 2005) ค่านี้เทียบเท่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่สัมผัสประมาณ 1 โวลล์ (50 หรือ 60 
เฮิร์ทซ, rms) เมื่อแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จ�านวนร้อยละของแม่โคมากขึ้นจะตอบสนองพร้อมกับแสดงการตอบ
สนองทางพฤติกรรมเด่นชัดขึ้น การศึกษาหลายเรื่องได้บันทึกพฤติกรรมการหลีกหนีที่ระดับสูงกว่าค่าต�่าสุดที่แสดงปฏิกิริยาแรก 
ค่ากึ่งกลางของการหลีกหนีเมื่อกระแส 50 หรือ 60 เฮิร์ทซไหลผ่านแม่โค คือ ประมาณ 8 มิลลิแอมป์ (4 to 8 โวลล์, rms) ถึง
แม้ว่าค่าต�่าสุดที่แสดงปฏิกิริยาแรกมีสูงเกินไป  คาดว่าแม่โคไม่ท้ังหมดจะแสดงการตอบสนองทางพฤติกรรม แต่ถ้าค่าแรงดัน
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจะคาดการณ์การแสดงอาการในฝูงว่ามีการกระจายมากยิ่งขึ้นและสม�่าเสมอ
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์แนะน�าอย่างหนักแน่นว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างการตอบสนองทางพฤติกรรมกับรั้ว
ไฟฟ้าและการตอบสนองทางสรีรวทิยาหรือทางฮอร์โมน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัระหว่างการเบีย่งเบนของพฤตกิรรม การผลติน�า้นม
และสุขภาพของสัตว์  มีการศึกษาเพียงเร่ืองเดียวรายงานผลกระทบของรั้วไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าต่อแม่โค มีท้ังการให้กระแส
ไฟฟ้าเพื่อท�าให้สัตว์ไม่พอใจและการบังคับคุกคามสัตว์ (สัตว์ไม่สามารถกินหรือดื่มโดยปราศจากการถูกช๊อตด้วยแรงดัน/กระแส
ไฟฟ้า) การผันแปรของระดับแรงดันไฟฟ้าค่อนข้างมากที่แตกต่างจากบริเวณบนฟาร์มที่เกิดเป็นประจ�า จะเป็นผลให้เกิดการลด
การกินน�้าและอาหาร หรือเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เมื่อระดับกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะท�าให้เกิดความไม่พอใจ ณ ต�าแหน่ง
ซึง่กระทบกจิกรรมประจ�าวันของสัตว์เท่านัน้ ต�าแหน่งเหล่านีไ้ด้แก่ ทีใ่ห้อาหาร ทีใ่ห้น�า้ และบรเิวณรดีนม  การวจิยัทีม่กีารควบคุม
แสดงว่าถ้าให้แรงดันไฟฟ้าที่สัตว์ไม่ชอบที่ชามน�้าทุกวินาที สัตว์มีการกินน�้าลดลงด้วย อย่างไรก็ดีไม่พบการกินน�้าลดลงเมื่อให้
แรงดันไฟฟ้าระดับเท่ากันทุก 10 นาที และวันละหนึ่งครั้ง ถ้าแรงดันไฟฟ้าที่สัตว์ไม่ชอบเกิดเพียงสองสามครั้งต่อวัน มักไม่ค่อย
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของแม่โค การเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่สัตว์ไม่ชอบในบริเวณที่กระทบต่อการกินอาหาร การกินน�้า หรือพัก
ผ่อนบ่อยขึ้นมากเท่าไรจะท�าให้มีผลกระทบต่อแม่โคมากขึ้นด้วย
 ไม่มีอาการเพียงอย่างเดียวที่เป็นอาการเฉพาะเจาะจงของโรค  มีรายงานอาการหลายอย่างของแม่โคซ่ึงรับกระแส
ไฟฟ้าที่ระดับแตกต่างกัน อาการที่รายงาน ได้แก่ การเบี่ยงเบนของพฤติกรรม และการกินน�้าต่อวัน และระยะเวลาการกินน�้า
แต่ละครั้งลดลง (Merck, 2004) อาจไม่กระทบปริมาณของน�้าท่ีกินแม้ว่าการเบี่ยงเบนพฤติกรรมได้เกิดขึ้น ระยะเวลาการมี
สมรรถภาพแย่ลงเป็นช่วงๆ  เกษตรกรมักอ้างเหตุผลอาการเหล่านี้ว่าเป็นเพราะรั้วไฟฟ้า ได้แก่ การมีน�้านมไหลลดลง และการ
ไหลของน�้านมไม่สมบูรณ์ หรือน�้านมไหลไม่สม�่าเสมอ พฤติกรรมผิดปกติระหว่างการรีดนม การเพิ่มระยะเวลาการรีดนม การ
ปฏิเสธการกินอาหารหรือน�้า การเพิ่มขึ้นของ SCC ในน�้านม และเต้านมอักเสบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่พบมีอาการใดในกลุ่ม
อาการเหล่านี้ในการศึกษาหลายเรื่องโดยมีการควบคุม  อาการเหล่านี้มักมีสาเหตุจากปัจจัยอื่น เช่น การปฏิบัติกับแม่โคอย่าง
ไม่น่าพอใจ เครือ่งรดีนมท่ีบกพร่อง เทคนคิการรีดนมและสขุอนามยัไม่ด ีและการขาดโภชนะต่างๆ  ดงันัน้ ไม่สามารถใช้พฤตกิรรม
สัตว์หรืออาการอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยปัญหารั้วไฟฟ้า  วิธีเดียวเพื่อระบุว่ารั้วไฟฟ้าเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ต่อพฤติกรรมผิดปกติหรือ
สมรรถภาพแย่ลงคือท�าการทดสอบด้วยไฟฟ้าดังอธิบายต่อไปนี้ ควรท�าการตรวจสอบหน่วยผลิตท้ังหมดอย่างละเอียดเพื่อ
พิจารณาสาเหตุอื่นๆ ของปัญหา
 ระบบไฟฟ้าควรสอดคล้องกบัรหสัสายไฟและมาตรฐานตลอดเวลาเพือ่ป้องกนัทัง้สตัว์และมนุษย์ เมือ่ไรกต็ามท่ีอาการ
ที่อ้างถึงไม่สามารถเชื่อมโยงไปสู่สาเหตุอื่นๆ ควรท�าการตรวจวัดต่างๆ เพื่อพิจารณาว่าแรงดันไฟฟ้าที่อาจเป็นสาเหตุมีอยู่จริง 
และบันทกึผลต่างๆ ไว้เพือ่เปรยีบเทียบในอนาคต  การตรวจวนิิจฉัยเพ่ือยนืยันร้ัวไฟฟ้าจะต้องมีการวดัค่าทางไฟฟ้าตามคุณสมบตัิ
ที่เหมาะสมที่แสดงว่ามีค่าอย่างน้อย 2 ถึง 4 โวลล์ (50 หรือ 60 เฮิร์ทซ rms) ระหว่าง 2 ต�าแหน่งซึ่งแม่โคอาจจะสัมผัส  แม่โค
บางตวัควรแสดงพฤตกิรรมการหลกีเลีย่งทีต่�าแหน่งนี ้(Lefcourt, 1991) อาจจ�าเป็นต้องตรวจสอบวัดค่าระดบัแรงดันไฟฟ้าทีเ่วลา
ต่างๆ ของวันและในวันต่างๆ กันเพราะระดับค่าท่ียอมรับได้อาจสูงเกินเป็นระยะๆ  ควรท�าการอ่านค่าแรงดันท้ังหมดด้วย 
ตัวต้านทาน 500 ถึง 1,000 Ω ระหว่างการวัดสองขั้วท่ีแม่โคสัมผัสนอกเหนือจากการวัดวงจรไฟฟ้าเปิด  การอ่านค่าต่างๆ 
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โดยปราศจากการใช้ตัวต้านทานไม่ได้ค่าทีมี่ความหมาย  ถงึแม้ว่าการต้านทานของเนือ้เยือ่แม่โคเท่ากบัของมนษุย์ ความต้านทาน
ที่สัมผัสแม่โคมักมีค่าต�่ากว่ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแม่โคอยู่ในสภาพแวดล้อมเปียกความต้านทานของร่างกายแม่โครวม
กับความต้านทานซึ่งสัมผัสกับพื้นมักมีค่าคาดคะเนที่ 500 Ω เป็นค่าที่สมเหตุสมผลส�าหรับแม่โคหนึ่งตัวยืนอยู่บนพื้นเปียก  แม่
โคยืนอยู่บนพื้นแห้งมักจะให้ค่าความต้านทานเป็น 1,000 Ω หรือสูงกว่า  แม่โคยืนอยู่หรือนอนลงบนสิ่งรองนอนแห้งจะมีแรง
ต้านทานสูงกว่านี้อีกหลายเท่า ความต้านทานของมนุษย์มีการสัมผัสมือเท้าแห้ง สามารถมีค่าต�่าท่ี 1,000Ω ส�าหรับมือเท้าที่
เปียกไปจนถงึค่า >10,000 Ω  แรงดนัไฟฟ้าทีส่มัผัสเพือ่ให้การรับรู้สามารถมค่ีาในมนุษย์สงูกว่าแม่โคขึน้อยู่กบัสภาวะของจุดสัมผัส 
แนะน�าให้มีช่างไฟฟ้าผู้มีคุณสมบัติหรือผู้จ�าหน่ายไฟฟ้าท้องถิ่นมาประเมินสถานการณ์ ถ้าวัดค่าแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 1 โวลล์ 
(60 เฮิร์ทซ rms) ที่ต�าแหน่งแม่โคสัมผัส

ตาราง 7-2. ขนาด1 ของคอกอิสระที่แนะน�าซึ่งสัมพันธ์กับน�้าหนักของแม่โคนมที่ใช้ในการวิจัยทางการเกษตรและการสอน

น�้าหนักตามเกณฑ์  อายุประมาณ2 (เดือน)  คอกอิสระ3  คอกผูกเชือก3

118 กก (260 ปอนด์)  4 61 × 122 ซม (24 × 48 นิ้ว)4 NI5  
182 กก (400 ปอนด์) 6 69 × 122 ซม (27 × 48 นิ้ว)  NI
236 กก (520 ปอนด์) 8 76 × 137 ถึง 152 ซม (30 × 54 ถึง 60 นิ้ว) NI
327 กก (720 ปอนด์) 12 86 ถึง 91 × 152 ถึง 168 ซม (34 ถึง 36 × 60 ถึง 66 นิ้ว) NI
377 กก (830 ปอนด์) 16 91 ถึง 107 × 168 ถึง 198 ซม (36 ถึง 42 × 66 ถึง 78 นิ้ว) NI
454 กก (1,000 ปอนด์) 20 99 × 183 ซม (39 × 72 นิ้ว) 122 × 152 ถึง 175 ซม (48 × 60 ถึง 69 นิ้ว)
500 กก (1,100 ปอนด์) 24 107 × 198 ถึง 213 ซม (42 × 78 ถึง 84 นิ้ว) 122 × 160 ถึง 175 ซม (48 × 63 ถึง 69 นิ้ว)
545 กก (1,200 ปอนด์) 26 114 × 208 ถึง 213 ซม (45 × 82 ถึง 84 นิ้ว) 122 × 168 ถึง 175 ซม (48 × 66 ถึง 69 นิ้ว)
636 กก (1,400 ปอนด์) 48 122 × 213 ถึง 218 ซม (48 × 84 ถึง 86 นิ้ว) 137 × 183 ซม (54 × 72 นิ้ว)
727 กก (1,600 ปอนด์) 60 122 × 229 ซม (48 × 90 นิ้ว)  152 × 183 ถึง 198 ซม (60 × 72 ถึง 78 นิ้ว)

1ขนาดจากแหล่งตะวันตกตอนกลางมักใหญ่กว่าจากแหล่งตะวันออกเฉียงเหนือ
2อายุของโคโฮลสไตน์หรือบราวสวิสส�าหรับน�้าหนักตามที่มุ่งหวัง
3การวัดขนาดของคอก กว้างคูณยาว ความยาวของคอกส�าหรับคอกอิสระที่มีแผงด้านข้าง ส�าหรับคอกอิสระที่มีแผงด้านหน้าให้เพิ่ม 30 ถึง 45 ซม (12 ถึง 18 
นิ้ว) (MWPS, 1995) เมื่อใช้แผงกันหน้าอก ขนาดของคอกจากคันถึงแผงกันหน้าอกควรเป็น 168 ซม (66 นิ้ว)
4ไม่แนะน�าคอกอิสระส�าหรับลูกโค <4 เดือน (Graves and Heinrichs, 1984) หรือ 5 เดือน (Woelfel and Gibson, 1978; MWPS, 1995)
5NI คือ ไม่แนะน�าส�าหรับโคสาว (Woelfel and Gibson, 1978; Graves and Heinrichs, 1984; MWPS, 1985; Heinrichs and Hargrove, 1987)

พ่อโค
 การให้อาหาร (NRC, 1989) และการให้น�้า (NRC, 2001) โคเพศผู้ ก�าลังโตหรือเต็มวัยควรท�าตามข้อก�าหนดของสภา
วิจัยแห่งชาติ ควรให้พ่อโคอาศัยอยู่ในโรงเรือนที่สะอาด มีแสงสว่างและการระบายอากาศอย่างดี หรืออยู่ในที่กลางแจ้งนอกโรง
เรือนซึ่งป้องกันพวกมันจากสภาวะรุนแรงต่างๆ และคงความสะอาดและแห้ง ควรสังเกตอาการโคเพศผู้อายุน้อยท่ีเลี้ยงเป็นก
ลุม่ขนาดเลก็และอายใุกล้เคยีงกนัอย่างระมดัระวงั ให้พวกมนัเจรญิเตบิโตโดยมัน่ใจว่าโคตวัใดตวัหนึง่หรอืหลายตวัไม่มกีารบาด
เจ็บ อาจติดตั้งแผงกั้นที่ศูนย์กลางของคอกส�าหรับอยู่เป็นกลุ่มเพื่อให้พ่อโคที่มีชั้นต�่ากว่าได้หลบหลีกพฤติกรรมการก้าวร้าวของ
จ่าฝูง  พฤติกรรมการก้าวร้าวมีเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและควรด�ารงการให้อยู่เป็นกลุ่มต่อไปจนถึงอายุ 3 ปี  ควรย้ายโคเพศผู้
ขนาดเล็กกว่าหรือมีล�าดับชั้นต�่ากว่าออกจากกลุ่ม และไม่ควรส่งโคเพศผู้ที่ถูกย้ายออกจากกลุ่มมากกว่าสองสามชั่วโมงคืนกลุ่ม 
การได้เห็นและได้ยินโคเพศผู้อื่นอาจเป็นความเครียด ความต้องการที่ว่างของพ่อโคมีแสดงรายการอยู่ในตาราง 7-1
 ความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์เป็นการค�านึงหลักในรากฐานการปฏิบัติจัดการพ่อโค ตามความจริงของขนาดและ
อารมณ์ อาจพิจารณาว่าพ่อโคเป็นสัตว์เลี้ยงที่อันตรายมากท่ีสุด ควรออกแบบวิธีด�าเนินการจัดการเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัย
ของมนษุย์และให้สวสัดภิาพต่อพ่อโค การรดีน�า้เชือ้พ่อโคเป็นความจ�าเป็นในบางครัง้และควรปฏบิตัโิดยผูม้คีวามเหมาะสม ด้วย 
อุปกรณ์ท่ีท�างานอย่างถูกต้องและบ�ารุงรักษาอย่างดี ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับประจ�าปีด้วยตัวเองเพื่อ 1) การชี้ตัวสัตว์ของ 
น�้าเชื้อและการบริการตรวจสอบเทียบสุขภาพสัตว์เพศผู้  และ 2) ความต้องการขั้นต�่าส�าหรับสุขภาพของพ่อโคซึ่งผลิตน�้าเชื้อ 
เพื่อการผสมเทียม (Mitchell, 1992; Certified Semen Services, 2002)
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การการุณยฆาต

 เมื่อจ�าเป็น บุคลากรผู้ได้รับการอบรมควรด�าเนินการการุณยฆาตด้วยวิธีที่ยอมรับซึ่งก�าหนดโดย AVMA (2007a) วิธี
ต่างๆ ที่ยอมรับส�าหรับโคได้อภิปรายในบทที่ 2 สัตว์เกษตร
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บทที่ 8: ม้า

ส่
วนใหญ่ใช้ม้าเพื่อการกีฬาแข่งขัน เป็นสัตว์เลี้ยง หรือเพ่ือความพอใจ แต่ก็ใช้ในงานทางเกษตรและชีวการแพทย์อย่าง
มากมายด้วย ยังมีสัตว์จ�าพวกม้า (ม้า ม้าขนาดเล็ก ลา และล่อ) ใช้ทั่วไปเป็นสัตว์ใช้แรงงานลากจูงเพื่อการไถนา การขนส่ง
ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยสังคมท้องถิ่น (เช่น ชาวอามิช) ในสหรัฐฯ และชาวนารายย่อยในประเทศก�าลังพัฒนา มัก

ใช้ม้าที่ฟาร์มปศุสัตว์ในทุ่งเล้ียงโคและแปลงขุน อาจใช้ลาเพื่อป้องกันแกะและแพะจากสัตว์ผู้ล่าขณะอยู่ในทุ่งหญ้า และ
อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ที่ใช้สัตว์จ�าพวกม้า มักใช้ม้าเพื่อการผลิตซีรุ่มต้านพิษ ภูมิคุ้มกัน และเภสัชภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น สกัด
ฮอร์โมนอีสโตรเจนมาจากปัสสาวะของม้าตั้งท้อง และใช้ในการผลิตฮอร์โมนทดแทนเพื่อทดแทนรักษาสตรีวัยหมดประจ�าเดือน
มกัใช้การขีม้่าในโปรแกรมการบ�าบดัผูป่้วยทางกายและผดิปกตทิางจติ (Kaiser et al., 2006) นอกเหนอืจากการใช้ม้าทดลองวจัิย
เพือ่ตอบค�าถามโดยเฉพาะเกีย่วกบัสัตว์ชนดินี ้ใช้ม้าเป็นสตัว์ตวัแบบส�าหรับศกึษาสรรีวทิยาและความชราของมนุษย์ (Malinowski 
et al., 2006; Gordon et al., 2007) ความผิดปกติทางเมตาบอลิคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น การดื้อต่ออินซูลินในม้าคล้ายคลึง
กบัความผิดปกติเช่นเดยีวกันของมนษุย์ ดงันัน้จงึใช้ม้าเพือ่การวจิยัเรือ่งกลไกและการรกัษาความผดิปกตเิหล่าน้ีโดยมุง่หวงัการน�า
ไปใช้ในมนุษย์ (Hodavance et al., 2007) ไม่ว่าใช้ม้าเพื่อวัตถุประสงค์ความพอใจ การใช้แรงงาน การสอน การวิจัย หรือชีวการ
แพทย์ ควรให้การดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมละเอียดถี่ถ้วน และน�าไปใช้ปฏิบัติกับโปรโตคอลทั้งหมด

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมภายในโรงเรือน
 ควรมพีืน้ทีข่องการอยู่อาศัยในร่มพอเพยีงส�าหรบัให้ม้าปรบัเปลีย่นแสดงท่าทางปกติตามต้องการ ยกเว้นโปรโตคอลทีไ่ด้
รบัอนมุตัต้ิองการอย่างอืน่ พืน้ทีต่ามสมควรเป็นตารางเมตรส�าหรบัม้าหนึง่ตวัคือ 2 ถึง 2.5 เท่าของความสงูม้า (ทีต่ะโหนก) ยกก�าลงั
สอง (Zeeb, 1981; Raabymagle and Ladewig, 2006) ซึ่งยอมให้ม้ามีการเคลื่อนไหวที่จ�าเป็น ได้แก่ การหมอบ หรือนอนตะแคง 
ถึงแม้ว่าม้าสามารถหลับตื้นๆ ขณะยืน การหลับที่มีการเคลื่อนที่ของลูกตาอย่างเร็ว (REM) เกิดขึ้นเฉพาะเม่ือม้านอนลงเท่านั้น 
(Dallaire and Ruckebusch, 1974; Ruckebusch, 1975) ถงึแม้ว่าหน้าทีแ่ละความจ�าเป็นของการหลบัทีมี่ REM อาจไม่ชัดเจน โอกาส
และพื้นที่เพื่อการหลับที่มี REM ขณะอยู่ในท่านอนอาจเป็นการพิจารณาเพื่อให้ความเหมาะสมในการอยู่อาศัยของม้า
 คอกแบบกล่องควรมีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อให้ม้านอนลง ยืนขึ้น หมุนตัวรอบ และกลิ้งตัว (ตาราง 8-1) คอกขนาด 3.7- × 
3.7-ม (12- × 12-ฟุต) ควรให้ความสดวกส�าหรับม้าพันธุ์ที่มีน�้าหนักเบาโดยส่วนใหญ่ บริเวณที่แนะน�าขั้นต�่า รวมทั้งขนาดกว้างยาว
สูงส�าหรับคอกหรือผูก (รวมพื้นที่ส�าหรับผู้จับ) แสดงไว้ในตาราง 8-1 บรรทัดฐานทั่วไปส�าหรับคอกเมตาบอลิซึมแสดงไว้ในบทที่ 3 
การสัตวบาล ที่อยู่ และชีวนิรภัย  ควรมีประตูคอกกว้างพอเพื่อให้ม้าผ่านเข้าคอกได้อย่างปลอดภัยและออกจากคอกได้อย่างสบาย
 ประตูคอกควรทึบหรือท�าด้วยวัสดุซ่ึงม้าไม่ถูกเกี่ยวหรือบาดเจ็บ อาจมีประตูคอกเป็นบานเลื่อน มีบานพับหรือแบ่ง
ออก ประตูที่แบ่งเป็นสองส่วนบนล่าง (ประตูดัทช์) ยอมให้ม้ามีคอกใหญ่ขึ้นเมื่อมันยื่นหัวออกไปด้านนอก ประตูช่วงบนขณะ
ปิดจะจ�ากัดระยะการมองเห็นของม้า ต้องมีการดูแลเมื่อใช้ประตูดัทช์ หรือแผงป้องกันไม่ให้ม้าสามารถยื่นหัวถึงสวิทช์ไฟแสง
สว่าง สายไฟ หรอืปลัก๊ไฟ  ควรยดึประตบูานพบัหรอืประตแูบ่งช่วงให้เปิดได้อย่างปลอดภัยเพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็หรอืกดีขวาง
ทางเดินที่อยู่ถัดไป
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 วัสดุส�าหรับพื้นที่มีความเหมาะสมส�าหรับคอกในร่ม ได้แก่ เสื่อยาง หญ้าเทียม ดินอัดแน่น ลูกรัง หินป่น ยางมะตอย 
คอนกรีต ทรายและไม้ ควรเลือกวัสดุส�าหรับพื้นซึ่งง่ายต่อการท�าความสะอาดและถูกสุขลักษณะ สบาย และปลอดภัยส�าหรับม้า 
พืน้ลืน่สามารถน�าไปสูก่ารบาดเจบ็ และพืน้แขง็สามารถท�าให้ขากะเผลก พืน้ทีแ่ขง็มากต้องการวัสดรุองนอนหนากว่าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งม้าที่มีขนาดใหญ่ การติดตั้งเสื่อยางคลุมพื้นผิวอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แนะน�าพื้นคอนกรีตที่มีผิวหน้าหยาบลาดเอียง
ไปยังท่อระบายน�้าหรือประตูด้านนอกส�าหรับบริเวณล้าง ทางเดิน และบริเวณเก็บอาหารและอุปกรณ์  พื้นคอนกรีตที่น�้าซึมได้
เป็นพื้นผิวที่ยอมรับได้ส�าหรับบริเวณล้างเพราะยอมให้น�้าไหลผ่านผิวคอนกรีตไปยังท่อระบายน�้าและไม่ต้องการท่อระบายน�้า
แบบเปิด คอนกรีตที่น�้าซึมได้ไม่ต้องมีการติดตั้งเป็นพิเศษ
 ควรออกแบบคอกให้มีการะบายอากาศอย่างถูกต้อง ซึง่อาจช่วยในการลดความชืน้หรอืระดบัความชืน้และกลิน่ภายใน
คอก และให้การมองเหน็ด้วยตาของม้าและผูดู้แลทีดี่กว่าด้วย  มช่ีองเปิดเหนอืพืน้ในผนงัและแผงกัน้ขนาดพอเพยีงเพือ่ให้อากาศ
ในคอกถ่ายเทได้ และสามารถปิดด้วยแผ่นปิดหรือปลดออกได้ สามารถใช้วัสดุกั้นระหว่างคอกได้หลายอย่าง เช่น แท่งเหล็ก  
ท่อน�้า รั้วเหล็กเชื่อม ร้ัวตาข่าย พ้ืนไม้เนื้อแข็งส�าเร็จรูป หรือวัสดุใกล้เคียงอื่นๆ แนะน�าผนังภายในคอกทึบส�าหรับพ่อม้า 
และผนงัส�าหรับคอกลกูม้าเพือ่ป้องกนัความก้าวร้าวต่อม้าในคอกถดัไปจากแม่ม้าหลงัออกลกู (ความก้าวร้าวอาจเบีย่งเบนไปยงั
ลูกของมัน)
 ถ้ามีเพดานควรท�าด้วยวัสดุกันความช้ืน นิยมชนิดท่ีเรียบมีท่อและโคมไฟโผล่น้อยท่ีสุด ความสูงของเพดานคอกมัก
เป็น 2.4 ถึง 3.1 ม (8 ถึง 10 ฟุต) เพื่อให้มีการะบายอากาศเพียงพอและแยกม้าที่มีขนาดแตกต่างกันได้อย่างปลอดภัย อย่างไร
ก็ดีความสูงอย่างน้อยที่สุดของคอกควรเป็น 0.3 ม (1 ฟุต) หรือสูงกว่าหูของม้าเมื่อหัวม้าอยู่ที่ระดับสูงสุดและสูงมากกว่านี้ใน
บริเวณที่ขี่ม้า
 แนะน�าให้มีหน้าต่างหรือช่องเปิดที่ไม่เคลือบปิดผิวหน้า แต่ไม่จ�าเป็นถ้ามีแสงสว่างและมีการระบายอากาศด้วยวิธีอื่น 
อย่างไรก็ดีหน้าต่างอาจให้การมองเห็นระหว่างม้าด้วยกัน และอาจลดพฤติกรรมแสดงท่าทางซ�้าบางอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สับสนกังวลของม้าที่แยกขัง เช่น การโยกตัว การผงกหัวซ�้าๆ (Cooper et al., 2000) หน้าต่างที่กระดกเปิดออกภายนอกหรือยก
ออกได้ในแต่ละคอกช่วยให้แสงและการระบายอากาศตามธรรมชาติ (เช่น การไม่ใช้เครื่องจักร) ในสภาพอากาศอบอุ่นส่วนล่าง
ของหน้าต่างคอกซึง่แตกหกัไม่ได้ควรมคีวามสงูทีไ่ม่ถกูเตะ และควรป้องกนัหน้าต่างด้วยลกูกรงเหลก็หรอืตาข่ายเพือ่ป้องกนัการ
แตก  แสงสว่างจากท้องฟ้าหรือผ่านแผงใสในหลังคาที่มีประโยชน์ช่วยให้เพิ่มแสงสว่างสู่บริเวณคอก อาจใช้ประตูแบบดัทช์เพื่อ
เป็นหน้าต่างและการระบายอากาศบนก�าแพงภายนอก

ตาราง 8-1 ขนาดกว้างยาวสูงที่แนะน�าส�าหรับม้าและม้าขนาดเล็กส�าหรับใช้ในการวิจัยทางการเกษตรและการสอน1

บริเวณ     ม ฟุต

สถานที่ในอาคาร
 คอกแบบกล่อง: 1.8 ม2/100 กก (9 ฟุต2/100 ปอนด์) ของน�้าหนักตัว (BW) 3.7 × 3.7 12 × 12
คอกตรงหรือผูกเชือกมีรางอาหาร: 0.82 ม2/100 กก (4 ฟุต2/100 ปอนด์) ของ BW  1.5 × 3.72 5 × 12
ทางเดิน ความกว้าง
 ระหว่างแถวของคอก   2.4–4.3 มากถึง14 ฟุต
 ด้านหลังของแถวคอกผูกเชือก   1.8 6 
 ด้านหน้าของแถวคอกผูกเชือก   1.2 4
สถานที่กลางแจ้ง
 ลู่วิ่งในเพิง (ต่อม้า 1,000 ปอนด์; หนึ่งถึง 2 ตัว)   3.3 × 3.3 11 × 11
 ความสูงของรั้วส�าหรับ

 ม้า   1.4–1.8 4.5–6.0
 ม้าขนาดเล็ก   1.1–1.5 3.5–5.0

คอกกลางแจ้ง (ส�าหรับม้าตัวเดียว)   3.7 × 3.7 12 × 12
ทุ่งหญ้าต่อม้าหนึ่งตัว   ≥0.4 เฮคแทร์ ≥1 เอเคอร์

1 ขนาดคอกและซองควรสนับสนุนการจัดท่าทางต่างๆ ของร่างกายม้าตามปกติพันธุ์เบาที่มีขนาดปานกลาง
2 ใช้ความยาวมากถึง 3.7 ม (12 ฟุต) ความยาววัดจากด้านหน้าของรางอาหารไปจนถึงด้านหลังของคอก 



บทที่ 8122

 ควรให้มีทางเดินระหว่างแถวของคอกส�าหรบัให้ม้าเดินผ่าน ขนย้ายอาหารและส่ิงรองนอน และจดัการส่ิงปฏกิลู 
ใช้ทางเดินที่อยู่ด้านหลังแถวของคอกหรือด้านหน้าของแถวคอกให้อาหารม้าและให้คนผ่านได้อย่างปลอดภัย ทางเดิน
ในโรงม้าควรกว้างพอส�าหรบัม้าหมนุตวักลบั และถ้าแคบกว่าควรมทีางออกไปสูท่ีก่ว้างกว่าทีป่ลายทางทัง้สอง ประตทูาง
เดนิออกสูภ่ายนอกอาจอยู่สงูกว่าหวั แกว่งเข้าหรอืออก หรอืเลือ่น และควรมีขนาดเปิดสู่ทางเดินอย่างเหมาะสม แนะน�า
ทางเดินกว้างกว่าถ้าใช้ประตูแบบดัทช์ ซึ่งม้าสามารถยื่นหัวออกสู่ทางเดินและเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับม้าหรือฝูงชน
ท่ีผ่านไปมาโดยไม่จ�าเป็น ความกว้างของทางเดินควรอ�านวยความสดวกให้แก่รถขนส่งอาหาร หรือขนของเสียออกไป 
และเคลื่อนย้ายม้าภายในทางเดิน
 สถานที่ส�าหรับม้าในสภาพอากาศเขตร้อนและเย็นกว่ามีการเตรียมการคอกซึ่งเปิดออกสู่ภายนอก ที่ใช้บ่อยคือโรงม้า
ที่มีคอกแถวมีคอกเปิดสู่ภายนอกภายใต้หลังคาที่ยื่นออกไป ถ้าโรงม้าไม่ใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ในสภาพแวดล้อม สนับสนุนให้
เพิม่การระบายอากาศด้วยประตูคอกทีม่ช่ีองเปิดสู่พ้ืน และควรสร้างช่องตามยาวของผนงัหรอืผนงัทีไ่ม่ทบึเพิม่เพือ่ให้การระบาย
อากาศอย่างถูกต้อง โรงม้าในเขตร้อนอาจมีคอกขนาดใหญ่สร้างด้วยบล๊อกคอนกรีตหรือผนังที่มีฉนวนกันความร้อนอย่างดี มี
เพดานสูงมาก และช่องระบายอากาศที่หลังคา ยกเว้นมีการวางแผนการควบคุมสภาวะอากาศอย่างสมบูรณ์ (การปรับอากาศ)

	 สิง่รองนอน	 ชนดิของสิง่รองนอนควรมคีวามสม�า่เสมอทัง้ความสบายของม้าและถกูสขุอนามยั สิง่รองนอนทีย่อมรบั
เป็นวัสดุใดก็ตามซึ่งให้การซึบซับและรองรับการเหยียบย�่าได้ดี ได้แก่ ฟางข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ หญ้าแห้ง หญ้าแห้งที่ตัดมา
จากทุ่ง ขี้กบหรือเศษไม้ป่น ถ่านหินเลนป่น ขี้เลื่อย กระดาษ กระดาษแข็งฉีกป่น และทราย  ม้าที่กินอาหารจากพื้นคอกนอกราง
อาหารไม่ควรมวัีสดรุองนอนเป็นทรายเพราะพวกมนัมีแนวโน้มทีจ่ะกนิทรายและอาจทรมานเป็นผลจากการเกดิล�าไส้อดุตนั  สิง่
รองนอนควรปลอดจากสารเคมีหรือสารเป็นพิษอื่นที่จะท�าอันตรายม้าหรือมนุษย์  ขี้กบจากต้นมันฮ่อด�า (Ralston and Rich, 
1983) ขี้กบต้นสนซีด้าร์สด เปลือกโกโก้ และไม้ที่ได้ผ่านการอัดด้วยความดันสามารถเป็นสาเหตุท�าให้ม้าป่วย โกโก้และซีด้าร์
สามารถมีผลให้ค่าของเลือดและปัสสาวะผิดปกติ อาจใช้เสื่อยางเพียงอย่างเดียวเมื่อการออกแบบอาคารหรือโปรโตคอลการ
ทดลองหรือมีสิ่งที่ก�าหนดไม่ยอมให้ใช้สิ่งรองนอนแบบดั้งเดิม หรือส�าหรับม้าซึ่งมีการภูมิแพ้อย่างมาก หรือทุกข์ทรมานจากโรค
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้ควรใช้สิ่งรองนอนที่ซึบซับดีปูบนเสื่อยาง
	 อณุหภูมแิละความชืน้ ม้าสามารถปรับตวัต่ออณุหภมูอิากาศต�า่กว่าศูนย์ แต่ได้ประโยชน์จากการให้มโีครงสร้างง่ายๆ 
เช่น แผงกันลมหรือลู่วิ่งในคอกเพื่อป้องกันลมและการควบแน่นระหว่างเดือนในฤดูหนาว และจากแสงอาทิตย์ระหว่างเดือนใน
ฤดูร้อน ลูกม้าเกิดใหม่จ�าเป็นต้องมีการปกป้องมากกว่าเพราะอุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่าของพวกมันมีค่าสูงกว่าและการไม่สามารถ
ปรับอุณหภูมิร่างกายของพวกมัน โรงเรือนปิดใดๆ ซึ่งให้ม้าอยู่ควรมีระบบระบายอากาศท่ีออกแบบและได้รับการบ�ารุงรักษา
อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศในฤดูร้อนคือการกระจายความร้อน การเพิ่มความสามารถการระบายอากาศ
ระหว่างฤดูร้อนอาจท�าส�าเร็จได้โดยการเพ่ิมความเร็วลมเป่าไปท่ีม้าโดยตรง มักท�าโดยการใช้พัดลมหมุน และการเปิดหน้าต่าง
และประตู  การระบายอากาศระหว่างเดือนในฤดูหนาวอย่างถูกต้องช่วยควบคุมความชื้นหรือการควบแน่นในอาคารปิด ตลอด
จนการลดระดับการปนเปื้อนของอากาศ เช่น ฝุ่น รา เชื้อก่อโรค หรือก๊าซ (โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย) ซึ่งสะสมในอาคารปิดที่
ม้าอาศัยอยู่ คุณภาพอากาศไม่ดีภายในคอกอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพทางเดินหายใจของม้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนของ
ฤดูหนาว อาจพิจารณาการให้ความร้อนเสริมร่วมกับการระบายอากาศเย็นเพ่ือปรับปรุงความสบายของม้าและคนเลี้ยง และ
แนะน�าการใช้ฉนวนเพือ่กันการสญูเสยีความร้อน การระบายอากาศอย่างถูกต้องหรอืจ�านวนครัง้ของการแลกเปลีย่นอากาศควร
สมัพนัธ์กบัอณุหภูม ิความชืน้ของสภาพแวดล้อม ความดนัไอบรรยากาศ น�า้หนกัรวมหรอืความหนาแน่นของการอาศยัอยูเ่ป็นก
ลุ่มของม้า และการผลิตความร้อนและไอน�้า (จากสัตว์ อุปกรณ์ และสิ่งรองนอน) ในอาคาร

	 แสงสว่าง  ควรมแีสงสว่างเพยีงพอเพือ่การตรวจดมู้าและระหว่างการจบั ให้อาหารหรอืกจิกรรมอืน่ทีเ่กีย่วข้องกบัม้า 
มีหลักฐานว่าควรหลีกเลี่ยงความมืดสนิทของคอกม้า (Houpt and Houpt, 1988) แนะน�าให้มีหน้าต่างหรือแสงสว่างจากแหล่ง
อ่ืนในตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ควรฝังสายไฟของโคมไฟแสงสว่าง และสวิทช์ท้ังหมดไว้ในผนังหรือป้องกันจาก
การถูกท�าลายโดยม้าหรือไม่ท�าให้ม้าบาดเจ็บ

	 เสียง บางขณะเสียงที่เกิดทันทีรบกวนม้า และมักใช้เสียงปกติหรือเสียงเพลง (เสียงสร้างบรรยากาศ) เพื่อบดบังเสียง
อื่น หรือท�าให้ม้าเคยชินต่อเสียงต่างๆ ที่ไม่ได้คาดว่าจะเกิดขึ้น อีกนัยหนึ่งอาจท�าให้พวกมันตกใจ



ม้า 123

	 การสขุาภบิาลและการก�าจดัของเสยี ควรท�าความสะอาดคอกทกุวนัตามความจ�าเป็นเพือ่ลดสัตว์ก่อความร�าคาญ
ให้มีน้อยท่ีสดุ รกัษาให้ม้าสะอาดและแห้ง และรกัษาอากาศให้เหมาะสมปลอดฝุน่และกลิน่ต่างๆ โดยเฉพาะแอมโมเนยี พ้ืนลาด
เอียงในคอกและทางเดินมีประโยชน์ส�าหรับการไหลทิ้งของปัสสาวะและน�้า อาจมีก๊าซต่างๆ ปล่อยออกมาระหว่างการเก็บและ
การจัดการสิ่งปฏิกูลและควรพิจารณาเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ ม้าหนึ่งตัวมีน�้าหนัก 450 กก (1,000 ปอนด์) ผลิตของเสีย
โดยประมาณ 24.5 กก (54 ปอนด์) ทุกวัน อีกทั้งน�้าหก สิ่งรองนอนสกปรกและของเสียอื่นๆ ถึงแม้ว่ามูลของม้าที่สะสมอยู่
ประกอบด้วยน�้า 75 ถึง 85% มันค่อนข้างแห้งในการจัดการ (MWPS, 2005) ม้าไม่ควรมีทางออกไปยังบริเวณที่เก็บของเสีย

สภาพแวดล้อมกลางแจ้ง

	 ทุ่งหญ้า	 ทุ่งล้อมรั้วและเพนียด โดยทั่วไป ทุ่งหญ้าส�าหรับม้า ทุ่งล้อมรั้วและเพนียดควรให้สภาพแวดล้อมท่ีค่อนข้าง

สบาย มีแผงกันแดด กันลม มีพื้นผิวที่หนาแน่นเพื่อการพักผ่อน มีบริเวณอย่างพอเพียงเพื่อการปรับท่าทางตามปกติ และสิ่งล้อมรอบที่

ช่วยม้าอยูอ่ย่างปลอดภยั ปลอดจากหลมุขยะและวตัถุอนัตรายอืน่ๆ แต่หลีกเล่ียงการจับบงัคับร่างกายโดยไม่จ�าเป็น การให้ความสะดวก

สบายกลางแจ้งเหล่านี้ควรให้ตามความจ�าเป็นทางชีววิทยาของสัตว์ด้วย (เช่น น�้าและอาหาร การออกก�าลังกาย การสืบพันธุ์ถ้าเหมาะ

สม และอิสรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งขับถ่าย)

 ข้อก�าหนดของพื้นที่ส�าหรับม้าในทุ่งล้อมรั้วและเพนียดอาจผันแปรตามเหตุผลขึ้นอยู่กับสถานะของสภาพแวดล้อม (เช่น ชนิด

ของดิน สภาพอากาศ การมีอาหารหยาบ และการระบายน�้าทิ้ง) ขนาดและชนิดของสัตว์ (ม้าขนาดเล็ก ม้าน�้าหนักเบา หรือม้าใช้งานลาก

จงู) และในบางกรณ ีอารมณ์ของสตัว์แต่ละตวัในกลุม่ บรเิวณขัน้ต�า่ต่อม้าหนึง่ตวัในคอกภายนอกควรเหมาะสมส�าหรบัการเปลีย่นท่าทาง

ตามปกติ แต่แนะน�าบริเวณที่กว้างขวางกว่าต่อม้าหนึ่งตัวโดยเฉพาะอย่างย่ิงส�าหรับม้าหลายกลุ่ม ไม่แนะน�าการเลี้ยงม้าอย่างต่อเนื่อง

ยาวนานในพื้นที่ขั้นต�่าเพราะไม่มีการออกก�าลังกายเพียงพอโดยเฉพาะส�าหรับม้ารุ่น  ในสภาพที่ชื้นแฉะหรือมีดินโคลนตม ควรมีที่แห้ง

เพือ่ม้านอนลงได้ ควรหลกีเล่ียงบรเิวณท่ีจ�ากดัและมมุแหลมคมหรือมีสิง่ย่ืนออกมาในคอก เพือ่ลดการบาดเจบ็และโอกาสของสตัว์ตวัเด่น

จ�ากัดบริเวณสตัว์ตวัทีด้่อยกว่า ควรท�าความสะอาดคอกตามความจ�าเป็นเพือ่ให้มัน่ใจว่ามสีขุอนามยัและการควบคมุสตัว์ก่อความร�าคาญ

อย่างถูกต้อง

 ในสภาพอากาศเหมาะสม มกัปล่อยม้าอยูใ่นทุ่งล้อมรัว้หรอืทุง่หญ้าโดยปราศจากสิง่ปลกูสร้างนอกจากการให้ผนืดนิ ต้นไม้ รัว้

กันลม หรือที่บังแดด อย่างไรก็ดีควรให้มีเพิงที่พักร่มในสภาพแวดล้อมร้อนมาก หนาวมาก หรือเปียก มีการประมาณการโซนที่มีอุณหภูมิ

เป็นกลางของม้าโดยมีอุณหภูมิวิกฤตค่าต�่าที่ 5°ซ (41°ฟ) และอุณหภูมิวิกฤตค่าสูงที่ระหว่าง 20 และ 30°ซ (68 ถึง 86°ฟ) (Morgan, 1998) 

ทั้งนี้ไม่จ�าเป็นต้องมีเพิงที่พักเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับอายุ น�้าหนัก ระดับการให้อาหาร สถานะการปรับตัว และระบบการสัตวบาล  ยังมีบาง

กรณี อาจต้องการสิ่งรองนอนเพื่อให้ม้าอบอุ่นและแห้ง ควรให้การบังแดดหรือทางเข้าสู่คอกที่มีการะบายอากาศในบริเวณที่อุณหภูมิฤดู

ร้อนสูงถึง 30°ซ (86°ฟ) หรือสูงกว่าถ้าไม่มีที่ร่มตามธรรมชาติ (Morgan, 1998)

 ในบริเวณที่การจราจรหนาแน่น มีแนวโน้มการสะสมดินโคลนระหว่างฤดูฝนของปี บริเวณเหล่านี้สามารถมีประตู บริเวณรอบ

ที่ให้น�้า อาหาร และทางเข้าสู่ลู่วิ่งในร่ม แนะน�าสิ่งบุรองพื้นส�าหรับบริเวณที่การจราจรหนาแน่นหรือทางเลือกอื่นๆ เพื่อลดปัญหาที่เกี่ยว

กับโคลน

	 ลูว่ิง่ในร่ม เพงิทีพ่กัขนาดต�า่สดุต่อม้าหนึง่ตวัคอืขนาดโดยประมาณของคอกแบบกล่อง โดยกฎทัว่ไปส�าหรับขนาดของ
ลู่วิ่งในร่มที่มีม้าอยู่มากกว่าหนึ่งตัวที่ควรมีคือ 11.1 ม2 (120 ฟุต2) ต่อตัวส�าหรับม้าขนาดปานกลางสองตัวแรก และเป็น 5.6 ม2 
(60 ฟุต2) ส�าหรับม้าที่เพิ่มขึ้นแต่ละตัวซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมรั้ว  ขนาด การออกแบบ และจ�านวนเพิงที่พักควรยอมให้สัตว์
ท้ังหมดที่อยู่ในทุ่งล้อมร้ัวแบ่งปันกันใช้ ณ เวลาใดๆ อาจเปิดชายคาโรงเรือนท่ีอยู่หลังผนังของเพิงเพื่อให้มีการระบายอากาศ
เพิ่มขึ้น ควรมีระบบระบายน�้าบังคับน�้าให้ไหลออกจากบริเวณใช้งานหนัก (เช่น ใกล้ที่ให้อาหาร รางน�้า ลู่วิ่งในร่ม และเพิงที่พัก)

	 รั้วและประตู ข้อแนะน�าขนาดของรั้วและวัสดุมีอยู่ใน MWPS (2005) และแหล่งอื่นๆ  อาจท�ารั้วด้วยวัสดุต่างๆ ได้แก่ 
เสาไม้ และราว แผงทึบ ลวด (รวมทั้งลวดที่มีความตึงมาก) ท่อโลหะ พลาสติก ยาง และตาข่ายตัววี หรือตาข่ายส�าหรับรั้ว ไม่
จ�าเป็นต้องทาสหีรอือุดรอยของร้ัว ยกเว้นเมือ่โปรโตคอลก�าหนด  ควรหลกีเลีย่งร้ัวลวดหนามโดยเฉพาะอย่างย่ิงทีซ่ึง่ม้าอยู่จ�ากดั
ในทีแ่คบ ควรสร้างรัว้เพือ่หลกีเลีย่งโครงสร้างทีท่�าให้ม้าบาดเจ็บ เช่น ของแหลมคม วัตถทุีย่ืน่ออกมา (เช่น ตะป ูลวด สลกัเกลยีว
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และกลอน) และมุมคับแคบในที่วิ่งถ้าเป็นไปได้สามารถกักกันม้าจากเพื่อนร่วมฝูงและมีโอกาสบาดเจ็บ ความสูงของรั้วส�าหรับ
ม้าแสดงไว้ในตาราง 8-1 ตอนล่างของร้ัวและประตูควรมีความสูงเหนือพ้ืนดินพอเพียงหรือยื่นถึงพื้นเพ่ือป้องกันขาหรือกีบม้า
จากการติดขัดใต้รั้วหรือประตูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลิ้งตัว
 อาจใช้รั้วไฟฟ้าส�าหรับม้าภายใต้สภาวะเฉพาะเจาะจง เช่น การหมุนเวียนทุ่งหญ้า  รั้วไฟฟ้าอาจไม่เหมาะสมในสภาพ
แวดล้อมบางอย่าง เช่น บริเวณที่มีการสะสมหิมะอย่างมาก ควรมีการรับรองตัวควบคุมรั้วไฟฟ้าโดยห้องปฏิบัติการผู้รับประกัน
หรือองค์การทดสอบที่ยอมรับได้อื่นๆ  แถบพลาสติกฉนวนซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนมากขนาดกว้าง ¾ ถึง 1 ¼ นิ้วใช้เป็นวัสดุเพื่อ
ขึงรั้วข้ามทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมรั้ว สามารถใช้วัสดุส�าหรับรั้วไฟฟ้าอื่นแต่สิ่งเหล่านี้จ�าเป็นต้องเห็นได้อย่างสะดุดตาในธรรมชาติ
อาจสร้างประตูด้วยวัสดุหลายอย่าง เช่น แผ่นไม้ ท่อ แผ่นโลหะ และลวด ความสูงของประตูควรเท่ากันกับความสูงของรั้วติดต่อ
กนัเพือ่ไมก่ระตุน้สตัว์ให้พยายามกระโดดข้ามจดุทีต่�่ากว่า  ความกว้างของประตคูวรเผยทางออกได้อยา่งสมบรูณ์และไมท่ิ้งช่อง
ว่างทีส่ตัว์อาจถกูยึดไว้ระหว่างรัว้และประต ู ด้านล่างของประตคูวรแผ่ลงไปจนถงึพืน้ดนิเช่นเดยีวกนักบัของรัว้หรอือยูส่งูจากพืน้
เพียงพออย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันอันตราย  ควรแขวนประตูให้แกว่งออกไปสู่ทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมรั้ว

อาหารและน�้า

 ม้าเป็นสัตว์เล็มหญ้ามีวิวัฒนาการมามากกว่าหลายล้านปี พวกมันใช้ชีวิตเดินทางไกลเพื่อแสวงหาน�้าและอาหารพวก
หญ้า ใยอาหารหลากหลายชนิดเป็นหลัก ทางเดินอาหารของม้ามีการปรับสภาพอย่างดีให้เหมาะกับการด�ารงชีวิตเช่นนี้ มี
กระเพาะและล�าไส้เล็กที่เอ็นไซม์ของมันสามารถย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดูดซึมส่วนประกอบของอาหารท่ีดูดซึมได้ 
ล�าไส้ใหญ่ประกอบด้วยกระพุ้งล�าไส้ใหญ่ส่วนต้น และล�าไส้ใหญ่ท�าหน้าท่ีเป็นห้องหมักมีจุลชีพอาศัยอยู่ประจ�า จุลชีพเหล่านี ้
ได้รับสารอาหารจากส่วนประกอบที่ย่อยได้น้อยของส่ิงท่ีย่อยและได้ผลิตผลสุดท้ายท่ีมีประโยชน์ต่อม้าโดยไม่ใช้ออกซิเจน วิธี
ปฏิบัติทางโภชนาการและการจัดการโดยจัดให้ม้ากินตลอดทั้งวัน มีอิสระในการเคลื่อนไหวและให้มันมีสังคมกับม้าตัวอื่นจะส่ง
เสริมความเป็นอยู่ที่ดีของม้า (Clarke et al., 1990; Davidson and Harris, 2007)
 ม้าเลีย้งในฟาร์มด้วยการจัดแบบทุง่หญ้าห้อมล้อมด้วยเพือ่นร่วมฝงูของพวกมนั มกัเจรญิเตบิโตในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่
แตกต่างจากสภาพแวดล้อมในวิวัฒนาการของพวกมัน เมื่อมีอาหาร น�้า และเพิงที่พักม้าท�าหน้าที่ใช้ประโยชน์จากอาหารที่หา
ได้ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นอย่างดี ไม่เพียงเพื่อตอบสนองความจ�าเป็นทางโภชนาการของพวกมันเท่านั้น แต่ยังท�า
เพื่อการออกก�าลังกายและความต้องการทางสังคมของพวกมันด้วย
 สถานทีเ่พือ่การวจัิยและการสอนตลอดจนสงัคมทนัสมยัอยูใ่นเมอืงมักไม่เกบ็ม้าด้วยการจดัเตรียมแบบชนบทธรรมชาติ 
แต่กลับเก็บม้าในโรงเรือนเกือบตลอดเวลาในคอกหรือแปลงล้อมรั้วขนาดเล็กกลางแจ้ง ม้าเหล่าน้ีมีโอกาสออกก�าลังกายอย่าง
อิสระเพียงเล็กน้อยและมักได้รับอาหารที่มีคุณค่าอาหารมากเกินไป จ�าเป็นต้องมีข้อจ�ากัดในการกินอาหาร ความอ้วนของม้า 
ไข้ลงกบี ปวดท้องและมกีารเจบ็ป่วยทีเ่กีย่วข้องอาจเป็นผลมาจากการปฏบิตัโิปรแกรมทางโภชนาการและการจดัการทีไ่ม่เหมาะ
สมที่ใช้ในการดูแลม้า

สรีรวิทยาของการย่อยอาหาร
 การจ�าแนกม้าเป็นสัตว์กินพืชที่ไม่ใช่สัตว์เคี้ยวเอื้องเนื่องจากระบบทางเดินอาหารของม้า  ม้ากินแต่พืชเท่านั้นแต่ไม่มี
กระเพาะหมักซึง่เป็นลกัษณะเด่นเฉพาะของสตัว์เคีย้วเอือ้ง เช่น โค แกะและแพะ อย่างไรกด็ลี�าไส้ใหญ่ของม้า (กระพุง้ล�าไส้ใหญ่
ส่วนต้นและล�าไส้ใหญ่) มีหน้าที่เช่นเดียวกับกระเพาะหมัก เพราะมีจุลชีพเป็นจ�านวนมากอาศัยอยู่ (มีแบคทีเรียเป็นหลัก) ซึ่ง
สามารถย่อยส่วนประกอบอาหารม้าโดยไม่ใช้ออกซเิจนทีเ่อนไซม์ในกระเพาะหรอืล�าไส้เลก็ไม่ได้ย่อยก่อนหน้านี ้การย่อยอาหาร
ส่วนที่ไม่ได้ย่อยเหล่านี้ (บางครั้งเรียกว่าไม่ละลายน�้า) จุลชีพเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตไปเป็นสารโภชนะผลิตผลสุดท้ายเรียกว่ากรด
ไขมันชนิดระเหยซึ่งดูดซึมกลับสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตและเนื้อเยื่อต่างร่างกายม้าใช้เป็นประโยชน์ อาหารหยาบที่ได้รับทั้งหมด 
กรดไขมันชนิดระเหยสร้างมาจากการหมักของจุลชีพสามารถให้ส่วนใหญ่ของพลังงานทั้งหมดตามความต้องการของม้า
 จุลชีพของล�าไส้ใหญ่ท�าหน้าที่ได้เหมาะที่สุดในสภาพแวดล้อมคงท่ีภายในร่างกาย การให้อาหารเป็นช่วงๆ หรือให ้
เป็นปริมาณมากเมื่อการจัดการไม่ถูกต้องสามารถขัดขวางประชากรจุลชีพของล�าไส้ใหญ่ม้าและอาจเกิดความไม่สม�่าเสมอของ
โภชนะและผลิตผลสุดท้ายในระบบหมุนเวียนและเนื้อเยื่อ ท�าให้มีโอกาสเกิดสภาวะเป็นภัยทางสรีรวิทยา เช่น ไข้ลงกีบ  
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หรือท้องอืด ดังน้ันการจัดการโปรแกรมโภชนาการประจ�าวันส�าหรับม้าท่ีถูกจ�ากัดท่ีอยู่เป็นสิ่งส�าคัญต่อสุขภาพและสวัสดิภาพ
ของพวกมัน
 ม้าทีอ่ยูใ่นโรงเรือนหรือพวกมันไม่สามารถเลม็หญ้าควรได้รบัอาหารและน�า้อย่างน้อยวนัละสองครัง้ นยิมการให้อาหาร
บ่อยกว่าหรือให้ม้าเข้าถึงหญ้าแห้งและน�้ากินตามใจชอบ ส�าหรับม้าที่ถูกจ�ากัดในบริเวณซึ่งพวกมันไม่สามารถเล็มหญ้า อาหาร
หยาบในรปูแบบหญ้าแห้งหรอือาหารเยือ่ใยชนดิอืน่ควรเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารโดยเป็นแหล่งโภชนะและเป็นปรมิาณ
ส่วนใหญ่ของอาหาร ถึงแม้ว่าไม่ได้มีการก�าหนดความต้องการเยื่อใยของม้า มักมีเยื่อใยในอาหารให้ปริมาณเพียงพอเนื่องจาก
เหตุผลหลายอย่าง 1) เพื่อด�ารงทางเดินอาหารให้ไม่“เต็ม” มากหรือน้อยไป 2) เป็นแหล่งเก็บน�้าและเพื่อช่วยปรับภาวะกรดด่าง
ของอาหารที่ถูกย่อยแล้วในกะเพาะอาหาร 3) เพื่อด�ารงสภาพแวดล้อมอย่างคงที่ส�าหรับจุลชีพของล�าไส้ใหญ่ 4) เพื่อลดความ
เบื่อของม้าที่เลี้ยงในคอก การลดอุบัติการของความผิดปกติจากการอยู่คอก เช่น แทะรางอาหาร เคี้ยวไม้ การกัดหางหรือกินสิ่ง
รองนอน และ 5) เพื่อเลียนแบบอาหารธรรมชาติมากขึ้น

ค�าแนะน�าการให้อาหาร
 ควรให้อาหารม้าซึ่งไม่ท�าให้อ้วนหรือผอมเกินไป (Henneke et al., 1983) การมีคะแนนสภาวะร่างกาย 4 ถึง 6 จาก
ระดบัเตม็ 9-คะแนน พจิารณาว่าเป็นค่าเฉลีย่ถงึแม้ว่าม้าหลายตวัมค่ีาสงูกว่านีแ้ละยงัถอืว่ามสีขุภาพด ี ควรจดัการม้าทีม่สีภาวะ
ร่างกายไม่เหมาะสมเพือ่ให้การเปลีย่นแปลงน�า้หนกัตวัเกิดขึน้อย่างช้าๆ การเปลีย่นแปลงการรบัพลงังานไม่ควรเกนิ 10 ถงึ 15% 
ต่อสัปดาห์ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เพื่อเพิ่มน�้าหนักตวัควรเพิ่มใยอาหารก่อนการเพิ่มปริมาณอาหารข้น เพื่อลดน�้าหนักตัวควร
ลดอาหารข้นก่อนลดปริมาณอาหารหยาบ ควรท�าให้การรับพลังงานในอาหารปรับสูตรลดลงโดยลดการรับอาหารแห้งทั้งหมด
ไม่ต�่ากว่า 1.5% ของน�้าหนักตัว
 เพื่อคงสภาวะร่างกายและสุขภาพตามปกติ ควรให้อาหารม้าเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย ณ เวลานั้น 
(NRC, 2007) ส�าหรับล�าดับชั้นของพวกมันซึ่งมีคุณภาพสูง น่ากิน และมีอยู่อย่างสม�่าเสมอ ถึงแม้ว่าความต้องการโภชนะของ
ม้าแต่ละตวัอาจผนัแปรจากค�าแนะน�าของ NRC ค�าแนะน�าของ NRC นบัเป็นจดุเริม่ต้นเพือ่สนองตอบความต้องการโภชนะของ
ม้าที่ช่วงเวลาต่างๆ ของชีวิต
 ม้ามีช่วงเวลาของชีวิตและกิจกรรมการออกก�าลังกายแตกต่างกัน มีความต้องการโภชนะแตกต่างกัน การกินอาหาร
แห้งทั้งหมด (หญ้าและอาหารแห้ง) มักอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 3% ของน�้าหนักตัว  ชนิดของหญ้าแห้งส�าหรับม้า ได้แก่ ถั่ว หญ้า ธัญ
ญพชื หรอืส่วนผสมของสิง่เหล่านี ้ส�าหรบัม้าโตเตม็วยัมกัให้หญ้าแห้งทีอ่ตัรา 1% ของน�า้หนกัตวัหรอืมากกว่า อย่างไรก็ดสี�าหรบั
ม้าภายใต้สภาวะข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่มีการก�าหนดปริมาณเยื่อใยที่ได้รับขั้นต�่า (NRC, 2007) ต้นถั่วแห้ง เช่น อัลฟาฟ่า หรือ ถั่ว
โคลเวอร์มักมีโปรตีน พลังงาน และแคลเซี่ยมสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าแห้ง สามารถเพิ่มน�้าหนักม้าได้ง่ายเมื่อให้กิน 
ต้นถั่วแห้งตามใจชอบ ขณะที่ให้กินหญ้าแห้งหรือธัญพืชแห้ง (เช่น ต้นข้าวโอ๊ตแห้ง) ตลอดเวลาเป็นบางครั้ง เพราะมีโภชนา 
ต�่ากว่า ขณะที่มีการเพิ่มเยื่อใยหรือความจุลงในอาหารส�าเร็จ
 ใช้อาหารข้นเพื่อให้พลังงาน โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุลงในอาหารส�าเร็จ สามารถให้อาหารข้นที่อัตราต่างๆ กันขึ้น
อยู่กับความต้องการโภชนะ แต่ควรใส่ใจดูแลเมื่ออาหารข้นทั้งหมดมีมากเกิน 1% ของน�้าหนักตัวมักเสริมเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าว
โอ๊ต ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี หรือมอลต์ในอาหารท่ีมีแนวโน้มส่วนประกอบท่ีเป็นแป้งสูง จึงเป็นแหล่งของพลังงานใน
อาหาร อย่างไรก็ดีการเพิ่มระดับแป้งในอาหารเกี่ยวข้องกับสาเหตุของโรคไข้ลงกีบและความผิดปกติทางเมตาบอลิคอื่นๆ ในม้า 
(Kronfeld et al., 2004) บางครัง้ใช้การเสรมิไขมนัซึง่มกัท�าในรปูของน�า้มันพชืแทนทีห่รอืเสรมิด้วยเมลด็ธญัพชืเพ่ือเพิม่ความเข้ม
ของพลังงานในอาหาร  แนะน�าว่าส่วนประกอบไขมันไม่ควรเกิน 10 ถึง 15% ของอาหารส�าเร็จทั้งหมด ควรเสริมโปรตีนให้ม้า
ก�าลังโตที่ได้รับสูตรอาหารที่มีหญ้าแห้งเป็นหลัก และเสริมถั่วเหลืองเพราะมีความน่ากินและมีโปรตีนย่อยได้ที่ระดับสูง มักเพิ่ม
วิตามินและเกลือแร่ลงในส่วนผสมอาหารข้นบ่อยๆ เพื่อเสริมส่วนประกอบโภชนะของอาหารข้นหรืออาหารส�าเร็จทั้งหมด
 อาหารเยือ่ใยตามธรรมชาตแิละเมลด็ธญัญพชืส่วนใหญ่มกัขาดเกลอื เพราะว่าม้าสามารถสญูเสยีเกลอืในปรมิาณค่อน
ข้างมากทางเหงื่อจึงมักเพิ่มโซเดียมคลอไรด์ (NaCl หรือ เกลือธรรมดา) ลงในอาหารข้นที่อัตรา 0.5 ถึง 1.0% หรือให้ก้อนเกลือ 
หรือให้เกลือไอโอดีน ต้องให้โคบอลท์ไอโอดีนหรือเกลือแร่ที่จ�าเป็นต่อร่างกายปริมาณน้อยกินตามใจชอบ
 ม้ารุน่ ม้าท้องแก่ ม้าก�าลงัให้นม และม้าใช้งานหนกัมคีวามต้องการโภชนะสงูทีส่ดุ ขณะทีม้่าก�าลงัโต แม่ม้าต้ังท้องและ
ก�าลงัให้นมมคีวามต้องการโปรตนี วติามนิและเกลอืแร่ อกีทัง้มคีวามต้องการพลงังานในสภาวะการด�ารงชพีมากกว่าเมือ่เปรยีบ
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เทียบกับม้าโตเต็มวัย ความต้องการอันดับแรกของม้าเพื่อสมรรถภาพ/กีฬามากกว่าการด�ารงชีพคือการเพิ่มพลังงาน บางส่วน
มักนิยมความต้องการโภชนะอื่นสูงกว่าเมื่อได้พลังงานตามความต้องการแล้ว ม้าแก่อาจอยู่ได้ดีกว่ากับสูตรอาหารท่ีมีระดับ
โภชนะสูงเช่นเดียวกันกับม้าก�าลังโต บางทีอาจเป็นเพราะประสิทธิภาพการย่อยอาหารหรือเมตาบอลิซึมเสื่อมลง รายละเอียด
ของความต้องการโภชนะในทุกกรณีมีปรากฎตาม NRC (2007)
 ควรปรับสูตรอาหารส�าเร็จให้มีอาหารคุณภาพดี ปลอดสิ่งปนเปื้อน รา และวัชชพืชที่มีพิษ อาหารส�าเร็จควรอยู่ในรูป
แบบทางกายภาพทีเ่หมาะสม หญ้าแห้งควรมก้ีานค่อนข้างละเอยีด มใีบ นุม่ และปลอดฝุน่และวสัดแุปลกปลอม  อาหารข้นควร
ปลอดฝุ่นและไม่ถูกบดละเอียดมากเกินไป บางคร้ังม้าได้รับอาหารก้อนอย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยก็แนะน�าให้มีหญ้าแห้งก้าน
ยาวหรือมีทุ่งหญ้าเพื่อเพิ่มปริมาณของอาหารส�าเร็จและท�าให้อาหารผ่านทางเดินอาหารช้าลง  ก้อนอาหารแข็งกรอบถูกกินช้า
กว่าอาหารก้อนนิ่มเป็นเศษเล็กเศษน้อย (Freeman et al., 1990) อย่างไรก็ดี ม้าที่มีคุณภาพฟันไม่ดีและม้าแก่อาจได้ประโยชน์
จากอาหารก้อนนิม่หรอืการเตมิน�า้เพือ่ให้เหนยีวเป็นก้อนเละ ควรดูแลเพือ่ให้มัน่ใจว่าม้าไม่ได้รบัอาหารโคทีม่กีารเสรมิด้วยอิโอ
โนฟอร์โดยอุบัติเหตุ เพราะว่าม้ามีความไวอย่างมากถึงแก่เจ็บป่วยหรือตายเมื่อกินให้อิโอโนฟอร์ (NRC, 2007)

ทุ่งหญ้าส�าหรับม้า
 อาจให้โภชนะจ�าเป็นแก่ม้าบนทุง่หญ้าด้วยเยือ่ใยทีม่อียูใ่นทุง่ หรอืโดยการมทีุง่หญ้าร่วมกบัการเสรมิอาหารหยาบหรอื 
อาหารข้น
 ระหว่างบางช่วงเวลาของปี การเจริญเติบโตของพชืเยือ่ใยอาจลดลงมาก ท�าให้ความน่ากนิและย่อยได้น้อยลงจงึจ�าเป็น
ต้องให้อาหารเสรมิ การพจิารณาผลของสภาพแวดล้อมต่อความต้องการพลงังานเป็นส่ิงส�าคญัด้วย ซึง่เพิม่ขึน้อย่างมากระหว่าง
สภาพอากาศหนาวชื้น (NRC, 2007)  ที่เวลาอื่นซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราความหนาแน่นของสัตว์ถ้าต้องมีการเสริมอาหารก็เพียงเล็ก
น้อย ถ้าต้องให้อาหารเสริมในสภาวะทุ่งหญ้าอาจใช้รางอาหาร ถัง หรือกะบะตามแนวรั้วเพื่อให้อาหารได้ตามแนวรั้ว นิยมให้
หลายจุด (ถังหรือกะบะ) ณ ต�าแหน่งหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บระหว่างการต่อสู้อย่างก้าวร้าวเพื่อแย่งอาหาร  ควร
มีเกลือให้ม้าบนทุ่งหญ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่วนประกอบโซเดียมท่ีมีอยู่ในหญ้าและถ่ัวต่างๆ ของทุ่งมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของม้า เมื่อให้อาหารม้าเฉพาะในทุ่งเท่านั้น อาจเพิ่มแร่ธาตุจ�านวนเล็กน้อยซ่ึงเป็นท่ีรู้ว่าขาดแคลนลงในแหล่งเกลือ 
หรือให้เป็นอาหารเสริมความอร่อย
 ถ้าคาดว่าม้าได้รับตามความต้องการทางโภชนะท้ังหมดของพวกมันจากทุ่งหญ้า ควรยืนยันเพ่ือให้มั่นใจว่าทุ่งหญ้า
สามารถรองรับความต้องการของพวกมันได้จริง ความหนาแน่นของสัตว์ในทุ่งหญ้าต่อม้าหนึ่งตัว คือ ตั้งแต่ 0.4 ถึง 4 เฮคแทร์ 
(1 ถึง 10 เอเคอร์) หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ความเข้มข้น และระยะการเจริญเติบโตของพืชเยื่อใยและฤดูกาล (Hintz, 
1983) ต้องมีการจัดการทุ่งหญ้าเป็นอย่างดีเพื่อการใช้ประโยชน์ของทุ่งหญ้าที่ปรับปรุงให้ดีที่สุด การดูแลควรมีการใส่ปุ๋ยและตัด
แต่งหญ้าที่ยาวเกินไปเป็นประจ�า เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนะและความอร่อย และการควบคุมปรสิตโดยการก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
ไถคราดเพื่อท�าให้กองมูลแตกออก ควรตรวจทุ่งหญ้าเป็นประจ�าเพ่ือหาพืชแปลกชนิดหรือเป็นพิษ (Kingsbury, 1964; 
Oehme,1986) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุ่งหญ้าถูกแทะเล็มมากเกินไป

ที่เก็บอาหาร
 ที่เก็บอาหารอาจสร้างด้วยโลหะ พลาสติค ยาง ไม้หรือวัสดุอื่นใดซึ่งปลอดภัย คงทน และท�าความสะอาดได้ อาจให้
หญ้าแห้งโดยใส่ในรางอาหาร ถุง ตาข่ายและชั้น หรือกินบนพื้นโดยตรง ดูเหมือนว่าม้าชอบการกินบนพื้นดิน (Sweeting et al., 
1985) และมอีนัตรายจากการติดต่อปรสิตอยู่น้อยในสภาพแวดล้อมทีส่ะอาดอย่างถกูต้อง ถงึแม้ว่าอาจสญูเสยีพชืเยือ่ใยทีส่�าคัญ 
การกินโดยท่าทางก้มหัวต�่าช่วยการปลดปล่อยของเหลวในทางเดินหายใจลงและลดการสูดหายใจน�าฝุ่นละอองจากอาหารเข้า
ให้น้อยลง อย่างไรก็ดี การให้หญ้าแห้งที่พื้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้อาหารส�าหรับกลุ่มในสภาพกลางแจ้ง) มักเป็นผลให้
สูญเสียหญ้าแห้งและการกินทรายจากดินทรายเกิดขึ้นพร้อมกันซ่ึงสามารถน�าไปสู่การปวดเสียดท้องจากการอุดตันของล�าไส้  
ชั้นวางหญ้าหรือที่ให้อาหารอาจมีประโยชน์ในการลดการสูญเสียหญ้าแห้งและการกินทราย
 ชั้นวางหญ้าควรปลอดจากขอบและมุมแหลมคม ระยะระหว่างพ้ืนดินและจุดต�่าสุดของชั้นควรเอื้อต่อท่าทางท่ีสบาย
ของม้าระหว่างการกินเมื่ออยู่กลางแจ้ง อาจให้เมล็ดพืชในถังที่อยู่ในชั้นล่างของชั้นหลายชั้น หรือให้กินจากรางหรือกล่องแยก
ต่างหาก ภาชนะใส่อาหารควรเอื้อให้ม้าสามารถยื่นปากและจมูกลงถึงก้นของภาชนะอย่างง่ายดาย มีการตีพิมพ์ตัวอย่างของ
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ขนาดรางและกะบะหญ้าแห้งที่ยอมรับได้ (MWPS, 2005) การตรวจสอบภาชนะใส่อาหารทุกวันเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อมั่นใจว่า 
สิ่งเหล่านี้สะอาด ปราศจากราหรืออาหารเปียก และไม่แตกหรือเสียหาย
 อาจใช้ชั้นวางหญ้าแห้งวางอย่างอิสระส�าหรับม้าแต่ละกลุ่ม อาจวางชั้นเหล่านี้ห่างจากรั้วหรือวางชิดและตั้งฉากกับรั้ว 
เพือ่สามารถเตมิจากด้านนอกของร้ัว ควรให้มีการระบายน�า้ออกจากทีใ่ห้อาหารเพือ่ลดโคลนระหว่างฤดฝูน มอีกีวธิหีนึง่สามารถ
วางที่ใส่อาหารข้างที่ก�าบังซึ่งท�าด้วยยาง คอนกรีต หรือพื้นผิวอื่นที่ทนทุกสภาพอากาศ หญ้าแห้งสามารถวางในภาชนะขนาด
ใหญ่บนพื้นคอกโดยตรงด้วย  ควรท�าความสะอาดภาชนะ และเอาหญ้าแห้งที่หกหรือเสียออกทิ้งอย่างสม�่าเสมอ
 อาจใช้ที่ให้อาหารชนิดลอดเข้าไปกินส�าหรับลูกม้า ที่ให้อาหารเหล่านี้อาจประกอบด้วยกะบะที่วางอยู่ในทุ่งหญ้า (มัก
อยู่ใกล้รางหญ้าแห้ง) โดยมีช่องเปิดขนาดเล็กจนม้าโตเต็มวัยเข้าไม่ได้ แต่ใหญ่พอส�าหรับลูกม้าเพื่อเข้าไปกินอาหารส�าเร็จสูตร
เฉพาะส�าหรับลูกม้าก�าลังโตโดยปราศจากการแก่งแย่งกับม้าโตเต็มวัย ท่ีให้อาหารชนิดให้ลอดเข้าไปกินต้องสะอาด ปราศจาก
สิ่งยื่นที่แหลมคมและบ�ารุงรักษาอย่างดีเหมือนกับที่ให้อาหารอื่น  ควรเก็บอาหารสดใหม่
 ยังไม่มีการระบุพื้นที่ส�าหรับที่ให้อาหารอย่างดีพอและอาจผันแปรค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับขนาด จ�านวนและอารมณ์
ของแต่ละตัวซึ่งต้องกินอาหารพร้อมกันจากที่ให้อาหารอันเดียวกัน ควรมีพื้นที่ส�าหรับใส่อาหารหรือจุดให้อาหารอย่างเพียงพอ
เพือ่ป้องกนัการแก่งแย่งอาหารมากเกนิไป การมจีดุให้อาหารเพิม่เตมิ (มากกว่าจ�านวนม้าหนึง่ที)่ ลดความก้าวร้าวต่อกันและกนั 
และความเครียดระหว่างม้าในล�าดับชั้นล่างในสังคมตามล�าดับชั้นที่เด่น ต�าแหน่งให้อาหารพิเศษจุดนี้ส�าคัญเป็นพิเศษถ้ามีการ
จ�ากัดสูตรอาหารส�าเร็จ มักวางชั้นวางหญ้าแห้งซึ่งมีที่ว่างส�าหรับการกิน 1 ม (3.3 ฟุต) ต่อหนึ่งตัวและโอกาสการกินอย่างต่อ
เนือ่งลงตรงศนูย์กลาง หรอืตามแนวยาวของคอกหรอืทุง่ล้อมรัว้ (MWPS, 2005) ควรหลกีเลีย่งการให้อาหารข้นในสตัว์กลุม่ใหญ่ 
เว้นเสียว่ามีการแยกม้าทั้งหลายออกจากกันไปยังช่องให้อาหารของแต่ละตัวโดยมีท่ีแยกหัวสัตว์ออกจากกันหรือมีซองของมัน
เพื่อลดการแก่งแย่งโดยม้าตัวที่เด่นกว่า (Holmes et al., 1987) ส�าหรับม้าที่ให้อาหารเป็นกลุ่ม ควรมีที่ว่างเพียงพอระหว่างที่ให้
อาหารข้นเพื่อให้อาหารแต่ละตัว แต่ลดพฤติกรรมความก้าวร้าวให้มีน้อยที่สุด (Motch et al., 2007)

น�้า
 ควรมีน�้าสะอาดให้อย่างต่อเนื่อง หรือมีให้กินได้มากตามชอบใจอย่างน้อยวันละสองครั้ง ความต้องการน�้าขึ้นอยู่กับ
ปัจจยัหลายอย่าง เช่น อณุหภมูขิองสภาพแวดล้อม หน้าทีข่องสตัว์และส่วนประกอบของอาหาร โดยทัว่ไป ม้าโตเตม็วยัในสภาพ
แวดล้อมปานกลาง (20°ซ) มีความต้องการน�้าในช่วงระหว่าง 5 ถึง 7 ลิตร/100 กก (5 ถึง 7 ควอทซ์ต่อ 220 ปอนด์) ของน�้าหนัก
ตัวต่อวัน (NRC, 2007) ม้าตัวหนึ่งได้รับอาหารส�าหรับอยู่ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิปานกลางในแต่ละวันอาจจ�าเป็นต้อง 
ได้รับน�้า 21 ถึง 29 ลิตร (4 ถึง 8 แกลลอน) แต่ม้าตัวหนึ่งที่ก�าลังท�างานและมีเหงื่อออกหรือแม่ม้าให้น�้านมอาจจ�าเป็นต้องการ
น�้า 50 ถึง 100 ลิตร (12 ถึง 25 แกลลอน) ในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อน  อาการการขาดน�้า ได้แก่  
ตาจมลึก ผวิหนงัแข็งไม่คนืตวั (ยงัคงรอยบุม๋เมือ่กด) และมเีพิม่ระยะเวลาทีเ่ลอืดในเส้นโลหิตฝอยทีเ่หงอืกเตมิกลบัมา การขาดน�า้ 
อย่างมากอาจเป็นสาเหตุของการจุกเสียดปวดท้องด้วย
 ถ้าใช้แหล่งน�้าธรรมชาติ ต้องมีการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการไหลมีเพียงพอในสภาวะอากาศแห้ง น�้าไม่แข็งเป็นน�้า
แข็งในสภาพอากาศเย็น และมีแหล่งน�้าเพ่ิมเติมถ้าจ�าเป็น อย่างไรก็ดี ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งน�้าธรรมชาติเพราะมีข้อกังวล
ทางสภาพแวดล้อม  อุปกรณ์ให้น�้าที่ใช้ในทุ่งหญ้าหรือคอกควรทนทานและต้องการการบ�ารุงรักษา แหล่งน�้าควรสะอาดและ
ปลอดภัย มาตรฐานของน�้าและค�าแนะน�าส�าหรับม้ามีในสิ่งตีพิมพ์ของ NRC (2007)

	 ภาชนะใส่น�้า	ที่ให้น�้าอาจต่างกันจากถังน�้าแบบง่ายไปถึง รางให้น�้า หรืออุปกรณ์ให้น�้าอัตโนมัติ ที่ให้น�้าควรปลอด
จากขอบแหลมคม ที่ให้น�้าอัตโนมัติต้องใช้งานได้ สะอาด และม้าสามารถใช้ได้ ต้องการเวลาหลายวันให้ม้าหัดกดที่ให้น�้าชนิดมี
แป้นเพื่อม้าเรียนรู้การใช้สิ่งเหล่านี้  ลูกม้าและม้าขนาดเล็กที่มีจมูกปากเล็กอาจไม่สามารถกดใช้งาน  เสียงของการเติมน�้าในที่
ให้น�้าบางอย่างอาจท�าให้ม้าบางตัวตื่นกลัวด้วย ควรวางถังน�้าใกล้ที่ให้น�้าจนกระทั่งเห็นว่าม้าสามารถใช้อุปกรณ์ได้เป็นการดี
 ควรตรวจสอบที่ให้น�้าอัตโนมัติทุกวัน เพ่ือแน่ใจว่าใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดจากสิ่งแปลกปลอม ควรท�าความ
สะอาดรางให้น�้าตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกันตะไคร่หรือการสะสมสิ่งสกปรก แนะน�าว่าในสภาพอากาศหนาวควรให้ความร้อน
แก่ที่ให้น�้าเพื่อป้องกันการเป็นน�้าแข็ง เพราะการให้น�้าอุ่นเพิ่มการกินน�้าในสภาพอากาศหนาว (Kristula and McDonnell, 1994) 
การติดตั้งอุปกรณ์ให้ความร้อนอย่างถูกต้องเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อต อาจวางทุ่นลอยหรือแท่งไม้ในรางให้น�้าเพื่อ
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เป็นทุ่นช่วยชีวิตนกและสัตว์อื่นที่พลัดตกน�้าได้เกาะ ที่ให้น�้าควรตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการท�าให้ตัวอื่น 
บาดเจ็บ ในการเลี้ยงม้ากลุ่มใหญ่อาจมีความจ�าเป็นต้องมีที่ให้น�้าขนาดกว้างหลายอัน

การสัตวบาล

สภาพแวดล้อมทางสังคม
 ม้าเป็นสัตว์สังคม ภายในฝูงม้ามีปฏิสัมพันธ์กันบนพื้นฐานการมีล�าดับชั้นที่เด่น ม้ามีความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนร่วม
ฝูงอย่างเหนียวแน่น ความผูกพันเข้มแข็งที่สุดคือระหว่างแม่ม้าและลูกของมัน ม้าสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน จากการอยู่อย่างอิสระบนบริเวณกว้างใหญ่ของทุ่งหญ้าไปจนถึงการจ�ากัดอยู่ในคอกเดี่ยว เมื่อแยกม้าออกจากกลุ่ม อาจ
แสดงอาการลุกลี้ลุกลน เดินไปเดินมาและส่งเสียงร้อง การไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานหรือการอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นปัจจัย 
ที่มีผลกระทบต่ออุบัติการการเคลื่อนไหวท่าทางเดิมซ�้าๆ 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�าให้เก็บพ่อม้ามากกว่าหนึ่งตัวในกลุ่มของม้า
เพศเมยีเพราะความก้าวร้าวและการเล่นอาจเป็นผลให้บาดเจบ็ มกัให้พ่อม้าอยูต่วัเดียว ควรเลีย้งพ่อม้าและมกีารจดัการเพือ่ลด
โอกาสการก้าวร้าว ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดการพวกมันเป็นกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (Christensen 
et al., 2002)
 ม้ามีล�าดับชั้นของสังคมอย่างคงที่ยาวนาน โดยมีแม่ม้าตัวท่ีเด่นด�ารงสถานะของพวกมันเอาไว้แม้หลังจากหมดการ
สืบพันธุ์แล้ว (Feh, 2005) จะพบความก้าวร้าวได้เมื่อม้าที่ไม่คุ้นเคยอยู่ปะปนกันและความไม่แน่นอนของระดับปฏิสัมพันธ์ การ
กดัและการเตะสามารถท�าอนัตรายรนุแรงระหว่างปฏกิริยิาการต่อสู ้ด้วยเหตนุีค้วรน�าม้านสิยัไม่ดเีข้าฝงูใหม่ด้วยความระมดัระวงั
เป็นพิเศษ การรวมกลุ่มมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นเมื่อทรัพยากร เช่น อาหารและที่ว่างมีอยู่อย่างจ�ากัด (Heitor et al., 2006) ใน
หลายแห่งมีการปล่อยม้าออกทุ่งหญ้าหรือทุ่งล้อมร้ัวเป็นกลุ่มในตอนกลางวันแต่น�าพวกมันเข้าคอกทีละตัวเมื่อให้อาหาร การ
ท�าเช่นนี้ช่วยให้อาหารสัตว์แต่ละตัวและลดความก้าวร้าวให้มีน้อยลง การน�าม้าตัวหน่ึงท่ีไม่คุ้นเคยเข้าสู่กลุ่มควรท�าในตอนที่มี
แสงกลางวัน เมื่อม้าสามารถเห็นร้ัวและผู้ดูแลสามารถสังเกตม้า เห็นการบาดเจ็บหรือการขาดอาหาร น�้า หรือท่ีบังร่มของม้า
แต่ละตัว การเข้ากันได้ของม้าที่อยู่ข้างเคียงกันในคอกอาจขึ้นอยู่กับอารมณ์นอกเหนือจากล�าดับชั้นทางสังคม (Morris et al., 
2002; Lloyd et al., 2007) ความก้าวร้าวระหว่างม้าข้างคอกมกัแสดงโดยการข่มขู ่การกดัระแนง หรอืการเตะผนงัคอก พฤติกรรม
เหล่านี้สามารถท�าให้สัตว์บาดเจ็บและมีการท�าลายคอก และแม่ม้าท�าบ่อยมากกว่าม้าเพศผู้ที่ตอนแล้ว (Drissler et al., 2006)
 ม้าแสดงพฤติกรรมและอารมณ์มากมายหลายอย่างบนพื้นฐานสายพันธุ์ การฝึก อายุ เพศ และประสบการณ์ที่ได้รับ
ในอดีต การท�าให้เป็นกิจวัตรอย่างสม�่าเสมอเป็นการจัดการม้าดีที่สุด ม้าจะแสดงดวามพอใจต่อผู้จับอย่างนุ่มนวลและสามารถ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและวิธีด�าเนินการใหม่ๆ  ม้าจะตื่นกลัวเมื่อคนไม่คุ้นเคยเข้าใกล้หรือขณะพบสภาพแวดล้อมหรือวิธี
ด�าเนินการใหม่ เพราะว่าม้ามีพัฒนาการเป็นสัตว์ผู้ถูกล่า การตอบสนองขั้นแรกต่อการคุกคาม สถานะท่ีเจ็บปวด หรือเครียด 
คอืการหนจีากสิง่ก่อความเครียด ถ้ากกัขงัหรือจบับงัคบัม้าระหว่างทีม่นัไม่พอใจหรอืสถานะใหม่ มนัมกัต่อสูด้้วยการใช้พฤตกิรรม
หลายอย่าง ได้แก่ การงับ การกัด การเตะ การถอยชน หรือกระแทกด้วยขาหน้า แนะน�าให้ลดความเครียดที่เกี่ยวกับการแยก
ขังโดยให้มันเห็นม้าตัวอื่น แม้ว่าการแยกขังม้าตัวหนึ่งที่เคยอยู่เป็นกลุ่มให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวบริบูรณ์เป็นเวลาสองสามชั่วโมง ก็
ท�าให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจกระทบต่อผลการวิจัย (Mal et al., 1991) มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการ
สื่อสารด้วยเสียงของม้าและการส่งเสียงต่างๆ กระทบการตอบสนองความเครียดของม้าร่วมคอกหรือไม่ อย่างไรก็ดีการสื่อสาร
ด้วยกลิ่นอาจเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับม้าที่ประสบสภาพแวดล้อมหรือวิธีด�าเนินการใหม่ๆ

การจัดการ
	 การสังเกตอาการและก�าหนดการประจ�าวนั ควรสงัเกตอาการม้าเพือ่สขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่อีย่างรอบคอบ
อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง การสังเกตนี้สามารถท�าระหว่างการให้อาหาร อาการเบื่ออาหารหรือพฤติกรรมการกินที่ผิดปกติเป็นตัว 
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บ่งช้ีของปัญหาได้อย่างด ีม้าทีเ่ลีย้งในทุง่หญ้าขนาดใหญ่และไม่ให้อาหารเป็นประจ�าทกุวนัไม่ได้รบัประโยชน์จากการสงัเกตอาการ 
ทุกวันเพื่อยืนยันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกมัน แต่เป็นความจ�าเป็นที่จะตรวจและดูแลแหล่งน�้าเพื่อความพอเพียง

	 การออกก�าลังกาย เมื่อให้การสัตวบาลอย่างถูกต้อง ถ้าจ�าเป็นอาจเก็บม้าในคอกภายในโรงเรือนครั้งละหลายเดือน 
แต่การยืนเป็นเวลานานในคอกแบบกล่องหรือผูกเชือกอาจเกิดการบวมน�้าของขาช่วงล่าง (ขาบวมน�้า) หรือหน้าท้องโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ้าสัตว์ตั้งท้อง การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ท�าในม้าจ�ากัดที่อยู่โดยก�าหนดความถี่และช่วงเวลาของการออกก�าลังกายไม่
ว่าจะมีการควบคุมหรือปล่อยอิสระ (ปล่อยออก) ยังไม่มีความชัดเจน (McDonnell et al., 1998; Houpt and Houpt, 2000) ม้า
ขังคอกแบบกล่องควรได้ออกก�าลังกาย 30 นาทีโดยอิสระ (ปล่อยออก) หรือโดยควบคุม 15 นาทีต่อวัน ควรให้ม้าในคอกผูกมี
เวลาออกก�าลงักายมากกว่า ปัญหาทางพฤตกิรรม ได้แก่ การเดินในคอก การยนืโยกตวัไปมาอยูก่บัที ่และพจิารณาว่าอาการสบู
สมุทรเกิดขึ้นกับม้าถูกขัง อย่างไรก็ดีมีรายงานว่าแม่ม้าที่ถูกขังนานเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ในคอกผูกเพื่อการเก็บปัสสาวะอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงพฤติกรรมการท�าท่าทางซ�้าๆน้อยกว่าที่พบในประชากรม้าโดยทั่วไป (McDonnell et al., 1998)

	 การตกแต่งขน ปกติม้าที่อยู่ในคอกจะได้รับการแปรงขนทุกวัน ม้าที่อยู่กลางแจ้งหรือเป็นกลุ่มมีโอกาสแต่งขนให้กัน
และกันและกลิ้งตัวในดินที่สะอาดหรือหญ้าไม่จ�าเป็นต้องได้รับการตกแต่งขนเพิ่มเติม ม้าที่อยู่ในแปลงแห้งที่กลายเป็นเลนอาจ
ต้องการการตกแต่งขนเพิ่มเติมเพื่อก�าจัดโคลนและมูลที่ติดอยู่
	 การดูแลกีบ การดูแลกีบเป็นประจ�าเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของม้า แนะน�าการดูแลกีบม้าที่อยู่
ในคอกหรือผูกในคอกทุกวัน ควรตรวจกีบและท�าความสะอาดโดยการใช้ท่ีแคะกีบและมีดแต่งกีบเพื่อก�าจัดมูลและสิ่งรองนอน
เป็นการป้องกันการติดเชื้อ ควรตรวจสอบการงอกของกีบและแต่งกีบเมื่อผนังกีบยาวเกินไป แตกหรือหัก โดยทั่วไปควรท�า
ประมาณ 6 ถึง 12 สัปดาห์ถึงแม้ว่าการก�าหนดเวลาอย่างแน่นอนมีการผันแปรอย่างมาก การแต่งกีบควรท�าโดยบุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรมเพราะการแต่งกีบผิดวิธีท�าให้เกิดขากะเผลก
	 การมีฟันยื่น แนวโค้งของฟันกรามน้อยและฟันกรามบนและล่างของม้าไม่สบกันพอดี แนวฟันบนจึงยื่นออกนอก
แนวฟันล่าง ด้วยเหตุนี้ระหว่างกระบวนการสึกของฟันตามปกติจึงท�าให้เกิดส่วนแหลมที่ด้านนอกของฟันกรามบนและที่ด้านใน
ของฟันล่าง ส่วนแหลมเหล่านี้คมมากและอาจเป็นผลให้มีการระคายเคืองของกระพุ้งแก้มและลิ้นของม้า ม้าอาจหมุนหัวออก
ด้านข้างขณะกินอาหารเพ่ือพยายามลดแรงดันจากการกระทบเน้ือเยื่อหรืออาจปล่อยอาหารหลุดจากปากขณะกิน อาจตรวจ
ฟันโดยการใช้นิ้วช้ีลูบตลอดเส้นขอบบนของแนวเหงือกด้านบนแล้วจึงค่อยเลื่อนลงมาท่ีด้านนอกของฟันกรามบน ควรฝนฟัน
ออกถ้ามีจุดแหลมคมอยู่หรือ “ตะไบ” ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม (ตะไบส�าหรับแต่งฟัน) ความบ่อยของการตะไบฟันขึ้นอยู่กับอายุ 
อาหาร ที่อยู่และสภาพแวดล้อม ไม่สามารถแนะน�าตามมาตรฐานได้ อย่างไรก็ดี ม้าที่ลุกลน ท�าอาหารหก หรือแสดงพฤติกรรม
การกินอาหารผิดปกติ ควรได้รับการตรวจฟันของพวกมันและรักษาถ้าจ�าเป็น โดยทั่วไปต้องเอาใจใส่ต่อม้าเด็กและม้าแก ่
ตามโปรแกรมสุขภาพปากและการดูแลฟันมากกว่า
	 การป้องกันดูแลสุขภาพ โรคม้าบางอย่างเป็นโรคที่มีอยู่ประจ�าถิ่น และเป็นข้อกังวลในการป้องกันสุขภาพของม้า 
โรคหลักที่รุนแรงซึ่งม้าควรได้รับวัคซีน ได้แก่ โรคสมองอักเสบของม้าภาคตะวันออก (EEE) โรคสมองอักเสบของม้าภาคตะวัน
ตก (WEE) และบาดทะยัก ควรพิจารณาจัดท�าโปรแกรมวัคซีนโรคสมองอักเสบของม้าเวเนซูเอล่า (VEE) ไวรัสเวสไนล์ โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคระบบประสาทจากสารพิษ (botulism) และไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญมากในบางบริเวณของสหรัฐฯ  
ควรจัดท�าก�าหนดการฉีดวัคซีนโดยปรึกษาสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือสัตวแพทย์ของสถานที่ นอกจากนี้ ควรพัฒนาและท�าการ
ตรวจโรคและการเฝ้าระวังเมื่อมีการระบุหรือท�าตามกฎระเบียบของรัฐหรือของรัฐบาลกลาง
	 การควบคมุปรสติ การควบคมุปรสติภายในและภายนอกของม้าเป็นสิง่ส�าคญัมาก  ปัจจยัซึง่กระทบต่อจ�านวนปรสิต
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�ากัดเพียงเท่านี้ ไม่ว่าปัจจัยการมีปรสิตเป็นเช่นไร อย่างไรก็ดี ควรท�าโปรแกรมการตรวจคัด
กรองและการรกัษาด้วยยาฆ่าพยาธใิห้เป็นผลส�าเร็จ ประเภทของยาทีใ่ช้และเวลาทีใ่ห้การรกัษาผนัแปรตามชนดิของปรสติภายใน
ร่างกายตามเป้าหมายและจ�านวนที่คุกคาม แนะน�าให้ปรึกษาสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบหรือประจ�าสถานที่
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 โดยทั่วไปปรสิตภายนอกมีความส�าคัญน้อยกว่าปรสิตภายในร่างกาย แต่ถ้ามีอยู่ในจ�านวนมากพอก็สามารถส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพของม้า ปรสิตภายนอกที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ เห็บ เหาและไร และสามารถตรวจพบและควบคุมได้ง่ายด้วยยา
ที่เหมาะสมโดยปรึกษาสัตวแพทย์

	 การควบคุมแมลงบิน แมลงบินสองชนิดที่พบบ่อยที่สุด คือ แมลงวันและยุง  แมลงวันคอกและแมลงวันบ้านเป็น
แมลงวันชนิดที่พบบ่อยที่สุด แมลงวันบ้านเป็นตัวรบกวนและก่อความร�าคาญหลักเพราะพวกมันไม่มีส่วนของปากกัด  แต่เมื่อ
พวกมันอยู่เป็นจ�านวนมากพอสามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อความสบายของม้า แมลงวันคอก แมลงวันกวาง และยุงเป็น 
ความเสี่ยงส�าคัญของการติดต่อโรค เพราะพวกมันมีปากกัดและดูดเลือดเป็นอาหาร เป็นพาหะแพร่โรคที่ติดต่อทางเลือด เช่น 
โรคเลือดจางติดต่อของม้า (EIA)
 การควบคุมแมลงบินเริ่มต้นด้วยการสุขาภิบาล  บริเวณผสมพันธุ์ที่ดีส�าหรับแมลงบินต่างๆ ได้แก่ มูลสัตว์ อาหารเสีย 
บริเวณที่ชื้นแฉะตลอดเวลาและมีน�้าขัง และควรจัดการอย่างเหมาะสม  ควรพิจารณาการก�าจัดบริเวณผสมพันธุ์ของแมลงเท่าที่
ท�าได้เป็นอันดับแรก ถ้าการสุขาภิบาลไม่ได้ให้การควบคุมอย่างเพียงพออาจจ�าเป็นต้องใช้วิธีการอื่นๆ เช่น กับดักแมลง เหยื่อ
ส�าหรับแมลงวัน การใช้ไพรีทรอยด์ (สังเคราะห์หรือจากธรรมชาติ) การใช้ยาฆ่าตัวอ่อนในน�้าขังและการปล่อยตัวต่อก�าจัดแมลง 
(parasitic wasps) เป็นวิธีควบคุมแมลงบินที่ยอมรับได้ แต่การใช้เป็นเวลานานอาจเป็นผลต่อประชากรแมลงบินที่ทนทาน นิยม
ควบคุมด้วยวิธีการจัดการสัตว์ก่อความร�าคาญแบบผสมผสาน

	 การจัดการลูกม้า โดยการดูแลและจัดการแม่ม้าอย่างคอบคลุมหรืออย่างเข้มงวดระหว่างกระบวนการคลอด   
การคลอดในแม่ม้าตามปกตมิกัราบรืน่ กระบวนการคลอดของแม่ม้าทีเ่คยมลีกูแล้วหลายตวั มกัเกดิขึน้ในเวลาน้อยกว่า 30 นาที 
อย่างไรกดี็เมือ่เกดิปัญหาขึน้พวกมนัต้องการการดแูลและการปฏบิตัโิดยทนัท ีผลทีต่ามมาของฤดทูีท่�าการผสมเทยีมท�าให้แม่ม้า
หลายตัวออกลูกในเดือนมกราคม กุมภาพันธุ์ และมีนาคม เมื่อสภาวะอากาศไม่ดีในหลายภาคของสหรัฐฯ ถ้ายังมีความหนาว
เยน็มากนยิมให้ม้าออกลูกภายในโรงเรือนมากกว่า คอกส�าหรบัคลอดลกูในโรงเรอืนควรมขีนาดใหญ่กว่าคอกแบบกล่องตามปกติ 
เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วยเปลได้ง่าย และท่าทางนอนตะแคงของแม่ม้าระหว่างคลอด และให้ที่ว่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บของแม่ม้าและลูกของมันในเวลาต่อมา ในสภาพอาการอบอุ่นการคลอดกลางแจ้งยอมรับได้ สิ่งส�าคัญคือสิ่งล้อม
รอบควรเป็นวัสดุปลอดจากวัตถุต่างๆ ที่สามารถท�าให้แม่ม้าและลูกบาดเจ็บ ถ้าพวกมันนอนลงหรือล้มลง  ควรสร้างผนังของ
คอกหรือรั้ว (ในกรณีแปลงกลางแจ้ง) เพื่อไม่ให้ขาแม่ม้าเข้าไปติดเมื่อมันนอนลงเพื่อคลอดลูก
 แม่ม้าส่วนใหญ่ตกลกูหลงัมดืค�า่ ควรจดักลุม่แม่ม้าตามก�าหนดวนัทีค่ลอดและสงัเกตอาการอย่างใกล้ชดิเมือ่ให้อาหาร
เย็น การปรากฎเมือกเป็นไขที่ปลายของหัวนม อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าแม่ม้าใกล้คลอดภายใน 24 ถึง 36 ชั่วโมง อย่างไรก็ดีแม่ม้า
สาวอาจไม่แสดงอาการพ้ืนฐานนี ้การเร่ิมต้นคลอดแสดงอาการกล้ามเนือ้ท้องหดตวัอย่างรนุแรงตามด้วยการโผล่ของถงุน�า้ ทันที
ที่ถุงน�้าแตกควรมองเห็นกีบขาหน้าของลูกม้าโดยที่ส้นตีนของกีบชี้ปลายลง (ไปทิศเดียวกับขาของแม่ม้า) ต�าแหน่งจมูกของลูก
ม้าควรอยู่บนขาหน้าท้ังสองตรงเหนือปุ่มกลางข้อตีนม้า การแสดงอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวน้ีเป็นการบ่งชี้การคลอดลูกผิดท่า
และเป็นสาเหตุเพื่อการพิจารณา ถ้าผู้ดูแลการคลอดลูกไม่มีประสบการณ์การจัดการสถานการณ์สูติกรรมฉุกเฉิน ควรโทรเรียก
สัตวแพทย์ผู้มีความช�านาญหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยทันที
 ถ้าท่าการโผล่ของลูกม้าเป็นปกติควรปล่อยให้แม่ม้าอยู่ตามล�าพังจนกระทั่งคลอดลูกม้าออกมา และสายสะดือได้ขาด
ออกแล้ว  ควรแต้มตอสายสะดอืด้วยทงิเจอร์ไอโอดนีเพือ่ป้องกนัการน�าเชือ้แบคทีเรยีก่อโรคเข้าสู่ร่างกายของลกูม้า  ควรปล่อย
ให้ลูกม้ายืนขึ้นและกินน�้านมด้วยตัวเองโดยปราศจากการรบกวน กระบวนการนี้ช่วยให้แม่ม้าและลูกจ�ากันได้และผูกพันกัน 
กระบวนการนี้สามารถใช้เวลาหนึ่งช่ัวโมงหรือมากกว่า อาจต้องช่วยเหลือถ้าลูกม้าไม่ยืนขึ้นและได้กินน�้านมภายในสองช่ัวโมง  
สามารถทดสอบลูกม้าที่ 8 ถึง 12 ชั่วโมงหลังคลอดหาว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดูดซึมจากนมน�้าเหลือง  ความเข้มข้นของภูมิคุ้มกันจาก
นมน�า้เหลอืงและสขุภาพของลกูม้าระหว่างอายหุกสปัดาห์แรกมคีวามสมัพนัธ์กนั  ควรจดัหานมน�า้เหลอืงแช่แขง็จากฟาร์มขยาย
พันธุ์มาใช้ ถ้าแม่ม้าไม่ผลิตนมน�้าเหลืองมากพอ แต่การให้นมน�้าเหลืองแก่ลูกม้าเมื่ออายุเกินกว่า 12 ถึง 24 ชั่วโมงหลังคลอด
จะไม่ได้ผล ในกรณีที่การส่งผ่านภูมิคุ้มกันที่รับมาจากนมน�้าเหลืองล้มเหลว แนะน�าการให้น�้าเลือดจากม้าผู้ให้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันสูง
มากโดยให้ทางหลอดเลือดอย่างช้าๆ
 ควรสังเกตติดตามแม่ม้าว่ามีรกขับออกมาหรือไม่ ซึ่งควรเกิดข้ึนภายในสองชั่วโมงแรกหลังการคลอด การมีพิจารณา
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ว่าการมีรกค้างนานกว่าสามช่ัวโมงหลังคลอดเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ควรโทรศัพท์ตามสัตวแพทย์เพ่ือช่วยเหลือแก้ไข
สถานการณ์ ภาวะที่มักตามมาเมื่อแม่ม้ามีรกค้าง ได้แก่ เยื่อบุมดลูกอักเสบ การติดเชื้อในเลือด และไข้ลงกีบ

	 วิธีด�าเนินการผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์ในทุ่งหญ้า การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ และการผสมเทียม เป็นวิธีที่เหมาะ
สมทัง้หมดของการขยายพนัธุม้์า วธิกีารดงักล่าวมีผลต่ออตัราการผสมตดิทีย่อมรบัได้ การผสมพนัธุใ์นทุง่หญ้าต้องการการจดัการ
น้อยที่สุด ทุ่งหญ้าจ�าเป็นต้องมีขนาดเหมาะสม เพื่อให้ม้าตัวท่ีด้อยกว่าสามารถหลบหลีกแม่ม้าตัวท่ีเด่นหรือพ่อม้า ดังนั้นจึง 
ไม่ควรมม้ีาพ่อแม่พนัธุอ์ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกนั  การผสมพนัธุต์ามธรรมชาตแิละการผสมเทียมต้องการความช�านาญการจัดการ
เพิม่เตมิและความพยายามนีค้วรท�าโดยบคุลากรผูรู้จ้กัพฤตกิรรมเฉพาะของทัง้พ่อม้าและแม่ม้าระหว่างฤดกูารผสมพันธ์ุเท่านัน้ 
ถึงแม้ว่าการผสมพันธุ์แม่ม้าไม่ใช่การด�าเนินการที่ปลอดเช้ือ  ควรดูแลให้มีวิธีด�าเนินการระหว่างการผสมเทียมท่ีถูกสุขอนามัย 
ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างสะอาดและอยู่ในสภาพดี และควรก่อสร้างสถานท่ีเพื่อให้ความเส่ียงภัยการบาดเจ็บต่อม้า
และบุคลากรมีโอกาสน้อยที่สุด

	 การจับบังคับ การจับบังคับม้าอย่างถูกต้องเป็นทักษะการจัดการท่ีส�าคัญมากต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ 
ทั้งผู้จับและม้า การจับบังคับสามารถท�าได้ง่าย เช่น การน�าม้าเข้าซองเพื่อจ�ากัดการเคลื่อนไหว การใช้สารเคมีบังคับเพื่อการ
ด�าเนนิการทางศลัยกรรม ตามกฎโดยทัว่ไปผูจ้บัควรใช้การจับบงัคบัเพียงเลก็น้อยตามความจ�าเป็นเพือ่ปฏบัิตติามวธิดี�าเนนิการ 
ไม่ว่าจะใช้วธิจีบับังคบัอย่างไรกต็าม ควรเป็นวธิทีีท่�าอย่างถูกต้องและเหมาะสม รายการต่อไปนีเ้ป็นวธิกีารจบับงัคบัทีย่อมรบัได้ 
และรายละเอียดการปฏิบัติแต่ละวิธีอย่างถูกต้อง
	 ซอง ควรสร้างซองด้วยวัสดุที่แข็งแรงพอเพียงเพื่อใส่ม้า วัสดุควรเรียบเนียนปราศจากจุดหรือมุมแหลมคม วัสดุท่ี 
เหมาะสมทั้งหมดได้แก่ ท่อ สายเคเบิ้ลที่เรียบ PVC ที่ใช้ท�ารั้ว แผ่นไม้ และลวดถัก
	 คอก ควรสร้างคอกด้วยวัสดุที่แข็งแรงพอเพื่อใส่ม้า ควรสร้างตอนล่าง (0.9 ถึง 1.1 ม; 3 ถึง 4 ฟุต) ให้ทึบเพื่อขา 
ของม้าไม่สามารถติด   แผ่นไม้ แผ่นโลหะ และคอนกรีตล้วนเป็นวัสดุที่เหมาะสม
	 ขลุม ขลุมอาจท�าด้วยเชือก ไนลอนถัก วัสดุสังเคราะห์ หรือหนัง สิ่งเหล่าน้ีควรกระชับพอดี ส่วนบนหัวจะไม่เลื่อน 
ต�่าลงมาที่คอ  แต่หลวมพอที่ม้าสามารถเคี้ยวได้อย่างสบาย ไม่แนะน�าให้ปล่อยม้าที่สวมขลุมไว้ให้อยู่อิสระในทุ่งหญ้าหรือคอก
โดยยกเว้นขลุมชนิดท่ีสามารถหลุดออกได้ถ้าม้าถูกเกี่ยวรั้ง  ถ้าต้องผูกม้าด้วยเชือกจูงติดกับขลุมต้องพิจารณาปัจจัยดังนี้  
1) ควรผูกม้าที่ความสูงของตะโหนกหรือสูงกว่า  2) ควรใช้ปมกระตุกท่ีสามารถปลดได้อย่างง่าย  3) ควรผูกม้ากับหลักท่ีจะ 
ไม่หลุดออกหรือเคลื่อนที่ และ 4) ไม่ควรมีวัตถุใดๆ บริเวณรอบตัวที่สามารถท�าให้ม้าบาดเจ็บหรือเกี่ยวรั้งม้า
	 เชือกผูกข้อขาหน้า เชือกผูกข้อขาหน้าเป็นวิธีจับบังคับม้าแบบด้ังเดิม ท่ีใช้เพ่ือปล่อยให้ม้าเล็มหญ้าบนท่ีกว้างโดย 
ไม่วิ่งหนี ถ้าจะใช้ เชือกผูกข้อขาหน้าควรท�าด้วยหนังหรือเชือกฝ้ายนิ่ม ควรผูกเชือกเหล่านี้เฉพาะขาหน้าและควรใช้กับม้าที่ได้
รับการฝึกกับเชือกนี้แล้วเท่านั้น ม้าซึ่งไม่เคยรับการฝึกผูกเชือกข้อขาหน้าอาจมีปฏิกิริยารุนแรงต่อเชือกเหล่าน้ีเมื่อใช้ครั้งแรก  
ไม่ควรใช้เชือกผูกข้อขาหน้าในบริเวณจ�ากัดที่ม้าอาจเกิดบาดเจ็บโดยการวิ่งหรือการล้มไปยังรั้ว ก�าแพง หรือวัตถุอื่น
	 เชือกผูกข้อตีนด้านข้างหรือเพ่ือการผสมพันธุ์ ใช้เชือกผูกข้อตีนด้านข้างหรือเพื่อการผสมพันธุ์ (breeding hobbles)  
เพื่อป้องกันม้าจากการเตะด้วยขาหลัง ใช้เชือกเหล่าน้ีตามช่ือระบุเพื่อป้องกันม้าเพศผู้ เมื่อขึ้นทับแม่ม้าระหว่างการผสมพันธุ์ 
หรือระหว่างการเก็บน�้าเช้ือส�าหรับการผสมเทียม บางครั้งใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อบังคับม้าเพื่อแต่งกีบหรือเมื่อฝึกม้าส�าหรับการขี่  
เชือกผูกข้อตีนควรท�าด้วยหนังหรือเชือกฝ้ายนิ่มเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเชือกบาดระหว่างการใช้งาน ม้าท่ีไม่ได้รับการฝึก
กบัเชอืกผกูข้อตนีด้านข้างหรอืเพือ่การผสมพนัธุอ์าจมปีฏกิริยิารนุแรงต่อเชอืกเมือ่ใช้ผกูครัง้แรก ไม่ควรใช้เชือกเหล่านีใ้นบรเิวณ
จ�ากัดที่ม้าอาจเกิดบาดเจ็บโดยการวิ่งหรือการล้มไปยังรั้ว ก�าแพง หรือวัตถุอื่น
	 แถบตรึงขา ใช้แถบตรึงขาเพื่อยึดขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้นโดยการงอขาหน้าข้างหนึ่ง และสวมแถบนี้รอบขาหน้าและ
กระดูกแคนนอน ใช้แถบตรึงขาโดยบุคลากรผู้ได้รับการฝึกโดยเบ้ืองต้นเพื่อรั้งไม่ให้ม้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและพยุงให้พวกมัน
ยืนอยู่นิ่งๆ แถบควรท�าด้วยหนังหรือเชือกฝ้ายนิ่มเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากเชือกบาด ม้าที่ไม่ได้รับการฝึกกับเชือกผูกข้อตีน
ด้านข้างหรอืเพือ่การผสมพนัธุอ์าจมปีฏกิริยิารนุแรงต่อเชอืกเมือ่ใช้ผกูครัง้แรก ไม่ควรใช้เชอืกเหล่านีใ้นบรเิวณจ�ากดัทีม้่าอาจเกิด
บาดเจ็บโดยการวิ่งหรือการล้มไปยังรั้ว ก�าแพงหรือวัตถุอื่น
	 ที่บิดจมูก ใช้ที่บิดจมูกเพื่อให้ม้าอยู่นิ่งเพื่อลดการเคลื่อนไหวของม้าช่วยให้ท�างานส�าเร็จ  มักใช้ที่บิดจมูกกับริมฝีปาก
บนของม้าให้แน่น การท�าเช่นนี้เป็นผลให้ม้ายืนอยู่น่ิง แม้ว่าเป็นวิธีด�าเนินการท่ีท�าให้สัตว์รู้สึกไม่ค่อยสบาย เช่น การตรวจ 
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ทางทวารหนกัหรอืการสอดท่อกระเพาะอาหารเข้าทางจมกู ทีบ่ดิจมกูมหีลายรปูแบบตัง้แต่ชนดิทีเ่รยีกว่าทีบ่ดิอย่างมมีนษุยธรรม
ที่ท�าขึ้นคล้ายกับคีมเรียบๆ ไปจนถึงด้ามไม้มีเชือกหรือโซ่ยึดอยู่ท่ีปลาย ไม่ว่าจะเป็นชนิดใด บ่วงจะยึดริมฝีปากบนและมัดอยู ่
ในบ่วงของที่บิดซึ่งท�าให้ตึงมากขึ้นด้วยการหนีบหรือการบิด เมื่อใช้อย่างถูกต้องที่บิดเป็นวิธีการบังคับที่ปลอดภัยและ 
มีประสิทธิภาพโดยไม่ใช้การบังคับด้วยสารเคมี  เม่ือใช้อย่างผิดวิธีท่ีบิดมีอันตรายต่อท้ังม้าและผู้จับ  ม้ามักมีปฏิกิริยารุนแรง 
ต่อที่บิดเมื่อใช้อย่างผิดวิธี
	 การบงัคับด้วยสารเคม ีควรใช้การบงัคบัด้วยสารเคมกัีบวิธดี�าเนนิการทางศัลยกรรมหรอืวธิอีืน่ๆ ภายใต้ค�าแนะน�าหรอื
การดูแลของสัตวแพทย์เท่านั้น การให้การบังคับด้วยสารเคมีอย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นผลต่อการบาดเจ็บหรือความตาย และ 
เป็นภัยต่อความปลอดภัยของผู้จับ

วิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเกษตร

กาท�าเครื่องหมายบนตัวสัตว์
 การท�าเครื่องหมายม้าแต่ละตัวอย่างถาวร ท�าโดยการตีตราร้อนหรือเย็น การฉีดไมโครชิพหรือการสักริมฝีปาก ควรใช้
การจับบังคับทางกายและ/หรือด้วยสารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าการตีตราท�าได้อย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันความ
ปลอดภัยให้ผู้จับและม้าระหว่างกระบวนการ ควรตรวจติดตามผลการติดเชื้อของแผล (Lindegaard et al., 2009)  ส�าหรับการ
ฉีดไมโครชิพไม่จ�าเป็นต้องใช้ยากล่อมประสาทแต่อาจแนะน�าการท�าให้ชาตรงต�าแหน่งการฉีดด้วยไลโดเคน ควรตัดขนและท�า
ขัดถูก่อนการสอดเช่นเดียวกับการท�าศัลยกรรมที่ต�าแหน่งการฉีด ตรงก่ึงกลางระหว่างท้ายทอยกับตะโหนกในเอ็นนูคอลเพื่อ
ป้องกันการติดเชื้อ  การสักริมฝีปากแบบดั้งเดิมท�าที่ผิวด้านในของริมฝีปากล่างและไม่ต้องการการจับบังคับด้วยสารเคมี

การตอน
 การตอนม้าที่อายุใดก็ได้ตั้งแต่อายุสองสามสัปดาห์ไปจนอายุหลายปี การตอนด้วยศัลยกรรมท�ากับม้าในท่ายืนหรือ
นอนลง การวางยาสลบในม้าทุกอายุ ให้ท�าโดยสัตวแพทย์ผู้มีใบอนุญาต หลังการศัลยกรรมควรตรวจติดตามม้าดูการติดเช้ือ 
หรอืการไหลเลือ่นของล�าไส้ท่ีต�าแหน่งการตอน สตัวแพทย์ผูม้ใีบอนญุาตอาจให้ยาแก้ปวดอย่างเหมาะสมส�าหรบัการใช้หลงัการ
ท�าผ่าตัดตอน

การออกก�าลังกายและอุปกรณ์
 เครื่องบังเหียน อานหรืออุปกรณ์อื่นซึ่งจ�าเป็นส�าหรับวัตถุประสงค์การวิจัยและการสอน ควรถูกต้องเหมาะสมส�าหรับ
ม้าแต่ละตวั  ทีเ่ป็นดังนีเ้พือ่ให้อปุกรณ์น้ันไม่ท�าให้เกดิการกดทับอย่างไม่สม�า่เสมอหรอืการบาดเจบ็ หรอืการเจบ็จากการเสียดสี 
ควรให้น�้าม้าที่ออกก�าลังกายที่ช่วงระยะสม�่าเสมอและระยะเวลาของการท�างานจริง ควรค�านึงสภาพภูมิอากาศ ความสมบูรณ์
ของม้าและความต้องการทางกายภาพ

ความเจ็บปวดและความทรมาน
 อาการของความเจบ็ปวดหรอืทรมานอย่างเรือ้รงัในม้า ได้แก่ ขากะเผลก น�า้หนกัลด ขนร่วงหรอืมแีผลเปิด เบือ่อาหาร 
พยายามหนีอย่างซ�้าๆ หรือมีความก้าวร้าวและซึม  ม้าท่ีเจ็บปวดหรือทรมานอย่างฉับพลันอาจแสดงอัตราเต้นของหัวใจและ
หายใจเพิ่มสูงขึ้น มีเหงื่อออกอย่างผิดธรรมดา (ไม่ร้อนหรือไม่ได้เหนี่ยวน�าโดยการออกก�าลังกาย) ม้วนกลิ้งตัวบนพื้นอย่างซ�้าๆ 
ส่งเสียงร้อง เคี้ยวฟัน หูตั้งชี้ ขบขากรรไกรจนแน่น กระสับกระส่าย ท�าท่างอตัวและอาการการปวดท้องอื่นๆ (Kaiser et al., 
2006; Mills et al., 2007) สาเหตุที่พบบ่อยของความเจ็บปวดและทรมานในม้า ได้แก่ แยกตัวออกจากฝูง ขาดอาหารหรือน�้า
อย่างพอเพียง มีเครื่องบังเหียนหรืออุปกรณ์ที่ไม่พอดีเกิดการกดทับหรือเสียดสี การจับหรือการจับบังคับอย่างไม่ถูกต้อง การ
ขนส่งเป็นเวลานาน (Stull et al., 2004) และการท�าวิธีด�าเนินการวิจัยซ�้าๆ และรุกล�้า เช่น แทงหลอดเลือดด�า สอดสวนท่อทาง
หลอดเลือดด�า และเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อ
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การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

 บทที่ 4 การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมมีข้อมูลเรื่องการเพิ่มพูนของสภาพแวดล้อมม้า

การจับและการขนส่ง

 บทที่ 5 การจับและการขนส่งมีข้อมูลเรื่องการจับและการขนส่งม้า

การการุณยฆาต

 บุคลากรผู้ท�าการุณยฆาตม้าต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องโปรโตคอล การจับม้าอย่างมีมนุษยธรรมและเทคนิคการจับ
บังคับ และความรู้เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการุณยฆาตแต่ละวิธี  สามารถท�าการุณยฆาตม้าโดยใช้
เพนโตบาบิทอลหรือยาผสมเพนโตบาบิทอลฉีดเข้าหลอดเลือดด�า ยิงด้วยปืน หรือยิงด้วยปืนยิงสลัก (captive bolt gun) เพนโต
บาบทิอลเป็นสารทีส่�านกัอาหารและยาของสหรัฐฯ ควบคมุ ดงันัน้ในการใช้ยา สตัวแพทย์ต้องจดทะเบยีนกับหน่วยงานบงัคบัการ
ใช้ยาของสหรัฐฯ มักสอดท่อภายในหลอดเลือดด�าที่คอเพื่อเอื้อต่อการใช้สารละลายปริมาตรมาก การให้ยาบาบิทูเรตช้าเกินไป
หรือในปริมาณไม่พอ  ม้าอาจเกิดการล้มลงอย่างทันทีทันใดหรือการล้มลงอย่างรุนแรงและการซวนเซ  ดังน้ัน การใช้ยาซึม 
หรอืยากล่อมประสาท (เช่น xylazine, detomidine, หรอื acetylpromazine) ก่อนฉีดเพนโตบาบทิอลเข้าหลอดเลอืดด�า ให้ควบคมุ
ม้าให้ล้มตวันอนก่อน ซึง่บคุลากรผูจ้บัม้าจะปลอดภยัมากกว่า อย่างไรกต็ามการใช้ยาซมึและยากล่อมประสาทก่อนให้ยาเพนโต
บาบทิอลอาจยดืระยะเวลาการไม่รูส้กึตวัเพราะผลกระทบของยาเหล่านี ้(เช่น หวัใจเต้นช้า ความดนัโลหิตต�า่) ต่อระบบหมนุเวียน
โลหิต (AVMA, 2007)
 ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือถ้าการใช้ยาเป็นข้อห้ามเพ่ือเหตุผลใดๆ บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอาจใช้ปืนหรือยิง 
ด้วยปืนยิงสลัก แนะน�าการยิงปืนยาวขนาดล�ากล้อง 0.22 นิ้วแต่ปืนสั้นขนาดล�ากล้อง 9 มม หรือ 0.38 นิ้ว จะมีประสิทธิภาพ
ส�าหรับม้าส่วนใหญ่  ต�าแหน่งเพื่อการเจาะทะลุกะโหลกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ครึ่งน้ิวเหนือจุดตัดของเส้นทะแยงมุมจากฐาน 
ใบหูถึงมุมด้านในของตาฝั่งตรงข้าม บุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีบังคับการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง 
และใช้  ค�าสั่งท้องถิ่นอาจห้ามการยิงปืนในบางบริเวณ การยิงให้หมดสติด้วยปืนยิงล�ากล้องเปล่าซึ่งขับลูกเหล็กเข้าสู่สมองท�าให้
เกิดการท�าลายสมองโดยทันที การเลือกความแรงของล�ากล้องควรเหมาะสมกับขนาดของม้าและผันแปรตามผู้ผลิต ต�าแหน่ง
การเลง็ส�าหรบัการยงิตามแนวเป็นเช่นเดยีวกับการยงิด้วยปืน เพราะว่าการยงิด้วยปืนยงิสลกัต้องยดึให้มัน่ตรงต�าแหน่งการเจาะ
ทะลุบนหัว ต้องจับบังคับม้าอย่างเพียงพอ ข้อดีของวิธีด�าเนินการยิงด้วยปืนยิงสลัก คือ วิธีนี้ไม่ได้ยิงลูกกระสุนอิสระและ 
อาจปลอดภัยกว่าส�าหรับบุคลากร
 การยืนยันความตายเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง  ในการใช้วิธีการุณยฆาตใดๆ ควรตรวจม้าอย่างน้อย 5 นาทีเพื่อยืนยัน
ความตายโดยตรวจติดตามดูสัญญาณชีพต่างๆ ควรยืนยันความตายด้วยการดูจากการไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น และการ 
ตอบสนองของกระจกตา ควรเริ่มต้นวิธีการุณยฆาตเพิ่มเติมถ้าพบอาการตอบสนองใดๆ ของสัญญาณชีพ

การก�าจัดซาก
 เมื่อท�าได้ควรเลือกบริเวณส�าหรับวิธีการุณยฆาตท่ีสามารถน�าซากสัตว์ออกไปได้ง่ายด้วยการใช้อุปกรณ์ ควรก�าจัด 
ซากสัตว์ทันที มักท�าโดยบริษัทรับจ้างหรือวิธีอื่นๆ (การฝัง การถมที่ การเผา หรือการท�าให้เน่าเปื่อย หรือย่อยสลายทางชีวภาพ
เมื่อท�าได้) โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่น   กฎระเบียบของท้องถิ่นบางแห่งอาจไม่ยอมให้มีการ
ฝัง และการให้บริการอาจไม่ยอมรับซากสัตว์ที่มียาเพนโตบาบิทอลหรือเวชภัณฑ์อื่นๆ  ควรจ�ากัดไม่ให้สัตว์กินซากสัตว์เข้าถึง
ซากเพราะสารตกค้างของยาเพนโตบาบิทอลอาจหลงเหลืออยู่ในซาก
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บทที่ 9: สัตว์ปีก

ใน   บทนี้เป็นบรรทัดฐานการดูแลสัตว์ปีกสามชนิดหลักที่มีอยู่ในสหรัฐฯ ได้แก่ ไก่ (ทั้งชนิดไข่และเนื้อ) ไก่งวง  
 และเป็ด

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานทีว่จิยัหรอืการสอนสตัว์ปีก ไม่ควรท�าให้สตัว์มคีวามเสีย่งต่อการบาดเจบ็อย่างไม่
เหมาะสม หรือท�าให้สัตว์อยู่ในสภาวะซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุความทรมานหรือเป็นโรคโดยไม่มีความจ�าเป็น (Davis and Dean, 
1968; Berg and Halverson, 1985; Tauson, 1985; Bell and Weaver, 2002; Appleby et al., 2004)  ควรบ�ารุงรักษาสถานที่
ด้วยวิธีให้สัตว์ดูแลตัวพวกมันให้สะอาด และปลอดจากสัตว์ผู้ล่าและปรสิต ป้องกันสัตว์หลุดหนีและติดกับ และหลีกเลี่ยงการ
สะสมของเสียของสัตว์ปีกอย่างไม่จ�าเป็น
 เป็นที่ตระหนักดีว่าภาวะแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับสุขภาพ สมรรถภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์ปีก (Dawkins et al., 
2004; Estévez, 2007) ควรรักษาคุณภาพของอากาศและอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมด้วยการระบายอากาศ การท�าความเย็น 
และการท�าความร้อนเพื่อให้สัตว์มีสภาวะสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องส�าหรับอายุและช่วงเวลาของปี ควรพิจารณาสวัสดิภาพของผู้
ดูแลสัตว์ในการประเมินระบบที่อยู่อาศัย นอกเหนือจากสวัสดิภาพของสัตว์ (Whyte, 1993) และควรใส่ใจระหว่างการปรับปรุง
และการพัฒนาการออกแบบในอนาคตและหลักเกณฑ์ต่างๆ
 สัตว์ปีกที่ได้รับแอมโมเนียในระดับสูงท�าให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อเมือกของทางเดินหายใจและตา เพิ่มความไว
ต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ (Kristensen and Wathes, 2000)  สัตว์ปีกรับรู้ได้และหลีกเลี่ยงแอมโมเนียในบรรยากาศที่ระดับ 
25 ppm หรือต�่ากว่า (Kristensen et al., 2000) สอดคล้องกับระดับสูงสุดของมนุษย์ที่สถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แห่งชาติแนะน�า (NIOSH) ซึ่งไม่ควรมีค่าเกินกว่า 25 ppm ใน 8 ชั่วโมงของหนึ่งวัน ระดับที่ก�าหนดส�าหรับการสัมผัสระยะสั้น 
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
ทัง้หมดควรเอือ้ต่อการท�าความสะอาดโรงเรอืนและอุปกรณ์ ตลอดจนการตรวจสตัว์  กรงท่ีมหีลายช้ันควรท�าความสะอาดอปุกรณ์
และการตรวจดสูตัว์ได้ง่ายโดยไม่ต้องจบัพวกมนั อย่างไรกต็ามควรเข้าถงึสตัว์ได้ง่าย ควรให้มแีสงสว่างเพยีงพอส�าหรบัการตรวจ
สัตว์ปีกทั้งหมด และควรให้มีแท่นยกพื้นซึ่งเคลื่อนที่ได้ หรือระบบอื่นเพื่อการตรวจสัตว์ที่อยู่ชั้นบน  ถ้าไม่สามารถเห็นสัตว์ที่อยู่
ในชั้นสูงกว่าเหล่านั้นได้ง่ายโดยผู้ดูแลซึ่งยืนอยู่บนพื้น ทั้งควรเข้าถึงอุปกรณ์การให้อาหารและน�้าเพื่อการบ�ารุงรักษาด้วย

ข้อดีและข้อเสียของระบบห้องโถงและระบบที่อยู่อาศัยทางเลือกแบบอื่นๆ
 ถงึแม้ว่าสามารถใช้ระบบต่างๆ ทีม่อียูม่ากมายเพือ่ให้สตัว์ปีกอาศยั ได้แก่ ห้องโถง และระบบกรงทีม่อีปุกรณ์ กรงเลีย้ง
สตัว์ปีกขนาดใหญ่ ระบบพืน้มสีิง่รองนอนและการเลีย้งปล่อย ไม่มรีะบบใดสมบรูณ์แบบ แต่ละแบบมข้ีอดแีละข้อเสยีต่อสขุภาพ
และสวสัดภิาพ  รปูแบบของความเสีย่งต่อสวสัดภิาพตามลกัษณะของระบบทีอ่ยูแ่ตกต่างกนัส�าหรบัสายพนัธุไ์ก่ไข่ให้ดตูาราง 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�าหรับไก่พันธุ์ไข่หลายสายพันธุ์ การเลี้ยงแบบกรงในห้องโถงขาดท่ีส�าหรับท�ารัง 
คอนเกาะ และทีใ่ห้คลกุฝุน่เพือ่สนองความจ�าเป็นทางพฤตกิรรมของแม่ไก่ แต่แม่ไก่ในกรงแบบห้องโถงมปัีญหาการตกีนัและจกิ
กันน้อยกว่าเพราะมีขนาดของกลุ่มที่เล็กกว่า (Appleby and Hughes, 1991; Abrahamsson and Tauson, 1995) น�าไปสู่การมี
แนวโน้มความตายต�่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแม่ไก่ในระบบไม่มีกรงชนิดต่างๆ (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
กรงแบบห้องโถงไม่มคีอนเกาะและไม่ให้สมัผสัสิง่รองนอน จงึไม่เป็นปัญหาสขุภาพตนีไม่ด ีและกระดกูอกเบีย้วและผดิรปูในกรง
เท่ากับเมื่อให้พวกมันอยู่ในระบบไม่มีกรงหรือกรงที่มีอุปกรณ์เสริม (Tauson et al., 2006) อย่างไรก็ดีเพราะการขาดการออก
ก�าลงักาย แม่ไก่ในกรงแบบห้องโถงจงึอ่อนแอต่อโรคกระดกูพรนุ (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
อยูห่รอืการจดัการแบบใดทีเ่ป็นวิธใีนอุดมคติตลอดทกุด้าน ดงันัน้ ระบบการเลีย้งหลายแบบสามารถให้สตัว์มสีวสัดภิาพอยูร่ะดบั
ที่ยอมรับได้ทางมนุษยธรรม(Duncan, 1978)

ที่อยู่ทางเลือก
	 กรงพร้อมอุปกรณ์ส�าหรับไก่สายพันธุ์ผลิตไข่ มีกรงพร้อมอุปกรณ์ส�าหรับแม่ไก่ตามขนาดกลุ่มใหญ่ (~60 ตัว) 
กลาง (15 to 30 ตัว) และเล็ก (มากถึง 15 ตัว) คณะกรรมาธิการแห่งยุโรป (The European Commission 1999) เสนอมาตรฐาน
ส�าหรับกรงพร้อมอุปกรณ์ซึ่งตกแต่งด้วยพื้นที่คอนเกาะส�าหรับแม่ไก่ท้ังหมด และท่ีท�ารังหน่ึงท่ี และท่ีส�าหรับอาบฝุ่นโดยให้มี
พืน้ทีต่�า่สดุส�าหรบัแม่ไก่ 750 ซม2 ต่อหนึง่ตวั   Appleby (2004) เสนอว่า ขนาดกลุม่แม่ไก่ 8 ตวัหรอืมากกว่าในกรงพร้อมอุปกรณ์
ควรมีพื้นที่ 800 ซม2/ตัว และกลุ่มขนาดเล็กกว่า 3 ตัวหรือน้อยกว่าควรมีพื้นท่ี 900 ซม2/ตัวพร้อมท้ังบริเวณท่ีปูสิ่งรองนอน 
อุปกรณ์แต่งกรงเล็บในระบบเหล่านี้มีส่วนช่วยเพื่อให้เล็บไก่สั้นอยู่เสมอ และคอนเกาะสามารถช่วยเพ่ิมความแข็งแรงของขา 
(Hughes and Appleby, 1989; Jendral et al., 2008) ปัญหาที่พบในที่อยู่แบบนี้ ได้แก่ การเพิ่มการบิดเบี้ยวของกระดูกหน้าอก
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอนมาก (Vits et al., 2005; Tauson et al., 2006) และควรตรวจติดตาม

	 สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกหรือระบบกรงหลายชั้นส�าหรับไก่สายพันธุ์ผลิตไข่ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกที่ออกแบบเพื่อ
ใช้ทีว่่างตามแนวตัง้ประกอบด้วยช้ันทีอ่ยูบ่นพ้ืนดนิพร้อมกบัมช้ัีนหนึง่ชัน้หรอืมากกว่า  มพีืน้เป็นช่องหรอืเจาะช่องตามยาว หรอื
มีแผงพื้นที่มีสายพานส�าหรับรองรับมูลอยู่ข้างล่าง (Appleby et al., 2004; LayWel, 2006a; RSPCA, 2008b) การให้บริเวณที่มี
สิง่รองนอนเอ้ือต่อการอาบฝุน่และลดอุบตักิารเกดิการจกิตกีนัเองและการจกิขนกนั บรเิวณเพือ่การคุย้เขีย่ช่วยให้แม่ไก่รกัษากรง
เลบ็ให้สัน้ด้วย  ส่ิงรองนอนควรคลมุพืน้ทีอ่ย่างพอเพยีงเพือ่ให้เกดิการผสมปะปนของมลูสตัว์อย่างพอด ีและหลกีเลีย่งการสะสม
มูลสัตว์และความช้ืนมากเกินไป  ควรมีความลึกของสิ่งรองนอนพอเพื่อป้องกันแม่ไก่ไม่ให้สัมผัสพื้น ท�านองเดียวกันความลึก
ของสิง่รองนอนไม่ควรหนามากจนกระทัง่ส่งเสรมิการออกไข่บนพืน้ สามารถใช้การเปิดและการปิดบรเิวณทีม่สีิง่รองนอนเฉพาะ
เวลาที่ก�าหนดเป็นเครื่องมือการจัดการเพื่อป้องกันการออกไข่บนพื้น  คณะกรรมาธิการแห่งยุโรป (The European Commission 
1999) แนะน�าบริเวณที่มีสิ่งรองนอนอย่างน้อย 30% ของบริเวณพื้นของโรงเรือน (รวมทั้งพื้นที่พื้นของชั้นต่างๆ) แนะน�าพื้นที่
ต่อแม่ไก่หนึ่งตัวในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก (ตาราง 9-9) โดยไม่รวมพื้นที่ท�ารัง  เมื่อค�านวณความหนาแน่นของฝูงแม่ไก่ในสถานที่
เลี้ยงสามารถนับรวมเฉพาะพื้นที่และชั้นต่างๆ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์
 แม่ไก่ที่อาศัยอยู่ในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ปีกพบอุบัติการกระดูกหักสูงมากระหว่างวงจรการวางไข่เพราะการกระแทกขณะ
ร่อนลงดิน หรือการพลาดในการกระโดดข้ามช่องว่าง  (Broom, 1990; Gregory et al., 1990; Nicol et al., 2006) ชั้นแต่ละชั้น
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ควรให้แม่ไก่สามารถเข้าถึงช้ันตามแนวตั้งรวมท้ังพ้ืนที่มีสิ่งรองนอนได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ทางลาดเพื่อให้
สตัว์เคลือ่นท่ีจากพืน้ตรงทีมี่สิง่รองนอนไปยังพืน้ของชัน้ยกสงูอนัดับทีห่นึง่  ถ้าใช้ทางลาดควรออกแบบทางลาดเพือ่ป้องกนัการ
ร่วงหล่นไปสู่ไก่ที่อยู่ข้างล่าง แม่ไก่ควรมีทางเข้าสู่พื้นที่มีสิ่งรองนอนทั้งหมดรวมทั้งบริเวณข้างใต้ชั้นที่ยกสูง ชั้นยกสูงจ�าเป็นต้อง
มีระบบการก�าจัดมูลสัตว์ออกบ่อยๆ เพื่อลดอุบัติการการบาดเจ็บของแม่ไก่ ได้แก่ กระดูกหัก ชั้นที่อยู่บนสุด (วัดที่พื้นที่มีสิ่งรอง
นอนไปจนถึงข้างใต้ของสายพานรองมูลสัตว์ของชั้นบนสุด) ไม่ควรสูงเกิน 2 ม (6.5 ฟุต) 
 แนะน�าว่าระยะทางตามแนวต้ังระหว่างชัน้ซึง่รวมตัง้แต่พืน้จนถงึชัน้ท่ีหนึง่ควรมรีะยะระหว่าง 0.5 และ 1.0 ม (1.6 และ 
3.3 ฟุต)  การวัดอาจนับจากด้านบนของพื้นที่มีสิ่งรองนอนหรือพื้นที่มีช่องตามยาวไปข้างใต้สายพานรองมูลสัตว์ เมื่อมีชั้นถัด
ไปซ้อนกันเพื่อยอมให้การเข้าถึงชั้นอื่นๆ ที่ความสูงแตกต่างกันได้ตามแนวทะแยง  มุมการลงที่ต�่าของแม่ไก่ (วัดจากชั้นบนสุด) 
ไม่ควรเกิน 45° ระยะตามแนวนอนระหว่างชั้นไม่ควรมากกว่า 0.8 ม (2.6 ฟุต) เมื่อการออกแบบไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหว
ตามแนวราบระหว่างชั้นควรมีระยะต�่าสุดระหว่างชั้นเป็น 2 ม (6.6 ฟุต) ส�าหรับฝูงที่มีหลายขนาดซึ่งมีแม่ไก่มากเกินกว่า 3,000 
ตัวในหนึ่งห้อง แนะน�าให้มีชั้นยกสูงกว่าพื้นไม่เกินกว่า 2 ชั้น ฝูงที่มีขนาดแม่ไก่เล็กกว่า 3,000 ตัวหรือต�่ากว่าสามารถมีชั้นยกสูง
มากถึง 3 ชั้นในหนึ่งห้อง (RSPCA, 2008b)
 ควรเลีย้งสตัว์ปีกโตเตม็วยัซึง่อยู่ในสถานทีเ่ลีย้งในเล้าเช่นเดยีวกนักบัไก่ทีม่อีายนุ้อยกว่าหนึง่ปี เพือ่เอือ้ต่อการปรับตวั
กบัคอนเกาะและรงั โดยปกตเิลีย้งลกูไก่ในชัน้ตรงกลางจนถงึอาย ุ10 วนัและเวลานัน้ลกูไก่ประมาณครึง่หนึง่สามารถกระจายไป
ยังชั้นล่าง เพื่อให้ที่ว่างมากในเมื่อพวกมันมีอายุมากขึ้น ในการท�าเช่นนี้ลูกไก่หาอาหารและน�้าได้เร็วและได้รับอุณหภูมิส�าหรับ
กกในระหว่างช่วงต้นของการเจริญเติบโตอย่างถูกต้อง  เมื่อไก่รุ่นมีอายุ 15 ถึง 21 วันควรปล่อยให้ใช้เล้าอย่างเต็มที่ ให้ทางลาด
เพื่อไก่รุ่นสามารถเข้าถึงเล้าได้ทุกระดับชั้น แนะน�าพื้นที่คอนเกาะส�าหรับไก่รุ่นที่ 8 ซม (3.1 นิ้ว)/ตัว ระหว่างอายุ 10 สัปดาห์
แรก และ 11 ซม (4.3 นิ้ว)/ตัวหลังจากอายุ 10 สัปดาห์ มาตรฐานสวัสดิภาพส�าหรับเล้าไก่รุ่นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา

ทางออกสู่ภายนอกหรือการปล่อยอิสระ
 อาจเลี้ยงสัตว์ปีกให้มีการออกสู่กลางแจ้ง สัตว์ปีกที่เลี้ยงภายใต้ภาวะอินทรีย์ต้องมีการออกนอกโรงเรือน (USDA 
Agricultural Marketing Service, 2001) ซึ่งเป็นการเลี้ยงปล่อยอิสระ หรือปล่อยลานล้อมรั้วกึ่งปิดซึ่งมักเรียกว่าเฉลียงหรือสวน
ฤดูหนาว ในระหว่างสภาพอากาศเลวร้ายหรือเพ่ือเหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ปีกควรอยู่ในโรงเรือนหรือในท่ีอยู่อาศัยใน
ร่มจนกระทั่งสภาวะดีขึ้น
 ลานปล่อยคือบริเวณภายนอกที่มีร้ัวล้อม ความสูงของรั้วและวัสดุท�ารั้วควรมีขนาดของช่องตาข่ายเหมาะสมเพ่ือกัก
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 และลดการติดโรคจากนกป่าหลายชนิดสู่สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงอยู่ ลานล้อมร้ัวควร
ปลอดจากสิ่งต่างๆ เช่น ก้อนหินขนาดใหญ่และซากต้นไม้ล้ม สิ่งปนเปื้อนจากธรรมชาติ และออกแบบเพื่อป้องกันบริเวณที่เป็น
โคลน เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและปัญหาตีน และส่งเสริมสุขภาพสัตว์ทั้งหมด เมื่อการหลุดร่อนของดินเป็นปัญหาควรมีการ
ปลูกพืชคลุมดินส�าหรับลานหรือส่วนต่างๆ ของลาน ใช้การหมุนเวียนลานเป็นเครื่องมือหนึ่ง เพื่อลดการคุกคามของโรคระบาด 
และเพื่อให้โอกาสผืนดินได้ฟื้นตัวจากกิจกรรมของสัตว์ปีก มีเฉลียงที่การปิดคลุมให้ร่มเงาและต่อเนื่องกับโรงเรือนและให้เป็นที่
ส�าหรบัแม่ไก่ใช้ระหว่างช่วงเวลาทีม่แีสงแดด เฉลยีงควรมพีืน้แขง็และปกคลมุด้วยสิง่รองนอน  เพือ่ลดโอกาสของการจิกตกัีนเอง
สามารถใช้แสงธรรมชาติหรือแสงประดิษฐ์ที่มีความเข้มสูงระหว่างการเลี้ยงในช่วงแรกเพ่ือช่วยในระยะการย้ายของสัตว์จากใน
ร่มสู่สภาวะแสงกลางแจ้ง
 ไก่เลี้ยงปล่อยโดยไม่มีทางเข้าสู่โรงเรือนถาวร ควรมีเพิงท่ีมีหลังคาเพื่อให้ร่มเงา เพื่อป้องกันจากสภาพอากาศรุนแรง 
ให้สิ่งรองนอน อาหารและน�้า  ควรให้มีที่ว่างบริเวณเพิงท่ีพักเพ่ือสัตว์ปล่อยอิสระทั้งหมดพักร่วมกันโดยไม่มีความเสี่ยงจาก
ความเครียดจากความร้อน  ควรเคล่ือนย้ายเพิงที่พักแบบเคลื่อนท่ีได้อย่างสม�่าเสมอเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคหรือสภาวะดิน
โคลน  สามารถจัดให้มีคอนเกาะที่ยกสูงขึ้นซึ่งออกแบบส�าหรับสัตว์ปีกกลางแจ้งหรืออยู่ภายในเพิงที่พักในร่ม  รายละเอียดเพิ่ม
เติมให้ดูหัวข้อคอนเกาะที่อธิบายในเรื่องการสัตวบาล 
 ควรจัดการการปล่อยทุ่ง ดาดฟ้า หรือการเลี้ยงปล่อยกลางแจ้งทุกแบบ เพื่อให้สัตว์ปีกได้รับการปกป้องจากสัตว์ผู้ล่าที่
อาจมีอยู่ เมื่อสภาพอากาศอ�านวยสัตว์ควรมีโอกาสออกสู่ภายนอกโดยเร็วท่ีสุดทันทีเมื่อพวกมันมีขนขึ้นเต็มตัว เพ่ือกระตุ้น
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พฤติกรรมการคุ้ยหาอาหาร  สามารถใช้พืชต่างๆ เช่น พุ่มไม้ขนาดเล็กพืชไร่ เช่น ข้าวโพด หรือ พืชคลุมดิน (Cornetto and 
Estévez, 2001a; Leone and Estévez, 2008) ซึง่ให้ความรูส้กึการปกป้องในบรเิวณกลางแจ้งเพือ่กระตุน้การใช้ทุง่กว้าง (Hegelund 
et al., 2005)
 เมื่อปล่อยไก่ที่เลี้ยงในโรงเรือนออกกลางแจ้งอย่างอิสระ พวกมันควรมีช่องทางลอดผ่าน (popholes) ซึ่งมีขนาดของ
ช่องเหมาะสม มจี�านวนเพียงพอเพือ่เอือ้ให้ไก่ออกไปและกลบัคืนสูโ่รงเรอืนได้สดวก ทางเลอืกอืน่คอืสามารถเปิดประตโูรงเรอืน
เพือ่ให้ไก่ได้เคลือ่นไหวอย่างอสิระ ขนาดของช่องทางลอดควรยอมให้ไก่ลอดผ่านออกและกลบัจากภายนอกได้ง่าย  จ�านวนของ
ช่องทางลอดที่มีให้ควรยอมให้สัตว์ปีกออกหรือกลับเข้ามาได้อย่างสดวกโดยปราศจากการชุมนุมของสัตว์อย่างชัดเจนที่ด้านใด
ด้านหนึ่งของช่อง  สามารถติดตั้งหลังคาเหนือช่องทางลอดเพ่ือให้การป้องกันและมีท่ีก้ันลมเพ่ือลดการเข้าของลมสู่โรงเรือน  
สามารถใช้แผงพื้นแบบมีช่องตามยาวเพื่อป้องกันการเกิดบริเวณที่มีโคลนรอบช่องทางลอด (Lay-Wel, 2006a)  
 ส�าหรับโครงสร้างของโรงเรือนทีป่ราศจากกรงเด่ียวควรมช่ีองทางลอดกระจายอยูเ่ท่าๆ กันตลอดแนวความยาวทัง้หมด
ของโรงเรอืนเพือ่ป้องกนัการปิดกัน้ทางเข้าและออกของสตัว์ปีกจากโรงเรอืน  ในวนัทีม่ลีมแรงอาจเปิดช่องลอดเฉพาะด้านใต้ลม
เท่านั้น ดังนั้นแนะน�าให้มีช่องทางลอดมากกว่าจ�านวนต�่าสุดที่ควรมี

	 สายพันธุไ์ก่ไข่	อายโุดยประมาณของไก่สายพนัธุไ์ข่ทีป่ล่อยทุง่ได้ คอื อายปุระมาณ 12 สปัดาห์ ก่อนอาย ุ12 สปัดาห์
พวกมันถูกกกอยู่ในโรงเรือน ควรให้แม่ไก่แต่ละตัวมีที่กลางแจ้ง 4 ม2 (43 ฟุต2) เพื่อให้มีการหมุนเวียนทุ่ง (European Union, 
2001)  ควรมทีีร่่มกระจายอย่างสม�า่เสมอในบรเิวณกลางแจ้ง และให้พืน้ทีอ่ย่างน้อย 8 ม2 (86 ฟตุ2) ต่อแม่ไก่ 1,000 ตวั (RSPCA, 
2008b)

	 ไก่พันธุ์เนื้อ	ไก่กระทงสายพันธุ์โตเร็ว ควรออกสู่พื้นที่ภายนอกอย่างต�่า 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�านวณปริมาณเพิงที่พักที่แนะน�าขั้นต�่า (ม2) = [(n × 0.3)W]/D เมื่อ n คือ จ�านวนไก่ในฝูง W คือ น�้าหนักเฉลี่ยตามคาด
หมาย (เป็น กก) เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง และ D เป็น ความหนาแน่นสูงสุดของฝูงมีหน่วยเป็น กก/ม2 (RSPCA, 2007) ไก่งวงก�าลัง
โตควรมีพื้นที่ 6 ม2 (65 ฟุต2)/ไก่เลี้ยงปล่อย (Parkhurst and Mountney, 1988)

	 เป็ด	 ไม่มีข้อมูลส�าหรับระเบียงหรือสวนฤดูหนาวส�าหรับเป็ด เมื่อน�าเป็ดรุ่นสู่ทุ่งครั้งแรก พวกมันควรได้รับการแสดง
ต�าแหน่งของที่ให้อาหาร ที่ให้น�้าและเพิงที่พัก ควรมีบริเวณล้อมรอบท่ีให้อาหารและท่ีให้น�้ากลางแจ้งเป็นพื้นท่ีมีช่องตามยาว
หรือทึบเพื่อป้องกันพื้นดินในบริเวณถัดไปไม่ให้เป็นโคลน  เป็ดก�าลังโตที่เลี้ยงปล่อยมีพื้นที่ขั้นต�่า 2.5 ม2 (27 ฟุต2)/ตัว เมื่อเลี้ยง
บนทุ่งปกคลุมด้วยพื้นดินที่ดูแลอย่างดี  ถ้าพืชพันธุ์ขาดแคลนควรให้มีพื้นที่ขั้นต�่า 4 ม2 (43 ฟุต2)/ไก่รุ่นหนึ่งตัว  ถ้ามีสระน�้า ควร
ดูแลสระเหล่านี้อย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงน�้าขังที่มีพืชเน่าเปื่อยหมักหมม โรค Botulism ของเป็ดสามารถก่อปัญหาเมื่อน�้าในสระไม่
ได้รับอากาศ หรือไม่ได้รับการกรองเพื่อก�าจัดเศษซากพืชเน่า (RSPCA, 2006)  สามารถเลี้ยงสัตว์พ่อแม่พันธุ์ก�าลังเติบโตกลาง
แจ้งบนดินทีร่ะบายน�า้ได้ด ี(ชอบทรายมากกว่า) ร่วมกับเพงิทีพ่กัเปิดโล่ง แนะน�าให้เลีย้งพ่อแม่พนัธุท์ีก่�าลงัเตบิโตด้วยพ้ืนท่ีข้ันต�า่ 
1,290 ซม2 (200 นิ้ว2)/เป็ดหนึ่งตัว

อาหารและน�้า

อาหาร
 สามารถใช้รางอาหารกลมหรือสี่เหลี่ยมตามแนวยาวเพ่ือให้อาหาร  รางอาหารสามารถอยู่ท่ีต�าแหน่งข้างในหรือข้าง
นอกบริเวณที่สัตว์อาศัย  ถ้ารางอาหารอยู่นอกบริเวณที่สัตว์อาศัยอยู่ (เช่นกรณีกรงส่วนใหญ่ของสัตว์โตเต็มวัย) ดังนั้น สัตว์จึง
ใช้รางได้เฉพาะด้านในเท่านั้น ยกเว้นเมื่อยึดที่ให้อาหารกับผนัง  โดยทั่วไปสัตว์เข้าถึงที่ให้อาหารซึ่งอยู่ในบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ปีก
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ได้ทั้งสองด้านของราง  การแนะน�าพื้นที่ของที่ให้อาหารขนาดต�่าสุดส�าหรับไก่สายพันธุ์ไข่ ไก่เนื้อ ไก่งวง และเป็ดปักกิ่งแสดงอยู่
ในตาราง 9-1, 9-2, 9-3, และ 9-4 ตามล�าดับ  เกณฑ์ส�าหรับสัตว์ปีกซึ่งเลี้ยงรวมกันในเล้าและกรง กรงเดี่ยว หรือกรงสัตว์ปีก
หลายหน่วยขึ้นกับชนิดของสัตว์  การจัดสรรที่ให้อาหารแสดงอยู่ในตารางเป็นพื้นที่รางต่อสัตว์หนึ่งตัวเมื่อรางใช้ได้ทั้งสองด้าน  
ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นปริมาณของพื้นที่รางอาหารต้องเพิ่มเป็นสองเท่า
 เพราะว่าการเพาะพนัธุไ์ก่เนือ้ เป็ด และไก่งวงให้เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็จนถงึอายสุ่งตลาด การเพิม่น�า้หนกัตวัอย่าง
มากเกินไปของไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์ เป็ดพันธุ์ พ่อพันธุ์ไก่งวงจึงเป็นปัญหาหนึ่งยกเว้นถ้าควบคุมการได้รับพลังงานตั้งแต่เริ่มต้น
มีชึวิต เพราะก�าหนดให้จ�ากัดอาหารสัตว์พ่อแม่พันธุ์เพื่อผ่อนน�้าหนักตัวให้ขึ้นอย่างช้าๆ ในแต่ละสัปดาห์ สัตว์จึงแสดงความหิว
ในการทดสอบการจูงใจ (Savory et al., 1993) การจิกวัตถุท่ีไม่ใช่อาหารด้วยท่าทางเดิมซ�้าๆ และการกินน�้ามากเกินไป พบ
ความเครียดในไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์อายุระหว่าง 8 และ 16 สัปดาห์ที่ถูกจ�ากัดอาหาร (Hocking et al., 1993)  การจ�ากัดอาหาร
ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์ท�าให้ควบคุมสิ่งเหล่านี้ เช่น การเพิ่มน�้าหนักตัว ลดปัญหาโครงกระดูก เพิ่มการออกก�าลังกายและปรับปรุง
การด�าเนินชีวิต การผสมติด การท�าหน้าที่ของภูมิคุ้มกัน การผลิตไข่ และการทนทานต่อโรค  หลักฐานท่ีมีในปัจจุบันระบุว่า
สวัสดิภาพของสัตว์พ่อแม่พันธุ์ดีกว่าถ้าพวกมันได้รับการจ�ากัดอาหาร (DEFRA, 2002)
 ควรจัดสรรอาหารและติดตามชั่งน�้าหนักตัวเป็นประจ�า เพ่ือรักษาน�้าหนักตัวตามท่ีแนะน�าส�าหรับสายพันธุ์และอายุ
นั้นๆ  อาจให้อาหารสูตรส�าเร็จตามปริมาณก�าหนดทุกวัน หรือโดยการให้อาหารตามแผนซึ่งผันแปรในแต่ละวัน  การให้อาหาร
อย่างจ�ากัดโดยสลับวันเป็นการปฏิบัติแตกต่างไม่เหมือนการจ�ากัดอาหารในแต่ละวัน โดยยอมให้สัตว์ขี้กลัวเข้าถึงอาหารได้ จึง
เป็นผลท�าให้ได้ฝูงสัตว์ซึ่งมีขนาดสม�่าเสมอมากกว่า (Bell and Weaver, 2002)  มักเกิดการยับยั้งการให้อาหารของสัตว์ที่อยู่ชั้น
ต�่ากว่าเมื่อพื้นที่ของที่ให้อาหารมีจ�ากัด (Cunningham and van Tienhoven, 1984) ดังนั้น ควรมีวิธีจ�ากัดการให้อาหาร มีพื้นที่
ของทีใ่ห้อาหารอย่างพอเพียง เพ่ือสัตว์ทกุตัวกนิอาหารพร้อมกนัได้ อาจช่วยโดยการใช้อาหารทีม่คีวามหนาแน่นน้อยและให้การ
เพิ่มพูนสภาพแวดล้อมแก่สัตว์ปีก เช่น อุปกรณ์ซึ่งพวกมันสามารถคุ้ยเขี่ยเพื่อได้รับอาหารปริมาณน้อย เพิ่มพูนพฤติกรรมการ
กินอาหารของพวกมัน

ตาราง 9-1  พืน้ทีข่องทีใ่ห้อาหารต�า่สุด (รางอาหารตรงตามยาวต่อสตัว์ปีกหนึง่ตวั) ส�าหรบัไก่สายพนัธ์ุไข่ในเล้าบนพืน้ กรงนก หรอื กรง1,2

 พันธุ์เล็กฮอร์นขาว พันธุ์เล็กฮอร์นจิ๋ว พันธุ์ที่มีน�้าหนักปานกลาง
 เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย  เพศผู้ 
ชนิดของที่อยู่อาศัยและอายุ (สัปดาห์) (ซม) (นิ้ว) (ซม) (นิ้ว) (ซม)  (นิ้ว) (ซม (นิ้ว) (ซม) (นิ้ว) (ซม) (นิ้ว)
เล้า3 
0 ถึง 63   1.27 0.50   1.65    0.65 1.15 0.45 1.50 0.59 1.40 0.55 1.82 0.72
6 ถึง 18  2.54 1.00 3.30 1.30 1.91 0.75 2.48 0.98 2.92 1.15 3.80 1.50
>184  5.08 2.00 6.61 2.60 3.81 1.50 4.96 1.95 5.84 2.30 7.60 3.00
กรงและกรงนก
0 ถึง 33  0.51 0.20  0.64 0.25 0.46 0.18 0.57 0.23 0.56 0.22 0.70 0.28
3 ถึง 6  1.00 0.40 1.27 0.50 0.92 0.36 1.15 0.45 1.12 0.44 1.40 0.55
6 ถึง 12  1.53 0.60 2.03 0.80 1.15 0.45 1.53 0.60 1.76  0.69 2.34 0.92
12 ถึง 18  2.54 1.00 3.30 1.30 1.91 0.75 2.48 0.98 2.92 1.15 3.80 1.50
18 ถึง 22  3.81 1.50 4.95 1.95 2.86 1.13 3.72 1.47 4.38 1.73 5.70 2.25
>22  5.08 2.00 6.61 2.60 3.81 1.50  4.96 1.95 5.84 2.30 7.60 3.00

1ควรจัดสรรที่ให้อาหาร และควรติดตามน�้าหนักตัวสัตว์เป็นประจ�า เพื่อรักษาน�้าหนักตัวตามที่แนะน�าส�าหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ  เกณฑ์ส�าหรับพื้นที่
ของที่ให้อาหารส�าหรับกรงขังเดี่ยวมีขนาดเช่นเดียวกันกับกรงที่ใส่สัตว์หลายตัว
2พื้นที่ของที่ให้อาหารตามยาวเมื่อเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้นควรเพิ่มปริมาณของพื้นที่รางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า  
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3ระหว่างสัปดาห์แรก ควรวางอาหารเสริมลงบนที่ให้อาหารชั่วคราวแบบเดียวกัน (เช่นจานรูปไข่) บนพื้น
4พืน้ทีข่องทีใ่ห้อาหารส�าหรบัไก่พันธุเ์ลกฮอร์นและพ่อแม่พันธุน์�า้หนกัปานกลางมขีนาดเท่ากนักบัพ้ืนท่ีของท่ีให้อาหารส�าหรบัไก่ไข่ส�าหรบัการค้า  ยกเว้นส�าหรบั
เล้าซึ่งให้มีขนาด 5.35 ซ.ม. (2.1 นิ้ว) และ 6.16 ซ.ม. (2.42 นิ้ว) ตามล�าดับให้แก่พ่อแม่พันธุ์อายุมากกว่า 18 สัปดาห์ พ่อและแม่พันธุ์เลี้ยงรวมกันเพื่อการผสม
พันธุ์ตามธรรมชาติ
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ตาราง 9-2 พื้นที่ของที่ให้อาหารต�่าสุด ส�าหรับไก่สายพันธุ์เนื้อ1

       รางอาหารตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2

ชนิดของสัตว์ปีกและน�้าหนักตัว ก.ก. (ปอนด์) อายุเฉลี่ย (วัน) (ซ.ม.) (นิ้ว)
ไก่กระทงเลี้ยงเป็นการค้าบนวัสดุรองนอน 100% หรือเล้าส�าหรับหลายตัว 
<1.53 (<3.3)    0 to 28 1.9 0.75
1.5 ถึง 3.3 (3.3 ถึง 7.2)    29 to 65  2.5  1.00
>3.3 (>7.2)    >66  3.2  1.25
ไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์หรือปนกันในสัดส่วน 1 เพศผู้  ต่อ 10 เพศเมียบนวัสดุรองนอน 100%
<0.33 (<0.7)    0 to 21  3.8  1.5
0.3 ถึง 0.6 (0.7 ถึง 1.3)    22 to 42  5.1  2.0
0.6 ถึง 0.9 (1.3 ถึง 2.0)    43 to 63  6.4  2.5
0.9 ถึง 1.2 (2.0 ถึง 2.6)   64 to 84  7.6  3.0
1.2 ถึง 1.5 (2.6 ถึง 3.3)    85 to 105  8.9  3.5
1.5 ถึง 1.8 (3.3 ถึง 4.0)    106 to 126  10.2  4.0
1.8 ถึง 2.1 (4.0 ถึง 4.6)    127 to 140  11.4  4.5
>2.1 (>4.6)    >141  12.7  5.0
ไก่กระทงพ่อพันธุ์เท่านั้นบนวัสดุรองนอน 100%
<0.33 (<0.7)    0 to 14  3.8  1.5
0.3 ถึง 0.6 (0.7 ถึง 1.3)    15 to 28  5.1  2.0
0.6 ถึง 0.9 (1.3 ถึง 2.0)    29 to 43  6.4  2.5
0.9 ถึง 1.2 (2.0 ถึง 2.6)    44 to 61  7.6  3.0
1.2 ถึง 1.5 (2.6 ถึง 3.3)   62 to 77  8.9  3.5
1.5 ถึง 1.8 (3.3 ถึง 4.0)    78 to 92  10.2  4.0
1.8 ถึง 2.1 (4.0 ถึง 4.6)    93 to 104  11.4  4.5
2.1 ถึง 2.4 (4.6 ถึง 5.3)    105 to 120  12.7  5.0
2.4 ถึง 2.7 (5.3 ถึง 6.0)    121 to 138  14.0  5.5
2.7 ถึง 3.0 (6.0 ถึง 7.2)    139 to 149  15.3  6.0
3.0 ถึง 3.3 (6.1 ถึง 7.2)    150 to 161  16.5  6.5
>3.3 (>7.2)    >162  17.9  7.0

1ควรจัดสรรที่ให้อาหาร และควรติดตามน�้าหนักตัวเป็นประจ�า เพื่อรักษาน�้าหนักตัวตามที่แนะน�าส�าหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ เกณฑ์ส�าหรับพื้นที่ของที่
ให้อาหารส�าหรับกรงขังเดี่ยวมีขนาดเช่นเดียวกันกับกรงที่ใส่สัตว์หลายตัว
2พืน้ทีข่องทีใ่ห้อาหารตามยาวเมือ่เป็นรางทีใ่ช้ได้ทัง้สองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพยีงด้านเดยีวเท่านัน้ ควรเพิม่ปรมิาณของพืน้ทีร่างอาหารต่อสตัว์หนึง่ตวัเป็นสองเท่า  
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3ระหว่างสัปดาห์แรก ควรให้ที่ให้ถาดอาหารเพิ่มหนึ่งถาดต่อลูกไก่ 75 ตัว

 ถงึแม้ว่าการเล้ียงไก่กระทงพ่อแม่พันธุท์ีโ่ตเตม็วยัให้อยูด้่วยกนัเพือ่การสบืพนัธุ ์มกีารแยกให้อาหารพวกมนัจากกันเพือ่
ควบคุมการเพิ่มน�้าหนักตัว  ถ้าทั้งสองเพศเข้าถึงที่ให้อาหารอันเดียวกัน พวกพ่อพันธุ์ที่ก้าวร้าวกว่าจะกินมากกว่าตัวอื่นที่แบ่ง
ปันอาหารกัน  ยึดที่ให้อาหารส�าหรับเพศเมียด้วยตะแกรงขนาด 4.3 ซ.ม. (1.7 นิ้ว) ขนาดกว้างพอส�าหรับให้อาหาร ขณะที่ปิด
รางของเพศผู้ด้วยตะแกรงขนาด 5.1 ซ.ม. (2.0 นิ้ว) ด้วยการท�าเช่นนี้การติดตั้งตะแกรงแคบเหนือที่ให้อาหารของเพศเมีย อาจ
ป้องกันพวกเพศผู้ที่มีหัวโตกว่าไม่ให้กินอาหารของแม่ไก่  อย่างไรก็ดีเพศผู้บางสายพันธุ์ตามพันธุกรรมมีหัวเล็กกว่าท�าให้พวก
มนัเข้าถงึทีใ่ห้อาหารของเพศเมยีได้ ซึง่ไม่เพยีงกดีกนัพวกเพศเมยีให้ได้รบัโภชนะอย่างถกูต้องเท่านัน้ แต่อาจน�าไปสูก่ารเพิม่น�า้
หนักตัวมากตัวไปของพวกมันซึ่งกินอาหารของเพศเมีย  การวิจัยในมหาวิทยาลัยใช้สัตว์หลากหลายสายพันธุ์ตามพันธุกรรมใน
การทดลองต่างๆ ดังนั้น การจ�ากัดขนาดของตะแกรงเพียงขนาดเดียวท่ีมีอยู่ไม่สามารถใช้กับขนาดหัวของไก่พันธุ์เนื้อทุกสาย
พันธุ์ทั้งหมด  เพื่อยืนยันสถานการณ์นี้ ใช้เดือยพลาสติคขนาดเล็กซึ่งยาว 6.3 ซ.ม. (2.5 นิ้ว) (Noz-Bonz) สอดผ่านลอดรูจมูก
ของสายพนัธุข์องไก่กระทงพ่อพนัธุท่ี์ทราบว่ามขีนาดหวัเลก็เมือ่อาย ุ20 ถึง 21 สปัดาห์เพือ่ลดการเข้าถงึทีใ่ห้อาหารของเพศเมยี 
(Wilson, 1995a,b) ไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของไก่เพศผู้ที่มีการสอดหมุดของ Noz-Bonz  กิจกรรมการคุ้ยหาอาหารกลับคืน
มาทันที่หลังการสอดเดือย (Millman et al., 2000) สนับสนุนให้ใช้สายพันธุ์หรือล�าดับสายต่างๆ ซึ่งไม่ต้องการเดือย Noz-Bonz
 เป็ดประสบความล�าบากเมื่อกินอาหารเละ เพราะว่าเมื่ออาหารก้อนเปียกเละ จะติดปากของพวกมัน ดังนั้น แนะน�า
ว่าให้อาหารส�าหรบัเป็ดทัง้หมดแบบเป็นเมด็  ขนาดอาหารเมด็ของลกูเป็ดอายนุ้อยกว่า 2 สปัดาห์ควรมเีส้นผ่าศนูย์กลางไม่ใหญ่
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�าหรับเป็ดอายุมากกว่า 2 สัปดาห์
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ตาราง 9-3 พื้นที่ของที่ให้อาหารต�่าสุดส�าหรับไก่งวง1

 รางอาหารตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2

ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์) (ซ.ม.)  (นิ้ว)
ไก่งวงเลี้ยงเป็นการค้า
0 ถึง 123      
 1.9  0.75
12 ถึง 22      
 3.8  1.50
ไก่งวงแม่พันธุ์4

6 ถึง 16 (การจ�ากัดอาหารทางกายภาพ)  7.6  3.00
6 ถึง 16 (ให้อาหารบริบูรณ์หรือให้อาหารโปรตีนหรือพลังงานต�่ากินตามใจชอบ)  3.8  1.50
16 ถึง 29 (การจ�ากัดอาหารทางกายภาพ)  12.7  5.00
16 ถึง 29 (ให้อาหารบริบูรณ์หรือให้อาหารโปรตีนหรือพลังงานต�่ากินตามใจชอบ)  6.4  2.50
>29 (ให้อาหารบริบูรณ์)  7.6  3.00
ไก่งวงพ่อพันธุ์(จ�ากัดอาหาร)4

>16 (การจ�ากัดอาหารทางกายภาพ)  35.6  14.00
>16 (ให้อาหารโปรตีนหรือพลังงานต�่ากินตามใจชอบ)  10.0    4.00

1ควรจัดสรรท่ีให้อาหารและควรติดตามน�้าหนักตัวเป็นประจ�า เพื่อรักษาน�้าหนักตัวตามท่ีแนะน�าส�าหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ เกณฑ์ส�าหรับพ้ืนที่ของที่
ให้อาหารส�าหรับกรงขังเดี่ยวมีขนาดเช่นเดียวกันกับกรงที่ใส่สัตว์หลายตัว
2พืน้ทีข่องทีใ่ห้อาหารตามยาวเมือ่เป็นรางทีใ่ช้ได้ทัง้สองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพยีงด้านเดยีวเท่านัน้ ควรเพิม่ปรมิาณของพืน้ทีร่างอาหารต่อสตัว์หนึง่ตวัเป็นสองเท่า  
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3ระหว่างสัปดาห์แรก ควรวางอาหารเสริมลงบนที่ให้อาหารชั่วคราวแบบเดียวกัน (เช่นจานรูปไข่) บนพื้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ของที่ให้อาหารเป็นสองเท่า
4พื้นที่ของที่ให้อาหารส�าหรับช่วงแรกของอายุมีขนาดเท่ากันกับพื้นที่ของที่ให้อาหารส�าหรับไก่งวงส�าหรับการค้าหรือส่งตลาด

น�้า
 ค�าแนะน�าส�าหรบัพ้ืนทีใ่ห้น�า้ผนัแปรอย่างมากขึน้กบัชนดิของสตัว์ สายพนัธุข์องสตัว์ปีก (Siegel, 1974) ความหนาแน่น
ของสัตว์ปีก และจ�ากัดการกินน�้าหรือไม่ ค�าแนะน�าพื้นที่การให้น�้าส�าหรับสายพันธุ์ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่งวง และเป็ดปักกิ่งแสดงใน
ตาราง 9-5, 9-6, 9-7 และ 9-8 ตามล�าดับ ขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์ปีก เกณฑ์ส�าหรับเล้าและคอกขังหลายตัว กรงเดี่ยว หรือกรง
นก ค�าแนะน�าเหล่านี้คะเนตามอุณหภูมิปานกลางที่อยู่ล้อมรอบ
 ลกูสตัว์ปีกทีเ่พิง่ฟักใหม่อาจมคีวามล�าบากเมือ่เริม่กนิน�า้ ยกเว้นถ้าพวกมนัสามารถหาทีใ่ห้น�า้ได้ง่าย  ความล�าบากเช่น
เดยีวกนัอาจเกดิเมือ่เคลือ่นย้ายสตัว์ปีกอายมุากกว่าสูส่ภาพแวดล้อมใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าอปุกรณ์ให้น�า้แตกต่างจากชนดิ
ที่สัตว์เคยใช้มาก่อน ชามน�้าท่ีต้องให้สัตว์กดล้ินหรือกลไกอื่นเพื่อปล่อยน�้าสัมพันธ์กับการฝึกให้คุ้นเคย เพราะว่าสัตว์แต่ละตัว
อาจประสบความล้มเหลวไม่สามารถใช้ลิ้นกดปล่อยน�้าด้วยการลองผิดลองถูกด้วยตัวมันเองอย่างต่อเนื่อง อาจจ�าเป็นต้องโน้ม
น�าพฤติกรรม ดังนั้น อาจจ�าเป็นต้องช่วยกดที่จงอยปากหรือปากของสัตว์แต่ละตัวเพื่อกระตุ้นช่วยการหาแหล่งน�้า อาจจ�าเป็น
ต้องช่วยเติมน�้าในถ้วยให้น�้าให้เต็มเป็นเวลาหลายวัน (หรือหลายสัปดาห์ในบางกรณี) จนกระทั่งสัตว์ได้เรียนรู้กระบวนการ  ต้อง
ควบคุมแรงดันน�้าของอุปกรณ์และถ้วยให้น�้าอัตโนมัติบางชนิดอย่างรอบคอบ  ในกรณีเช่นนี้ตัวควบคุมแรงดันและมาตรวัดแรง
ดันควรอยูใ่นต�าแหน่งชิดกับไกปล่อยน�า้  ควรใช้ค�าแนะน�าของผูผ้ลติตัง้แต่ต้นและปรบัระดบัตามความจ�าเป็นเพือ่ให้ได้ผลเหมาะ
สมที่สุด ต้องตรวจตราอุปกรณ์ให้น�้าอัตโนมัติบ่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการผิดพลาดซึ่งสามารถเป็นผลให้เกิดน�้าท่วมหรือน�้าไม่ไหล  
ควรตรวจที่ให้น�้าอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
 ควรปรับความสูงของที่กินน�้าเพ่ือรับกับขนาดของสัตว์ สัตว์ปีกท่ีเข้ามาท่ีจุกน�้าควรยกหัวของพวกมันขึ้นขณะยืนเพ่ือ
ขยับหมุดปล่อยน�้า (Bell and Weaver, 2002)  การแนะน�าโดยทั่วไป พื้นล่างของรางน�้าควรอยู่ประมาณระดับเดียวกับหลังของ
สัตว์ปีก (Parkhurst and Mountney, 1988)
 สตัว์ปีกตามปกตคิวรเข้าถงึน�า้ดืม่สะอาดได้ตลอดเวลา อย่างไรกต็าม มโีปรแกรมการจ�ากดัอาหารบางแผน ทีอ่าจท�าให้
เกดิการกนิน�า้มากเกนิไป น�าไปสูก่ารมมูีลเปียกเกนิไป สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสมรรถภาพของสตัว์ปีกเนือ่งจากวสัดุ
รองนอนมีคุณภาพไม่ดี  สามารถควบคุมสถานการณ์นี้ได้โดยการจ�ากัดการกินน�้าเกินขนาด มักท�าโดยการจ�ากัดการให้น�้าบาง
เวลาเฉพาะของแต่ละวนั โดยสอดคล้องกบัโปรแกรมการจดัการทีย่อมรบัได้ซึง่พิจารณาปรมิาณเวลาซ่ึงให้อาหารและสภาวะของ
อณุหภูมขิองสภาพแวดล้อม การจ�ากดัการให้น�า้พ่อแม่พนัธุม์ผีลกระทบต่อตวับ่งชีข้องสวสัดภิาพเพยีงเลก็น้อย เมือ่เปรยีบเทียบ
กับพ่อแม่พันธุ์ที่ให้น�้าตลอดเวลา (Hocking et al., 1993)  ควรให้น�้าทุกวันและให้มีน�้าระหว่างเวลาที่กินอาหารด้วย  จ�าเป็นต้อง
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มีพื้นที่ให้น�้าอย่างพอเพียงเพื่อป้องกันการแก่งแย่งเกินควร ณ จุดให้น�้าเมื่อเปิดน�้าไหลอีกครั้ง  อาจปิดน�้าชั่วคราวเพื่อการเตรี
ยมส�าหรับการฉีดวัคซีนหรือยาในน�้า  
 โดยส่วนใหญ่อาจใช้ที่ให้น�้าส�าหรับสัตว์ปีกส�าหรับเป็ดได้  ยกเว้นถ้วยน�้าซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าปากของ
เป็ด ในช่วงสภาพอากาศร้อน จุกให้น�้าส่งเสริมสมรรถภาพของเป็ดได้น้อยกว่ารางให้น�้า  เป็ดสามารถเจริญเติบโต มีขน และ
สืบพันธุ์ได้ตามปกติโดยปราศจากน�้าส�าหรับว่ายหรือเดินลุย  แต่การเพิ่มน�้าหนักตัวอาจดีขึ้นระหว่างฤดูร้อนถ้ามีน�้าให้เล่นแบบ
นั้น (Dean, 1967)  ถ้าเป็ดว่ายน�้าหรือให้มีสภาพแวดล้อมเปียกแฉะแบบอื่น พวกมันควรมีที่สะอาดและแห้ง เว้นเสียว่าพวกมัน
ไม่สามารถไซ้ขนและลงน�้าได้อย่างถูกต้องและอาจสูญเสียการป้องกันตามปกติด้วยชั้นขนกันน�้าและเป็นฉนวน

ตาราง 9-4 พื้นที่ของที่ให้อาหารต�่าสุดส�าหรับเป็ดปักกิ่ง1,2

  รางอาหารตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว3

ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์)  (ซ.ม.)  (นิ้ว)
เป็ดก�าลังเจริญเติบโต
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�ากัดอาหาร)5

7 ถึง 28     10.2  4.0
พ่อแม่พันธุ์
>28      2.0  0.8

1ควรจัดสรรที่ให้อาหารและควรติดตามน�้าหนักตัวเป็นประจ�าเพื่อรักษาน�้าหนักตัวตามที่แนะน�าส�าหรับแต่ละสายพันธุ์สัตว์และอายุ
2การจัดสรรที่ให้อาหารอาจมากเกินไปเล็กน้อยส�าหรับเป็ดสายพันธุ์ขนาดเล็ก
3พืน้ทีข่องทีใ่ห้อาหารตามยาวเมือ่เป็นรางทีใ่ช้ได้ทัง้สองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพยีงด้านเดยีวเท่านัน้ ควรเพิม่ปรมิาณของพืน้ทีร่างอาหารต่อสตัว์หนึง่ตวัเป็นสองเท่า 
พื้นที่โดยรอบของที่ให้อาหารชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
4ระหว่างสัปดาห์แรก ควรวางอาหารเสริมลงบนที่ให้อาหารชั่วคราวบางชนิด (เช่นจานรูปไข่) บนพื้น
5พื้นที่ของที่ให้อาหารระหว่างช่วงอายุแรกเป็นเช่นเดียวกันกับเป็ดก�าลังโต

ตาราง 9-5 พื้นที่ของที่ให้น�้าขั้นต�่าส�าหรับไก่สายพันธุ์ไข่เลี้ยงในเล้าบนพื้น กรงนก หรือกรง1

 รางน�้าตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2 ถ้วยหรือจุกน�้า
 เพศเมีย   เพศผู้  
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์) (ซ.ม.) (นิ้ว) (ซ.ม.) (นิ้ว) (จ�านวนมากที่สุด/อุปกรณ์)
พันธุ์เลกฮอร์นขาว
0 to 63   0.75  0.30  1.00  0.40  20  15
6 to 18   1.00  0.40  1.25  0.50  15  11
>18   1.25  0.50  1.65  0.65  12  9
พันธุ์เลกฮอร์นขนาดเล็ก
0 to 63   0.68  0.27  0.90  0.36  22  17
6 to 18   0.75  0.30  0.94  0.38  19  14
>18   0.94  0.38  1.24  0.49  15  11
สายพันธุ์น�้าหนักปานกลาง
0 to 63   0.83  0.33  1.10  0.44  18  14
6 to 18   1.15  0.46  1.44  0.58  14  9
>18  1.44  0.58  1.90  0.75  10  8

1ไก่สายพนัธุไ์ข่ควรเข้าถงึน�า้สะอาดตลอดเวลา พืน้ทีส่�าหรบัทีใ่ห้น�า้ส�าหรบัฝงูพ่อแม่พนัธุส์ายพนัธุไ์ข่มขีนาดเป็นเช่นเดยีวกนักบัไก่ผลติไข่ทีเ่ลีย้งเป็นการค้า เกณฑ์
ส�าหรับพื้นที่ของที่ให้น�้าส�าหรับกรงลี้ยงขังเดี่ยวมีขนาดเป็นเช่นเดียวกันกับเล้าขังรวม
2พื้นที่ของที่ให้น�้าตามยาวเมื่อเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น เพิ่มปริมาณของพื้นที่รางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า  พื้นที่
โดยรอบของที่ให้น�้าชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3ให้ที่ให้น�้าไก่หนึ่งอันที่มีความจุ 3.78-ลิตร [1-แกลลอน] หรือ สี่อันขนาด 0.95-ลิตร [1-ควอทซ์] ต่อไก่ 100 ตัวระหว่างช่วงอายุสัปดาห์แรก
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ตาราง 9-6 พื้นที่ของที่ให้น�้าขั้นต�่าส�าหรับไก่เนื้อในเล้าบนพื้น กรงนก หรือกรง1

 รางน�้าตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2 ถ้วย จุกน�้า
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์) (ซ.ม.)  (นิ้ว)  (จ�านวนมากที่สุด/อุปกรณ์)

ไก่กระทงทางการค้า
0 to 43   0.5  0.2 28 10
4 to 8   1.3  0.5  28  10
พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง
0 to 83   1.3  0.5  28  10
9 to 16   1.5  0.6  28  10
16 to 23   2.5  1.0  28  10
>23   5.0  2.0  28  10

1ยกเว้นการจ�ากัดอาหารที่ใช้กับไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์ ไก่เนื้อควรเข้าถึงน�้าสะอาดตลอดเวลา 
2พื้นที่ของท่ีให้น�้าตามยาวเม่ือเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ควรเพิ่มปริมาณของพ้ืนท่ีรางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า  
พื้นที่โดยรอบของที่ให้น�้าชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8 ที่ให้น�้าชนิดแขวนหนึ่งอันซึ่งมีเส้นรอบวง 40 นิ้วจะให้ 0.4 นิ้ว/ไก่กระทงหนึ่งตัว
3ให้ที่ให้น�้าเสริมสองอัน หรือหนึ่งอันที่มีความจุ 3.78-ลิตร [1-แกลลอน] หรือ สี่อันขนาด 0.95-ลิตร [1-ควอทซ์] ต่อไก่ 100 ตัวระหว่างช่วงอายุสัปดาห์แรก

การสัตวบาล

สภาพแวดล้อมทางสังคม

 สัตว์ปีกทุกชนิดมีความเป็นสัตว์สังคมอย่างมาก และควรให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเมื่อเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามสภาพ
แวดล้อมทางสังคมบางอย่างสามารถเป็นความเครียดต่อสัตว์ปีกได้และควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์จากฝูง
ซึง่ลงตวัทางสงัคมแล้วไปอยูฝ่งูอืน่ซ�า้ๆ อาจท�าให้สตัว์แต่ละตวัเหล่านัน้ท่ีเคลือ่นย้ายเกดิความเครยีด (Gross and Siegel, 1985) 
ปฏสิมัพนัธ์ของมนษุย์ทีมี่ต่อไก่สามารถเกีย่วข้องให้เกดิความชอบหรอืไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึง่ต่อสภาพแวดล้อมทางสงัคมของ
สัตว์ (Gross and Siegel, 1982; Jones, 1994) การปฏิสัมพันธ์อย่างนุ่มนวลเป็นมิตรระหว่างผู้ดูแลสัตว์และสัตว์จะมีผลในการ
ลดความเครยีดและสตัว์มสีมรรถภาพสงูกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปฏสิมัพนัธ์ทีห่ยาบคายและไม่ใส่ใจ รายละเอยีดปฏสิมัพนัธ์ของ
มนุษย์และสัตว์ปีกอภิปรายในบทการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม
 ไก่ ไก่งวง และเป็ดมักตื่นตกใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของพวกมัน (เช่น นกป่า
ตัวหนึ่งบินอยู่เหนือหัว หรือมีเสียงดังซึ่งสัตว์ไม่คุ้นเคย) เมื่อเลี้ยงสัตว์ปีกให้อยู่เป็นกลุ่มปฏิกิริยาการตื่นตกใจอาจเป็นผลให้สัตว์
เหยียบกนัและกองทบักันทีแ่ผงกัน้หรือตามมมุ เป็นผลให้บาดเจบ็และเกดิความตาย  ควรใช้วิธกีารทางสัตวบาลเพือ่ป้องกนัการ
สูญเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ ควรป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันดังกล่าวให้มากท่ีสุดเท่าท่ีท�าได้  สัตว์ปีกอายุ
น้อยกว่าเป็นทางเลือกซึ่งพวกมันมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นดังกล่าวน้อยกว่าสามารถท�าให้คุ้นเคยกับสภาวะต่างๆ ซ่ึงมีโอกาส
ประสบ และท�าให้ตอบสนองอย่างตื่นกลัวต่อมาในภายหลัง

ตาราง 9-7. พื้นที่ขั้นต�่าของที่ให้น�้าส�าหรับไก่งวง1

 รางน�้าตรงตามยาวต่อสัตว์ปีกหนึ่งตัว2 ถ้วย จุกน�้า
ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์) (ซ.ม.)  (นิ้ว)  (จ�านวนมากที่สุด/อุปกรณ์)
เพศเมียที่เลี้ยงเป็นการค้า
0 ถึง 16.53  1.27  0.50  28  10
เพศผู้ ที่เลี้ยงเป็นการค้า
0 ถึง 83  1.27  0.50  30  20
8 ถึง 16  1.91  0.75 25  10
16 ถึง 20  2.54  1.00  20  10
แม่พันธุ์4

8 ถึง >54  1.91  0.75
>30 ที่ถูกจ�ากัด  2.54  1.00
พ่อพันธุ์4

8 ถึง >54  1.91  0.75
>25 ที่ถูกจ�ากัด  2.54  1.00

1ยกเว้นการจ�ากัดอาหารที่ใช้กับไก่งวงพ่อแม่พันธุ์ ไก่งวงควรเข้าถึงน�้าสะอาดตลอดเวลา
2พื้นที่ของท่ีให้น�้าตามยาวเม่ือเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ควรเพิ่มปริมาณของพ้ืนท่ีรางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า  
พื้นที่โดยรอบของที่ให้น�้าชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3ให้ที่ให้น�้าเสริมระหว่างช่วงสัปดาห์แรกของอายุ
4พื้นที่ของที่ให้น�้าระหว่างอายุช่วงแรกเหมือนกันกับไก่งวงส่งตลาดหรือท�าเป็นการค้า
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	 ไก่ อาจเกดิการต่อสู้และการขึน้คร่อมบนพืน้เล้า (Millman et al., 2000) ในฝงูของเพศผูโ้ตเตม็วยัทีอ่ยูป่ระจ�า พฤตกิรรม
นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้สายพันธุ์ที่ก้าวร้าว ควรเล้ียงสัตว์เพศผู้ช่วงท้ายของวัยรุ่นหรือเพศผู้โตเต็มวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่ง
พฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ได้ หรือบาดเจ็บน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ในกรงเดี่ยว ในกรงใหญ่ขังรวมที่มีความหนาแน่นปานกลาง 
(Craig and Polley, 1977) หรอืในฝงูคละเพศทีม่สีดัส่วนทางเพศเหมาะสม  ควรมสีดัส่วนของเพศผูต่้อเพศเมยีในฝงูสตัว์วยัเจรญิ
พนัธุน้์อยอย่างเหมาะสมเพือ่ป้องกนัการบาดเจบ็ของเพศเมยีจากการถกูขึน้คร่อมมากเกนิไป  สามารถปรบัสดัส่วนเพศผู้ต่อเพศ
เมียเพื่อวัตถุประสงค์การสืบพันธุ์โดยขึ้นอยู่กับพันธุ์และสายพันธุ์ของไก่  สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในฝูงพ่อแม่พันธุ์ส่วนใหญ่ คือ 
เพศผู้ 1 ตัวต่อเพศเมีย 12 ถึง 15 ตัวส�าหรับสายพันธุ์ไก่ไข่ และเพศผู้ 1 ตัวต่อเพศเมีย 9 ถึง 11 ตัวส�าหรับสายพันธุ์ไก่เนื้อ  
สามารถใช้เทคนคิการเพ่ิมพูนสภาพแวดล้อมบางอย่างเพือ่ควบคมุความก้าวร้าวและการคร่อมกนัมากเกนิไปในสตัว์ปีก (Estévez, 
1999; Cornetto et al., 2002)
 การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้แสดงว่า การปรับเปลี่ยนทางสังคมในไก่ไข่และไก่เนื้อมีความซับซ้อน และการเพิ่มจ�านวนมากขึ้น
ตามขนาดของกลุ่มหรือความหนาแน่นไม่จ�าเป็นต้องมีผลให้เกิดการก้าวร้าวเพิ่มขึ้น หรือการมีสวัสดิภาพและสมรรถภาพลดลง
เสมอไป (Estévez et al., 1997; 2003; 2007)  พบว่ากลุ่มของฝูงไก่ไข่ในเล้ามีพื้นขนาดปานกลางประมาณ 30 ตัวมีปัญหา
มากกว่ากลุ่มขนาดเล็กกว่า (15) หรือใหญ่กว่า (60 to 120) (Keeling et al., 2003) สามารถเลี้ยงไก่ส�าหรับการผลิตเนื้อไก่ในกลุ่ม
ขนาดใหญ่หลายร้อยหรือหลายพันตัว โดยปราศจากความก้าวร้าวหรือปัญหาพฤติกรรมตราบนานเท่าท่ีมีการให้อาหารและมี
พื้นที่ให้น�้าอย่างพอเพียง เพื่อป้องกันการแก่งแย่งทรัพยากรต่างๆ (Estévez et al., 1997)  สภาวะสภาพแวดล้อมต่างๆ มีแนว
โน้มกระทบต่อสวัสดิภาพของไก่กระทงมากกว่า (Dawkins et al., 2004) มากกว่าขนาดของกลุ่ม หรือผลกระทบของความหนา
แน่น ตราบนานเท่าที่มีการรักษาความหนาแน่นไว้ในช่วงที่สมเหตุผล (Estévez, 2007)

	 ไก่งวง	ไก่งวงเพศผูม้แีนวโน้มการก้าวร้าวมากเกนิไปเมือ่พวกมนัมีอายมุากขึน้ การตดัจงอยปากตัง้แต่เนิน่ๆ ลดโอกาส
ของการบาดเจ็บต่างๆ จากการต่อสู้ระหว่างเพศผู้  มีการเลี้ยงพ่อพันธุ์แยกจากแม่พันธุ์โดยการใช้การผสมเทียมเพื่อผลิตไข่ฟัก
ที่มีการผสมติด

	 เป็ด	 เป็ดเป็นสัตว์สังคมอย่างมาก การแยกเลี้ยงท�าได้ไม่ดีนัก ดังน้ันจ�าเป็นต้องมีวิธีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบางอย่าง
ส�าหรับเป็ดขังเดี่ยว เช่น แผงตาข่ายกั้นระหว่างกรงถัดไปซึ่งพวกมันสามารถเห็นและสัมผัสกันได้  ส�าหรับเป็ดพ่อแม่พันธุ์ที่โตถึง
วัยเจริญพันธุ์ การบาดเจ็บของเพศเมียที่เป็นผลจากการที่เป็ดเพศผู้ทับมากเกินไป อาจรุนแรงมากขึ้นในสภาวะความเครียดอื่น 
เช่น ขากะเผลกร่วมกับอุ้งตีนฟกช�้าจากการปูพื้นเล้าไม่ดี (อธิบายภายหลังในบทนี้) ส�าหรับเป็ดปักกิ่ง สัดส่วนของเพศผู้ต่อเพศ
เมียไม่ควรเกิน 1:5 และอาจต้องการการปรับเป็นระยะๆ ตลอดวงจรการสืบพันธุ์เพราะอัตราความตายของเพศเมียมีมากกว่า
เพศผู้

ตาราง 9-8. พื้นที่ของที่ให้น�้าขั้นต�่าส�าหรับเป็ดปักกิ่ง1

  พื้นที่รางน�้าตรงตามยาว2 ถ้วยน�้า จุกน�้า

ชนิดของสัตว์ปีกและอายุ (สัปดาห์) (ซ.ม.)  (นิ้ว)  (จ�านวนสัตว์มากที่สุด/อุปกรณ์)

ก�าลังโต
0 ถึง 74   1.91 0.75 10  15
พ่อแม่พันธุ์5

7 ถึง >52   2.54  1.00  12  18

1ยกเว้นการจ�ากัดอาหารที่ใช้กับเป็ดพ่อแม่พันธุ์ เป็ดควรเข้าถึงน�้าสะอาดตลอดเวลา
2พื้นที่ของท่ีให้น�้าตามยาวเม่ือเป็นรางที่ใช้ได้ทั้งสองด้าน ถ้ารางใช้ได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น ควรเพิ่มปริมาณของพ้ืนท่ีรางอาหารต่อสัตว์หนึ่งตัวเป็นสองเท่า  
พื้นที่โดยรอบของที่ให้น�้าชนิดกลมค�านวณโดยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคูณด้วย 0.8
3ชามน�้าแบบสวิทช์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.6 ซ.ม. (3 นิ้ว) และลึก 2.54 ซ.ม. (1 นิ้ว)
4ให้ที่ให้น�้าเสริมระหว่างช่วงสัปดาห์แรกของอายุ
5พื้นที่ของที่ให้น�้าระหว่างอายุช่วงแรกเหมือนกันกับเป็ดก�าลังโต
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ตาราง 9-9 พื้นที่พื้นขั้นต�่าต่อหนึ่งตัวส�าหรับไก่สายพันธุ์ไข่เลี้ยงบนพื้นเล้า กรง หรือกรงนก1

  ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นขาว ไก่พันธุ์เล็กฮอร์นจิ๋ว ไก่พันธุ์ที่มีน�้าหนักปานกลาง

  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้  เพศเมีย เพศผู้ 

ชนิดของที่อยู่และอายุ (สัปดาห์) (ซ.ม.2) (นิ้ว2) (ซ.ม.2) (นิ้ว2) (ซ.ม.2) (นิ้ว2) (ซ.ม.2) (นิ้ว2) (ซ.ม.2) (นิ้ว2) (ซ.ม.2) (นิ้ว2)

เล้า2

0 ถึง 6  464  72 606 94 418 65 545 85 510 79  667 103
6 ถึง 18  929 144 1,206 187 697 108 905 140 1,068 166 1,387 215
>18 ครอก3  1,625  252 2,116 328 1,219 189 1,587 246 1,869 290 2,433 377
>18 S&L, W&L3                   1,393 216 1,812 281 1,045 162 1,359 211 1,602 248 2,084 323
>18 All-S, All W                   1,161 180 1,509 234 871 135 1,132 176 1,335 207 1,735 269
กรง4

0 to 3  97 15 129 20 87 14 116 18  107 17 142 22
3 ถึง 6  155 24  200 31 140 22 180 28 171 26 220 34
6 ถึง 12  232 36 303 47 174 27  227 35 267 41 348 54
12 to 18  310 48 400 62 233 36 300 47 357 55 460 71
18 ถึง 22  387 60 503 78 290 45 377 59 445 69 578 90
>22   464 72 606 94 348 54 455 71 534 83 697 108
กรงนก5

>22          1,155 173

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

บริเวณพื้นและการใช้ประโยชน์ที่ว่าง
 ไก่ ไก่งวง ไก่กระทง และเป็ดควรมีการเคล่ือนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลง และไซ้ขน 
ตัวเอง (Brambell,1965)  การใช้บริเวณพ้ืนของสัตว์ปีกภายในกลุ่มท�าตามแบบวงจรกลางวันกลางคืนและโน้มน้าวด้วยขนาด 
พื้นที่ิิและการออกแบบสถานท่ี  สัตว์ปีกอาจสุมตัวเข้าหากันเพื่อปันความอบอุ่นให้แก่กันหรือกระจายตัวออกห่างเพื่อกา 
รกระจายความร้อน  พวกมันมักใช้บริเวณน้อยกว่าระหว่างการพักผ่อนและการไซ้ขน และมักจะเสาะหาการป้องกันด้วยผนัง 
ของสิ่งล้อมรอบ (Newberry and Hall, 1990; Cornetto and Estévez, 2001b) ค�าแนะน�าส�าหรับพื้นที่พื้นขั้นต�่าส�าหรับเล้า และ
กรงส�าหรับเลี้ยงสัตว์ปีกหลายตัว ตลอดจนสัตว์ปีกที่เลี้ยงกรงเด่ียวส�าหรับไก่สายพันธุ์ไข่ ไก่กระทง ไก่งวง และเป็ด แจกแจง 
ในตาราง 9-9, 9-10, 9-11, และ 9-12 ตามล�าดับ
 จัดให้มีพื้นท่ีส�าหรับไก่ในกรงโรงเรือนแบบห้องโถงท�าตามการวิจัยท่ีมีอยู่แพร่หลาย  ในการส�ารวจการทดลองต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัผลกระทบความหนาแน่นของสตัว์ (แม่ไก่พนัธุ ์White Leghorn เป็นส่วนใหญ่) Adams and Craig (1985) ได้ท�าการ
เปรียบเทียบภายในหัวข้อเฉพาะกับลักษณะเฉพาะของการผลิตหลายอย่างและส�าหรับการด�ารงชีวิตอยู่  การส�ารวจของ 
พวกเขาระบุว่าการด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน และการผลิตไข่ของแม่ไก่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อให้พื้นที่ 387 ซ.ม.2 (60 นิ้ว2) และ 
310 ซ.ม.2 (48 นิ้ว2) เปรียบเทียบกับ 516 ซ.ม.2 (80 นิ้ว2) มีระดับปริมาณที่ลดลงคือ การด�ารงชีวิตอยู่ 2.8 และ 5.3% และ ไข่
ลดลง 7.8 ฟอง และ 15.8 ฟอง ต่อแม่ไก่หนึ่งตัวตามล�าดับ
 การด�ารงชวีติอยูท่ีล่ดลงและการวดัค่าอืน่ของสวสัดภิาพสตัว์สมัพนัธ์กบัการอยูอ่ย่างหนาแน่น  Craig et al. (1986a,b) 
พบว่าการด�ารงชีวิตอยู่และมวลของไข่ที่ 310 ซ.ม.2 (48 นิ้ว2) ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญกว่าพื้นที่ 464 ซ.ม.2 (72 นิ้ว2)  Okpokho 
et al. (1987) และ Craig และ Milliken (1989) พบว่าการด�ารงชีวิตอยู่ในพื้นที่ 348 ซ.ม.2 (54 นิ้ว2) ต�่ากว่าที่ 464 ซ.ม.2 (72 นิ้ว2) 
และ 580 ซ.ม.2 (90 นิ้ว2) และ Craig และ Milliken (1989) พบว่ามีอัตราวันออกไข่และมวลไข่ต�่ากว่าที่ความหนาแน่นสูงสุด 
อย่างไรกต็าม ในการศกึษาแบบเดยีวกันเหล่านี ้ไม่พบความแตกต่างในการอยูร่อดและการผลติไข่ระหว่างทัง้สองความหนาแน่น
ซึ่งต�่ากว่า จากข้อมูลความเข้มข้นคอร์ติโคสเตอโรนในน�้าเลือด  Mashaly et al. (1984) สรุปว่าควรให้มีพื้นที่ต่อแม่ไก่หนึ่งตัว
มากว่า 387 ซ.ม.2 (60 นิ้ว2)  Craig et al. (1986a,b) พบว่าค่าความเข้มข้นคอร์ติโคสเตอโรนในน�้าเลือดที่ 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�้าเหลือง  Roush et al. (1989) สรุปว่าควรเลี้ยงแม่ไก่ 3 ตัวไม่ใช่ 4 ตัวในกรงขนาด
พื้นที่ 1,549 ซ.ม.2 (240 นิ้ว2) ซึ่งดังนั้นภายใต้เป้าหมายและการจ�ากัด แม่ไก่ควรมีพื้นที่ 516 ซ.ม.2 (80 นิ้ว2) ไม่ใช่ 387 ซ.ม.2 
(60 นิ้ว2) การใช้การก�าหนดขณะก�าลังปฏิบัติส�าหรับขนาดกรงที่แม่ไก่ไข่ชอบมากกว่า  Faure (1986) ระบุว่าความหนาแน่นฝูงที่ 
400 ซ.ม.2 (62 นิ้ว2) เพียงพอโดยส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าแม่ไก่อยากท�ากิจกรรมมากกว่าถึง 25% ของแต่ละวัน เมื่อให้พื้นที่มากกว่า 
(มากถึง 6,000 ซ.ม.2 หรือ 930 นิ้ว2)
 การปรบัเปลีย่นกรงทีข่ายเป็นการค้าจากผูค้้าต่างๆ ท่ีมปัีจจบุนัในการใช้อย่างกว้างขวางส�าหรบัไก่อาจปรบัปรุงสขุภาพ
และสวัสดิภาพของสัตว์ปีก (Tauson, 1995)  ดังนั้นความสูงของกรงควรให้สัตว์ยืนขึ้นได้อย่างสบาย หัวไม่ชนด้านบนของกรง 
การศกึษาระบวุ่าควรมพีืน้ทีพ่งึประสงค์อย่างน้อย 40 ซ.ม. (15.7 นิว้) มากกว่า 65% ของพืน้ทีก่รงและไม่น้อยกว่า 35 ซ.ม. (13.8 
นิ้ว) ณ เวลาใดๆ (Harner and Wilson, 1985; Nicol, 1987) อาจจ�าเป็นต้องมีกรงสูงกว่าส�าหรับสัตว์พันธุ์ใหญ่กว่า  พื้นกรงที่มี
ความลาดไม่น้อยกว่า 9° กรงที่ตื้น เอียงกลับด้านอาจเป็นผลให้สุขภาพตีนสัตว์ดีกว่า (Tauson, 1981)  อย่างไรก็ตามในกรงที่
ลึกกว่า พื้นลาดเอียงเล็กน้อยอาจไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ เพราะเป็นความล�าบากต่อการให้ไข่กลิ้งออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Elson and Overfield, 1976) ลูกกรงตามแนวขนานท่ีด้านหน้าของกรงยอมให้ไก่พันธุ์ไข่หลายพันธุ์ กินอาหารได้ง่ายและลด
โอกาสการยึดติดอยู่กับที่ (Tauson, 1985)  แม่ไก่พันธุ์เลกฮอร์นขาวเลี้ยงในกรงที่มีลูกกรงตามแนวขนานที่ด้านหน้าของกรง มี
คะแนนขนดีกว่าแม่ไก่ในกรงที่มีลูกกรงตามแนวขวางที่ด้านหน้าของกรง (Anderson and Adams, 1991)  ประตูกรงควรกว้างพอ
เพื่อให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย

ตาราง 9-10. พื้นที่ขั้นต�่าต่อหนึ่งตัวส�าหรับไก่สายพันธุ์เนื้อเลี้ยงบนพื้นเล้า หรือกรง1

  พื้นที่พื้น/ไก่หนึ่งตัว

ประเภทของสัตว์ พื้น และน�้าหนัก ก.ก. (ปอนด์)  อายุโดยประมาณ (วัน) (ซ.ม.2)  (นิ้ว2)

ไก่กระทงที่เลี้ยงเป็นการค้าบนวัสดุรองนอน 100% หรือเล้ารวม2  
0.3 (<0.7)   0 ถึง 13  248  38
0.3 ถึง 0.6 (0.7 to 1.3)  14 ถึง 18  342  53
0.6 ถึง 0.9 (1.3 to 2.0)  19 ถึง 24  432  67
0.9 ถึง 1.2 (2.0 to 2.6)  25 ถึง 27  516  80
1.2 ถึง 1.5 (2.6 to 3.3)  28 ถึง 31  606  94
1.5 ถึง 1.8 (3.3 to 4.0)  32 ถึง 35  703  109
1.8 ถึง 2.1 (4.0 to 4.6)  36 ถึง 39  780  121
2.1 ถึง 2.4 (4.6 to 5.3)  40 ถึง 43  871  135
2.4 ถึง 2.7 (5.3 to 6.0)  44 ถึง 48  948  147
2.7 ถึง 3.3 (6.0 to 7.2)  49 ถึง 57  1,019  158
>3.3 (>7.2)  >58  1,097  170
ไก่กระทงแม่พันธุ์หรือคละเพศสัดส่วน เพศผู้ 1 ตัวต่อเพศเมีย10 ตัวบนวัสดุรองนอน 100%
<0.3 (<0.7)  0 ถึง 21  320  50
0.3 ถึง 0.6 (0.7 to 1.3)  22 ถึง 42  690  107
0.6 ถึง 0.9 (1.3 to 2.0)  43 ถึง 63  870  135
0.9 ถึง 1.2 (2.0 to 2.6)  64 ถึง 84  1,058  164
1.2 ถึง 1.5 (2.6 to 3.3)  85 ถึง 105  1,238  192
1.5 ถึง 1.8 (3.3 to 4.0)  106 ถึง 126  1,426  221
1.8 ถึง 2.1 (4.0 to 4.6)  127 ถึง 140  1,612  250
2.1 ถึง 2.4 (4.6 to 5.3)  141 ถึง 150  1,740  270
2.4 ถึง 2.73 (5.3 to 5.6)  151 ถึง 160  1,860  288
ไก่กระทงแม่พันธุ์โตเต็มวัยอยู่กรงเดี่ยว2

>2.4 (>5.3)   >151  1,161  180
ไก่กระทงพ่อพันธุ์เท่านั้นบนวัสดุรองนอน 100% อยู่เล้ารวมกัน
<0.3 (<0.7)  0 ถึง 14  320  50
0.3 ถึง 0.6 (0.7 to 1.3)  15 ถึง 28  690  107
0.6 ถึง 0.9 (1.3 to 2.0)  29 ถึง 43 870  135
0.9 ถึง 1.2 (2.0 to 2.6)  44 ถึง 61  1,058  164
1.2 ถึง 1.5 (2.6 to 3.3)  62 ถึง 77  1,238  192
1.5 ถึง 1.8 (3.3 to 4.0)  78 ถึง 92  1,426  221
1.8 ถึง 2.1 (4.0 to 4.6)  93 ถึง 104  1,612  250
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2.1 ถึง 2.4 (4.6 to 5.3)  105 ถึง 120  1,740  270
2.4 ถึง 2.7 (5.3 to 6.0)  121 ถึง 138  1,860  288
2.7 ถึง 3.0 (6.0 to 7.2)  139 ถึง 149  1,974  306
3.0 ถึง 3.3 (6.1 to 7.2)  150 ถึง 161  2,090  324
>3.3 (>7.2)   >162  2,195  340
ไก่กระทงพ่อพันธุ์โตเต็มวัยอยู่กรงเดี่ยว2 
>3 (>7.2)   >162  1,393  216

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

ตาราง 9-11. พื้นที่พื้นขั้นต�่าต่อหนึ่งตัวส�าหรับไก่งวงเลี้ยงในเล้า หรือกรง1

   พื้นที่พื้น/ไก่หนึ่งตัว

ประเภทของสัตว์ พื้น และน�้าหนัก ก.ก. (ปอนด์)  (ซ.ม.2)  (นิ้ว2) (ฟุต2)

ไก่งวงเพื่อการค้าเลี้ยงบนวัสดุรองนอน 100% หรือกรงรวม/กรงเดี่ยว2,3

<0.3 (<0.7)   257  40  0.3
0.3 ถึง 2.0 (0.7 ถึง 4.4)   580   90  0.6
2.0 ถึง 3.0 (4.4 ถึง 6.6)   807  125  0.9
3.0 ถึง 6.0 (6.6 ถึง 13.2)  1,419  220  1.5
6.0 ถึง 8.0 (13.2 ถึง 17.6)  1,871  290  2.0
8.0 ถึง 12.0 (17.6 ถึง 26.4)  2,741  425  3.0
12.0 ถึง 16.0 (26.4 ถึง 35.2)  3,548  550  3.8
16.0 ถึง 20.0 (35.2 ถึง 44.1)  3,866  600  4.2
ไก่งวงแม่พันธุ์เลี้ยงบนวัสดุรองนอน 100% ในกรงรวม
<8.0 (<17.6)  2,786  432  3.0
8.0 ถึง 12.0 (17.6 ถึง 26.4)  3,715  576  4.0
>12.04 (>26.4)  4,644  720  5.0
ไก่งวงพ่อพันธุ์เลี้ยงบนวัสดุรองนอน 100% ในกรงรวม
<12.0 (<26.4)  3,715  576  4.0
12.0 ถึง 17.0 (26.4 ถึง 37.4) 4,644  720  5.0
>17.0 (>37.4)  5,573  864  6.0
ไก่งวงแม่พันธุ์เลี้ยงในกรงเดี่ยวบนพื้นทึบที่มีวัสดุรองนอน3

<12 (<26.4)  2,696  418  2.9
>12 (>26.4)  4,644  720  5.0
ไก่งวงพ่อพันธุ์เลี้ยงในกรงเดี่ยวบนพื้นทึบที่มีวัสดุรองนอน3

<20 (<44.0)  4,644  720  5.0
>20 (>44.0)  8,359  1,296  9.0

1ไก่งวงควรมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลง และไซ้ขนตัวเองได้
2 หลังจากมีน�้าหนักตัว 3 ก.ก. ไม่แนะน�าพื้นกรงลวดตาข่ายเส้นบาง พื้นกรงแบบอื่นๆ เช่น ลวดส�าหรับสุกร (ลวดส�าหรับเชื่อม) หรือ ท่อ PVC อาจเหมาะสม
ส�าหรับการให้สัตว์ที่มีอายุมากกว่าและน�้าหนักมากกว่าอาศัยอยู่
3ให้มีปริมาณพื้นที่ต่อไก่หนึ่งตัวระหว่างช่วงออกไข่เมื่อไก่อาศัยอยู่บนพื้นที่มีช่องตามยาวสองส่วนสามและหนึ่งในสามปูวัสดุรองนอน หรืออยู่ในกรงผสมพันธุ์
รวมกันหลายตัว  ให้พื้นที่ 2,787 ซ.ม.2 (432 นิ้ว2)/ ตัว บนวัสดุรองนอน 100% ระหว่างการออกไข่
3ไก่ทุกตัวในกรงควรสามารถยืนอย่างสบายโดยหัวไม่ชนด้านบนของกรง  ประตูกรงควรกว้างพอเพื่อให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย
4ไม่รวมพื้นที่ส�าหรับท�ารังหรือกรงฟักไข่

 แม่ไก่ทีข่งัในกรงอาจหยดุผลติไข่ชัว่คราว หรอืไก่อาจผลดัขนถ้าถกูย้ายออกจากกรงซึง่พวกมนัคุน้เคยแล้ว ตวัอย่างเช่น 
เพื่อการท�าความสะอาด ดังนั้นแม่ไก่และพ่อไก่อาจถูกเก็บไว้ในกรงของพวกมันเป็นเวลา 18 เดือนหรือนานกว่า ตราบที่รักษา
ความสะอาดของอากาศไว้ได้และน�าสิง่ปฏกิลูจากใต้กรงออกไปทิง้ตามปกต ิอย่างไรกด็ ีอาจพบอบุตักิารของโรคกระดกูพรนุและ
กระดูกอ่อนแอสูงกว่าในแม่ไก่อยู่กรงเป็นระยะเวลานานเมื่อเปรียบเทียบกับแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงในระบบที่มีอิสระในการเคลื่อนไหว
ได้มากกว่า (Knowles and Broom, 1990)
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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�าหรับความ
หนาแน่นที่ก�าหนดส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับน�้าหนักตัวสุดท้ายซึ่งไก่ถูกเลี้ยงให้เติบโตและถูกจัดการ (Estévez, 2007)  ตัวอย่างเช่น 
การเลี้ยงไก่กระทงเพศผู้น�้าหนักมากจนอายุ 49 วันที่ความหนาแน่น 30 ก.ก. ของน�้าหนักตัว/ม2 (~1,053 ซ.ม.2/ตัว หรือ 9.5 
ตวั/ม.2) มอีบุติัการของวกิารทีอุ่ง้ตนีน้อยทีส่ดุ อบุตักิารของการถลอกทีห่ลงัและสะโพกต�า่ทีส่ดุ และมนี�า้หนกัส่งตลาดดทีีส่ดุเม่ือ
เปรียบเทียบกับการอยู่ที่ความหนาแน่นสูงกว่าที่น�้าหนักตัว 35, 40, และ 45 ก.ก./ม.2 (Dozier et al., 2005)  ไก่กระทงเพศผู้อายุ 
35 วันเติบโตถึงน�้าหนักต�่าขั้นต�่าที่ 1.8 ก.ก. การกินอาหาร การแลกเปลี่ยนอาหาร การขึ้นของน�้าหนักตัว และวิการที่อุ้งตีนถูก
กระทบอย่างมากเมื่อเพิ่มความหนาแน่นของฝูง (ที่น�้าหนักตัว 25, 30, 35, และ 40 ก.ก./ม.2, Dozier et al., 2006) รายงานผล
เหล่านี้ของไก่กระทงน�้าหนักเบากว่าเสนอว่าสมรรถภาพของไก่ดีที่สุดและบรรลุสวัสดิภาพที่น�้าหนัก 25 ก.ก./ม2 (~761 ซ.ม.2/
ตัว หรือ 13 ตัว/ม.2)
 เมื่อดูการใช้พื้นที่ ไม่พบเหตุทางวิทยาศาสตร์ใดที่แสดงว่ามีการจ�ากัดทางสังคมต่อการใช้พื้นที่ในไก่กระทงฝูงใหญ่ 
(Estévez et al., 1997) แม้ในไก่กระทงพ่อแม่พันธุ์ที่โตเต็มวัย (Leone and Estévez, 2008) ถึงแม้ว่ามีความกระฉับกระเฉงน้อย
กว่าสายพันธุ์ไก่ไข่ ไก่เนื้อจะใช้พื้นที่มากกว่าเมื่อมีที่ให้พวกมัน (Leone and Estévez, 2007) การศึกษาต่างๆ ได้แสดงว่าการให้
แผงกั้น เช่นแผ่นทึบในสถานที่เลี้ยงช่วยด�ารงการกระจายตัวของสัตว์อย่างสม�่าเสมอมากกว่า (Cornetto and Estévez, 2001b) 
และสามารถช่วยควบคุมปัญหาพฤติกรรมต่างๆ (Cornetto et al., 2002) การใช้พื้นที่สามารถถูกปรับปรุงในบริเวณเดียวกันด้วย
การให้เล้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีกว่าสี่เหลี่ยมจตุรัส (E. H. Leone and I. Estévez; personal communication) ถึงแม้ว่าสามารถเลี้ยง
ไก่กระทงไว้ในกรง การใช้พื้นเล้าที่มีวัสดุรองนอนเช่นขี้กบจากไม้เป็นการดีที่สุดต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของพวกมัน
 เพราะว่าขาดแคลนการวิจัยเรื่องตัวบ่งช้ีความเป็นอยู่ท่ีดีของไก่งวงและเป็ด ค�าแนะน�าอยู่บนการตัดสินใจและ
ประสบการณ์อย่างมืออาชีพ โดยทัว่ไปอนมุานว่าการให้บรเิวณพอเพยีงเม่ือการผลติของสตัว์แต่ละตัวมผีลลพัธ์ดทีีส่ดุและสภาวะ
ซึ่งมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บและโรคมีน้อยที่สุด
 มักใช้สัตว์ปีกที่อยู่ในกรงเดี่ยวในการวิจัยทางเกษตรและการสอน เพื่อจัดท�าหรือสาธิตหลักเกณฑ์พื้นฐานและเทคนิค
ต่างๆ เพราะว่าไม่มีการแก่งแย่งอาหารและน�้า พื้นที่การให้อาหารและน�้าจึงไม่วิกฤต อย่างไรก็ดี สัตว์ในกรงแต่ละตัวต้องเข้าหา
แหล่งอาหารและน�้าได้สดวก ยกเว้นช่วงเวลาการจ�ากัดอาหารส�าหรับพ่อแม่พันธุ์ของสายพันธุ์เนื้อ

ตาราง 9-12 พื้นที่พื้นขั้นต�่าส�าหรับเป็ดปักกิ่งเลี้ยงจ�ากัดบริเวณทั้งหมด1

  พื้นที่พื้นมีวัสดุรองนอน2  พื้นลวดตาข่าย

ประเภทของสัตว์ พื้น และอายุ (สัปดาห์)    (ซ.ม.2)  (นิ้ว2) (ซ.ม.2)  (นิ้ว2)

เป็ดก�าลังโตในเล้ารวม
1      232   36  232   36
2      464   72  439   68
3      839  130  651  101
4   1,116  173  974  151
5   1,393  216  1,187  184
6   1,671  259  1,413  219
7   1,858  288  1,625 252
พ่อแม่พันธุ์ก�าลังโตในเล้ารวม3

7 to 28   2,322  360
พ่อแม่พันธุ์ในเล้ารวม
>28   3,251  504
พ่อแม่พันธุ์ในกรงเดี่ยวเพศเมียหรือเพศผู้ 4

>28   3,715  576

1เป็ดควรมีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระพอเพียง สามารถหมุนตัว ลุกขึ้น นอนลง และไซ้ขนตัวเองได้ การจัดสรรพื้นที่อาจมากเกินไปเล็กน้อยส�าหรับเป็ดสายพันธุ์
ที่มีขนาดเล็กกว่า พื้นที่ภายในและภายนอกส�าหรับเป็ดในการเลี้ยงกึ่งกักบริเวณทั้งหมดและเท่ากับการจัดสรรพื้นที่ส�าหรับเป็ดที่ถูกกักบริเวณ
2รวมพื้นที่ส�าหรับที่ให้น�้า ต�าแหน่งที่ให้น�้าอยู่บนส่วนพื้นลวดที่ถูกคลุมมีท่อซีเมนต์ระบายน�้าอยู่ด้านล่าง
3พ่อแม่พันธุ์ก�าลังโตอาจถูกเลี้ยงกลางแจ้งบนดินที่มีการระบายน�้าดี (ทรายดีกว่า) มีเพิงเปิดโล่ง แนะน�าพื้นที่เพิงพักขนาด 1,290 ซ.ม.2 (200 นิ้ว2)/ตัว
4เป็ดทุกตัวในกรงควรสามารถยืนอย่างสบายโดยหัวไม่ชนด้านบนของกรง  ประตูกรงควรกว้างพอเพื่อยอมให้ย้ายไก่ออกจากกรงได้ง่าย ไม่รวมพื้นที่ส�าหรับที่
ให้อาหาร ที่ให้น�้า หรือรังส�าหรับแม่เป็ด
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พื้น
 อาจเลีย้งสตัว์ปีกบนพืน้แขง็ชนดิต่างๆ ร่วมกบัสิง่รองนอน หรอืในกรงหรอืเล้าตาข่ายยกพืน้ทีม่ขีนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง
และขนาดของตาข่ายเหมาะสม เม่ือสัตว์ปีกอยู่ประจ�าบนพื้นแข็งซึ่งเหมาะสมมากกว่าส�าหรับสัตว์ปีกสายพันธุ์น�้าหนักมาก สิ่ง
รองนอนเป็นเบาะกันกระแทกระหว่างกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการพักผ่อน และซึมซับน�้าจากมูลสัตว์  สิ่งรองนอนที่เหมาะ
สมสามารถซึมซับน�้าปริมาณมากและช่วยให้น�้าระเหยออกและแห้งเร็วด้วย  สิ่งรองนอนที่แห้งเป็นฝุ่นหรือสิ่งรองนอนที่ชื้นแฉะ
เกินไป จะมีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ สวัสดิภาพและสมรรถภาพของสัตว์ปีก เมื่อส�ารองนอนที่อยู่ห่างจากที่ให้น�้า จ�าเป็น
ต้องท�าให้ชืน้แต่ไม่ควรเปียกจนเกนิไปจนจบัตวักนัเป็นก้อน  เมือ่กวนสิง่รองนอนไม่ควรปล่อยฝุน่มากเกนิไป ควรระบายอากาศ
ออกจากเล้าสตัว์ปีกเพ่ือรักษาให้ส่ิงรองนอนอยู่ในภาวะชืน้เลก็น้อย การหลกีเลีย่งไม่ให้สิง่รองนอนชืน้มากเกนิไป ช่วยส่งเสริมสขุ
ภาพของสัตว์โดยการลดความสกปรกของอุ้งตีน วิการที่ข้อตีน และระดับคอร์ติโคสเตอโรนในมูลสัตว์ (Dawkins et al., 2004) 
ตัวอย่างวัสดุบางชนิดที่เป็นสิ่งรองนอนซึ่งยอมรับได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ แกลบ ฟาง ขี้เลื่อย หรือขี้กบไสไม้ และ
กากอ้อย เพราะว่าวัสดุสิ่งรองนอนมีความแตกต่างกันในความสามารถการดูดซึมและปล่อยน�้าของสิ่งเหล่าน้ัน ควรปรับการ
ปฏิบัติทางสัตวบาลเพื่อคงสภาวะส่ิงรองนอนอย่างถูกต้อง ควรเก็บสิ่งรองนอนให้แห้งเพื่อยับยั้งการเจริญของรา เมื่อเลี้ยง 
สัตว์ปีกในกรงหรือบนพื้นยกระดับ ไม่ควรปล่อยให้สิ่งปฏิกูลสะสมจนถึงสัตว์ ควรก�าจัดสิ่งปฏิกูลออกตามระยะห่างของความถี่
พอเพียงให้มีแอมโมเนียและกลิ่นน้อยที่สุด

	 เป็ด ควรใส่ใจเป็นพเิศษกบัชนดิของพืน้ท่ีมใีนเล้าหรอืกรงส�าหรบัเป็ดโดยทัว่ไป เพราะว่าชัน้หนงัก�าพร้าของผิวหนงัซึง่
เรียบบนตีนและขาของสัตว์ชนิดนี้มีการลอกหลุดน้อยกว่าเป็ดบ้านที่เลี้ยงบนบก (Koch, 1973) และดังนั้นจึงไวต่อการบาดเจ็บ  
การออกแบบพืน้อย่างถกูต้องทีม่พีืน้ผวิไม่ระคายเคอืงช่วยลดหรอืป้องกนัการบาดเจบ็ต่ออุง้ตนีและข้อตนี และลดการตดิเชือ้ข้อ
ที่เกิดตามมาภายหลัง พื้นที่มีสิ่งรองนอนแห้งระคายเคืองต่อตีนและข้อตีนของเป็ดน้อยท่ีสุดและควรใช้เมื่อท�าได้ 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�าหรับเชื่อมขนาด 12 ส�าหรับเป็ดทุก
อายุตลอด 3 สัปดาห์  ส�าหรับลูกเป็ดอายุน้อยกว่า 3 สัปดาห์ ควรลดขนาดของตาข่ายลงเป็น 1.9 ซ.ม. (0.75 นิ้ว)  ลวดเคลือบ
ด้วยไวนิลเป็นที่นิยมมากกว่า แต่พื้นแสตนเลสหรือพื้นลวดชุบสังกะสีก็เป็นที่นิยม  ไม่แนะน�าพื้นคอนกรีตมีช่องกับเป็ดเพราะมี
รายงานความผดิปกตขิองขาเป็ดส�าหรบัวจิยัท่ีเลีย้งในเล้าท่ีมพีืน้เป็นช่อง  มกัใช้พืน้พลาสติคยกสงูในการผลติเป็ดเป็นการค้าและ
ดีกว่าลวด เนื่องจากการลดอันตรายที่ตีนและข้อขา
 ถ้ามีพื้นแข็งเช่นลวดอยู่เฉพาะส่วนหนึ่งของพื้นท้ังหมดของเล้าเท่าน้ัน สามารถลดการระคายเคืองต่อตีนและขาของ
เป็ดลงอย่างมาก ในเล้ามพีืน้ทีข่นาดใหญ่ นยิมให้มหีนึง่ในสามส่วนเป็นลวดร่วมกันกบัอกีสองในสามปสูิง่รองนอน โดยท่ีมอีปุกรณ์
ให้น�้าอยู่ในส่วนของเล้าที่คลุมด้วยลวด สามารถลดการไหลของน�้าจากบริเวณกินน�้าไปยังสิ่งรองนอนได้อย่างมาก
 ในการเลีย้งเป็ด พจิารณาว่าการให้สิง่รองนอนคงอยู่ในสภาพแห้งอย่างน่าพอใจท�าได้ยากกว่าไก่และไก่งวง ลกูเป็ดกิน
น�้าโดยประมาณ 20% มากกว่าที่พวกมันจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตตามปกติ (Veltmann and Sharlin, 1981) และเป็นผลให้ส่วน
ประกอบความชื้นในมูลของพวกมันมีค่าสูงประมาณ 90% (Dean, 1984) เพื่อก�าจัดน�้ามากเกินไปนี้จ�าเป็นต้องให้สิ่งรองนอน
ปริมาณมากเกินพอในเล้าเป็ด และการก�าจัดไอน�้าส่วนเกินออกไปด้วยระบบระบายอากาศ การให้ความร้อนเสริมอาจจ�าเป็น
เพื่อช่วยในการควบคุมความชื้น

	 คอนเกาะ
การเลี้ยงไก่สายพันธุ์ไข่ในระบบที่ไม่ใช้กรงควรให้สัตว์ใช้คอนเกาะในตอนกลางคืน (Olsson and Keeling, 2002)  ถ้ามีพื้นที่ให้
เกาะอย่างพอเพียง ไก่ทั้งฝูง (100%) จะใช้คอนเกาะตอนกลางคืน (Appleby et al., 1993; Olsson and Keeling, 2000) การให้
แม่ไก่เกาะบนคอนเกาะได้อย่างสบายโดยถูกรบกวนน้อยท่ีสุดและให้โอกาสแม่ไก่สามารถปลีกตัวจากไก่ท่ีก้าวร้าว ดังนี้จึงหลีก
เลี่ยงการจิกตีกันเอง (Wechsler and Huber-Eicher, 1998) คอนเกาะยังลดการหลบหนีด้วย (Brake, 1987)  การให้มีคอนเกาะ
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ตั้งแต่ไก่อายุน้อยเมื่อเริ่มเลี้ยง ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการเกาะคอนของสัตว์โตเต็มวัย (Faure and Jones, 1982) น�าไปสู่อุบัติ
การวางไข่ที่พื้นน้อยกว่า (Appleby et al., 1983; Brake, 1987) ไก่พันธุ์สเปนที่โตเต็มวัยเลี้ยงบนพื้นผสม ที่มีพื้นแบบช่องและมี
สิ่งรองนอนกับคอนเกาะ เมื่อเปรียบเทียบกับแบบไม่มีคอน พบว่ามีความเครียดน้อยกว่า (Campo et al., 2005) อย่างไรก็ดี ถ้า
ไม่ได้ออกแบบคอนเกาะอย่างถูกต้อง คอนเกาะเหล่านี้สามารถน�าไปสู่ความผิดปกติของกระดูกหน้าอก (Tauson et al., 2006)
 ควรออกแบบคอนเกาะเพ่ือยอมให้แม่ไก่ขยุ้มนิ้วตีนรอบคอน และเพื่อการทรงตัวของพวกมันอย่างสมดุลบนคอนใน
ท่าทางผ่อนคลายเป็นระยะเวลายาวนานขึน้ ควรยกคอนสงูขึน้จากพืน้มากพอเพียง เพือ่ให้แม่ไก่เกาะคอนโดยไม่ให้กรงเลบ็เก่ียว
ตดิระหว่างคอนและพืน้ และไม่เป็นทีอ่าศยัอยูข่องไร  จดุศนูย์กลางของพืน้ผวิด้านบนของคอนเกาะควรแบนเพือ่ยอมให้มกีารก
ระจายน�้าหนัก ช่วยลดการผิดปกติของกระดูกอกและปัญหาตีน ขอบของคอนควรเรียบและมน คอนควรท�าด้วยวัสดุที่ไม่ลื่น 
ตามหลกัควรจดัวางคอนเหนอืพืน้ทีม่ช่ีองหรอืลวดตาข่ายเพือ่ป้องกนัการสะสมของสิง่ปฏกิลูใต้คอน การจดัวางคอนควรช่วยลด
การปนเปื้อนอุจจาระของไก่ ไม่ให้ลงในภาชนะให้น�้าและที่ให้อาหารที่อยู่ด้านล่าง

	 สายพันธุ์ไข่	 ไก่ทุกตัวควรสามารถเกาะคอนได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ควรมีพื้นที่คอนตามยาวที่ใช้ได้อย่างน้อย 15 
ซ.ม. (6 นิ้ว) ต่อไก่พันธุ์ไข่หนึ่งตัว  สามารถนับรวมพื้นที่มีช่องทะลุซึ่งมีคอนเกาะร่วมอยู่ในโครงสร้างพื้นและราวที่ด้านหน้าของ
กล่องที่ใช้ท�ารังเป็นพื้นที่คอนเกาะ  ควรยกพื้นที่อย่างน้อย 20% ของคอนเกาะให้สูงขึ้นเหนือพื้นที่อยู่ต�่ากว่า  คอนยังจ�าเป็น
ต้องอยู่ห่างจากผนังที่ระยะพอเพียงเพื่อให้สัตว์ใช้คอนได้ด้วย  ความสูงของคอนไม่ควรเกินกว่า 1 ม. (3.3 ฟุต) เหนือพื้น ทั้งนี้
เพือ่ลดการแตกหักของโครงกระดกูระหว่างทีไ่ก่ต่อสูก้นัพลดัตกจากคอน ให้มพ้ืีนทีพ่อเพยีงเพ่ือให้ไก่กระโดดลงจากคอนของมนั
ด้วยมุมซึ่งไม่ชันกว่า 45°  คอนเกาะทั้งหลายควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย 30 ซ.ม. (12 นิ้ว) (ตามแนวนอน) เพื่อลดการจิกตีกัน
ระหว่างไก่ที่เกาะอยู่ขนานกัน

	 ไก่สายพันธุ์เนื้อ	ประมาณ 20% ของไก่กระทงเท่าน้ันจะใช้คอน ณ เวลาหน่ึง ขึ้นอยู่กับขนาดของไก่ ไก่แต่ละตัว
ต้องการพื้นที่คอน 15 ถึง 20 ซ.ม. ถ้าขนาดฝูงไก่คือ 100 ตัวและตามขนาดของไก่ระบุให้มีพื้นที่คอนเกาะ 20 ซ.ม./ตัว ดังนั้น
จึงให้พื้นที่คอน 400 ซ.ม./ไก่ 100 ตัว/ส�าหรับการใช้ 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�าหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่
กระทงให้คอนยาว 28 ซ.ม. (11 นิ้ว) ที่ยกสูงต่อไก่หนึ่งตัว
	 ไก่งวง	ถ้าใช้คอนเกาะส�าหรับไก่งวงอย่างน้อย 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�าคญัการเข้ารังและแรงจงูใจต่อการใช้รงัเพ่ิมมากขึน้เมือ่ใกล้เวลาออกไข่ (Cooper and Albentosa, 2003)  
แม่ไก่ที่ไม่เคยมีรังมาก่อนยังแสดงความสนใจอย่างมากต่อการใช้รังเพื่อวางไข่ด้วย (Cooper and Appleby, 1995; 1997) รังควร
เอือ้ต่อการเกบ็ไข่และลดความเสีย่งของการจกิกนัทีช่่องทวาร เพราะไข่ทีอ่อกในรงัสะอาดกว่าและมสีขุอนามยัดกีว่า ควรพยายาม
ทุกทางเพื่อหลีกเลี่ยงการออกไข่ที่พื้น การใช้เส้นลวดร้อนใกล้ผนังนอกรัง อาจสกัดการออกไข่ที่พื้น เช่นเดียวกับใช้แสงจ้าส่อง
เข้ามุมเพื่อก�าจัดเงามืด
 ควรเลี้ยงไก่รุ่นที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีที่ตั้งใจใช้ระบบมีรัง โดยให้ไก่มีการเข้าถึงบริเวณยกสูงและคอนเกาะตั้งแต่อายุ
น้อยเพื่อปรับตัวกับการเคล่ือนตัวขึ้นลง ไก่รุ่นที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีท่ีให้ใช้คอนเกาะระหว่างการเลี้ยงมักไม่ค่อยออกไข่ที่พ้ืน
ระหว่างช่วงเวลาออกไข่ (Appleby et al., 1983; Brake, 1987) ควรเคลื่อนย้ายไก่ไปเล้าส�าหรับออกไข่ก่อนโตเต็มวัยเพื่อให้มี
เวลาพอเพียงส�าหรับส�ารวจเล้าและหารังก่อนเวลาวางไข่
 ด้านในของรังควรมืด ควรหลีกเลี่ยงแสงในรังเพราะเพิ่มความเสี่ยงของการจิกตีกัน ควรสร้างและรักษารังเพื่อป้องกัน
แม่ไก่จากปรสติภายนอกร่างกายและเช้ือก่อโรคต่างๆ  ควรปิดรงัไม่ให้ไก่เข้าในตอนกลางคนืและควรเปิดอกีครัง้ก่อนการออกไข่
ตอนเช้า ควรตรวจรังสม�่าเสมอและท�าความสะอาดตามจ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งปฏิกูลหมักหมมอยู่
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 ควรให้มีวัสดุรองพื้นในรังอย่างเหมาะสม (เช่น กระจุกหญ้า หรือขี้กบไม้) ซึ่งกระตุ้นพฤติกรรมการท�ารัง ควรหลีกเลี่ยง
รังลวดหรือมีพื้นเป็นลวดเคลือบเท่านั้น การให้มีวัสดุรองนอนอย่างหลวมๆ ในรังสามารถเป็นประโยชน์เพื่อฝึกไก่ให้ใช้รัง
 ส�าหรับกล่องที่ใช้เป็นรังแต่ละอันซึ่งมีทางเข้าทางเดียว  ควรให้มีอย่างน้อย 1 รังต่อไก่ 5 ตัว ขนาดของรัง สามารถให้
มีรังส�าหรับไก่สายพันธุ์ไข่ซึ่งรวมทั้งไก่ก�าลังไข่และพ่อแม่พันธุ์ ที่กว้าง 30 ซ.ม. ลึก 30 ซ.ม. และสูง 36 ซ.ม. (12 × 12 × 14 นิ้ว) 
รังส�าหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่กระทงอาจใหญ่กว่ารังของไก่สายพันธุ์ไข่ ซึ่งแนะน�ากว้าง 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�าหรับรังของฝูงควรให้มีขนาดรังอย่างน้อย 
0.8 ม.2 (9 ฟุต2) ต่อไก่ 100 ตัว (สายพันธุ์ไข่) ไม่แนะน�าการใช้รังของฝูงกับเป็ดพ่อแม่พันธุ์เพราะมีอุบัติการการออกไข่ที่พื้น การ
แตกของไข่ และการกินไข่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบกับการมีรังเดี่ยว ในสภาพอากาศร้อนกว่าอาจต้องการพื้นที่รังมากกว่า

อุณหภูมิและความชื้นส�าหรับการกกไข่
 เพราะว่ากลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกายของลูกไก่ ลูกไก่งวงและลูกเป็ดยังพัฒนาไม่ดีพอ สัตว์จึงต้องการอุณหภูมิ
สภาพแวดล้อมสูงกว่าระหว่างระยะเวลากกไข่  การตอบสนองความต้องการของลูกสัตว์ปีกอาจบรรลุได้ด้วยสภาพแวดล้อมการ
กกทีแ่ตกต่างกนั (เช่น การเล้ียงในเล้าบนพืน้พร้อมกบัเครือ่งท�าความร้อนแบบแขวนหรอืปล่อยความร้อนจากศนูย์กลางกระจาย
อยู่ในบริเวณเฉพาะต่างๆ การกกเรียงเป็นแถว และกรงหรือเล้าในห้องที่ให้ความร้อน)
 โดยปกติมักเพ่ิมการระบายอากาศขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตลอดช่วงเวลากกสองสามสัปดาห์แรก ไม่ว่าการระบาย
อากาศเป็นระบบทีม่เีครือ่งยนต์หรอืเกีย่วข้องกบัการไหลของอากาศตามธรรมชาต ิควรหลกีเลีย่งลมแรงและควรมกีระแสลมแรง
ซึง่ปะทะส่วนของเล้าหรอืกลุม่ของกรงน้อยทีส่ดุ ในโรงเรอืนกกทีค่่อนข้างเปิดโดยมหีน้าต่างส�าหรบัการระบายอากาศในเล้าและ
เลี้ยงลูกไก่ในเล้าบนพื้น แผงกันลมอาจพอมีประโยชน์เป็นเวลามากถึง 10 วันหลังฟัก
 ไก่อายุน้อยอาจเบียดหรือสุมตัวเข้าด้วยกันเมื่อนอนหลับ แต่พวกมันมักกระจายตัวออกจากกันเมื่อตื่น  ภายในสภาพ
จ�ากัดสัตว์ปีกสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายด้วยการขยับออกห่าง หรือเข้าหาแหล่งความร้อนเมื่อเป็นไปได้และโดยการ
เข้าหาหรือหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับสัตว์ตัวอื่น การสุมตัวกันอย่างมากเกินไปของลูกไก่ข้างใต้แหล่งความร้อนโดยตรงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างเวลาตื่น มักแสดงว่ามีความจ�าเป็นต้องได้ความร้อนเสริมให้มากขึ้น การกระจายตัวออกห่างจากกันร่วมกับการ
หายใจเร็วแสดงว่าสภาพแวดล้อมอุ่นมากเกินไป
 ถ้าระบบการกกที่ยอมให้ไก่เคลื่อนตัวเข้าหา หรือออกจากแหล่งความร้อน อุณหภูมิอย่างน้อยโดยรอบบริเวณกกควร
เป็น 20 ถึง 25°ซ (68 ถึง 77°ฟ) ระหว่างสองสามสัปดาห์แรกแต่ไม่สูงมากจนท�าให้ลูกไก่หอบหรือแสดงอาการการเพิ่มอุณหภูมิ
ร่างกายอืน่ๆ  เมื่อท�าให้อณุหภมูิทั้งห้องรอ้นและลกูไกไ่ม่สามารถเคลือ่นไหวได้อย่างอสิระไปสูบ่รเิวณทีเ่ยน็กว่า อุณหภมูขิั้นต�า่
ที่แนะน�าต่อไปนี้อาจสูงมากเกินไป  ดังนั้น ระหว่างเวลาสองสามสัปดาห์หลังฟัก อุณหภูมิที่ต�่ากว่า (เช่น สองสามองศาต�่ากว่า 
32°ซ) อาจลดการเหนื่อยล้าและการไม่ตอบสนองซึ่งอีกนัยหนึ่งมักพบเห็นได้
 ควรให้บริเวณที่มีอุณหภูมิขั้นต�่า ซึ่งเหมาะสมส�าหรับความสบายและป้องกันการหนาวสั่นแก่ลูกไก่ เสนอให้มีอุณหภูมิ
ขั้นต�่าดังต่อไปนี้และการลดอุณหภูมิทุกสัปดาห์จนกระทั่งการให้ความร้อนเสริมไม่จ�าเป็นอีกต่อไป

• ส�าหรับลูกไก่ อุณหภูมิล้อมรอบเริ่มต้นที่ 32 ถึง 35°ซ (90 ถึง 95°ฟ) ค่อยๆ ลดลง 2.5°ซ (4.5°ฟ) ทุกสัปดาห์จนถึง 
20°ซ (68°ฟ)  อย่างไรก็ดี ส�าหรับสายพันธุ์ขนดก อาจหยุดการเสริมความร้อนที่ 3 สัปดาห์ถ้าอุณหภูมิห้องอยู่ที่ 22 ถึง 
24°ซ (72 ถึง 75°ฟ)
• ส�าหรับลูกไก่งวง เริ่มต้นที่ 35 ถึง 38°ซ (95 ถึง 100°ฟ) ลดลง 3°ซ (5°ฟ) ทุกสัปดาห์จนถึง 24°ซ (75°ฟ)
• ส�าหรับลูกเป็ด 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�าส�าหรับไก่และไก่งวงให้ผลดีเช่นกันกับเป็ด (Davis and Dean, 1968) อย่างไร
ก็ตามนิยมความชื้นสัมพัทธ์ในเล้าเป็ดโดยทั่วไปต�่ากว่า เพื่อช่วยก�าจัดปริมาณน�้าท่ีมีอยู่มากกว่าในมูลของเป็ด การใช้ตะแกรง
ข้างใต้อปุกรณ์ให้น�า้อย่างถูกต้องในโรงเรือนท่ีมีพืน้ปูด้วยสิง่รองนอน และการเพิม่ปรมิาณสิง่รองนอนเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่โปรแกรม
การควบคุมความชื้น เมื่ออุณหภูมิภายนอกยอมให้ อาจใช้การเสริมความร้อนเพื่อควบคุมการสะสมความชื้นในเล้าเป็ด
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การเก็บน�้าเชื้ออสุจิและการผสมเทียม
 อาจใช้การเกบ็น�า้เช้ืออสุจแิละการผสมเทยีมสตัว์ปีก ขึน้อยูก่บัชนดิของสตัว์และการวจิยัท่ีก�าลงัท�าอยู ่ มเีอกสารอ้างองิ
ที่ดีอยู่มากส�าหรับข้อมูลและวิธีด�าเนินการต่างๆ (Bakst and Wishart, 1995; Bakst and Cecil, 1997)  มีการพัฒนาวิธีการเก็บ
น�้าเชื้ออสุจิและการผสมเทียมในสัตว์ปีกขึ้นในราวปี 1930 และน�าไปปฏิบัติโดยอุตสาหกรรมไก่งวง  ดังนั้นการผสมเทียมไก่งวง
พ่อแม่พันธุ์ในอุตสาหกรรมมักท�ากันเป็นธรรมดา 
 ภายใต้สภาวะการผสมเทยีมมกัเลีย้งพ่อแม่พนัธุใ์ห้อยูแ่ยกจากกนั จ�าเป็นต้องจบัสตัว์อย่างระมดัระวงัและนุม่นวลเพือ่
ป้องกันการบาดเจ็บและเอ้ือต่อความส�าเร็จของการเก็บน�้าเชื้อ ระหว่างกระบวนการเก็บน�้าเช้ืออสุจิสัตว์ปีกมีการจับบังคับพ่อ
พันธุ์ที่ขา หลังจากการกระตุ้นพ่อพันธุ์ด้วยการนวดหลังไปทางหางด้วยมือ การบีบส่วนต้นของรูก้นเพื่อขับน�้าเชื้ออสุจิออกมา 
(เรียกว่า “การกระตุ้นรูก้น”) และเก็บใส่ในภาชนะที่สะอาด  ควรจ�ากัดจ�านวนของการกระตุ้นรูก้นท่ี 4 ครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ท�าลายเนื้อเยื่อของก้น  อาจน�าน�้าเชื้ออสุจิไปผสมพันธุ์โดยไม่ต้องเจือจางหรือเพิ่มปริมาณท�าให้เจือจางลง  อาจใช้พ่อพันธุ์เพื่อ
เกบ็น�า้เชือ้อสจุหิลายครัง้สลบัวันภายในหน่ึงสปัดาห์ ถงึแม้ว่าการเกบ็มากกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห์อาจเป็นผลให้ปรมิาณและความ
เข้มข้นของอสจุลิดลง จะต้องให้พ่อพนัธุคุ้์นเคยกบัการจับและกระบวนการเก็บน�า้เชือ้อสจุ ิพ่อพนัธุอ์าจจ�าเป็นต้องผ่านวิธดี�าเนนิ
การนี้ 3 ถึง 4 ครั้งก่อนที่พวกมันมีการตอบสนองอย่างดี แต่อาจผันแปรอย่างมากกับพ่อพันธุ์ตัวหนึ่งและตัวอื่นๆ  
 ระหว่างกระบวนการผสมเทียม จับบังคับแม่ไก่ที่ขาอย่างนุ่มนวลหรือจับไว้ที่หว่างขาของผู้ท�าผสมเทียม ใช้มือกดเพื่อ
ปลิ้นก้นและเผยให้เห็นรูช่องสืบพันธุ์ ใส่น�้าเชื้อลงในช่องสืบพันธุ์ด้วยหลอดผสมเทียม กระบอกฉีดยาขนาดเล็ก (ไม่ใช้เข็ม) หรือ
ปลายหลอดดดูของเหลว (เมือ่ปรมิาตรน�า้เชือ้ทีแ่ม่นย�าเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่) ความลกึของการสอดจะแตกต่างกนัตามชนดิของ
สัตว์ เมื่อท�าเสร็จแล้วค่อยๆ ผ่อนปล่อยแรงกดที่ก้น หลังจากการผสมปล่อยแม่ไก่อย่างนุ่มนวล  กระบวนการนี้ท�าเสร็จภายใน
เวลาเพียงสองสามวินาทีถ้าท�าอย่างถูกต้อง และไม่ควรท�าให้แม่ไก่เจ็บปวดหรือไม่สบายแต่อย่างใด แม่ไก่ควรคุ้นเคยกับการจับ
และกระบวนการผสมเทียม  ถ้าแม่ไก่เครียดหรือหงุดหงิด พวกมันอาจขับน�้าเชื้อทั้งหมดหรือบางส่วนออกทันทีหลังผสม   
 ก�าหนดการผสมเทียมตามปกติที่จะให้ระดับการผสมติดสูงใช้การผสมเทียม 3 ครั้งภายใน 10 วันแรกที่การเริ่มต้นการ
สืบพันธุ์ ตามด้วยการผสมเทียมพ้ืนฐานทุกสัปดาห์ อาจจ�าเป็นต้องผสมเทียมแม่ไก่งวงบ่อยกว่าเพื่อด�ารงการผสมติดเม่ือพวก
มันมีอายุมากขึ้น การผสมเทียมตามก�าหนดอาจผันแปรตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตร

 บุคลากรผู้มีประสบการณ์และมีความช�านาญควรปฏิบัติการจับสัตว์ปีกและเพื่อการปฏิบัติทั้งหมดภายใต้หัวข้อนี้ และ
แะน�าดูแลบุคลากรผู้ปฏิบัติวิธีด�าเนินการเหล่านี้

การตัดแต่งจงอยปาก
 การตัดแต่งปลายจงอยปากท�าเพ่ือลดการบาดเจ็บและความตายที่มาจากพฤติกรรมความก้าวร้าวและการจิกตีกัน  
สามารถเกดิการระบาดของการจกิตกีนัของไก่ ไก่งวงและเป็ดขึน้ในระบบการเลีย้งใดๆ เป็นผลให้เกดิปัญหาสวสัดภิาพสัตว์อย่าง
รุนแรง ถ้าจงอยปากที่ถูกตัดแต่งงอกกลับคืนอาจจ�าเป็นต้องตัดแต่งครั้งที่สอง
 วิธีทดแทนการตัดแต่งจงอยปาก คือ การใช้แสงที่มีความเข้มต�่าในระบบที่อยู่ท่ีการควบคุมแสงท�าได้  ควรใช้สัตว ์
เชื้อสายทางพันธุกรรมที่แสดงแนวโน้มพฤติกรรมด้านการจิกตีและการจิกขนน้อย (Hester and Shea-Moore, 2003) การใช้สิ่ง
เพิ่มพูนต่างๆ เพื่อควบคุมการจิกตีและจิกขนอธิบายไว้ในบทที่ 4 เรื่องการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

	 ไก่พันธุ์ไข ่ในไก่ที่ได้รับตัดแต่งจงอยปาก การวัดค่าทางการผลิต พฤติกรรมและสรีรวิทยาของความเครียด และความ
เจ็บปวดบ่งชี้ด้วยการส่งผ่านกระแสประสาทในจงอยปากที่ถูกตัดแต่ง ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นอยู่ที่ดี  นอกจากนี้ 
มีประเมินสวัสดิภาพของแม่ไก่เหล่านั้นที่ถูกจิกโดยแม่ไก่ที่มีจงอยปาก ข้อเสียของการตัดแต่งจงอยปากได้แก่ความเครียดระยะ
สั้น (Davis et al., 2004) ตลอดจนความเจ็บปวดระยะสั้นตามหลังการตัดแต่งจงอยปาก และบางทีก็ยาวนาน (Kuenzel, 2007) 
เพราะว่าต้องปรบัพฤตกิรรมการกนิอาหารของจงอยปากรปูร่างใหม่ ประสทิธภิาพการกนิจงึลดลงตามหลงัการตดัแต่ง  ข้อดขีอง
สวัสดิภาพ ได้แก่ การลดความตาย การลดการถูกถอนขน การถูกจิกและการตีกันเอง การมีสภาวะขนดีขึ้น ความเครียดระยะ
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ยาวลดลง และมีความกลัวและการหงุดหงิดลดลง ข้อดีต่อสวัสดิภาพใช้ได้กับฝูงที่มีปฏิกิริยาต่อกัน ขณะที่ข้อเสียทางสวัสดิภาพ
เกดิกบัไก่แต่ละตวัทีจ่งอยปากของมนัได้รับการตดัแต่ง (Hester and Shea-Moore, 2003) เชือ้สายทางพันธกุรรมทีม่คีวามก้าวร้าว
แตกต่างกนัและความต้องมกีารตดัแต่งจงอยปากแต่ละตวั (Craig, 1992) โดยส่วนใหญ่การคดัเลอืกทางพนัธกุรรมมปีระสทิธภิาพ
ในการลดหรือก�าจัดการจิกขนและการบาดเจ็บจากจงอยปาก (Craig and Muir, 1993, 1996; Muir, 1996) และการคาดคะเน
เพื่อการอยู่รอดเสนอแนะว่ามีการปรับปรุงโอกาสการมีชีวิตรอดภายหน้าด้วยการคัดเลือกทางพันธุกรรมเป็นอย่างดี (Ellen et 
al., 2008) ดังนั้น เมื่อท�าได้ควรใช้สายพันธุ์สัตว์ที่ตัดแต่งจงอยปากเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องตัดเลย ถึงแม้ว่าการตัดแต่งจงอย
ปากมเีหตผุลสมควรส�าหรบัสายพนัธุส์ตัว์ ทีม่แีนวโน้มการจกิขน และสญูเสยีจากการจิกตกีนัอย่างมาก ค�าแนะน�าการจดัการพ่อ
แม่พันธุ์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่บ่งชี้วิธีการตัดแต่งจงอยปาก เพื่อลดข้อเสียเหล่านี้ ควรท�าการตัดแต่งจงอยปากเมื่อไก่อายุ 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�าเป็นต้องตัดแต่งครั้งที่สองเนื่องจากมีการงอกกลับมาของจงอยปาก แนะน�าให้ท�าการตัดแต่งก่อนไก่มีอายุ 8 สัปดาห์เพื่อ
หลีกเลี่ยงการลดผลผลิตไข่ (Andrade and Carson, 1975)

	 ไก่พันุธ์เนื้อ	มักไม่ต้องท�าการตัดแต่งจงอยปากในไก่กระทงอายุน้อยท่ีเลี้ยงเพื่อการผลิตเน้ือ ส�าหรับพ่อแม่พันธุ์ไก่
กระทง การตัดแต่งจงอยปากแต่เนินๆ ก่อนอายุ 10 วัน มักเพียงพอเพื่อการควบคุมการจิกขนและการจิกตีกันในฝูงพ่อแม่พันธุ์

	 ไก่งวง	การตัดแต่งจงอยปากของไก่งวง เป็นวิธีการจัดการมาตรฐาน  ความจ�าเป็นต้องท�าการตัดแต่งจงอยปากและ
การตอบสนองของพวกมันมีความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ไก่งวง (Noble et al., 1994) และเพศ (Denbow et al., 1984; 
Cunningham et al., 1992)  การตัดแต่งจงอยปากแบบโค้ง ณ เวลาที่ฟักออกมาเป็นตัวมีประสิทธิภาพในการลดการบาดเจ็บดัง
กล่าว ส�าหรบัไก่งวงสายพนัธุซ์ึง่แสดงอบุตักิารของการบาดเจบ็จากจงอยปากสงู (Noble et al., 1994) การตดัแต่งจงอยปากแบบ
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�าเสร็จหลังการฟักออกจากไข่ไม่นานนัก 
ไม่เบีย่งเบนสมรรถภาพหรอืพฤตกิรรมของไก่เพศผูส่้งตลาด เปรยีบเทยีบกบัตวัควบคมุทีไ่ม่ตดัแต่งจงอยปาก และลดการสญูเสยี
จากการจิกเมื่อจงอยปากงอกคืนไม่เกิดขึ้นด้วย (Kassube et al., 2006; Noll and Xin, 2006) แนะน�าการตัดแต่งจงอยปากแบบ
โค้ง 1.5 ม.ม. หน้ารูจมูกหรือการตัดแต่งจงอยปากด้านบนเมื่ออายุ 11 วัน เพื่อป้องกันการจิกตีกันของไก่งวงหลายสายพันธุ์ซึ่ง
แสดงอุบัติการของการบาดเจ็บจากจงอยปากอัตราสูงมาก
	 เป็ด	 การจิกขนเป็นพฤติกรรมของเป็ดที่เกิดได้บางครั้งและอาจควบคุมด้วยการตัดขอบแข็งของปากด้านบนบางส่วน 
หรือการยับยั้งการงอกของขอบด้วยการใช้ความร้อน (Dean, 1982; Gustafson et al., 2007) ถ้าไม่ท�าการควบคุม การจิกขน
ท�าให้รูขุมขนของหาง ปีกและหลังเสียหาย และขนคลุมตัวและขนอ่อนหลุดร่วง การจี้ท�าเฉพาะปลายปากให้ไหม้เกรียมเท่านั้น 
(เปรยีบเทยีบกบัการตดัแต่งด้วยใบมีดร้อนร่วมกบัการจีใ้ห้ไหม้) อาจเป็นการตกแต่งจงอยปากของเป็ดปักกิง่ทีน่่าพงึพอใจมากกว่า 
เพราะว่ามกีารเพิม่น�า้หนกัตวัตามหลังการตดัแต่งมากกว่า และมกีารเปลีย่นแปลงรปูร่างของจงอยปากเพียงเลก็น้อย (Gustafson 
et al., 2007) 
 การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ตัดแต่งจงอยปากส�าหรับสัตว์ปีกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เป็นความจ�าเป็น 
อย่างย่ิง  บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการตัดแต่งจงอยปากควรได้รับการฝึกวิธีด�าเนินการอย่างถูกต้องเฉพาะสัตว์แต่ละชนิดเพื่อใช้ 
ในการตัดแต่งจงอยปาก

การตัดแต่งนิ้วตีน
 เพราะว่าขนาดและน�้าหนักของสัตว์ปีกสัมพันธ์กับความแหลมคมของนิ้วตีนของพวกมัน ไก่กระทงพ่อพันธุ์และไก่งวง
ส่งตลาดมักได้รับการตัดแต่งนิ้วบางนิ้วเพ่ือป้องกันพวกมันจากการท�าให้แม่ไก่บาดเจ็บระหว่างการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติหรือ
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ไก่ตัวอื่นในเล้า  ควรท�าการตัดแต่งนิ้วตีนเมื่ออายุ 1 วันโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและการจ้ีห้ามเลือดท่ีกระดูกช้ินท่ีสามของนิ้วที่
เกี่ยวข้อง ยังใช้การให้พลังงานไมโครเวฟที่ปลายนิ้วเพื่อจ�ากัดการเจริญของเล็บตีนด้วย และท�าโดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่โรงฟัก  วิธี
ไมโครเวฟในไก่ไม่ท�าให้เพิ่มความเครียดหรือการตื่นกลัว (Wang et al., 2008) การให้มีแถบฝนเล็บหรือพื้นแข็งอาจช่วยควบคุม
เล็บไม่ให้งอกยาวเกินไปและลดความจ�าเป็นต่อของการตัดกรงเล็บ  การตัดแต่งน้ิวเพื่อจุดประสงค์ของการท�าเคร่ืองหมายไม่
เหมาะสมและไม่ควรท�า

	 ไก่สายพันธุ์ไข่	พบว่าไก่พันธุ์เลกฮอร์นที่เพิ่งฟักออกมาซึ่งได้รับการตัดกรงเล็บด้วยการใช้พลังงานไมโครเวฟมีอัตรา
การตายมากกว่า และลดการกินอาหารและน�้าหนักตัวระหว่างช่วงที่ไก่รุ่นเจริญเติบโตเร็ว การตัดแต่งกรงเล็บเป็นผลให้เท้ากาง
ออกน้อยลงท�าให้น้ิวของไก่รุน่บางตวัลอดลงไปในช่องตาข่ายของพืน้กรง แรงกดของแผงระหว่างนิว้ตนีท�าให้หนงัก�าพร้าของตนี
ของไก่รุ่น 24 ตัวของฝูง 1,200 ตัว เกิดการแยกออก (Honaker and Ruszler, 2004) Compton และคณะ (1981a,b) รายงาน
ผลเช่นเดยีวกนั เมือ่มกีารใช้ใบมดีร้อนเพือ่ลดความยาวของกรงเลบ็ และเสนอว่าการเคลือ่นไหวของไก่บนกรงลวดอย่างล�าบาก
จนกระทั่งนิ้วตีนยาวขึ้นเพียงพอ ที่ตีนแผ่ออกบนพื้นกรงลวด ผลเหล่านี้เสนอว่าไม่แนะน�าการตัดแต่งกรงเล็บของไก่สายพันธุ์ไข่

	 ไก่กระทงพ่อพนัธุ ์เมือ่ใช้ไก่เพศผูส้ายพนัธกุรรมเฉพาะในการแพร่ขยายพนัธุต์ามธรรมชาต ิอาจพจิารณาการปฏบิตัิ
เพื่อตัดแต่งนิ้วตีนเฉพาะบางนิ้ว (นิ้วด้านในและเล็บของนิ้วติ่ง) เมื่ออายุหนึ่งวัน การตัดแต่งนิ้วตีนของพ่อพันธุ์ช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บของไก่เพศเมียระหว่างการผสมพนัธุต์ามธรรมชาต ิ อย่างไรกด็ไีม่มหีลกัฐานท่ีแสดงว่าการตดัแต่งน้ิวตนีอาจท�าให้ความ
สามารถการผสมพันธุข์องไก่เพศผูเ้ลวลง (Ouart, 1986) ไม่ปรากฎว่าการก�าจดักรงเลบ็หนึง่นิว้ท�าให้เกดิความเจบ็ปวดอย่างเร้ือรงั
แต่อย่างใด (Gentle and Hunter, 1988) ส�าหรับสายพันธุ์ตามพันธุกรรมที่มีเดือยยาว อาจตัดปุ่มเดือยที่ขาด้านหลังของไก่เพศ
ผู้ออกเมือ่ไก่มอีายหุนึง่วนัโดยการใช้ลวดร้อน นยิมการใช้สายพนัธุต์ามพนัธกุรรมทีม่เีดอืยสัน้มากกว่าการตดัเดอืย สายพนัธ์ุพ่อ
แม่พันธุ์ไก่กระทงที่เลี้ยงเป็นการค้าส่วนใหญ่ไม่จ�าเป็นต้องตัดเดือยออก
	 ไก่งวง	การตดัแต่งนิว้เป็นวธิปีฏบิตักิารจดัการทีท่�าอย่างแพร่หลายในการผลติไก่งวง จ�านวนทีต่ดันิว้ตนีต่อตนีหนึง่ข้าง
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 ซึ่งเป็นระยางเพื่อความสวยงามของไก่เพศผู้ท่ีโตเต็มวัย งวงอาจถูก
ขยุ้มโดยไก่ตัวอื่นในระหว่างการต่อสู้ และอาจเกิดบาดแผลหรือท�าให้เสียหาย  การแตกแยกของผิวหนังของงวงเป็นประเด็น
สุขภาพ (เช่น โรค erysipelas) ของไก่งวงอายุมากกว่า (โตเต็มวัยหรือพ่อพันธุ์) หรือไก่ทั้งหลายที่เลี้ยงในทุ่งหรือแปลง ข้อมูล
รวบรวมจากภาคอตุสาหกรรมแสดงว่าการตดังวงในไก่งวงเพศผูม้โีอกาสการลดความตายทีม่คีวามเป็นไปได้มากกว่า (Carver et 
al., 2002) สามารถตัดงวงของไก่งวงเพศผู้ ที่เพิ่งฟักออกมาใหม่ เพื่อลดการบาดเจ็บและโอกาสการติดเชื้อ โดยการตัดเล็มหรือ
บี้งวงให้หลุดออกจากขั้วของมันที่หัว  ถ้าต้องท�าการก�าจัดงวงออก ควรท�าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้หลังจากการฟัก (มักท�าที่
เล้าฟัก) และเมื่ออายุไม่เกิน 3 สัปดาห์ (Berg and Halverson, 1985; Clayton et al., 1985; Parkhurst and Mountney, 1988) 
การตัดงวงหลังจากอายุ 3 สัปดาห์ท�าได้โดยการเล็มออก (Scanes et al., 2004) แต่ไม่แนะน�าถ้าสัตวแพทย์ไม่เห็นชอบด้วย 
(Clayton et al., 1985) เพราะงวงจะเจริญใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีเลือดมาเลี้ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไก่งวงเพศผู้

การตัดหงอนและเหนียงออกบางส่วน

 การตดัหงอนและเหนียงของไก่ออกบางส่วน อาจเป็นความจ�าเป็นถ้าเลีย้งไก่อยูใ่นกรง  หงอนและเหนยีงสามารถเกีย่ว
ช่องลวดตาข่ายหรือที่ให้อาหาร หลังจากท่ีหงอนและเหนียงโตขึ้นมาก (Card and Nesheim, 1972; Fairfull et al., 1985)  
การตัดหงอนและเหนยีงไก่เพศผูมั้กท�ามากกว่า เพราะโครงสร้างเหล่าน้ีของเพศผูม้ขีนาดใหญ่กว่า การตดัหงอนหรอืการตดัหงอน
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ออกบางส่วนควรเป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น เมื่อไม่สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือสภาพที่อยู่เพื่อป้องกันหงอนหรือเหนียง
ฉีกขาดหรือเสียหาย
 ควรใช้กรรไกรผ่าตัด ใบมีดผ่าตัด หรือเครื่องตัดจ้ีด้วยความร้อน/การศัลยกรรมด้วยคลื่นวิทยุเพ่ือการตัดหงอนและ
เหนียงอย่างสมบูรณ์โดยมีเลือดออกน้อยที่สุดและมีผลระยะยาวอย่างดีเยี่ยม (Bennett, 1993; 1994) สามารถฆ่าเชื้อกรรไกร
และใบมดีเพือ่ลดความเส่ียงการติดต่อเช้ือระหว่างไก่ เพ่ือการตดัหงอนและเหนยีงบางส่วนออกในระยะเวลาสองสามวนัแรกหลงั
ฟักเป็นตัว

การตัดปีก
 โดยส่วนใหญ่ใช้การศลัยกรรมตดัปีก ท�าการตดัปลายปีกซึง่มขีนอนัดบัแรกเจรญิออกมา หรอืการตดัเส้นเอน็ในสตัว์ปีก
จ�าพวกนกเพื่อการแสดง ท�าให้พวกมันไม่สามารถบินได้อย่างถาวร ไม่แนะน�าการตัดปลายปีกเพื่อเป็นวิธีการลดการบินของไก่ 
ไก่กระทง และเป็ดที่ใช้ส�าหรับการวิจัยและการสอน  ถ้าการบินเป็นปัญหา อาจตัดเล็มขนปฐมภูมิของปีกข้างใดข้างหนึ่ง

การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขน
 ในไก่ ตามปกติมีการผลัดขนอุยก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ ด้วยการผลัดขนตามธรรมชาติ การผลัดขนเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หลงัการเจรญิพนัธ์ุด้วย และมกัเกีย่วข้องกบัการหยดุผลติไข่ชัว่คราว ซึง่อาจจะกนิเวลานานและหลดุออกพร้อมกนักบัสตัว์ตวัอ่ืน
ในฝูง การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขนส�าหรับท�าให้ฝูงไก่ไข่เป็นสาวอีกครั้งเพื่อยืดอายุแม่ไก่ไปอีก 2 หรือ 3 รอบของการผลิต การผลัด
ขนกลายเป็นวธิดี�าเนนิการตามปกตสิ�าหรบัไก่ไข่ท่ีท�าเป็นการค้าและบางครัง้ส�าหรบัแม่พนัธุไ์ก่กระทงและไก่งวง ไก่สายพนัธ์ุไข่ที่
ใช้ซ�้าอีก การผลัดขนลดความต้องการไก่ได้ถึง 47% และด้วยเหตุนั้นจึงลดความจ�าเป็นเพื่อกระบวนการ การปฏิบัติ หรือขจัด
สัดส่วนจ�านวนแม่ไก่ที่ใช้ การท�าให้ฝูงไก่เป็นสาวอีกครั้งยังป้องกันการฆ่าลูกไก่เพศผู้เพิ่มขึ้นหนึ่งล้านตัวต่อปีอีกด้วย ข้อดีอื่นๆ 
ของการผลัดขนได้แก่ การมีขนใหม่ ดังนั้นจึงปรับปรุงการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายหลังจากการผลัดขน ปรับปรุงการมีชีวิต
รอดและคุณภาพของไข่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ผลัดขน (Bell, 2003)

	 ไก่สายพนัธ์ุไข่	ใช้วิธดี�าเนนิการหลายอย่างเพือ่เหนีย่วน�าการผลดัขนได้แก่ 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) ใช้วธิดี�าเนนิการเหล่านีร่้วมกบัการลดวงจรเวลามดืสว่างในแต่ละวนั วธิเีหล่านีท้�าให้ไข่หยดุผลติพร้อมกับการ
ลดน�้าหนักตัวและขนหลุด เพ่ือท�าให้ประสบผลส�าเร็จกลับมาผลิตไข่ มีขนขึ้นและน�้าหนักขึ้นโดยการให้อาหารสูตรท่ีออกแบบ
เพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนะส�าหรับแม่ไก่ไม่วางไข่โดยเร่งให้ขนขึ้น (Bell, 2003)
 จนกระทัง่ปี 2000 มักใช้วธิดี�าเนนิการเพือ่เหนีย่วน�าการผลดัขน คอื การงดอาหาร 4 ถงึ 14 วนัโดยไม่จ�ากดัน�า้ (Yousaf 
and Chaudhry, 2008) การงดอาหารท�าให้รังไข่หยุดท�างานเป็นความเครียด (Alodan and Mashaly, 1999; Kogut et al., 1999; 
Davis et al., 2000; Kuenzel, 2003) น�าไปสู่การเพิ่มอัตราการตายในช่วงสองสัปดาห์แรกของการผลัดขน (Bell, 2003)  แม่ไก่มี
ความหวาดกลวัมากขึน้ในช่วงอดอาหารเพ่ือให้ผลัดขน เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนและหลงัการผลดัขน (Anderson et al., 2007) 
มีการหงุดหงิดอย่างชั่วคราว (Duncan and Wood-Gush, 1971) ดังแสดงโดยการสังเกตพบการเพิ่มความก้าวร้าวปานกลาง ใน
วันแรกของการงดอาหารในแม่ไก่ที่ท�าให้ผลัดขนเมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมท่ีให้อาหารเต็มท่ีไม่ผลัดขน (Webster, 2000) 
ความก้าวร้าวที่แสดงออกภายในสิ้นวันแรกและท�าให้ผลัดขน 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
 แม่ไก่ท�าให้ผลดัขนเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตัวควบคมุไม่ผลดัขนมกีารลดของมวลโครงกระดกู (Mazzuco and Hester, 
2005a) ภูมคุ้ิมกนั (Holt, 1992a) helper T cells (CD4+ T cells, Holt, 1992b) และ การเกบ็กนิสิง่แปลกปลอมโดยเซลล์ heterophil 
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(Kogut et al., 1999) นอกจากนี้ แม่ไก่ที่ท�าให้ผลัดขนมีผลให้มีเชื้อ 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�าไส้ (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�าให้ผลัดขนได้ตามแนวขนานภายใต้สภาวะที่จ�าลองขึ้น (Holt and Porter, 1992b; 
Holt, 1995; Holt et al., 1998) ขณะที่ในการจัดการจริงพบการเพิ่มขึ้นของเชื้อ Salmonella ในสภาพแวดล้อมทั้งในแม่ไก่ที่ผลัด
และไม่ผลัดขน (USDA, 2000; Murase et al., 2001)
 การสนองตอบต่อวิธีทางเลือกของการอดอาหาร แม่ไก่ที่ท�าให้ผลัดขนโดยวิธีที่ไม่งดอาหารแสดงสมรรถภาพหลังการ
ผลัดขน (ผลผลิตไข่ น�้าหนักไข่ 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�าไส้ และการปนเปื้อนของอวัยวะภายในแม่ไก่ที่ได้รับเชื้อ SE ลดลง (Holt et al., 
1994; Seo et al., 2001) และความหนาแน่นของเกลือแร่ในกระดูกดีขึ้น (Mazzuco and Hester, 2005b; Mazzuco et al., 2005) 
ถงึแม้ว่าโปรแกรมการใช้วธิไีม่งดอาหาร (เมลด็ข้าวสาลปีานกลาง หรอื เมลด็ข้าวสาลปีานกลาง/ข้าวโพดรวมกนั) เมือ่เปรยีบเทียบ
กับแม่ไก่ที่ผลัดขนโดยอดอาหาร การมีเชื้อ Salmonella ในสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นในห้องเลี้ยงไก่ระหว่างการอดอาหาร แต่ไม่มี
ในห้องเลี้ยงไก่ผลัดขนที่ได้รับเมล็ดข้าวสาลีปานกลาง (Murase et al., 2006) ปริมาณเชื้อ Salmonella ในมูลไม่เพิ่มขึ้นในช่วง
โปรแกรมการผลัดขนโดยไม่งดอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนผลัดขนและหลังการผลัดขน โดยท่ีอุบัติการการพบเชื้อ 
Salmonella มีน้อยที่สุดระหว่างระยะการผลัดขน (Li et al., 2007)  Biggs และคณะ (2004) ได้รายงานว่าไม่พบความแตกต่าง
ของพฤตกิรรมทางสังคมระหว่างแม่ไก่ทีอ่ดอาหารและแม่ไก่ซึง่อยูใ่นโปรแกรมการผลดัขนโดยไม่งดอาหาร ผลเหล่านีท้ีม่ต่ีอความ
ต้านทานต่อเชื้อ Salmonella มากขึ้นและปรับปรุงความหนาแน่นโครงกระดูกดีขึ้นเสนอว่า ควรใช้วิธีบังคับให้ผลัดขนด้วยการไม่
งดอาหารดีกว่ามาตรการการผลัดขนด้วยการอดอาหารแบบดั้งเดิม ระหว่างการผลัดขนโดยไม่งดอาหารแม่ไก่ควรได้รับตรวจดู
สขุภาพ อตัราความตายและน�า้หนกัตวั ไม่แนะน�าการงดหรอืการจ�ากดัน�า้ซึง่สามารถน�าไปสูค่วามตายโดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่าง
สภาพอากาศร้อน

	 พ่อแม่พันธุ์ไก่กระทง	พ่อแม่พันธุ์ไก่งวง	และพ่อแม่พันธุ์เป็ด	การบังคับให้ผลัดขนมักท�าเป็นครั้งคราวในฝูงแม่
พันธุ์ด้วยวิธีการงดอาหาร (Leeson and Summers, 1997) วิธีการให้ผลัดขนของเป็ดแม่พันธุ์เหมือนกันกับวิธีที่ใช้กับไก่กระทง 
ไม่เคยมีรายงานวิธีการท�าให้ผลัดขนโดยไม่งดอาหารในฝูงแม่พันธุ์
 

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

บทที่ 4 อ้างถึงการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�าหรับข้อมูลเรื่องการเพิ่มพูนส�าหรับสภาพแวดล้อมของสัตว์ปีก

การจับและการขนส่ง

บทที่ 5 อ้างถึงการจับและการขนส่ง ส�าหรับข้อมูลเรื่องการจับและการขนส่งสัตว์ปีก

ข้อควรค�านึงเป็นกรณีพิเศษ

สัตว์ปีกที่ได้รับการแปลงพันธุกรรม
 จนถงึปัจจบุนั ยงัไม่มีความต้องการเป็นพิเศษใดๆ ส�าหรับสตัว์ปีกทีเ่ปลีย่นจีน หรอืท�าการโคลน เลีย้งดสูตัว์ปีกทีเ่ปลีย่น
จีนด้วยวิธีเดียวกันกับสัตว์เลี้ยงแบบดั้งเดิม ยกเว้นการจัดท�าทางพันธุกรรมมีผลกระทบต่อความจ�าเป็นของสัตว์ ในอนาคตสัตว์
ปีกที่เปลี่ยนจีนอาจมีความต้องการพิเศษ (เช่น สัตว์ปีกท่ีมีการแทรกจีนเฉพาะ) และควรดูแลพวกมันตามพื้นฐานลักษณะทาง
พันธุกรรมและลักษณะภายนอกที่แสดงออกมากกว่าการท�าตามพื้นฐานเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อพัฒนาพวกมัน
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	 ศัลยกรรม
ศลัยกรรมเปิดช่องอกและช่องท้องทัง้หมดต้องท�าการวางยาสลบ  การตอนหรอืการตดัลกูอณัฑะเป็นวธิกีารผ่าตดัทีร่กุล�า้อวยัวะ
ภายในจึงต้องวางยาสลบ  ดูบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์เกษตรซึ่งเกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมสัตว์ทดลอง

	 สัตว์ปีกชนิดอื่นๆ	
Gaunt และ Oring (1999) และสภาการดูแลสัตว์แห่งแคนาดา (1984, 2008) เสนอค�าแนะน�าเรื่องการดูแลและการใช้ นกป่า นก
พิราบและนกน�้าที่ไม่เป็นสัตว์เลี้ยง นกหงส์หยก และนกกระทาพันธุ์ Parkhurst และ Mountney (1988) มีค�าแนะน�าการดูแล
ส�าหรับห่าน นกกระทาพันธุ์ Coturnix นกกระทาพันธุ์ Bobwhite นก chukar partridge ไก่ฟ้า ไก่ต๊อก (guinea fowl) นกยูง นก
พิราบและหงษ์  คณะกรรมการประจ�าการของอนุสัญญาแห่งยุโรปเพื่อการพิทักษ์สัตว์ที่เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ฟาร์ม (1997) ให้
ค�าแนะน�าและมาตรฐานข้ันต�่าส�าหรับสวัสดิภาพของนกกระจอกเทศและนกอีมู  ค�าแนะน�าจากประเทศนิวซีแลนด์ (Animal 
Welfare Advisory Committee, 1998) ให้บรรทัดฐานการดูแลนกที่บินไม่ได้ (ratites) เอกสารอ้างอิงเหล่านี้ไม่รับรองแต่ให้ใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงเท่านั้น

การุณยฆาต

 วิธีการุณยฆาตและการช�าแหละสัตว์ปีกที่เหมาะสมครอบคลุมในบทที่ 2 การดูแลสุขภาพสัตว์ และ บรรทัดฐานของ
การการุณยฆาตโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งอเมริกา (AVMA) (AVMA, 2007)  เพื่อวัตถุประสงค์ของการการุณยฆาต  สมาคมฯ 
ยอมรับการให้ยาบาบทิเูรต ยาสลบชนดิสดูดม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอ็กไซด์ การยงิด้วยปืน (นกเลีย้งปล่อย
เท่านัน้) และการท�าให้สลบตามด้วยการกรีดให้เลือดออกหมดตวั และยอมรบัอย่างมเีงือ่นไขต่อการใช้ก๊าซไนโตรเจนและอาร์กอน 
การเคลื่อนกระดูกคอให้หลุดและการบดให้แหลก  ควรมั่นใจว่าวิธีการุณยฆาตท�าให้สัตว์ตายและเลือกโดยค�านึงถึงข้อก�าหนด
พิเศษใดๆ ของโปรโตคอลการทดลอง ดังนั้นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่สูญเสีย
 ยอมรบัสารทีท่�าให้สลบต่างๆ และสามารถฆ่าสตัว์ปีกส่วนใหญ่ให้ตายอย่างรวดเรว็และอย่างมมีนษุยธรรมด้วยการให้
ยาบาบิทูเรตฉีดเข้าหลอดเลือดด�า
 อาจใช้การรมก๊าซที่เป็นสารส�าหรับการุณยฆาต เมื่อเกี่ยวข้องกับสัตว์จ�านวนมาก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะ
ปิด บรรยากาศทีม่คีาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากโดยทีม่หีรอืไม่มอ๊ีอกซเิจนท�าให้สตัว์สลดัหวัและหายใจลกึแต่หลกัฐานทาง
วิทยาศาสตร์ระบุว่าพฤติกรรมเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้องกับความเครียด การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเหล่าน้ีไม่ได้เป็นผลจากการ
ระคายเคืองของเยือ่บโุพรงจมกูหรอืคอเพราะสิง่เหล่านีเ้กดิทีร่ะดับคาร์บอนไดออกไซด์ทีต่�า่กว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่ของการรบัรูข้องเส้น
ประสาท trigeminal ซึ่งมีค่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ 40 ถึง 50% บนพื้นฐานการศึกษาการตอบสนองของเส้นใยประสาทใน
ไก ่(McKeegan, 2004)  นอกจากนีถ้ึงแม้ว่าสตัว์ปีกสามารถรบัรู้บรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมากและอาจแสดง
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�าให้หมดความรู้สึกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ 30% ในอากาศ หรือ
น้อยกว่าถ้าให้เวลาพอเพียง (Webster and Fletcher, 2001; Gerritzen et al., 2004, 2006) และความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์
สงูกว่า 50% ฆ่าสตัว์ปีกโตเตม็วยัได้อย่างรวดเรว็ (Raj and Gregory, 1990, 1994) ไม่จ�าเป็นต้องวดัความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์
อย่างใกล้ชิดเมือ่ท�าการณุยฆาต อย่างไรกต็าม กระบวนการสงัเกตเป็นสิง่ส�าคญัและควรเพิม่คาร์บอนไดออกไซด์เม่ือจ�าเป็นเพือ่
ท�าให้มั่นใจว่าความตายบรรลุผลโดยปราศจากความล่าช้า ถึงแม้ว่าการุณยฆาตของสัตว์ปีกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้ม
ข้นสงู (60–80%) เป็นไปอย่างรวดเรว็ วธินีีม้แีนวโน้มส่งเสรมิการขยบัปีกอย่างรนุแรงหลงัการเสยีการทรงตวั ถงึแม้ว่าสตัว์ปีกไม่รู้
สกึตวัเมือ่สิง่นีเ้กิดข้ึน (Raj et al., 1990) ภาพท่ีเกดิขึน้สามารถท�าให้ผูส้งัเกตการณ์รูส้กึขดัแย้ง  การชักน�าให้เกดิการหมดสตอิย่าง
ช้าๆ ด้วยให้คาร์บอนไดออกไซด์ระดบัต�า่ท�าให้สตัว์ปีกสลมึสลอืและลดการชกัหลงัการเสยีการทรงตวัได้อย่างมาก (Webster and 
Fletcher, 2001) ลกูไก่และลกูไก่งวงทีถ่กูฟักออกมาใหม่มคีวามทนทานอย่างมากต่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดงันัน้ควรใช้ความ
เข้มข้น 60 ถึง 70% เพื่อฆ่าสัตว์เหล่านี้ (AVMA, 2007)
 พบว่าการขาดอากาศด้วยใช้ก๊าซอาร์กอนหรือไนโตรเจน หรือส่วนผสมของก๊าซเหล่านี้กับคาร์บอนไดออกไซด์มี
ประสิทธิภาพและลดความเครียดลง แต่ควรรักษาก๊าซออกซิเจนที่มีหลงเหลืออยู่ให้ต�่ากว่า 2% (Raj, 1993; Raj and Gregory, 
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1994; Raj and Whittington, 1995; McKeegan et al., 2006) การขาดอากาศเป็นสาเหตุการชัก  กระพือปีกอย่างรุนแรงหลัง
จากเสียการทรงตัว  เม่ือท�าให้ขาดอากาศควรให้ก๊าซถึงความเข้มข้นสุดท้ายอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการเดินโซเซใน
สัตว์ที่ยังรู้สึกตัว (Woolley and Gentle, 1988; McKeegan et al., 2006)
 เป็นสิง่ยอมรบัได้ถ้าบคุคลทีไ่ด้รบัการฝึกอย่างถกูต้องท�าการเคลือ่นกระดกูคอสตัว์ให้หลดุโดยปราศจากการท�าให้สลบ
หรอืการวางยาสลบ เมือ่ต้องท�าการณุยฆาตสตัว์ปีกขนาดเลก็จ�านวนน้อย  เมือ่มบีคุลากรผูม้ปีระสบการณ์พอเพยีงในระยะเวลา
หนึ่งสามารถท�าการุณยฆาตสัตว์ปีกจ�านวนมากด้วยการเคลื่อนกระดูกคอให้หลุด ตราบที่หลีกเลี่ยงการอ่อนล้าของผู้ปฏิบัติ ไม่
แนะน�าการเคลื่อนกระดูกคอให้หลุดกับสัตว์ปีกขนาดใหญ่ เช่น ไก่งวงและเป็ดโตเต็มวัย หรือเมื่อต้องให้คนหนึ่งคนต้องฆ่าสัตว์
ปีกจ�านวนมาก  ควรตรวจสอบกระดกูคอของสตัว์ปีกขนาดเลก็ตามหลงัการเคลือ่นกระดกูคอให้หลดุว่ามกีารหลดุของกระดกูสนั
หลังเพื่อมั่นใจว่าได้ท�าการด�าเนินการอย่างถูกต้อง มีอุปกรณ์ปืนยิงสลักให้หมดสติเพื่อการการุณยฆาตสัตว์ปีกขนาดใหญ่ เช่น 
ไก่งวงและเป็ดโตเต็มวัยสามารถท�าโดยผู้ปฏิบัติที่มีความช�านาญ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางกระสุน มวลและความเร็ว และมุมการ
เล็งอย่างเหมาะสม (Raj and O’Callaghan, 2001) การจับบังคับหัวโดยผู้จับสัตว์ปราศจากการรบกวนเป็นข้อกังวลหลักของการ
ใช้ปืนยิงสลัก ดังนั้นจ�าเป็นต้องพิจารณาประเด็นความปลอดภัยและการบังคับสัตว์ การท�าให้ตายท้ังการเคลื่อนกระดูกคอให้
หลุดและใช้ปืนยิงสลักมีการชักกระพือปีกอย่างรุนแรงตามมา ใช้คีม Burdizzo ที่มีขอบแบนเพื่อหนีบเนื้อเยื่อโดยบุคลากรผู้ผ่าน
การฝึกฝนเพื่อการุณยฆาตสัตว์ปีกขนาดใหญ่โดยเฉพาะไก่งวงขนาดใหญ่ท่ีมีอายุมากกว่า 10 สัปดาห์ จะต้องท�าให้สัตว์หมด
ความรู้สึก (เช่น การท�าให้สลบ หรือการวางยาสลบ) ก่อนการหนีบกระดูกสันหลังช่วงคอด้วยคีมหนีบ
 ท�าลายตัวอ่อนในไข่โดยการแช่เย็นหรือแช่แข็งที่อุณหภูมิ 4°ซ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (European Commission, 1997)  
การตัดหัวหรือการให้ยาสลบเกินขนาดเป็นวิธีที่เหมาะสมส�าหรับตัวอ่อนซึ่งท�าเพื่อวัตถุประสงค์การทดลอง การบดให้แหลก 
ในเครื่องบดที่ออกแบบเฉพาะเป็นเครื่องจักรที่มีใบมีดหมุนพิจารณาว่าเป็นวิธีท่ีมีมนุษยธรรมส�าหรับการฆ่าตัวอ่อนและลูกไก่
เกิดใหม่ด้วย ลูกไก่ถูกบดแหลกอย่างรวดเร็วโดยเครื่องบดซึ่งท�าให้ตายโดยทันที (Bandow, 1987; American Association  
of Avian Pathologists, 2005)

การช�าแหละซาก
 การช�าแหละสัตว์เข้าสู่กระบวนการห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ต้องปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับข้อก�าหนดดังได้แจกแจงไว้
ใน กฎหมายการช�าแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรมของรัฐบาลกลาง (Code of Federal Regulations, 1987) ควรออกแบบและ
จัดการบริเวณที่มีกระบวนการช�าแหละสัตว์ปีกเพื่อลดความไม่สบายและความเครียดของสัตว์ (Nijdam et al., 2005) ผู้จัดการ
หรอืผู้รบัผิดชอบควรผ่านการฝึกอบรมอย่างเช่ียวชาญในการช�าแหละสตัว์ และมคีวามรบัผดิชอบต่อการฝึกอบรมบคุลากรทัง้หมด 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาอย่างรับผิดชอบและมีมนุษยธรรม
 ควรระบายอากาศบรเิวณทีเ่กบ็สตัว์ก่อนเข้ากระบวนการอย่างพอเพยีง และป้องกนัจากอณุหภมูสิงูเกนิและภมูอิากาศ
เลวร้าย เช่น ลมแรง ฝน แผ่นน�า้แขง็บนพืน้ หมิะ และลกูเหบ็ ควรตรวจสตัว์เมือ่มาถงึเพือ่ให้มัน่ใจว่าไม่มกีารบาดเจบ็หรือทรมาน
จากความเครียด ที่เกิดจากความร้อนหรือความเย็น  ควรท�าการุณยฆาตสัตว์ที่บาดเจ็บที่มีอาการความเครียดอย่างรุนแรงหรือ
ช�าแหละโดยทันที  ถ้ามีสัตว์บาดเจ็บจ�านวนมากควรแจ้งผู้จัดการฟาร์มทันที ควรน�าสัตว์ปีกเข้ากระบวนการโดยเร็วเท่าที่ท�าได้  
สัตว์ควรผ่านกระบวนการโดยเร็วที่สุดเมื่อมาถึงโรงช�าแหละ  ควรช�าแหละสัตว์ปีกทั้งหมดภายใน 12 ชั่วโมงของการงดอาหาร
และน�้า การงดอาหารช่วยลดการปนเปื้อนจุลชีพให้มีน้อยท่ีสุดโดยการป้องกันการแตกของทางเดินอาหาร (เช่น กระพุ้งของ
หลอดอาหาร) ระหว่างกระบวนการ ควรตรวจลังขนส่งทุกใบและรถบรรทกุเพือ่ท�าให้มัน่ใจว่าเคลือ่นย้ายสตัว์ปีกได้ถกูเคลือ่นย้าย
หมดแล้ว
 ควรจับสัตว์อย่างระมัดระวังเมื่อย้ายออกจากลัง หรือในกรณีไก่งวงตัวใหญ่ออกจากรถพ่วง ในอาคารท่ีมีสายพาน
อัตโนมัติ ควรเกี่ยวสัตว์ปีกเข้าที่โซ่คล้องขาบนสายพานซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สามารถจัดต�าแหน่งท่าทางสัตว์อย่างถูกต้อง
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เช่นกระดูกแตกหักหรือชอกช�้า และลดความไม่สบาย (Gentle and Tilston, 2000) และความเครียด 
ให้มีน้อยที่สุด (Kannan et al., 1997; Debut et al., 2005; Bedanova et al., 2007) ควรมีโซ่คล้องขาขนาดถูกต้องเพื่อป้องกัน
สตัว์หลดุหนแีละความไม่สบาย ควรแขวนขาทัง้สองข้างบนโซ่คล้อง มคีวามสูงของสายพานพอเหมาะเพือ่ด�ารงต�าแหน่งทีถ่กูต้อง
ส�าหรับการท�าให้สลบ ควรใช้วิธีต่างๆ ที่ลดการกระพือปีกให้มีน้อยที่สุด เช่น การใช้กรวย ราวกั้นหน้าอก ม่าน แสงความเข้มต�่า
หรือแสงสีน�้าเงิน การลดเสียง การใช้มือลูบผ่านสัตว์หลังแขวนท่ีโซ่ และการหลีกเล่ียงสายพานท่ีคดงอระหว่างแขวนอยู่กับที่ 
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ท�าให้สลบ ในระบบไม่อัตโนมัติควรมีกรวย (ท่อรูปกรวย) ขนาดเหมาะสม ไม่ควรแขวนสัตว์กลับหัวลงในกรวยหรือคล้องโซ่นาน
เกินกว่า 90 วินาทีก่อนท�าให้สลบ
 ควรท�าให้สตัว์สลบก่อนด้วยวธิทีีใ่ช้ไฟฟ้าหรอืก๊าซ ก่อนท�าให้สตัว์ปีกตายด้วยวธิกีรดีเลอืดออกหมดตวั สตัว์ทีส่ลบแล้ว
อาจรู้สึกตัวตื่นขึ้นอย่างเร็ว ดังนั้น ควรท�าการกรีดเลือดออกหมดตัวทันทีหลังการท�าให้สลบ เพื่อหลีกเลี่ยงการฟื้นจากสลบ เมื่อ
ตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอทั้งสองเส้น เลือดไหลออกหมดตัวท�าให้สัตว์หมดความรู้สึกอย่างรวดเร็ว (Gregory and Wotton, 
1986, 1988) การพิจารณาเรื่องการท�าให้หมดความรู้สึกด้วยไฟฟ้าอภิปรายโดย Gregory และ Wilkins (1989), Bilgili (1992), 
และ Raj และ Tserveni-Gousi (2000) การกระตุ้นด้วยไฟฟ้ายอมรับได้ถ้ากระแสไฟเดินทางผ่านสมองและผ่านหัวใจ บางครั้ง
สัตว์ปีกบางตัวอาจไม่เกิดการสั่นพร้ิวของหัวใจห้องล่างหลังการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ดังนั้นสัตว์ท่ีแสดงอาการของการฟื้นจากการ
สลบควรท�าให้ตายด้วยวิธีการอื่น เช่นการเคลื่อนกระดูกคอ การตัดหัว หรือใช้ก๊าซ
 เครื่องท�าให้สลบด้วยไฟฟ้าซึ่งปรับกระแสไฟอย่างเพียงพอ (Bilgili, 1999) ควรท�าให้สัตว์ปีกหมดความรู้สึกอย่างทันที
ก่อนการตัดคอ เครื่องท�าให้สลบซึ่งยอมรับได้ เช่น เครื่องท�าให้สลบที่บังคับด้วยมือ เครื่องท�าให้สลบด้วยมีด เครื่องท�าให้สลบ
ชนิดแห้ง ประกอบร่วมกนักบัแท่งโลหะหนึง่แท่งหรอืตะแกรงซึง่น�ากระแสไฟฟ้าหรอือ่างน�า้ไฟฟ้า อาจใช้เครือ่งท�าให้สลบทีบ่งัคบั
ด้วยมอืส�าหรบัสตัว์ปีกทีแ่ขวนบนโซ่คล้อง หรอืสตัว์เหล่านัน้ถกูจบับงัคบัอยูใ่นกรวย ขัว้ไฟฟ้าจีท้ีด้่านหนึง่ของหวัระหว่างหกูบัตา 
ควรใช้เครื่องท�าให้สลบกับสัตว์ปีกที่ถูกแขวนจนกระทั่งการกระพือปีกหยุดลง หรือจนกระทั่งขาทั้งสองข้างเกร็งแข็งและยืดคลาย
ออกเมือ่บงัคบัด้วยกรวย เพราะมีประเดน็การใช้อ่างน�า้เพือ่การท�าให้สลบ ควรตัง้ระดบัน�า้ในอ่างเพือ่ให้หัวของสตัว์ทัง้หมดสมัผสั
น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ แนะน�าการใช้เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบควบคุมการไหลของกระแสไฟผ่านอ่างน�้าขณะที่
มีสัตว์ใส่อยู่ อ่างน�้าควรมีความลึกเพียงพอเพื่อป้องกันน�้าไหลล้นและขั้วไฟฟ้าควรยื่นตามความยาวของอ่างน�้า ควรตรวจสัตว์
ปีกที่ออกมาจากอ่างน�้าอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการท�าให้สลบมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของการท�าให้สลบอย่างเพียง
พอได้แก่ขาเหยียดยืดแข็ง การสั่นพริ้วของร่างกายอย่างรวดเร็วและคงที่ ปีกหุบชิดกับร่างกาย ตาเปิดและคอโค้งร่วมกับหัวตั้ง
ขวาง ถ้าเหนีย่วน�าหวัใจหยุดเต้นระหว่างการท�าให้สลบ สตัว์ปีกเกดิอาการอ่อนก�าลงัโดยไม่หายใจหรอืหนงัตาทีส่ามไม่ตอบสนอง 
รูม่านตาขยายกว้างและสัตว์ไม่ตอบสนองต่อการหยิกที่หงอน ควรบ�ารุงรักษาเครื่องมือท�าให้สลบอย่างถูกต้อง (เช่น การซ่อม
บ�ารุงสภาพของอ่างน�้า แท่งเหล็กสายดิน ขั้วต่อต่างๆ) เพื่อให้มั่นใจว่าการท�าให้สลบเพียงพอ
 การให้ก๊าซก่อนการกรีดให้เลือดออก อาจเป็นวิธีการท�าให้สัตว์ปีกหมดความรู้สึกที่มีมนุษยธรรม แต่จ�าเป็นต้องมีการ
วจิยัเพิม่เตมิเพือ่พจิารณาว่าเป็นวิธทีีดี่กว่าหรือไม่ ถ้ารมก๊าซสตัว์ปีกก่อนหรอืทนัทหีลงัย้ายออกจากลงัหรอืรถ สามารถหลกีเลีย่ง
ความเครียดของพวกมันจากการถูกแขวน (Gentle and Tilston, 2000) และช็อคด้วยไฟฟ้าก่อนการท�าให้สลบที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
ชนิดของก๊าซและความเข้มข้นอย่างเหมาะสมส�าหรับการท�าให้สัตว์ปีกสลบได้และเวลาในบทก่อนหน้านี้เรื่องการุณยฆาต
 การกรดีเลอืดออกหมดตัวหลังการสลบควรเร่ิมต้นด้วยการตดัทีด้่านล่างของคอ ทีม่หีลอดเลอืดแดงใหญ่ของคอทัง้สอง
เส้น หรือตัดที่หลอดเลือดแดงและด�าใหญ่ของคอด้านหนึ่ง สัตว์ปีกที่ท�าให้สลบอย่างถูกต้องจะไม่แสดงพฤติกรรม เช่น การกระ
พรบิตา การเคลือ่นไหวของหัวหรือขาอย่างสัมพันธ์กนั หรือความพยายามด้ินให้หลุดออกจากโซ่คล้องขาหรอืกรวยบังคบัระหว่าง
การกรีดให้เลือดออกหมดตัว  พบการเคลื่อนไหวชักกระตุกโดยไม่รู้ตัวบางอย่าง เช่น การกระพือปีกได้เพราะสมองขาดเลือดไป
เลี้ยงอย่างเพียงพอ
 ในบางกรณีการช�าแหละตามกฎของยิวหรือศาสนาอิสลามอาจมีความจ�าเป็น ซ่ึงไม่ยอมให้มีการท�าให้สลบ ส�าหรับ
วัตถุประสงค์นี้ควรใช้มีดคมมาก ที่มีผิวคมมีดตรงซึ่งยาวเป็นสองเท่าของคอเป็นอย่างน้อย ตัดหลอดเลือดแดง หลอดเลือดด�า 
หลอดลมและหลอดอาหาร สามารถใช้ใบมีดกับสัตว์ปีกอย่างมีประสิทธิภาพ การปาดครั้งเดียวอย่างรุนแรงมีประสิทธิภาพที่สุด 
ต้องยอมให้เลอืดไหลออกจากสตัว์หมดก่อนปฏบิตัขิัน้ตอนต่อไป กระบวนการนีค้วรท�าเฉพาะกบัสตัว์ปีกทีจ่บับงัคบัอย่างเหมาะ
สมเท่านั้น เช่นโดยการใช้กรวย ต้องท�าให้สัตว์ปีกหมดสติ (เช่น ไม่กระพริบตาเมื่อจิ้มตา) ภายในเวลาน้อยกว่า 30 วินาที
ตามหลังการกรีดเลือดออกหมดตัว สัตว์ปีกต้องไม่มีการหายใจเมื่อเข้าสู่การลวกน�้าร้อน (USDA, 2008) ต้องตรวจดูสัตว์ปีกเพื่อ
มั่นใจว่าพวกมันตายก่อนเข้าสู่ถังลวกน�้าร้อน ถ้าสัตว์ตัวใดแสดงอาการการรับรู้ความรู้สึกได้ ต้องปลดพวกมันออกจากสายพาน
และท�าให้หมดความรู้สึกโดยทันที
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บทที่ 10 แกะและแพะ

	 กะ (Ovis aries)	 และแพะ	 (Capra hircus)	 เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 ดังน้ันการดูแลพวกมันและการจัดการทั่วไปมัก 
	 เหมอืนกัน	อย่างไรกด็เีพราะว่าพวกมนัป็นสตัว์ต่างชนิด		พฤตกิรรม	การแทะเลม็	การเลอืกอาหาร	การใช้	และคุณลกัษณะ 
	 ทางสรรีวทิยาหลายอย่างของพวกมนัสามารถแตกต่างกนัได้	ดังน้ันการออกแบบโรงเรอืนและการสัตวบาลต้องสอดคล้อง
กับพฤติกรรม	ความต้องการโภชนะ	การใช้และสรีรวิทยาของพวกสัตว์ชนิดนั้น	เพื่อประโยชน์สูงสุด		บุคลากรผู้ดูแลสัตว์เหล่านี้
ควรผ่านการฝึกอย่างด	ีมกีารศกึษา	ประกาศนบีตัรอย่างเหมาะสม	และ(หรอื)	ประสบการณ์อย่างสอดคล้อง	เข้าใจความต้องการ
ต่างๆ	ของสัตว์ตามชนิด	และมีความช�านาญในการสังเกตและการสื่อสารอย่างดี
	 ในหลายประเทศ	มลรัฐ	และเมืองในประเทศต่างๆ	กฎหมายและข้อบังคับอย่างมากมายได้ก�าหนดและบังคับวิธีการ
ปฏิบัติการสัตวบาล	คณะกรรมการการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง	(IACUC)	ของที่นั้นๆ	และประชาชนผู้ใช้แกะและแพะในการ
วิจัยและการสอนควรคุ้นเคยกับกฎหมายและข้อบังคับซึ่งควบคุมวิธีการปฏิบัติการสัตวบาลต่างๆ	 และพวกเขาควรมั่นใจว่า
โปรโตคอลการดูแลและใช้สัตว์ท�าอย่างสอดคล้อง

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

	 อาจผลิตและจัดการแกะและแพะที่ใช้ในการวิจัยและการสอน	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างมาก	รวมถึงโรง
เรือนที่ล้อมรอบอย่างสมบูรณ์หรือเพียงบางส่วน	ทุ่งล้อมรั้ว	ทุ่งกว้าง	และที่ดินห่างไกล	ไม่ว่าสัตว์มีสภาพแวดล้อมทางการผลิต
เป็นเช่นใด	ระบบการจัดการควรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัยและการสอน	และต้องมั่นใจว่าสัตว์ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
	 เพราะว่าการปรับตัวของพวกมันและคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนของขนและเส้นผมอาจไม่เป็นสิ่งจ�าเป็น	 
การจดัท�าเพงิทีพ่กัส�าหรบัแกะและแพะควรพจิารณาภมูปิระเทศ	สภาพแวดล้อมและภมูอิากาศ	และอณุหภมูเิกนิขดีท่ีคาดการณ์
ไว้	สัตว์มักแสวงหาที่พักใกล้ผืนดินและโครงสร้างต่างๆ	เช่น	ต้นไม้	พุ่มไม้	ที่ราบต�่าที่ท�าขึ้น	แท่นหินขนาดใหญ่	สันเขาและที่กั้น
ลมต่างๆ	ที่ท�าขึ้น	ส�าหรับเป็นเพิงที่พักส�าหรับกันลม	ความหนาวเย็นหรือแสงแดด		สามารถคาดคะเนผลกระทบการหนาวสั่น
จากลมของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	(Ames	and	Insley,	1975)	เพิงที่พักส�าหรับแพะเป็นสิ่งส�าคัญ	เพื่อให้ความอบอุ่น	ร่มเงา
และการป้องกันจากลมและน�้ารูปแบบต่างๆ
	 เมือ่มโีรงเรือนหรอืทีร่่ม	การระบายอากาศอย่างพอเพียงและสภาพแวดล้อมท่ีสะอาดและแห้งเป็นสิง่จ�าเป็นเพ่ือปรบัปรงุ
คุณภาพอากาศ	ลดอุบัติการของโรคและเพิ่มความสบายของสัตว์	การระบายอากาศที่ไม่ดีลดสมรรถภาพของแกะนม	และมีการ
ตพีมิพ์ค�าแนะน�าส�าหรบัการระบายอากาศอย่างเพยีงพอ	(Sevi	et	al.,	2002,	2003a,b,	2006;	Albenzio	et	al.,	2005)	บรรทัดฐาน
ส�าหรับแบบแปลนโรงเรือนและที่อยู่สามารถพบในหนังสือ	การจัดการและโรคของแพะนม (Guss,	 1977)	การผลิตแพะ (Gall,	
1981)	การท�าฟาร์มแพะ (Mowlen,	1992)	การสัตวบาลแพะ (Mackenzie,	1993)	คู่มือที่อยู่และอุปกรณ์แกะ (MWPS,	1994)	
คู่มือการผลิตแกะ (ASIA,	2002)	อายุรศาสตร์การผลิตและการจัดการแกะและแพะ (Faerber,	2004)	และ	คอกล้อมด้วยแถบ
โลหะส�าหรับม้า แกะ นกขนาดใหญ่และการใช้งานอเนกประสงค์ (Harmon	et	al.,	2004)		Caroprese	(2008)	อภิปรายที่อยู่และ
สวัสดิภาพของแกะ
	 ในสภาวะทุง่ล้อมรัว้	ทุง่หญ้า	หรอืแปลงหญ้ากลางแจ้ง	ต้องพจิารณาปัจจยัส�าคญัของอาณาบรเิวณ	ได้แก่	แหล่งอาหาร
ที่เก็บเกี่ยวมา	 ใยอาหารที่พึงประสงค์	 และสภาพอากาศที่มีอยู่ทั่วไป	 พื้นท่ีที่สัตว์ต้องการต่อตัวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ 
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การวิจัยและการสอน	ชนิดและความลาดของพื้น	สภาพอากาศและการสัมผัส	และขนาดของฝูง		ความต้องการพื้นที่หรือที่ดิน
ผันแปรตามอาณาบริเวณต่างๆ	ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ	การสัตวบาล	และการจัดการ	ค�าแนะน�าพื้นที่ขั้นต�่าส�าหรับแกะที่เลี้ยงขัง
ในที่จ�ากัดแจกแจงไว้ในตาราง	10-1	(MWPS,	1994)	คู่มือการดูแลแกะและอุปกรณ์ (MWPS,	1994)	และใน	Sevi	et	al.	(1999)
	 พื้นที่	 ที่ยอมรับได้	 เช่น	พื้นดินอัดแน่นที่ระบายน�้าได้ดี	 คอนกรีตไม่ลื่น	พื้นปูด้วยแผ่นคอนกรีตที่มีช่องทะลุตามยาว	
พื้นที่มีพรมปูพื้น	 ปูด้วยไม้และแผ่นเหล็กหรือเหล็กถัก	 หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งยอมให้สัตว์ยืนเหยียบย�่าและให้ความสบายต่อสัตว์
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	ดงันัน้การออกไปสูเ่พิงพักท่ีแห้งระบายน�า้ได้ดีเป็นสิง่พงึประสงค์	หนิบดหรอืหินป่นเป็นพืน้ผวิทีเ่หมาะส�าหรับ
บรเิวณทีม่กีารสญัจรหนาแน่น	การควบคมุฝุน่ในคอกอาจลดปัญหาทางเดนิหายใจและปัญหาสขุภาพอืน่ๆ	และปรบัปรงุคณุภาพ
ของขนสัตว์		พื้นผิวของพื้น	คอก	ทุ่งหญ้า	และสิ่งล้อมรอบอื่นสามารถส่งผลกระทบการสึกของกีบและสุขภาพ	ดังนั้นโปรแกรม
การดแูลกบีอย่างมปีระสทิธภิาพเป็นส่วนประกอบส�าคญัของการจดัการและสวสัดภิาพของแกะและแพะ	ถงึแม้ว่ามกัมองข้ามสิง่
นี้เมื่อเลี้ยงแกะและแพะในโรงเรือนเป็นระยะเวลานาน

	 ควรมกีารให้อาหารเพิม่เตมิและการป้องกนัจากลมและน�า้ในรปูแบบต่างๆ	สตัว์อาจประสบอณุหภมูสิงูหรอืต�า่เกนิขดี	
มีการอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะสภาพแวดล้อมและโภชนาการ	 (NRC,	1981)	ภายในโรงเรือนที่มีการผลิตอย่างเข้ม
งวด	ควรมกีารระบายอากาศ	และการออกแบบโครงสร้างทีป้่องกนัการควบแน่นของความชืน้ในระหว่างสภาวะอากาศหนาวเยน็	
ให้มีความเย็นระหว่างสภาพอากาศร้อน	และมั่นใจว่าตอบสนองมาตรฐานคุณภาพของอากาศ
	 ลูกแกะและลูกแพะแรกเกิดใหม่	 และแกะและแพะท่ีเพิ่งตัดขนมีความไวต่อภาวะอุณหภูมิร่างกายลดต�่าลง	 อุณหภูมิ
ร่างกายเพิ่มสูงขึ้นและผิวหนังถูกแดดเผา	 (ดูเรื่องการตัดขน)	 ควรเพ่ิมความถี่ของการสังเกตสัตว์แรกเกิดและให้เพิงท่ีพักอย่าง
เหมาะสมถ้าสภาวะตามธรรมชาติไม่เอื้ออ�านวยต่อการปกป้องอย่างเพียงพอ	
	 ความต้องการน�า้ของแกะและแพะเพิม่ขึน้ในช่วงสภาวะอากาศร้อนและชืน้	และการให้สตัว์เข้าถงึน�า้กนิอย่างเพยีงพอ
เป็นสิ่งจ�าเป็น	 ควรค�านึงถึงการพิจารณาในสภาพแวดล้อมหนาวเย็น	 เมื่อน�้าท่ีจ่ายให้กลายเป็นน�้าแข็ง	 ถึงแม้ว่ามีการให้น�้าใน
สภาพของเหลวอย่างเพยีงพอ	เป็นความพงึพอใจแกะจะกนิหมิะนุม่มากกว่าหมิะแขง็เป็นเกลด็	เพือ่ตอบสนองความต้องการน�า้
ของพวกมัน	(Degen	and	Young,	1981)	สามารถใช้สมการที่จัดท�าไว้เพื่อคาดคะเนความต้องการน�้าภายใต้สภาวะต่างๆ	(NRC,	
2007)	มีข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อน�้าและอาหารของบทนี้
	 อาจจ�าเป็นต้องให้ความใส่ใจสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	 เมื่ออัตราการหายใจเพิ่มขึ้นสนองตอบต่ออุณหภูมิของอากาศ

ตาราง 10-1 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับพื้นที่พื้นและที่ให้อำหำรขั้นต�่ำส�ำหรับแกะเลี้ยงขังในที่จ�ำกัดที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรสอน1,2

	 		 	 แกะเพศเมีย	 	
	 แกะเพศผู้	 ไม่มีน�้ำนม	 แม่แกะและลูก	 บริเวณคอกลูกแกะ		 แกะขุน
	 (65–90	กก,	180–300	ปอนด์)	 (65–90	กก,	150–200	ปอนด์)	 (ต้องเพิ่มคอกล้อม)	 (2–14	กก,	5–30	ปอนด์)	 (14–50	กก,	30–110	ปอนด์)

  
สถำนที่	 ชนิดของพื้น	 ม2	 ฟ2	 ม2	 ฟ2	 ม2	 ฟ2	 ม2	 ฟ2	 ม2	 ฟ2

โรงเรือน
พื้นที่พื้น	 พื้นแข็งทึบ	 1.86–2.79		 20–30		 1.12–1.49		 12–16		 1.39–1.86		 15–203		 0.14-0.19		 1.5–2.0		 0.74–0.93		 8–10
	 พื้นมีช่อง					1.30–1.86		 14–20		 0.74–0.93		 		8–10		 0.93–1.12		 10–123		 0.14-0.19		 1.5–2.0		 0.37–0.46		 	4–5
บริเวณคอก	 ดิน	 2.32–3.72		 25–40		 2.32–3.72		 25–40		 2.79–4.65		 30–50		 —		 —		 1.86–2.79		 20–30
	 เทปูน	 1.49		 16		 1.49		 16		 1.86		 20		 —		 —		 0.93		 10

พื้นที่ของที่ให้อำหำร		 ซ.ม.		 นิ้ว		 ซ.ม.		 นิ้ว		 ซ.ม.		 นิ้ว		 ซ.ม.		 นิ้ว		 ซ.ม.		 นิ้ว
ให้อำหำรจ�ำกัด	 30.48	 12	 40.64–50.80	 16–20	 40.64–50.80	 16–20	 22.86–30.48	 9–12	 22.86–30.48	 9–12
กินได้เอง	 	 15.24	 6	 10.16–15.24	 4–6	 15.24–20.30	 6–8	 2.54–5.08	 1–2	 2.54–5.08	 1–2

1	ดัดแปลงมำจำก	MWPS	(1994)
2	พื้นที่ที่ต้องจัดให้มีควรเพิ่มขึ้นส�ำหรับแกะที่มีขนขึ้นต็มหรือมีเขำและระหว่ำงอำกำศร้อน
3	เพิ่มพื้นที่ถ้ำอัตรำกำรตกลูก	>170%	
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ที่เพิ่มขึ้น	 ควรจ�ากัดการจับหรือการต้อนแกะหรือแพะระหว่างอากาศร้อนมากกว่าเวลาที่มีอากาศเย็นกว่าของวัน	 ควรค�านึงถึง
ความหนาวเย็นและความเครียดจากความหนาว	 เมื่อมีการใช้แกะและแพะส�าหรับการวิจัยและการสอน	 (การอภิปรายเรื่อง
ความเครียดต่อสภาพแวดลอ้ม	ความร้อนและความหนาว	ดู	 Ames	 et	 al.,	 1971;	Morrison,	 1983;	Webster,	 1983;	
Young,	1983)

การล้อมรั้ว

	 รัว้ท�าให้การจดัเกบ็สตัว์อยูด้่วยกนั	และแยกออกจากสตัว์ทีไ่ม่ต้องการ	รัว้ทีอ่อกแบบถกูต้องและการใช้รัว้อย่างถูกต้อง
สามารถปรับปรุงโภชนาการ	 สุขภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ท�าให้มั่นใจว่าการออกแบบการทดลองและโปรโตคอลมี
ความสมบูรณ์	 และป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพของสัตว์ท่ีใช้ในการวิจัยและการสอน	 การออกแบบรั้วอย่างเหมาะสม
ผันแปรตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือการสอน	 เพราะว่ามีวัตถุประสงค์การวิจัยและการสอนอยู่อย่างมากมาย	 และมีแกะ
และแพะหลากหลายขนาด	ที่มีอายุและพฤติกรรมแตกต่างกัน	 (Miller,	1984)	อย่างไรก็ตาม	มีค�าแนะน�าทั่วไปส�าหรับการล้อม
รั้วอยู่สองสามประการ

1)	เข้าใจพฤติกรรมของแกะและแพะ	และการตอบสนอง	หรือปรับตัวต่อรั้วอย่างไร	ธรรมชาติความปราดเปรียว	ความ
สนใจและความอยากรูอ้ยากเหน็ของแพะ	ท�าให้ยากทีจ่ะกกัขงั	เพราะพฤตกิรรมของแพะและแกะในบางครัง้จะเอาชนะ
ประตูรั้วหรือกลไกกลอนประตูรุ่นเก่าได้	 ดังนั้น	 ควรพิจารณาการป้องกันหรือป้องกันสองช้ันของจุดเข้าและออก 
อย่างแน่นหนาและปลอดภัย	 โครงท่ีสร้างไว้ไม่ดีหรือการล้อมรั้วไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสมอาจเก่ียวยึดแกะและแพะ	 
และต้องค�านงึถงึเรือ่งนีใ้นการออกแบบและการบ�ารงุรกัษารัว้ทีม่ส่ีวนประกอบไฟฟ้า	แกะและแพะมกัพยายามแทะเลม็
เย่ือใยทีอ่ยูน่อกอาณาเขตร้ัว	หัวและขาของแกะและโดยเฉพาะแพะทีม่เีขาอาจเกีย่วตดิรัง้ไว้กบัรัว้ทีไ่ม่เหมาะสม	ระหว่าง
ฤดูผสมพันธุ์แกะและแพะเพศผู้มักพยายามหลุดหนีจากที่ล้อมของพวกมันเพื่อเข้าหาแกะและแพะเพศเมีย	แกะเพศผู้ 
ในที่ล้อมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกันจะพยายามสู้กัน	ซึ่งมักท�าลายรั้วระหว่างพวกมันและท�าให้แกะเพศผู้หลุดหนี
2)	การออกแบบ	ก่อสร้าง	และบ�ารุงรักษารั้ว	เพื่อไม่ท�าให้สัตว์ที่ล้อมอยู่ได้รับอันตราย
3)	ก�าหนดวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมการวิจัยหรือการสอน	และรูปแบบของรั้ว	ว่ารั้วได้รับการออกแบบเพื่อกักขังสัตว์
ได้หรือไม่	เกบ็สตัว์ไว้และแยกจากสตัว์ทีไ่ม่ต้องการ	เช่น	สตัว์ผูล่้าทีม่เีลีย้งอยู	่สตัว์ก่อความร�าคาญ	หรอืมอียูใ่นป่า	หรอื
สตัว์ป่าอืน่หรอืไม่	เกบ็สัตว์มาใหม่เพือ่การกกักนัหรอืไม่	ล้อมสตัว์ไว้แต่ยอมให้สตัว์กบีในป่าเข้าและออกทีล้่อมได้อย่าง
ปลอดภัยหรือไม่	ให้การล้อมรอบอย่างถาวรหรือไม่	ให้การล้อมรอบอย่างชั่วคราวหรือไม่
4)	เลือกรูปแบบและวัสดุรั้วซึ่งเหมาะสมและสามารถหาซื้อได้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของรั้ว
5)	การออกแบบรัว้ควรสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของสถาบนั	ของท้องถิน่	รฐั	และรฐับาลกลาง	ข้อก�าหนดเหล่าน้ีมกัแตก
ต่างกนัระหว่างรัฐ	และอาจเข้มงวดมากกว่า	(Centner,	2000)		กฎหมายปศุสตัว์	เรือ่งการล้อมรัว้ส�าหรบัแต่ละรฐัสามารถ
พบที่หน้าเว็บต่อไปนี้	http://asci.uvm.edu/equine/law/fence/fnc_menu.htm
6)	สร้างรั้วตามแบบอย่างเหมาะสม	ท�าให้มั่นใจว่ารั้วได้รับการบ�ารุงรักษาอย่างถูกต้อง	คงอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ท�าให้สัตว์ที่ขังอยู่เป็นอันตราย
7)	รั้วไม่จ�าเป็นเสมอไป	(เช่น	ส�าหรับวิจัยแกะบนดินแดนเปิดโล่ง)	และกฎของรัฐบาลกลางในบางบริเวณห้ามการสร้าง
รัว้	ภายใต้สภาวะเหล่านี	้ผูต้้อนสตัว์ซึง่ผ่านการฝึกแล้วควรอยูก่บัแกะน�าทศิทางการแทะเลม็หญ้า	อาจใช้สนัุขต้อนแกะ
และระวังภัย	 เช่น	 สุนัขพันธุ์พิเศษ	 (เช่น	 พันธุ์	 Akbash,	 Komondor	 และ	 Great	 Pyrenees)	 และอาจใช้ลามะเพื่อ 
การดูแล	ป้องกนัแกะทีเ่ล้ียงบนทีเ่ปิดโล่งหรอืเมือ่มคีวามจ�าเป็นต้องมสีตัว์เพ่ือพทิกัษ์บรเิวณ	(Cavalcanti	and	Knowlton,	
1998;	Andelt	and	Hopper,	2000;	Meadows	and	Knowlton,	2000)

แสงสว่าง

	 แกะหรอืแพะในโรงเรอืนควรได้รับวงจรกลางวนักลางคนืมคีวามสว่างและมดื	ยกเว้นโปรโตคอลการวิจยัก�าหนดสดัส่วน
แสงสว่างเป็นอย่างอ่ืน	 ช่วงเวลามีแสงควรพอเพียงส�าหรับการตรวจดูสัตว์	 รูปแบบกิจกรรมการจัดการและการควบคุมทาง
สรีรวิทยาของทางการสืบพันธุ์ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์	(Ortavant,	1977)	แนะน�าการส่องสว่าง	220	ลักซ์	(MWPS,	1994)	หน้าต่าง
ขนาด	0.5	ม2	(5.4	ฟุต2)	ต่อแพะหนึ่งตัวสามารถให้แสงและการระบายอากาศอย่างเพียงพอ	(Colby,	1972)	ถึงแม้ว่าแสงสว่าง
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ตอนกลางวันตามธรรมชาติเพียงพอในสถานะการณ์ส่วนใหญ่	 แนะน�าการเสริมแสงท่ี	 170	 ลักซ์เพื่อสังเกตสัตว์ได้ง่ายระหว่าง 
ที่แกะและแพะออกลูก	 การให้แสงในคอกกลางแจ้งอาจยับยั้งสัตว์ผู้ล่า	 แต่อาจขัดขวางวงจรการสืบพันธุ์หรือเปลี่ยนพฤติกรรม
การกินอาหาร	อาจใช้แสงธรรมชาติหรือแสงที่ท�าขึ้นเพื่อควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ของแกะและแพะ
	 ยกเว้นเม่ือโปรโตคอลการทดลองมแีสงพเิศษ	หรอืการก�าหนดช่วงเวลามแีสง		วงจรกลางวนักลางคนืของความสว่างและ
มดือาจกระทบต่อสมรรถภาพของแกะและแพะ	แสงสว่างในห้องสตัว์ทกุห้องควรลดตวัแปรผลกระทบทางสรรีวทิยาของความเข้ม
และระยะเวลาของแสงให้มน้ีอยทีส่ดุ	เพราะเหตนุัน้จงึแนะน�าให้รกัษาวงจรกลางวนักลางคนืไว้	อย่างไรกด็แีสงสว่างตอนกลางวนั
ที่เปล่ียนไปอาจให้ตามที่เวลาก�าหนด	 เช่น	 เพื่อการวิจัยการสืบพันธุ์บางอย่าง	 หรือเพื่อระบบการจัดการที่เร่งรัดซึ่งรวมทั้งการ 
ที่แกะและแพะคลอดลูกในฤดูหนาวเพราะแกะและแพะไวต่อสิ่งนี้	และสามารถจัดการโดยการเปลี่ยนวงจรต่างๆ

อาหารและน�้า

อาหาร

	 ควรให้อาหารแกะและแพะโดยสอดคล้องกับความต้องการอาหารตามท่ีก�าหนดไว้	 เพ่ือให้สัตว์อายุน้อยมีการเจริญ
เติบโตอย่างถูกต้องและการรักษาน�้าหนักตัว	 (BW)	 ในระยะยาว	 	 สามารถประเมินสภาพด้วยระดับของสภาพร่างกาย	 (BCS;	
Thompson	and	Meyer,	1994)	และความเจริญพันธุ์ของสัตว์โตเต็มวัย	(NRC,	2007)		น�้าหนักตัวและสภาพของแกะและแพะ
อาจผันแปรค่อนข้างมากระหว่างช่วงของการแทะเล็มหญ้าและวงจรการสืบพันธุ์	(Engle,	1994;	Taylor	et	al.,	2009)	โปรแกรม
การให้อาหารควรท�าให้สัตว์น�า้หนกัเพ่ิมกลับคนืมาได้หลงัระยะที	่BW	สญูเสียไป	อย่างไรกต็ามการให้อาหารมากเกนิความจ�าเป็น
เพือ่บรรลเุป้าหมายการสบืพันธุท์ีก่�าหนดไว้	เป็นผลให้สญูเสยีโภชนะและมีความผิดปกตขิองการเผาผลาญพลงังาน	ความต้องการ
โภชนะ	(เช่น	โปรตีน	พลังงาน	กรดไขมัน	เกลือแร่	วิตามิน	และน�้า)	ของแกะและแพะ	และปัจจัยต่างๆ	(เช่น	อาหารสัตว์	สภาพ
แวดล้อม	พฤติกรรม	และโรคต่างๆ)	ที่กระทบต่อโภชนะที่มีและกินอธิบายไว้ในหนังสือ	ความต้องการอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็ก แกะ แพะ กวาง และสัตว์ในกลุ่มอูฐโลกใหม่ (NRC,	2007)	นอกจากนี้	ค�าอธิบายอย่างละเอียดและการแก้ปัญหาการ
ประเมินและการจัดการอาหารและโรคที่เกี่ยวข้องกับการสันดาปในแกะอธิบายในหนังสือ	คู่มือการผลิตแกะ (ASIA,	2002)
	 แกะและแพะอาจได้รบัอาหารสตัว์หลากหลายอย่าง	แต่ความเปลีย่นแปลงในปริมาณท่ีสมัพันธ์กนัของเย่ือใยและอาหาร
ข้นควรท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป	ควรจัดการสัตว์ระหว่างระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงหรือให้เยื่อใยที่มีแนวโน้มหมักย่อยได้อย่าง
เพียงพอ	เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความผิดปกติของการย่อยอาหาร	เช่น	ภาวะการมีกรดในเลือด	แกะเพศผู้กินอาหารที่มีอาหาร
ข้นปริมาณปานกลางจนถึงมากมีแนวโน้มเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ	สามารถป้องกันการเกิดภาวะนี้หรือลดให้มีน้อยที่สุดโดย
การคงสัดส่วนระดับของแคลเซี่ยม:ฟอสฟอรัสที่อย่างน้อย	2:1	รวมทั้งสารในอาหารที่ท�าให้ปัสสาวะเป็นกรด	เช่น	แอมโมเนียม
คลอไรด์	และการเพิม่เกลือในอาหารเพ่ือเพ่ิมการกนิน�า้	เมือ่มกีารให้อาหารสตัว์ทีไ่ม่คุน้เคย	ควรประเมนิส่วนประกอบของอาหาร
เหล่านี้	และควรแก้ไขความเป็นพิษหรือการขาดแคลนของโภชนะที่เป็นไปได้
	 ควรสร้างและจดัวางอปุกรณ์การให้อาหารเพ่ือสตัว์เข้าถงึได้ทันที	ให้พ้ืนท่ีของท่ีให้อาหารอย่างเพียงพอ	ป้องกันอนัตราย
ต่อสัตว์	และลดการปนเปื้อนของอาหารจากสิ่งปฏิกูล	การให้พื้นที่ของที่ให้อาหารอย่างเพียงพอ	(ดูตาราง	10-1)	ส�าคัญต่อแกะ
และแพะเมื่อให้อาหารสัตว์ในปริมาณจ�ากัด	สัตว์จึงกินอย่างเร็ว	(เช่น	อาหารเสริมและอาหารข้นต่างๆ)	ดังนั้นเพื่อสัตว์ทั้งหมด
เข้าถึงอาหาร	ถ้าพื้นที่ของที่ให้อาหารจ�ากัดท�าให้สัตว์ทั้งหมดไม่สามารถกินอาหารได้พร้อมกัน	ควรเพิ่มเยื่อใยประจุเป็นกลางที่
มโีอกาสหมกัในอาหารข้นอย่างเพยีงพอ	เพือ่ให้สารตัง้ต้นส�าหรบัการหมกัของกระเพาะ	และป้องกนัการรบกวนทางการสนัดาป
ต่างๆ	(Thonney	and	Hogue,	2007)
	 ในการจัดการการผลิตบางอย่าง	 แกะและแพะผ่านระยะเวลาการขาดแคลนโภชนะต่างๆ	 ซึ่งเป็นผลให้น�้าหนักตัวลด
อย่างมาก	ดงันัน้	การวจิยัเพือ่แสดงเหตกุารณ์เช่นนัน้อาจจ�าเป็นต่อการจ�าลองสภาวะนัน้	นกัวจิยัควรตระหนกัว่า	ถงึแม้ในสภาพ
โภชนะจ�ากัดสามารถลดน�้าหนักตัวสัตว์และ	 BCS	 	 การลดลงเพื่อปรับตัวในการด�ารงความต้องการพลังงาน	 (MEm)	 สามารถ 
ลดผลกระทบทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น	ในการวิจัยที่เกี่ยวกับการจ�ากัดโภชนะควรตรวจวัดน�้าหนักตัว	และ	BCS	ของ
แกะและแพะแต่ละตัวบ่อยๆ	เพื่อหลีกเลี่ยงการลดอย่างมากเกินไป	ดังนั้น	ถ้าการศึกษาเรื่องหนึ่งได้ตั้งเป้าหมายค่า	BCS	อยู่ที่
ระดับ	2	ของช่วง	1	ถึง	5	สัตว์บางตัวจะมีค่า	BCS	น้อยกว่า	บางทีมีค่า	≤1.5	ซึ่งไม่พึงประสงค์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการวิจัย



 แกะและแพะ 175

ต้องการการด�ารงค่า	BCS	ในระยะเวลายาว		นอกจากนี้	สัตว์ที่อยู่ในช่วงการจ�ากัดโภชนะซึ่งมี	BCS	ต�่าสามารถไวต่อการเจ็บ
ป่วยภายใต้สภาวะส่ิงแวดล้อมเลวร้าย	 และดังนั้น	 จึงมีการแก่งแย่งพื้นท่ีให้อาหาร	 และเพิงพักน้อยกว่า	 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
สัตว์ที่มีสภาพดีกว่า		ควรจัดสัตว์ที่	BCS	เพิ่มช้า	(<1.5	ในช่วงคะแนนเต็ม	5)	อยู่ในกลุ่มโภชนะสูงกว่าเพิ่มน�้าหนักตัวกลับมาและ
เพิ่ม	BCS	ของพวกมัน
	 แกะและแพะสามารถกินพืชได้หลากหลายชนิด	(เช่น	หญ้า	พืชคล้ายหญ้า	ไม้ดอก	และพุ่มไม้)	เมื่อแทะเล็มบนแปลง
หรือทุ่งหญ้า	โดยเฉพาะแพะจะเลือกแทะต้นพืชขนาดเล็กและพุ่มไม้หนา	ดังนั้น	แปลงหรือทุ่งหญ้าส�าหรับแกะและแพะผันแปร
ตามฤดกูาลและตามต�าแหน่งทางภมูศิาสตร์	การควบคมุการจดัการโภชนะของสตัว์ปล่อยทุง่ส่วนใหญ่ท�าโดยการเคลือ่นย้ายแกะ
และแพะไปสู่แปลงที่มีความหนาแน่นของพืชต่างกันและโดยการให้เกลือแร่และน�้าอย่างเหมาะสมตามจ�าเป็น	 แกะและแพะมี
ความไวต่อผลกระทบหรือการทนต่อสารที่ผลิตจากพืชบางชนิดแตกต่างกัน	และสรีรวิทยาของสัตว์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
กาลเวลา	และขึ้นกับการปรับตัวต่อสารจากพืชบางอย่าง	เมื่อคาดว่ามีความเสี่ยงต่อการคุกคามจากสารที่ผลิตจากพืชบางอย่าง
ในทุ่งหญ้าหรืออาหารที่ให้	ควรตรวจติดตามสภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิด
	 ในสภาพการวิจัยและการสอน	 บางคร้ังใช้แกะและแพะเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพส�าหรับจัดการพืชชนิดพันธุ์รุกราน	
ในกรณีเหล่านั้น	สัตว์อาจแทะเล็มกลุ่มพืชพันธุ์ซึ่งจ�ากัดความหลากหลาย	ต้องให้มีการก�าจัดมวลชีวที่มีอยู่อย่างมาก	หรือแทะ
เล็มพืชซึ่งไม่เป็นพิษ	หรืออาจมีสารที่ผลิตจากพืชที่ยับยั้งการสืบพันธุ์อยู่ในปริมาณมาก	เพราะแกะและแพะมีความไวต่อสารที่
ผลิตจากพืชแตกต่างกัน	 ควรตรวจติดตามสัตว์ที่แทะเล็มเป็นประจ�าเมื่อการแทะเล็มเริ่มต้นขึ้นเพ่ือท�าให้มั่นใจว่ามีเยื่อใยอย่าง
เพียงพอ	และระบุโภชนะที่มีโอกาสขาดแคลนหรือพบเห็น	และความเป็นพิษที่เกี่ยวกับพืช		ควรน�าสัตว์ตัวใดที่แสดงอาการของ
การขาดแคลนโภชนะหรือความเป็นพิษออกจากฝูงหรือรักษาอย่างเหมาะสม

น�้า

	 ความต้องการน�้าของแกะและแพะมีพ้ืนฐานมาจากสภาวะทางสรีระวิทยา	 การกินอาหารหยาบ	 สภาพอากาศ	 และ
สภาพแวดล้อมแต่ไม่ได้จ�ากดัอยูแ่ค่นี	้	เรือ่งความต้องการน�า้โดยละเอยีดอยูน่อกกรอบเน้ือหาของบทนี	้แต่	NRC	(2007)	แจกแจง
ค�าอธิบายโดยละเอียดของการใช้น�้า	แหล่ง	คุณภาพ	และความต้องการน�้าของแกะและแพะ		การพิจารณาแหล่งน�้า	ต�าแหน่ง	
และคุณภาพอย่างรอบคอบจะท�าให้ผู้ดูแลสัตว์สามารถประเมินและสนองความต้องการน�า้ของแกะและแพะในสภาพการวิจัย
และการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 แกะและแพะสนองความต้องการน�้าของพวกมันจากแหล่งน�้าที่มีอยู่ทั่วไป	(เช่น	น�้าส�าหรับดื่ม)	อาหาร	(เช่น	น�้าที่พบ
ในพชืหญ้าท่ีเขยีวชอุม่)	และกระบวนการสนัดาป	(เช่น	น�า้จากการสนัดาป;	NRC,	2007)	ในสภาพการวจิยัและการสอนบางอย่าง	
แกะและแพะกินน�้าจากสระ	ธารน�้า	และน�้าพุธรรมชาติ	ถึงแม้ว่ามักพบได้โดยทั่วไปและเป็นที่พึงพอใจมากกว่า	เมื่อให้น�้าอย่าง
ต่อเนื่อง	(NRC,	2007)	ในสภาพการผลิตและการวิจัยบางอย่างไม่อาจปฏิบัติเช่นนี้	ตัวอย่างเช่น	ในระบบการผลิตอย่างเข้มงวด	
(เช่น	แปลงหญ้าหรือทุง่)	แกะและแพะอาจได้รบัน�า้ตามความต้องการจากพืชหญ้าสดในสภาพก่อนเปลีย่นสถานะหรอืหมิะ	ยกเว้น
ภายใต้อณุหภมูร้ิอนรนุแรง	แกะทีก่นิพชืหญ้าสดอย่างเพยีงพอเพ่ือสนองความต้องการโภชนะ	ยงัได้รบัความชุ่มชืน้จากพชืหญ้า
เพื่อตอบสนองความตอ้งการน�้า	(Lynch	et	al.,	1972)	เมื่อกินน�้าเย็นในปรมิาณมากอณุหภูมขิองกระเพาะหมักมักลดลงซึง่ท�าให้
ลดปฏิกิริยาของจุลชีพในกระเพาะหมัก	(NRC,	2007)	อย่างไรก็ดีเมื่อน�้าอยู่ในสถานะหิมะ	แกะจะกินหิมะในปริมาณน้อยพร้อม
กบัพชืหญ้า		ดงันัน้ผลของความเย็นต่ออณุหภมูขิองกระเพาะหมกัอาจมเีลก็น้อยเพราะความจขุองการปรบัอณุหภมูนิ�า้มอียูแ่ล้ว
ในกระเพาะหมักและกระเพาะรังผึ้ง	(NRC,	2007)	อีกหนึ่งตัวอย่างเมื่ออาจไม่ให้น�้าสัตว์ทดลองอย่างตลอดเวลา	เช่น	ในระบบ
การวัดแคลอรี่ของการหายใจด้วยกล่องสวมที่หัวซึ่งให้น�้าสัตว์ที่เวลาจ�ากัด	 อาจให้น�้าวันละสองครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสม
ความชื้นในเครื่องวัดแคลอรี่	 ยกเว้นในการจัดเตรียมเป็นพิเศษควรมีน�้าอย่างเหมาะสมส�าหรับระดับความต้องการของการผลิต
ของสตัว์ตวัทีส่นใจ	และควรมีน�า้ให้อย่างพอเพียงเพ่ือหลกีเลีย่งการขาดน�า้	ยกเว้นว่าการขาดน�า้เป็นส่วนประกอบของโปรโตคอล
การวิจัย
	 น�้ากิน	อาจมีการปนเปื้อนอย่างมาก	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่ง	 เช่น	ซัลเฟตและเกลืออยู่มากเกินไป	มีอันตรายหรือท�าให้
แกะและแพะมีการผลิตผิดปกติ		หนังสือของ	NRC	ส�าหรับโคนม	(NRC,	2001)	และโคเนื้อ	(NRC,	2000)	เป็นแหล่งข้อมูลดีเลิศ
เรื่องการปนเปื้อนซึ่งลดผลผลิตของปศุสัตว์		ควรศึกษาหรือวิเคราะห์ข้อมูลน�้าในอดีตของแหล่งน�้ากินอย่างเหมาะสม		สารปน
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เปื้อนน�้าไม่จ�าเป็นต้องมีอันตรายต่อแกะ	แต่อาจรบกวนผลการทดลอง	เช่น	ในการศึกษาความสมดุลของเกลือ
	 ควรตรวจสอบท�าความสะอาดภาชนะรองรับน�้าที่สร้างขึ้น	และซ่อมแซมอย่างสม�่าเสมอเมื่อจ�าเป็น	เพื่อให้มั่นใจว่ามี
น�้าที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ	ควรออกแบบและจัดวางที่ให้น�้าเพื่อลดการปนเปื้อนอาหารและมูลสัตว์	ปลอดจากภัยไฟฟ้าและ
เครื่องกลไกซึ่งมีอันตรายต่อสัตว์และบุคลากร	ปกป้องจากการเป็นน�้าแข็ง	และตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของแกะ
และแพะ		ที่ให้น�้าปศุสัตว์ชนิดท�าให้ร้อนด้วยไฟฟ้าซึ่งติดตั้งผิดแบบหรือเสียอาจท�าให้กระแสไฟผ่านน�้าและโลหะในที่ให้น�้า	และ
ขัดขวางไม่ให้สัตว์กินน�้าในปริมาณเพียงพอ		สิ่งตีพิมพ์หลายฉบับอธิบายการทดสอบเพื่อป้องกันและขจัดกระแสไฟฟ้ารั่ว	และ
ผลกระทบของการรั่วของกระแสไฟฟ้าต่อปศุสัตว์	(เพื่อการทบทวน	ดู	USDA,	1991;	Fick	and	Surbrook,	2007)		เต้ารับปลั๊ก
ไฟฟ้าควรอยู่ในบริเวณที่เอื้อต่อเป้าหมายการวิจัย	และ	(หรือ)	การสอน	และไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ	ในบาง
พื้นท่ีต้องมีบันไดในอ่างของท่ีให้น�้า	 เพ่ือให้นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กปีนขึ้นจากน�้าได้	 สิ่งน้ีเพิ่มการบ�ารุงรักษาอ่าง
ส�าหรับให้น�้าแต่ป้องกันนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก	 	 ลดการปนเปื้อนจากนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก	 และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐบาลกลางหรือของรัฐในบางภูมิภาค

การสัตวบาล

	 บคุลากรผูเ้กีย่วข้องในการใช้แกะและแพะเพือ่การวจัิย	ควรได้รับการฝึกอบรมและมคีวามช�านาญในการปฏบิตัวิธีิด�าเนนิ
การจัดการประจ�าอย่างหลากหลาย	การฉีดยาต่างๆ	(เช่น	เข้ากล้ามเนื้อ	เข้าหลอดเลือดด�า	เข้าใต้ผิวหนังและเข้าช่องท้อง)	การ
ติดเบอร์หู	การเจาะและขลิบใบหู	การสักหมายเลขที่ใบหู	การสักหมายเลขที่โคนหาง	การถ่ายพยาธิ	(เช่น	การกรอกยา)		การตัด
เล็มขนและการดูแลกีบ	รวมทั้งการตัดแต่งกีบ	และการตรวจ	การรักษา	การก�าจัด	และการป้องกันโรคกีบเน่าติดต่อ	และสาเหตุ
อื่นๆ	ของขากะเผลกเป็นวิธีด�าเนินการสัตวบาลประจ�าซึ่งอาจปฏิบัติกับแกะและแพะที่อายุใดก็ได้		การแก้ไขหนังตาบนม้วนเข้า
ควรท�าโดยเร็วที่สุดเมื่อแรกเกิด		ควรมีการให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคที่เป็นปัญหา	(เช่น	โรคติดเชื้อคลอสติเดี่ยม	ต่อมน�้าเหลืองอักเสบ
เป็นหนองแข็ง	โรคพิษสุนัขบ้า	และ	“โรคแท้งลูกต่างๆ”	โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเชื้อ	Campylobacter jejuni หรือ	Campylobacter 
fetus	 )	 ควรให้ลูกแกะหรือลูกแพะได้รับนมน�้าเหลืองโดยเร็วท่ีสุดเมื่อแรกเกิด	 ซึ่งเป็นแหล่งของภูมิคุ้มกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
โรคระหว่างช่วงเวลาแรกเกิด	ซึ่งชอบดูดจากเต้านมแม่มากกว่า	ยกเว้นเป็นสิ่งขัดแย้งกับโปรโตคอลการทดลอง	ควรหลีกเลี่ยงวิธี
การปฏิบัติที่มีการใช้นมน�้าเหลืองดิบจากแหล่งภายนอกส�าหรับเสริมหรือทดแทนนมน�้าเหลืองจากแม่ของลูกแกะหรือลูกแพะ	
ทัง้น้ีเพือ่ก�าจดัโอกาสการแพร่กระจายโรคไปยังสภาพการเล้ียงแบบวจิยัและการสอน		การแพร่โรค	Johne’s	หรอื	paratuberculosis	
(Mycobacterium paratuberculosis)	ในนมน�้าเหลืองของแม่โคเป็นปัญหาที่ส�าคัญ		นอกจากนี้	โรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ	เช่น	โรค
ติดเชื้อ	lentivirus	(เช่น	โรคข้อและสมองอักเสบของแพะ	และ	โรคปอดอักเสบแบบลุกลามของแกะ)	สามารถแพร่ผ่านทางนมน�้า
เหลืองและน�า้นมดบิของแม่แกะและแม่แพะ	(Herrmann-Hoesing	et	al.,	2007)	กระบวนการพาสเจอรไิรเซชัน่อาจลดโอกาสของ
การแพร่แบคทีเรียและไวรัสก่อโรคแต่อาจหักล้างภูมิคุ้มกัน	 (เพื่อการทบทวนอย่างคร่าวๆ	 ดู	 Loste	 et	 al.,	 2008)	 ข้อมูลราย
ละเอียดเรื่องวิธีด�าเนินการจัดการแกะและลูกแกะอธิบายอยู่ในหนังสือ	คู่มือการผลิตแกะ (ASIA,	2002)	ค�าแนะน�าการดูแลแกะ 
(Shulaw,	2005)	อายุรศาสตร์ของแพะ (Smith	and	Sherman,	2009)	อายุรศาสตร์การผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะ
และแพะ (Faerber,	2004)	และสิ่งตีพิมพ์อื่นอีกหลายฉบับ		สามารถเสาะหาข้อมูลการสัตวบาลและการจัดการส�าหรับแพะได้ใน
เอกสารอ้างอิงหลายฉบับ	 ได้แก่	การจัดการและโรคของแพะนม (Guss,	1977)	การผลิตแพะ (Gall,	 1981)	การสัตวบาลแพะ 
(Mackenzie,	1993)	การท�าฟาร์มแพะ (Mowlen,	1992)	อายุรศาสตร์และการจัดการของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะและแพะ 
(Faerber,	2004)	และคู่มือการผลิตแพะเนื้อ (2007)	นอกจากนี้	โปรแกรมการฝึกอบรมและประกาศนียบัตรรับรองผ่านเวบไซท์
ส�าหรับแพะเนื้อมีอยู่ที่	(http://www2.luresext.edu/goats/training/qa.html)

สภาพแวดล้อมทางสังคม

	 แกะและแพะเป็นสตัว์กนิพชืทีม่สีงัคมมกัอยูเ่ป็นกลุม่หรอืฝงูสตัว์ทีคุ่น้เคยและร่วมกนัในการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมต่อ
กัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างช่วงเวลากระฉับกระเฉงของวัน	(Kilgour	and	de	Langen,	1970)	ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มีการจัดหรือ
การคงความเด่นตามล�าดบัชัน้	การแต่งขนให้แก่กัน	การแก่งแย่งพืน้ทีห่รอืทรพัยากรอืน่	หรอืการเล่นด้วยกนัของสตัว์รุน่	ในเวลา
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กลางคืนแกะและแพะมักนอนเคียงกันกับตัวอื่นในกลุ่มหรือฝูง
	 การเลีย้งกลุม่แกะและแพะทีคุ่น้เคยให้อยู่ด้วยกนัเป็นสิง่พงึประสงค์	ตราบทีก่ารปฏบิตัเิช่นนีไ้ม่ขดัแย้งกบัวตัถุประสงค์
การวิจัยและการสอน	 นิยมกลุ่มที่มีสัตว์	 3	 ตัวเม่ือปฏิบัติได้	 การท�าการรวมกลุ่มทางสังคมอย่างต่อเนื่องเช่นนี้แม้ว่ามีการย้าย 
สัตว์ตัวหนึ่งออกไป	 การแยกออกจากสังคมเป็นสาเหตุของความเครียดส�าหรับแกะและแพะ	 และความเครียดนี้อาจกระทบ
กระเทือนตัวแปรทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมต่างๆ	 ความเครียดจากการแยกและการจับบังคับได้	 เป็นเครื่องมือที่ให้ผลส�าเร็จ
ส�าหรับการศึกษาผลกระทบของความเครียดต่อสรีรวิทยา	พฤติกรรม	และความเป็นอยู่ที่ดี	(Matteri	et	al.,	1984;	Apple	et	al.,	
1995;	Kannan	et	al.,	2002)	สัตว์ที่ถูกแยกออกจากกลุ่มหรือฝูง	หรือเพิ่งถูกแยกจากเพื่อนใกล้ชิดทางสังคม	(เช่น	เมื่อหย่านม)	
ควรถูกตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเป็นได้ของการบาดเจ็บหรือความเครียดหลังจากการแยก
	 อาจน�าสตัว์ตวัใหม่เข้ากลุม่และของฝงูแกะหรอืแพะโดยมกีารขดัแย้งทางสงัคมเพยีงเลก็น้อย	อย่างไรกด็	ีแกะหรอืแพะ
เพศผู้	ที่ไม่คุ้นเคยอาจต่อสู้กันและท�าให้เกิดบาดเจ็บรุนแรงต่อกัน	ในบางโอกาสการบาดเจ็บสามารถถึงตายโดยเฉพาะเมื่ออายุ
มากขึ้น	 แกะเพศผู้ที่ว่องไวน้อยกว่าเมื่อรวมกับแกะหนุ่มกว่าท่ีแข็งแรงกว่า	 ควรดูแลเพ่ือป้องกันการต่อสู้อย่างรุนแรงระหว่าง 
สัตว์เพศผู้เมื่อพวกมันรวมฝูงกันใหม่	 วิธีหนึ่งเพ่ือลดการบาดเจ็บระหว่างสัตว์เพศผู้ท่ีรวมกลุ่มใหม่ท�าโดยการก�าหนดพื้นที่ของ
แต่ละตัวอย่างเข้มงวดเป็นเวลาสองสามวัน	 เพ่ือจ�ากัดระยะห่างท่ีมีอยู่เมื่อแกะเพศผู้วิ่งเอาหัวชนเข้าหากัน	หลังจากแกะเพศผู้
แสดงว่ามีการจัดล�าดับทางสังคมแล้วการให้พ้ืนที่ต่อตัวสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อให้พื้นท่ีอย่างเพียงพอ	แพะมีล�าดับช้ันทางสังคมที่
หนักแน่น	 และโดยทั่วไปการเพิ่มแพะหลายตัวเข้าสู่กลุ่มที่ลงตัวแล้วเป็นความเครียดน้อยกว่าและประสบผลส�าเร็จมากกว่าการ
เพิ่มสัตว์ตัวเดียวเข้ากลุ่ม	ถึงแม้ว่าอาจรวมสัตว์ที่มีเขาและตัดเขาแล้วใส่คอกด้วยกันได้		ควรดูแลเพื่อป้องกันสัตว์ถูกตัดเขาเมื่อ
น�าสตัว์ตวัใหม่เข้าสูก่ลุ่มหรอืฝูง	ควรให้พืน้ทีอ่ย่างเพยีงพอ	และทีใ่ห้อาหารหลายจดุเพือ่ป้องกนัสตัว์แต่ละตวัจากการเป็นตวัเด่น
คุมอาหารและน�้าไม่ให้ตัวอื่นได้กิน
	 ในสภาวะการผลิตอย่างเข้มงวดการแบ่งกลุ่มหรือฝูงขนาดใหญ่ไปเป็นฝูงขนาดเล็กกว่า	การดัดแปลงโรงเรือน	การเพิ่ม
การสังเกตอาการ	 และการใช้คอกอนุบาลฝูงลูกสัตว์	 (หรืออีกอย่างรู้จักกันว่า	 คอกขนาดเล็ก	 คอกลูกแกะ	 คอกลูกแพะ	 หรือ 
คอกสร้างความคุ้นเคย)	อาจเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดของลูกแกะหรือแพะแรกเกิด	(Dwyer,	2008)	ไม่ควรให้แม่แกะและแม่แพะ
คลอดลกูในคอกอนบุาล	เพราะคอกเหล่านีม้กัมขีนาดเลก็ไม่ยอมให้สตัว์เคลือ่นไหวได้อย่างอสิระระหว่างการเบ่งและการคลอด
ลูกมักชื้นแฉะและยากต่อการรักษาความสะอาด	 และกลายเป็นแหล่งของโรค	 การจ�ากัดการเคลื่อนไหวของแม่สัตว์ระหว่าง 
การคลอด	 อาจเพิ่มโอกาสแม่แกะหรือแม่แพะจะเหยียบหรือนอนบนลูกของมัน	 แม่แกะหรือแม่แพะควรออกลูกในบริเวณที่ 
ค่อนข้างใหญ่และเปิดโล่งซึ่งสมารถสังเกตได้ง่ายและเมื่อจ�าเป็นย้ายสัตว์กับลูกของมันไปยังคอกตามการร้องขอเพื่อให้มั่นใจว่า
มีความผูกพันกัน

การควบคุมปรสิต

	 การควบคุมปรสิตภายในและภายนอกร่างกายสัตว์เป็นสิ่งจ�าเป็น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเลี้ยงแกะและแพะในทุ่ง	ควร
วางแผนโปรแกรมการควบคุมปรสิตส�าหรับต�าแหน่งบริเวณที่อยู่โดยเฉพาะ	พร้อมทั้งตระหนักว่าโปรแกรมที่ท�าได้ดีกับแกะอาจ
ไม่มปีระสทิธผิลส�าหรบัแพะทีอ่ยูต่�าแหน่งเดยีวกนัและในทางกลับกนั		สิง่หนึง่ซึง่ควรตระหนกัคือยาฆ่าพยาธทิีม่อียู่โดยส่วนใหญ่
ไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอต่อพยาธิปากขอ	Hemonchus contortus ซึ่งเป็นพยาธิอันดับแรกที่เป็นปัญหาของแกะและ
แพะ	เพราะเหตุนี้จึงมีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ	ขึ้นเพื่อการควบคุมปรสิตภายในร่างกายสัตว์โดยเน้นกลยุทธิ์มากกว่าการใช้ยา
ฆ่าพยาธิอย่างกว้างขวาง	ท�าร่วมกับวิธีด�าเนินการวินิจฉัยด้วยวิธีใหม่ๆ	(เช่น	ระบบแผนผังสีตาสัตว์ของ	FAMACHA)	การรักษา
ด้วยวิธีทางเลือกและการป้องกัน	และการจัดการเพื่อเพิ่มการกลับสู่สภาพเดิมและความต้านทานให้มีมากที่สุด	และลดการแพร่
ตดิต่อของพยาธใิห้มน้ีอยทีส่ดุ	สามารถหาค�าอธบิายโปรแกรมการควบคมุปรสติภายในร่างกายได้ทีเ่วบไซท์ของสหภาพเซาเทิร์น
ส�าหรับการควบคุมปรสิตของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก	(http://www.scsrpc.org/)  หนังสืออายุรศาสตร์การผลิตและการจัดการ
สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะและแพะ (Faerber,	2004)	ให้ค�าอธิบายและรูปภาพแสดงการให้ยาถ่ายพยาธิ	(เช่น	การกรอกยา
ทางปาก)	ให้แกะและแพะ
	 ในแปลงขนุหรือสภาพแวดล้อมห้องปฏบิติัการเมือ่ทุง่หญ้าไม่ใช่โอกาสของเส้นทางส�าหรบัการคงอยูข่องวงจรชวีติปรสติ	
พยาธเิช่น	H. contortus อาจไม่ใช่ปัญหา	อย่างไรกด็ใีนสภาพแวดล้อมเช่นเดยีวกนัเหล่านี	้ปรสติทีไ่ม่ใช่ชนดิหลกัในทุง่หญ้า	(เช่น	
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เชื้อบิด	coccidian	เชื้อโปรโตซัว	giardia	และ	cryptosporidia)	อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นและต้องพิจารณาการป้องกันและ
การรักษา	Coccidia	ควรถือว่าเป็นปัญหาเมื่อเลี้ยงแกะและแพะโดยเฉพาะสัตว์รุ่นให้อยู่ในสภาวะการกักขังใดๆ	ซึ่งอาจรวมทั้ง
ทุ่งล้อมรั้วขนาดต่างๆ	(Whittier	et	al.,	2003)
	 ปรสติภายนอกมกัเป็นพวกแมลงต่างๆ	พวกมนัหาอาหารอยูบ่นผวิหนงั	ขน	ผม	และเลอืดของแกะและแพะ	และท�าให้
เกิดความไม่สบายตัว	ปรสิตภายนอกอาจเป็นพาหะของโรคด้วย	และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการผลิตของแกะและ
แพะ	(Kaufman	et	al.,	2006)	ควรจัดท�าโปรแกรมการควบคุมปรสิตภายนอกและน�าไปปฏิบัติเพื่อป้องกันสุขภาพของแกะและ
แพะ		Kaufman	และคณะ	(2006)	ได้อธิบายปรสิตภายนอกชนิดต่างๆ	และตัวอย่างแผนการควบคุม

การตัดขน

	 เพราะว่าแกะพันธุ์ขนไม่สลัดขนตามธรรมชาติ	และมีการเก็บเส้นใยขนของแพะบางชนิด	การตัดขนอาจเป็นสิ่งจ�าเป็น
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางกายภาพขึ้นอยู่กับสภาวะของสภาพแวดล้อมและชนิดพันธุ์สัตว์	 และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การ
วิจัยและการสอน	 มักตัดขนแพะส�าหรับผลิตผ้าแคชเมียด้วย	 การตัดขนลูกแกะและลูกแพะระหว่างสภาพอากาศร้อนอาจช่วย
ปรับปรุงการกินอาหารและอัตราการเจริญเติบโต	 การตัดขนแม่แกะก่อนออกลูกสามารถเพิ่มน�้าหนักตัวแรกเกิดของลูกแกะ	
(Kenyon	et	al.,	2006a,b)	และเมื่อตัดขนแม่แกะแล้ว	ลูกแกะมักหาหัวนมและดูดง่ายกว่า	นอกจากนี้แม่แกะที่ได้รับการตัดขนมัก
น�าความชื้นสู่โรงเรือนหรือคอกอนุบาลน้อยกว่า	 สัตว์มักสะอาดกว่าและใช้พื้นท่ีน้อยกว่า	 การถอนเป็นวิธีท่ีใช้แต่งขนรอบหาง
และเต้านม	 จึงเป็นวิธีทางเลือกที่ยอมรับได้เม่ือไม่ได้ตัดขนแม่แกะท้ังตัว	 อย่างไรก็ตามการตัดขนแม่แกะก่อนออกลูกเป็นการ
ปฏิบัติที่พึงประสงค์มากกว่า
	 ไม่ต้องตดัขนแกะและแพะพนัธุข์นสัน้	อาจต้องตดัขนแกะลกูผสมข้ามสายพนัธุข์นยาว	×	พนัธุข์นสัน้เป็นครัง้คราวหรอื
บางส่วน	หรืออาจผลัดขนเอง	ในกรณีใดๆ	การตัดสินใจตัดขนแกะลูกผสมข้ามสายพันธุ์ขนยาว	×	พันธุ์ขนสั้นหรือไม่	ควรยึดถือ
ตามคุณลักษณะของแกะและเป้าหมายเพื่อประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์
	 สถานที่ตัดขนควรสะอาดและแห้ง	ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบมีอยู่ในหนังสือ	คู่มือการผลิตแกะ (ASIA,	2002)	และ	
Barber	และ	Freeman	(2007)		ควรท�าความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์การตัดขนระหว่างกลุ่มหลังการตัดขนแต่ละกลุ่ม	เพื่อลดการ
แพร่โรคให้มีน้อยที่สุด	 (เช่น	 โรค	 ต่อมน�้าเหลืองอักเสบเป็นหนองแข็งซ่ึงมีสาเหตุจากการติดเช้ือ	Corynebacterium pseudo- 
tuberculosis)	ควรท�าความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์หลังการตัดขนสัตว์แต่ละตัว	เมื่อมีสภาวะโรคติดเชื้ออยู่หรือสงสัย		คนตัดขนที่
ดีเป็นมืออาชีพที่ช�านาญควรมีเทคนิคการตัดอย่างถูก	 ต้องจับและจัดท่าทางแกะอย่างถูกต้อง	 เพื่อมั่นใจว่ามีการควบคุมและ
ความสบายของสตัว์	(ASIA,	2002)	อาจตดัขนแม่แกะตัง้ท้องระยะท้ายถ้ามกีารจบัอย่างถกูต้อง	(เช่น	ตอนต้นของไตรมาสสดุท้าย
ของการตัง้ท้อง)	อาจงดอาหารและน�า้สัตว์เป็นเวลา	6	ถงึ	12	ชัว่โมงก่อนพวกมนัถกูตดัขนเพือ่เอือ้ต่อความสบายของสตัว์ระหว่าง
การตัดขน		แกะและแพะควรแห้ง	เมื่อพวกมันถูกตัดขน		ควรมีการป้องกันแกะและแพะหลังการตัดขนจากสภาวะความหนาว
เย็น	ลมแรงหรือเปียกอย่างรุนแรง	ถ้าแกะถูกคุกคามจากสภาวะอากาศฤดูหนาวอย่างรุนแรง	อาจใช้หวีหนุนหรือรองขณะตัดขน
เพื่อให้ตอเส้นขนเหลืออยู่	 ท�าให้ยังมีขนเหลืออยู่บนตัวแกะบ้าง	 วิธีปฏิบัติอีกวิธีหน่ึงเมื่อตัดขนสัตว์ในสภาพอากาศหนาวคือ 
การเพิ่มมวลพลังงานอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนและหลังการตัดขน	 ร่มเงาอาจเป็นสิ่งจ�าเป็นในอากาศร้อนแดดจัดเพื่อ 
ป้องกนัผิวหนงัสขีาวของสัตว์ทีต่ดัขนใหม่ไม่ให้ถกูแดดเผา	แผงกนัลมอาจให้ร่มเงาด้วยเป็นประโยชน์ภายใต้สภาวะสภาพแวดล้อม
หลายแบบ

วิธีปฏิบัติมาตรฐานทางเกษตร

	 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้มีความช�านาญในเทคนิคพิเศษต่างๆ	 เพื่อวิธีปฏิบัติสัตวบาลและสุขภาพอื่นๆ	 ที่ท�าใน 
แกะและแพะเพื่อการวิจัยและการสอน	 ได้แก่	 การผสมเทียม	 การเก็บน�้าเชื้ออสุจิ	 การตรวจการตั้งท้องด้วยอัลตร้าซาวด์หรือ
ประเมินคุณสมบัติเฉพาะของซากสัตว์	การย้ายและฝากตัวอ่อน	และการฉีดสารเข้าหลอดเลือดด�า	ในบทนี้มีการอ้างอิงหนังสือ	
คู่มือการผลิตแกะ (ASIA,	2002)	หนังสืออายุรศาสตร์การผลิตและการจัดการสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก: แกะและแพะ (Faerber,	
2004)	และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ	อีกมาก	มีเนื้อหาและภาพแสดงการปฏิบัติการจัดการหลายอย่าง	อย่างไรก็ดีผลงานต่างๆ	ใน



 แกะและแพะ 179

วารสารที่ทบทวนแบบกัลยาณมิตรมักเป็นแหล่งที่สะดวกมากกว่าส�าหรับค�าอธิบายของเทคนิควิธีด�าเนินการพิเศษ	 	 สิ่งตีพิมพ์
เรือ่ง	การผลติผลติภณัฑ์จากแกะเพือ่ลกูค้า: โปรแกรมความปลอดภยัและประกนัคณุภาพของแกะ	มข้ีอมลูซึง่อาจเสรมิโปรแกรม
การฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรผู้จัดการและดูแลแกะและแพะเพื่อการวิจัยและการสอน	(Roeber	et	al.,	undated)

การตัดแต่งหาง

	 การตัดหางลูกแกะเหลือแค่โคนหาง	เพื่อลดโอกาสความสกปรกของหางจากปัสสาวะและมูลสัตว์	และดึงดูดแมลงวัน
ตอมในเวลาต่อมาซึ่งเป็นสภาวะถึงตาย		การตัดหางไม่จ�าเป็นส�าหรับแกะพันธุ์ขนสั้น	ลูกแพะที่มีหางตั้งจึงไม่ถูกตัดหาง		แนะน�า
การตัดหางในลูกแกะพันธุ์ขนยาวยกเว้นเมื่อสัตว์มีช่วงชีวิตจ�ากัดเฉพาะฤดูท่ีไม่ค่อยมีแมลงวันและเมื่อใช้อาหารท่ีไม่ท�าให้ขน
เปรอะเปื้อนอย่างมาก	มีวิธีตัดหางที่ยอมรับได้หลายอย่าง	ได้แก่	การใช้วงยาง	การตัดจี้ห้ามเลือดด้วยเหล็กร้อน	การตัดโดยวิธี
ศลัยกรรม	การตดัโดยศลัยกรรมหลงัการหนบีด้วยคมีหนีบ	และการผสมผสานวธีิด�าเนินการพ้ืนฐานต่างๆ	(Battaglia	and	Mayrose,	
1981;	Smith	et	al.,	1983;	Ross,	1989;	ASIA,	2002;	Kent	et	al.,	2004)		ควรตัดหางเมื่อลูกแกะอายุน้อยที่สุดเท่าที่ท�าได้	
นยิมท�าก่อนอายุ	2	สัปดาห์	ไม่ควรตดัหางให้ส้ันมากเพราะเพิม่อบัุตกิารของการทะลกัของทวารหนักและของช่องคลอด	(Thomas	
et	al.,	2003)	ตามเกณฑ์การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้	เมื่อสัตว์มีหนังของหางม้วนที่ด้านล่างติดต่อกับหาง	ควรตัดหางที่ตอนท้ายของหนัง
ม้วนของหาง	(ดูรูปใน	ASIA,	2002)	การปฏิบัติเช่นนี้ช่วยให้อัตราอุบัติการของการทะลักของทวารหนักลดลงมาก	(Thomas	et	
al.,	2003)

การตอนเพศผู้ 

	 การตอนแกะและแพะเพศผูเ้พือ่ป้องกนัการผสมพนัธุต์ามอ�าเภอใจและการต่อสู	้ซึง่เป็นการควมคมุทางพนัธกุรรม	การ
ควบคมุช่วงฤดเูวลาแกะตกลกู	การควบคมุอายขุัน้ต�า่ของการคลอดและการให้นมครัง้แรกและลดการบาดเจบ็	มวีธิทีีย่อมรบัโดย
ทั่วไปส�าหรับการตอนแกะและแพะเพศผู้	3	วิธี	ได้แก่	การรัดด้วยห่วงยาง	การหนีบสายท่อน�าเชื้ออสุจิด้วยคีมหนีบ	(เช่น	วิธีใช้
คีม	Burdizzo)	และศัลยกรรมตัดลูกอัณฑะ	มักท�าวิธีการผสมผสานของทั้งสามวิธีด้วย	การท�าแต่ละวิธีควรคล�าถุงอัณฑะของลูก
แกะและลูกแพะเพื่อให้มั่นใจว่ามีลูกอัณฑะอยู่ทั้ง	2	ข้างและไม่มีการพบอัณฑะอยู่ในโคนขาหนีบ	วิธีด�าเนินการตอนควรตัดลูก
อณัฑะทัง้สองข้าง	ยกเว้นวธิกีารทดลองทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้วไม่ให้ท�าการตอนโดยตดัท้ังสองข้าง	มวีธีิด�าเนนิการตอนอย่างละเอียด
ในสิ่งตีพิมพ์หลายฉบับ	(เช่น	ASIA,	2002;	Greiner	and	Wahlberg,	2003;	Faerber,	2004)		ค�าแนะน�าโดยทั่วไป	คือ	การตอน
ลกูแกะและลกูแพะเมือ่พวกมนัมอีายรุะหว่าง	24	ชัว่โมง	ถงึ	7	วนั	ถงึแม้ว่าค�าแนะน�าอาจแตกต่างกนั	(Shutt	et	al.,	1988;	Lester	
et	al.,	1991;	Wood	and	Moloney,	1992)	อย่างไรก็ดีการตอนลูกแกะและลูกแพะเร็วที่สุดหลังเกิดอาจจ�าเป็นโดยค�านึงสภาพ
อากาศ	ความเครียดจากอาหาร	สภาพแวดล้อม	และกระบวนการของโรคแทรกซ้อนที่มีอยู่	มักตอนลูกแกะและตัดหางร่วมกัน
เพื่อลดจ�านวนครั้งที่พวกมันถูกจับ	โดยปกติควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคลอสตริเดียมให้แก่แม่แกะและแม่แพะก่อนคลอด	ลูกของ
พวกมันจึงได้รับภูมิคุ้มกันทางนมน�้าเหลือง	 (de	 la	Rosa	et	al.,	1997)	การท�าเช่นนี้ลดอุบัติการของโรคบาดทะยักหลังการตัด
หางหรือการตอน	 ถ้าแม่แกะและแม่แพะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก่อนคลอดอาจให้สัตว์ได้รับแอนต้ีท็อกซินต่อโรคบาดทะยักเมื่อ
ท�าการตอนและตัดหางและมีความเสี่ยงต่อโรคบาดทะยัก

ความไม่สบายและความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังการตอนและการตัดหาง

	 การตดัหางและการตอนสามารถเป็นเหตใุห้ลกูแกะเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมซึง่เหมอืนกนักบักรณคีวามไม่สบาย
และความเจ็บปวดเฉียบพลัน	(ดูตัวอย่าง	Wood	et	al.,	1991;	Sutherland	et	al.,	1999;	Price	and	Nolan,	2001;	Kent	et	al.,	
2000,	2004)	การใช้ห่วงยางโดยไม่ให้ยาแก้ปวด	ยาสลบเฉพาะบริเวณ	หรือการท�าให้เส้นประสาทชา	 (เช่น	การใช้คีมประเภท	
Burdizzo	เพื่อหนีบเนื้อเยื่อที่โคนเหนือห่วงยาง)	เพิ่มอาการไม่สบายและความเจ็บปวดเฉียบพลัน	สามารถลดหรือก�าจัดอาการ
ของความไม่สบายและความเจ็บปวดเฉียบพลันที่เกี่ยวข้องกับการใช้ห่วงยางเพ่ือการตัดหางและการตอน	 ด้วยการระงับปวด	
ด้วยยาสลบเฉพาะบริเวณ	และการท�าให้เส้นประสาทชา(Wood	et	al.,	1991;	Sutherland	et	al.,	1999;	Price	and	Nolan,	2001;	
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Kent	et	al.,	2000,	2004)	สมาคมสัตวแพทย์แห่งออสเตรเลียแนะน�าว่าการตัดหางและการตอนแกะที่มีอายุน้อยกว่า	3	เดือน
ควรปฏบิตัเิหมือนกบัวธิดี�าเนนิการผ่าตดัใหญ่	และควรใช้การระงับปวดหรอืการท�าให้สลบอย่างเหมาะสม	(http://avacms.eseries.
hengesystems.com.au/AM/Template.cfm?Section	=	Policies;accessed	Nov.	13,	2008)
	 บุคลากรที่ท�างานกับแกะและแพะในการวิจัยและการสอน	 และ	 IACUC	 ควรพิจารณาวิธีที่ใช้เพื่อการตัดหางและ 
การตอนว่าท�าให้เกดิอาการความไม่สบายและความเจบ็ปวดเฉยีบพลนัหรอืไม่	การศกึษาโดยการสงัเกตสามารถท�าได้	ณ	ทีเ่ลีย้ง	
และมีสิง่ตพีมิพ์ทางวทิยาศาสตร์อยูพ่อประมาณเพือ่การตดัสนิใจตามความรูท้ีม่	ีถงึแม้ว่าไม่ได้มกีารศกึษาวธิทีีใ่ช้เพือ่การตดัหาง
และการตอนทุกวิธี	(Wood	et	al.,	1991;	Sutherland	et	al.,	1999;	Price	and	Nolan,	2001;	Kent	et	al.,	2000,	2004)	ถ้าวิธีที่
ใช้ท�าให้เกิดอาการของความไม่สบายและความเจ็บปวด	ดังนั้น	IACUC	ควรท�างานร่วมกับบุคลากรผู้ใช้แกะและแพะในการวิจัย
และการสอน	 เพื่อพัฒนาวิธีด�าเนินการเพ่ือการลดหรือขจัดความไม่สบายและความเจ็บปวดตามหลังการตัดหางและการตอน	
และการน�าไปประยุกต์ใช้

การจี้ปุ่มเขาและการตัดเขา

	 ควรท�าการจี้ปุ่มเขาแพะที่อายุน้อยกว่า	1	เดือนเพราะมีวิธีด�าเนินการง่ายและมีประสิทธิภาพต่อการก�าจัดปุ่มเขาออก
ทั้งหมด	ควรใช้การจี้ด้วยความร้อนเมื่อท�าได้และพิจารณาเลือกเป็นวิธีแรก	ถึงแม้ว่ามีวิธีอื่นๆ	เช่น	การผ่าตัด	การใช้ความเย็น
จัด	 และการป้ายด้วยกรด	 ถ้าการจี้ปุ่มเขาหรือตัดเขาแพะรุ่นท�าให้เกิดความไม่สบาย	 ความเครียดและ	 (หรือ)	 ความเจ็บปวด	
IACUC	ประจ�าที่นั้นควรท�างานร่วมกับบุคลากรผู้ใช้แกะและแพะในการวิจัยและการสอนเพื่อพัฒนาวิธีด�าเนินการที่ลดหรือขจัด
ความไม่สบายและความเจ็บปวดตามหลังการตัดหางและการตอนอย่างได้ผล	 และน�าไปประยุกต์ใช้	 ควรตัดเขาของแพะโตเต็ม
วัยโดยการวางยาสลบทั้งตัว	 หรือการท�าให้ซึมและการท�าให้ชาเฉพาะบริเวณเนื่องจากเนื้อเยื่อที่เขาของแพะอายุมากกว่ามี
กายวิภาคและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องและการเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพะเพศผู้	
	 ไม่แนะน�าการตัดเขาในการปฏิบัติกับแกะ	 ถึงแม้ว่าเคยมีการรายงานวิธีด�าเนินการส�าหรับการตัดเขาแกะเพศผู	้ 
แต่ไม่ได้ยับยั้งการโตของเขาแกะทั้งหมด	 แม้ว่าหลังจากการท�าครั้งท่ีสองหน่ึงเดือนหลังการท�าคร้ังแรกแล้วก็ตาม	 ต�าแหน่งที ่
ตัดเขาออกไปดงึดดูแมลงวนัมาตอม	และการตดัเขากไ็ม่ได้ท�าให้แกะแสดงออกทางกรรมพนัธุ	์เหมอืนกับแกะไม่มเีขา	(Dun,	1963)	
อย่างไรก็ดีเขาของแกะเพศผู้	 อาจม้วนและยาวมากพอท่ีจะงอกยาวจนชนหัวของมัน	 เพ่ือป้องกันสิ่งน้ีควรตัดแต่งและฝนเขา 
ของแกะท�าให้ปลายทูแ่ต่ไม่ควรตดัเนือ้เยือ่ภายในเขา	อาจใช้มดีชนดิทีฟั่นละเอยีดเพือ่ตดัและแต่งเขาเพือ่ไม่ท�าอนัตรายต่อแกะ	
แกะตัวอื่น	และมนุษย์	

การตัดแต่งหนังส่วนเกิน

	 เพราะว่าหนังที่หย่อนยานและขนที่หนาของแกะเมอริโน	ท�าให้มีแมลงวันรุมตอมมากกว่าพันธุ์อื่นๆ	ซึ่งเป็นเหตุท�าให้
ไม่สบาย	ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงและมักมีการตาย	 	 วิธีด�าเนินการผ่าตัดเรียกว่า	mulesing	 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตัดหนัง
หย่อนยานที่มีขนปกคลุมและลดการถูกแมลงวันรุมตอม	(รายละเอียดของวิธีด�าเนินการผ่าตัด	mulesing	ดู	Primary	Industries	
Standing	 Committee,	 2006;	 Paull	 et	 al.,	 2007)	 วิธีปฏิบัติ	 mulesing	 มักท�ากันในสองสามประเทศ	 แต่ไม่ท�าในสหรัฐฯ	 
หรอืประเทศอืน่ทีม่แีกะพนัธุเ์มอรโินอยูน้่อย	ถงึแม้ว่า	ดเูหมอืนว่า	mulesing	อาจเป็นการลดอบุตักิารของการมแีมลงวนัรมุตอม	
แต่ก็มีการวิพากย์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่ามีความไม่สบายและความเจ็บปวดเกิดขึ้นร่วมกับการปฏิบัติ	 ดังนั้น	 ในประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เคยท�า	 mulesing	 เป็นปกติก�าลังเลิกปฏิบัติ	 	 ภาคอุตสาหกรรมขนสัตว์ในออสเตรเลียประกาศ 
ในปี	2004	ว่าการท�า	mulesing	จะยุติลงภายในปี	2010	จนกว่าจะถึงเวลานั้น	ประมวลหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ 
แกะ	(Primary	Industries	Standing	Committee,	2006)	อธิบายวิธีด�าเนินการ	mulesing	ซึ่งต้องปฏิบัติตาม	การศึกษาเมื่อเร็วๆ	
นีเ้สนอว่า	การให้การสลบเฉพาะท่ีและยาต้านการอักเสบทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด์ทีอ่อกฤทธิย์าวนานร่วมกนั	สามารถลดความไม่สบาย
และความเจ็บปวดที่เกี่ยวกับ	mulesing	(Paull	et	al.,	2007)		แต่กระนั้น	mulesing	ก็ยังไม่เป็นวิธีที่ยอมรับและ	IACUC	ควรต่อ
ต้านการอนุมัติการท�า	mulesing	ในการวิจัยและการสอน
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การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

	 บทที่	4	อ้างถึงการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม	ดูรายละเอียดเรื่องการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของแกะและแพะ

การจับและการขนส่ง

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

การพิจารณาเป็นพิเศษ

แกะนมและแพะนม

	 มีการใช้แกะและแพะเป็นสัตว์ให้น�้านมมาแล้วหลายศตวรรษ	 และยังใช้แกะและแพะนมเพื่อการวิจัยและการสอนใน
หลายประเทศมาหลายสบิปี	อย่างไรกต็าม	ในอเมรกิาเหนอืการวจิยัและการสอนทีใ่ช้แกะและแพะนมยงัเป็นสิง่ค่อนข้างใหม่	สิง่
ตีพิมพ์ต่างๆ	เช่น	หลักเกณฑ์เพื่อแกะนมในอเมริกาเหนือ (Berger	et	al.,	2004)	การจัดการและโรคของแพะนม (Guss,	1977)	
และ	คูม่อืการผลติแกะ (ASIA,	2002)	อธบิายเรือ่งการจดัการและการดแูลแกะและแพะนม	ข้อมลูในบทที	่7	เรือ่งโคนมในหนงัสอื
ข้อแนะน�าฉบับนี้ใช้ได้กับแกะและแพะด้วย	ถึงแม้ว่ารายละเอียดการรีดนมของแกะ	แพะและโคมีความจ�าเพาะกับชนิดของสัตว์	
และควรพัฒนาแผนการจัดการโดยค�านึงถึงข้อคิดนี้
	 ถึงแม้ว่าความต้องการขั้นพื้นฐานและการจัดการของแกะและแพะนม	 เหมือนกันกับความต้องการของสัตว์ให้เนื้อ	
เครือ่งจกัรหรอืการรดีนมด้วยมอืเพือ่การรดีเกบ็น�า้นมส�าหรบัขบวนการต่อไปหลายอย่างทีม่คีวามจ�าเพาะกบัสตัว์ให้นม	สิง่เหล่า
นี้ได้แก่	การออกแบบ	สุขอนามัย	และการบ�ารุงรักษาโรงรีดน�้านม	และการจัดการและการเก็บอุปกรณ์	การย้ายสัตว์และการจับ
บ่อย	 การดูแลเต้านมอย่างต่อเนื่อง	 การเพ่ิมความเสี่ยงของเต้านมอักเสบ	 การเลี้ยงลูกสัตว์ด้วยแม่เทียม	 (ส�าหรับวิธีให้ดูท่ี	
Umberger,	1997;	Berger	et	al.,	2004)	เพื่อป้องกันพวกมันจากการแก่งแย่งกินน�้านมซึ่งสามารถเก็บรวบรวมเข้ากระบวนการ		
การจดัการโภชนาการเพือ่เพ่ิมและด�ารงผลผลิตน�า้นม	และการจดัการโภชนาการเพือ่ท�าให้มผีลต่อคณุภาพของน�า้นมบ้างไม่มาก
กน้็อย		ควรประเมนิส่วนประกอบแต่ละอย่างของการผลติน�า้นมเพือ่ประกนัสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ขีองแกะและแพะ	ก่อน
การเริ่มโปรแกรมการวิจัยและการสอน	แกะและแพะนมต่างๆ

โรคสัตว์สู่คน

	 ควรอธิบายให้บุคลากรผู้ท�างานกับแกะและแพะในการวิจัยและการสอนทราบถึงโรคสัตว์สู่คน	 ความเสี่ยงของการได้
รับโรคสัตว์สู่คน	การลดโอกาสได้รับเชื้อโรคสัตว์สู่คนท�าได้อย่างไร		และทราบอาการ	กลุ่มอาการต่างๆ	และการรักษาโรคสัตว์สู่
คนที่มักพบบ่อย	ดูข้อมูลเพิ่มเติมบทที่	2	การดูแลสัตว์เกษตร

การควบคุมสัตว์ผู้ล่า

	 ในบริเวณทางภูมิศาสตร์บางแห่งและในระหว่างฤดูกาลบางฤดู	 การป้องกันจากสัตว์ผู้ล่า	 (เช่น	 สุนัข	 หมาใน	 หมี	 
หมาป่า	 สิงโตภูเขาและนกบางชนิด)	 เป็นส่วนส�าคัญของการให้การดูแลแกะและแพะ	 วิธีที่นิยมมากกว่าเป็นวิธีการควบคุมโดย 
ไม่ท�าให้ตาย	 (เช่น	 สัตว์เฝ้ายาม	 แสง	 เสียงและการล้อมรั้ว)	 แต่อาจไม่เพียงพอ	 มีการล้อมรั้วพิเศษ	 เช่น	 อาจใช  ้
ตาข่ายไฟฟ้าเพื่อกีดกันสัตว์ผู้ล่าบางชนิดจากทุ่งปศุสัตว์	 (ASIA,	 2002)	 ต้องปฏิบัติวิธีการควบคุมโดยท�าให้ตายอย่างเหมาะสม
เพือ่ลดการบาดเจบ็และสูญเสยีแกะและแพะ	ตามกฎหมายแห่งรฐับาลกลางและรฐัประจ�าถิน่	และค�าสัง่ต่างๆ	ส�านกังานบรกิาร
การตรวจสัตว์และพืช		ส�านักงานบริการสัตว์ป่าแห่ง	USDA	มีความเชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าและพิทักษ์ทรัพยากร
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เกษตรเป็นแหล่งข้อมูลที่ส�าคัญและอาจติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือส�าหรับการพัฒนาโปรแกรมการควบคุมสัตว์ผู้ล่าที่ได้ 
ผลส�าเร็จและถูกกฎหมาย	

สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด

	 สภาพห้องปฏิบัติการบางแห่งไม่อนุญาตหรือให้ใช้แปลงหรือทุ่งใดๆ	 	 สภาพแวดล้อมเหล่าน้ีอาจรวมท้ังการเลี้ยงใน
แปลงขุนกลางแจ้งแบบที่ใช้กันอยู่ทั่วไป	การเลี้ยงใน/นอกโรงเรือน	หรือการเลี้ยงในโรงเรือนตลอดเวลาร่วมกับการปูพื้นผิวด้วย
วัสดุธรรมชาติหรือผลิตขึ้นมาและการให้วัสดุรองนอนหลายอย่าง	(เช่น	ฟาง	ขี้กบไม้	ผลิตภัณฑ์กระดาษใช้ซ�้า		ทราย	ดิน	หรือ
ปุ๋ยผสม)
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยและการสอนบางอย่างต้องการให้เลี้ยงแกะและแพะภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการอย่างเข้ม
งวด	 วิธีด�าเนินการอย่างเข้มงวดของแกะและแพะที่ต้องมีการจับบังคับเป็นเวลานาน	 การเก็บตัวอย่างบ่อยๆ	 การเก็บตัวอย่าง
มูลและปัสสาวะอย่างสมบูรณ์	 หรือวิธีด�าเนินการอื่นอาจมีความเครียดน้อยกว่าถ้ามีการฝึกพวกมันให้เคยชินและปรับตัวต่อ 
การจัดการสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวด	(Bowers	et	al.,	1993;	Hsieh	et	al.,	1996)	อาจเลี้ยงแกะและแพะในคอก	ซองส�าหรับ
เมตาบอลิซึม	ซองจับบังคับ	ห้องวัดการหายใจ	หรือห้องศึกษาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อวิธีด�าเนินการเหล่านี้	การเลี้ยงดูแกะ
และแพะถือว่าพวกมันเป็นสัตว์สังคมและชอบการมีเพื่อน	 โดยท่ัวไปไม่ควรเลี้ยงแกะและแพะโดดเด่ียวในสภาพแวดล้อมแบบ
เข้มงวด	และพวกมันควรมองเห็นสัตว์ตัวอื่นๆ	(Matteri	et	al.,	1984;	Apple	et	al.,	1995;	Kannan	et	al.,	2002)	ท�าได้เฉพาะ
เมื่อมีเหตุผลว่าสมควรและมีโปรโตคอลที่ได้รับอนุมัติแล้วบ่งถึงการแยกเลี้ยงเท่านั้น	(เช่น	ห้องส�าหรับเมตาบอลิซึม	การหายใจ	
หรือห้องศึกษาสภาพแวดล้อม)	ที่ได้รับการพิจารณาใช้รูปแบบการอยู่อาศัยเช่นนี้ส�าหรับแกะและแพะ
	 วิธปีฏบิตัทิีท่�าบ่อยและมีประโยชน์คอืการตดัขนแกะและแพะผลติขนก่อนย้ายพวกมันไปยงัสภาพการเลีย้งในห้องปฏบิตัิ
การอย่างเข้มงวด	การท�าเช่นนี้เพิ่มสุขอนามัยของสัตว์และสถานที่		มักป้องกันการกินอาหารลดลงและการลดขนาดตัวของสัตว์	
การให้สตัว์มพีืน้ท่ีใช้ประโยชน์อย่างมปีระสทิธิภาพ	ถ้าจดัการแกะและแพะภายใต้สภาพการเลีย้งในห้องปฏิบตักิารอย่างเข้มงวด
เป็นเวลายาวนานควรจัดท�าและปฏิบัติตามโปรแกรมการดูแลกีบ
	 ควรดูแลแกะและแพะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดให้สัตว์สะอาดและแห้ง	ก�าจัดสิ่งขับถ่ายตาม
ตารางเวลาอย่างเหมาะสมเพือ่ให้สตัว์สะอาด	ควรล้างคอกและซองเมือ่เริม่ระยะเวลาการทดลองแต่ละช่วงเวลาอย่างถีถ้่วนและ
หลังจากนั้นตามจ�าเป็น	 การเก็บถังใส่มูลและปัสสาวะของสัตว์ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการก่อสร้างหน่วยน้ันๆ	 	 ควรรักษา
ความสะอาดและหลกีเลีย่งการมแีมลงวนั	ควรมขีนาดคอก	ซองและซองบงัคบัใหญ่เพยีงพอเพือ่ให้แกะและแพะยนืขึน้และนอน
ลงอย่างไม่ล�าบาก	และมีท่าทางการยืนและการนอนตามปกติ
	 การออกก�าลังกายของแกะและแพะที่เล้ียงในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการมีจ�ากัด	 ควรสังเกตอาการสัตว์ในสภาพ
แวดล้อมเหล่านีอ้ย่างน้อยวนัละหนึง่คร้ัง	ควรมีการตดัสินใจช่วงระยะเวลาซึง่อาจเลีย้งแกะและแพะในสภาพแวดล้อมเหล่านีก่้อน
ย้ายออกไปสู่พื้นที่มากกว่าเพื่อการออกก�าลังกาย	บนพื้นฐานอย่างมืออาชีพและตามประสบการณ์	 	 IACUC	ควรประเมินการ
ศกึษาทีต้่องให้เลีย้งแกะและแพะในสภาพแวดล้อมห้องปฏบิติัการอย่างเข้มงวด	ควรใส่ใจต่อระยะเวลาทีจ่�ากดัการออกก�าลงักาย
โดยเฉพาะเจาะจง	ควรให้โอกาสสัตว์ได้ออกก�าลังกายประจ�าถ้าการออกก�าลังกายไม่มีผลกระทบต่อโปรโตคอลการทดลอง	ถ้า
เล้ียงแกะและแพะในสภาพแวดล้อมอย่างเข้มงวดควรใส่ใจโดยเฉพาะต่อความอยากอาหาร	 การขับถ่ายมูลและปัสสาวะ	 และ
สภาพของขาและกีบ	 	 มักเกิดการกัดกร่อนพ้ืนผิวคอกของสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดน้อยกว่าพื้นดินของคอก
กลางแจ้ง	 และการลดกิจกรรมของแกะและแพะในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดอาจจ�ากัดการสึกของกีบ	 ดังนั้น
ความถี่ของการแต่งกีบอาจท�าบ่อยกว่าเมื่อเลี้ยงแกะและแพะในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด
	 อกีด้านหนึง่ของสภาพแวดล้อมห้องปฏบิตักิารอย่างเข้มงวดท่ีควรค�านึงถงึ	คือสตัว์ท่ีไม่ต้องการและสตัว์ก่อความร�าคาญ	
ได้แก่	นก	สัตว์ฟันแทะ	แมลง	และแมว	สัตว์ก่อความร�าคาญสามารถเป็นแหล่งของโรคส�าหรับแกะและแพะ	ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
แวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์	 แปลงขุน	 หรือท่ีอยู่ในโรงเรือนพื้นที่จ�ากัด	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสภาพแวดล้อม 
ของการปฏิบัติ	การศึกษา	และการผลิต	การจัดการเฉพาะที่	หรือ	IACUC	ควรทบทวนความจ�าเป็นเพื่อการควบคุมสัตว์ก่อความ
ร�าคาญอย่างเพียงพอ	 รังนกและคอนเกาะในโรงเรือนสามารถแพร่โรคสู่แกะและแพะ	 วิธีการควบคุมนกอาจมีการวางตาข่าย 
หรือแผ่นกั้นที่ช่องเปิดของอาคารและการก�าจัดบริเวณคอนเกาะที่เป็นไปได้ทั้งหมด		สัตว์ฟันแทะอาจเป็นพาหะของโรคเฉพาะ
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จ�านวนหนึ่ง	ควรพิจารณาการจัดท�าโปรแกรมการตรวจตราและ	(หรือ)	ดักจับ	สิ่งดึงดูดสัตว์ฟันแทะต่างๆ	(เช่น	การเก็บอาหาร
ที่เปิดไว้	อาหารเหลือทิ้ง	ขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีมากเกินไป)	ควรจัดการให้มีน้อยที่สุดหรือก�าจัดออกไปเมื่อท�าได้	ส�าหรับสถานที่
ทีม่ปัีญหาแมลงวนัคกุคาม	หรอืยงุซึง่สามารถแพร่เชือ้ไวรสัต่างๆ	เช่น	ไวรสัเวสไนล์	ควรพจิารณาโปรแกรมการก�าจดัและท�าลาย	
(การมีแมลงวันคุกคามหรือมีหนอนแมลงวันเจาะเป็นสภาวะท่ีตัวอ่อนของปรสิตกินเน้ือเยื่อยังมีชีวิตหรือตายแล้วเป็นอาหาร)	
โดยปกติการจัดการเฉพาะแห่งหรือการบริหารโดยมี	IACUC	เป็นผู้รับผิดชอบการทบทวนโปรแกรมแต่ละแห่ง	และพิจารณาว่า
วิธีการดังกล่าวเหล่านั้นมีความจ�าเป็นหรือไม่	หรือเหมาะสมกับสัตว์ที่ได้รับการดูแล

การเปลี่ยนแปลงจีนและการโคลน

	 การเปลี่ยนแปลงจีน	(Transgenics)	เป็นเทคโนโลยีที่ได้เริ่มท�ามาก่อนในหนูไมซ์	(Gordon	et	al.,	1980)	มีการผลิตแกะ
และสุกรที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจีนตัวแรก	(Hammer	et	al.,	1985)	และท�าในแพะตามหลังไม่นาน	(Ebert	et	al.,	1991)	หลัง
จากนั้นได้มีการขยายออกไปและมักพบสัตว์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจีนเป็นปกติในโปรแกรมและสถานที่ต่างๆ		การใช้สัตว์ที่ได้
รับการเปลี่ยนแปลงจีนมีอยู่อย่างกว้างขวางไม่เฉพาะในการศึกษาหน้าท่ีของจีนเท่าน้ัน	 แต่เป็นการพัฒนาสัตว์ตัวแบบส�าหรับ
โรคของสัตว์	การเพิ่มการทนทานต่อโรค	การเปลี่ยนหรือเพิ่มลักษณะทางการผลิต	และการผลิตโปรตีนต่างๆ		(เช่น	ผลิตภัณฑ์
ที่ผสมผสานทางชีวเภสัช)	ในของเหลวทางชีวภาพหลายอย่าง	เช่น	น�้านม	เลือด	ปัสสาวะและน�้าเชื้ออสุจิอีกด้วย	(Nieman	and	
Kues,	2003)
	 การเปลี่ยนแปลงจีนและการโคลนน�ามาซึ่งการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของแกะและแพะที่เพิ่มเติมมากขึ้นและมี
ความเฉพาะเจาะจง	โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเข้าใจหน้าทีข่องจนีตามปกตใินตวัสตัว์และสมดลุของร่างกายอย่างถ่ีถ้วนเป็นความ
จ�าเป็นเพือ่เพิม่โอกาสการตรวจพบหน้าทีข่องจนีทีผ่ดิปกตไิป	มกัแสดงออกเป็นสรรีะของแกะและแพะทีผ่ดิปกตสิบืเนือ่งจากจนี
ที่รับมาจากภายนอก	 หรือช้ินส่วนของจีนที่เพ่ิมเข้าไปซ่ึงอาจเกิดขึ้นในสัตว์บางตัว	 นอกจากน้ีการมีจีนจากภายนอกในสภาวะ	
homozygous	อาจแสดงความผิดปกติหรือสภาวะถึงตายต่างๆ	ที่ไม่พบเมื่อมีสภาวะ	hemizygous
	 ปัญหาอกีข้อหนึง่ทีเ่กีย่วกบัการผลิตโปรตนีหรอืไม่	เป็นผลของจนีทีเ่ปลีย่น	พบมอียูใ่นตวัแกะหรอืแพะแล้ว	หรอืโปรตนี
ชนิดใหม่ของสัตว์ที่เปลี่ยนจีนหรือไม่		ความเข้าใจหน้าที่ของโปรตีนเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการคาดการณ์ผลกระทบต่อสัตว์ที่เป็น
ไปได้		ในบางกรณีอาจดัดแปลงหรือเสริมอาหารเพื่อให้โภชนะเฉพาะบางอย่าง	หรือบางกลุ่มที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
	 การพฒันาเทคโนโลยกีารโคลนด้วยการเปลีย่นย้ายนวิเคลยีสกลายเป็นวธิทีีไ่ด้รบัความนยิมมากกว่าในการผลติแกะท่ี
เปลี่ยนแปลงจีน	(Campbell	et	al.,	1996;	Wilmut	et	al.,	1997)	และแพะ	(Baguisi	et	al.,	1999;	Keefer	et	al.,	2001)	และการ
โคลนได้ปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการทัง้หมด	อย่างไรกด็กีารโคลนด้วยการเปลีย่นย้ายนิวเคลียสท�าให้เกดิปัญหาสขุภาพ
เพิม่เตมิขึน้อกีในสตัว์จ�านวนเลก็น้อย	ตวัอย่างเช่น	การรอดชีวติของตวัอ่อนลดลง	ร่วมกบัการเพิม่อตัราความสญูเสยีลกูในครรภ์	
การสลายตวัของตัวอ่อนหรือการเพิม่อตัราการแท้งลกูถ้าการสญูเสยีลกูอ่อนมรีะหว่างระยะท้ายของการตัง้ท้อง	โปรโตคอลควร
ระบุความเป็นไปได้ของการสูญเสียลูกอ่อนและอธิบายการดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมและสถานะต่างๆ	
	 โอกาสการมีสรีระที่ผิดปกติโดยอาจไม่มีหรือมีอาการทางคลินิกในสัตว์ท่ีได้เปลี่ยนจีนหรือผลิตมาจากการโคลน 
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�านวนน้อยมีความผิดปกติเหล่าน้ีสามารถได้รับการสนับสนุนทางคลินิก
ตลอดเวลาทีส่ตัว์เจรญิเตบิโตขึน้	ความผดิปกตต่ิางๆ	หายไปและสตัว์สามารถมชีีวติอย่างปกตแิละมสีขุภาพด	ี(Chavatte-Palmer	
et	al.,	2002)	โปรโตคอลควรแจกแจงความผิดปกติต่างๆ	ที่มีโอกาสเป็นได้เหล่านี้	และมีแผนการอย่างชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งต่างๆ	ถ้าเกิดขึ้น	
	 ผลการวจัิย	การประเมินความเส่ียงและค�าแนะน�าทางกฎหมายส�าหรบัประสทิธภิาพเนือ้	น�า้นม	การสบืพนัธุแ์ละตวัแปร
อื่นที่บ่งว่าสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปกติและมีสุขภาพดี		(Enright	et	al.,	2002;	Walsh	et	al.,	2003;	Tayfur	
Tecirlioglu	et	al.,	2006;	FDA,	2008,	2009a,b)	การศึกษาสัตว์ที่ผลิตจากสัตว์รุ่นแรกจากการโคลนและในรุ่นต่อมาแสดงว่าพวก
มันไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งพบในสัตว์จ�านวนน้อยที่ผลิตจากการโคลนรุ่นแรก	 โดยความจริงแล้วการสืบทอดผ่าน
ทางการสืบพันธุ์อาจตรงกันข้ามกับรูปแบบผิดปกติซึ่งได้พบที่ระดับ	 DNA	 ในสัตว์ที่ได้รับการโคลนรุ่นแรก	 (Wells,	 2005)		 
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ถงึกระนัน้การตรวจสอบสตัว์ในรุน่ต่อๆ	ไปอย่างเหมาะสมจะแสดงให้ทราบความเป็นไปได้ว่ามรีปูแบบความผดิปกตทิีอ่าจจะไม่
ได้รับการแก้ไขในสัตว์รุ่นต่อมา
	 การผลิตแกะและแพะท่ีเปลี่ยนจีนด้วยการท�า	 microinjection	 หรือการเปลี่ยนถ่ายนิวเคลียสไม่ได้เป็นความพยายาม
ของการวจิยัทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไป	และได้มีการพัฒนาระบบการผลติขึน้ในขณะนี	้อย่างไรกด็กีารวจิยัและการพฒันาในสาขา
นี้ยังเพิ่งเริ่มต้น	และยังไม่พบธรรมชาติและขอบเขตของผลกระทบของการโคลนด้วยการย้ายนิวเคลียสที่มีโอกาสเป็นได้ทั้งหมด		
หน่วยงานหรือสถาบันซึ่งเล้ียงและดูแลแกะและแพะที่เปล่ียนจีนควรเตรียมและสามารถจัดการประเด็นต่างๆ	 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
สัตว์เหล่านี้	และต้องจัดให้มีการก�ากับดูแลเพิ่มขึ้นจากการค�านึงทางกฎหมาย
	 ดังนั้นการจัดการเฉพาะที่หรือการควบคุมโดย	IACUC	ต้องมีความรับผิดชอบต่อการทบทวนแต่ละโปรแกรม	และควร
มีการก�าหนดมาตรฐานและการปฏิบัติการดูแลและการใช้สัตว์สูงเกินกว่ามาตรฐานและการปฏิบัติตามปกติหรือไม่	 ข้อมูลเพิ่ม
เติมเรื่องการก�ากับดูแลตามกฎหมายต่อสัตว์ที่เปลี่ยนจีน	 ของนักวิจัย	 และ	 (หรือ)	 สถาบันมีอยู่ในหนังสือ	ค�าแนะน�าส�าหรับ
อุตสาหกรรม: กฎข้อบังคับส�าหรับสัตว์พันธุวิศวกรรมที่มี Recombinant DNA Constructs ตามพันธุกรรม (FDA,	2009b)

สารก่อภูมิแพ้ของแกะและแพะ

	 ไม่ค่อยพบ	สารก่อภูมิแพ้ที่เกี่ยวกับแกะ	มีรายงานผิวหนังอักเสบที่เกี่ยวกับการจับขนแกะและการจับแกะหรือขน	ยัง
ไม่พบสารก่อภูมิแพ้ของแพะที่มีผลต่อมนุษย์

การุณยฆาต

	 แกะและแพะที่บาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือสัตว์ที่เจ็บป่วยและมีโอกาสรอดน้อยควรได้รับการท�าให้ตาย	ค�าแนะน�าเรื่อง
การุณยฆาต ของ	 AVMA	 (AVMA,	 2007)	 ระบุวิธีที่เหมาะสมส�าหรับแกะและแพะ	 มีทั้งการฉีดยาสลบเกินขนาดหรือการฉีด
สารละลายส�าหรับการรุณยฆาต	การยงิด้วยเคร่ืองยงิสลักและการท�าให้เลือดออกหมดตวั	หรอืการยงิให้ตายทีห่วัอย่างระมดัระวัง
ด้วยปืน	AVMAแนะน�าวิธีอื่นๆ	ซึ่งอาจใช้ถ้ามีอุปกรณ์อย่างถูกต้องและความช�านาญ		ในทุกกรณีบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนและมี
ทกัษะควรเป็นผูด้�าเนนิการ	และจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายสวสัดภิาพสตัว์และการจบัสตัว์อย่างถกูต้องตลอดกระบวนการ	ตาม
กฎหมายและค�าสัง่ของรัฐบาลกลาง	รัฐและท้องถิน่ทีเ่กีย่วกบัซากสตัว์	ซากของสตัว์ทีท่�าให้ตายด้วยยาบาบทิเูรตอาจมสีารตกค้าง
ที่อาจเป็นอันตราย	และควรก�าจัดซากสัตว์เหล่านี้ด้วยวิธีซึ่งป้องกันสัตว์ป่ากิน

คอกพักสัตว์และการเก็บ

	 ควรสร้างและจัดการคอกพักสัตว์เก็บปศุสัตว์ไว้ชั่วคราว	 เพื่อดูแลแกะและแพะระหว่างเวลามาถึงโรงฆ่าสัตว์และเวลา
ช�าแหละซาก	 ควรออกแบบและจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกของคอกช่ัวคราวเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บและสามารถดูแลสัตว์
อย่างถกูต้องและคงความปลอดภัยระหว่างการขนส่งและการช�าแหละ	ควรค�านงึถงึปัจจยัหลายอย่างทีส่มัพนัธ์กบัสวสัดภิาพสตัว์	
ความปลอดภัยของอาหาร	คุณภาพของผลิตภัณฑ์	และวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือการสอน	(Weeks,	2008)	ปัจจัยเหล่านั้น	
ได้แก่	 อัตราการเก็บสัตว์และพ้ืนที่ต่อตัว	 การล้อมร้ัวอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	 เพิงพักเพื่อป้องกันสัตว์ระหว่างสภาพ
อากาศรุนแรง	 บริเวณที่นอนมีการระบายน�้าได้ดีซึ่งสามารท�าความสะอาดอย่างถ่ีถ้วนระหว่างกลุ่มของสัตว์	 พื้นผิวของคอก	
คณุภาพและปรมิาณของอากาศ	(เช่น	การระบายอากาศ)	เสยีง	แสงทีเ่พยีงพอส�าหรบัการตรวจตดิตามและตรวจดสูตัว์	คอกแยก
เลีย้งส�าหรบัสตัว์ป่วยหรอืบาดเจบ็	ซึง่เข้าสูบ่รเิวณท�าให้สลบได้ง่าย		สามารถให้อาหารและน�า้อย่างเพยีงพอถ้าสตัว์จะอยูใ่นคอก
พกัสตัว์เป็นระยะเวลายาวนาน	การออกแบบให้สามารถจับสตัว์ได้อย่างสงบและเงยีบเพือ่หลกีเลีย่งความเครยีดอย่างไม่จ�าเป็น
ก่อนการช�าแหละ	 และมีแนวทางเดินซึ่งกระตุ้นให้สัตว์เคลื่อนไปในทิศท่ีต้องการ	 มีแยกมุมเล็กน้อยเท่าที่ท�าได้	 และไม่มีการ
กีดขวางทางกายภาพ	 หรือการจัดให้มีแสงสว่างที่ประดิษฐ์ขึ้นหรือแสงตามธรรมชาติซึ่งท�าให้สัตว์หยุดชะงัก	 เพราะว่ามีการ
ออกแบบและการจัดการคอกพักสัตว์หลายวิธีตลอดจนการค�านึงเฉพาะสถานที่	ควรพัฒนาโปรโตคอลบนพื้นฐานสิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการและเสนอให้	IACUC	ประจ�าที่พิจารณาและอนุมัติ	วิธีด�าเนินการทั้งหมดในสหรัฐฯ	เพื่อการช�าแหละสัตว์ที่ใช้ในการวิจัย
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และการสอนซึ่งจะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร	ควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาลกลาง	ข้อ	7	บทที่	48	เรื่องวิธีการช�าแหละปศุสัตว์
อย่างมีมนุษยธรรม(http://www.access.gpo.gov/uscode/title7/chapter48_.html)
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บทที่ 11: สุกร

โรงเรือนและสภาพแวดล้อม

สุกรปรบัตวัต่อระบบการผลติหลากหลายแบบได้อย่างง่ายดาย (Pork Industry Handbooks, undated and 1978 to present; 
MWPS, 1983; Baxter, 1984; Whittemore, 1993)  ระดบัของการจดัการท่ีน�ามาปฏบิตัคิวรเท่ากนักบัข้อก�าหนดของระบบ
การผลิตเพื่อรับประกันว่าสุกรอยู่อย่างสบาย  ในระบบที่ดีจ�าเป็นต้องมีผู้เลี้ยงปศุสัตว์ให้การดูแลเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของสุกร  ควรใส่ใจโดยเฉพาะต่อการจัดการอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ (ตาราง 11-1) ได้แก่  
การป้องกนัการตากแดดเป็นเวลานาน การระบายอากาศ ความดนัไอน�า้ สภาพของพืน้ พืน้ท่ีต่อสกุรหนึง่ตวั การจดัการสิง่ปฏกูิล 
ปริมาณ และคุณภาพของอาหารและน�้า และการป้องกันโรคและความเครียด
 การจดัการปกตปิระจ�าวนัตามแผนงาน ท�าให้สกุรพัฒนากิจวตัรประจ�าวนัของพวกมนัได้ บคุลากรผู้ดูแลสตัว์ควรวางแผน
ส�าหรับการจัดการสุกรภายใต้สภาพอากาศแปรปรวนเกินขีดและสภาวะฉุกเฉินต่างๆ บุคลากรควรให้การสัตวบาลอย่างเหมาะ
สม เพือ่ลดความเครยีดจากสภาพแวดล้อมและความทรมานของสตัว์ให้มน้ีอยทีส่ดุ ผู้ดแูลสัตว์ควรคุน้เคยกบัพฤตกิรรมของสกุร
ปกติและสุกรที่มีความเครียด หรือเมื่อพวกมันมีความเป็นอยู่ที่ดีลดลง เพื่อการแก้ไขอย่างทันท่วงที ทั้งในขั้นตอนการออกแบบ
และการปฏิบัติประจ�าวัน  ควรใส่ใจกับการขับถ่ายของสุกรและบริเวณพักผ่อนที่สัตว์ชอบ  ควรมีการเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลและ
ปัสสาวะระหว่างคอกน้อยที่สุด เช่นเดียวกันนี้ บุคลากรผู้ดูแลสัตว์ควรระมัดระวังตามที่จ�าเป็น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อก่อโรค
ระหว่างเล้าและระหว่างโรงเรือน แม้ว่าอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งเดียวกัน

สภาพแวดล้อมจุลภาค

 สภาพแวดล้อมจุลภาคประกอบด้วยปัจจัยภายนอกตัวสัตว์ท้ังหมด รวมท้ังสภาพแวดล้อมความร้อน (อุณหภูมิ 
ของอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ และความชื้น) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (คอก ผนังและพื้น) สภาพแวดล้อมทางสังคม
และสภาพแวดล้อมด้านจุลชีพ  สภาพแวดล้อมอุณหภูมิเป็นองค์ประกอบที่จัดการยากที่สุด เพราะสุกรอายุแตกต่างกันมีความ
ต้องการความร้อนแตกต่างกัน  ดังนั้น การจัดการสุกรตามพื้นฐานความจ�าเป็นความร้อนที่เหมาะสมของพวกมันในแต่ละช่วง
ของการผลิตเป็นสิ่งส�าคัญ  อุณหภูมิวิกฤตขั้นต�่าของสุกรรุ่นมีค่าสูงกว่าสุกรอายุมากกว่า  ดังนั้น อุณหภูมิสภาพแวดล้อมจ�าเป็น
ต้องสูงกว่าอย่างมีประสิทธิภาพ  ควรจัดการสภาพแวดล้อมความร้อนเพ่ือคงสภาพแวดล้อมจุลภาคใกล้กับช่วงความร้อน 
เป็นกลางส�าหรับสุกรตามอายุที่เลี้ยง (ตาราง 11-1)
 เป้าหมายของการระบายอากาศแตกต่างกนัตามการเปลีย่นฤดกูาล อาคารทีร่ะบายอากาศอย่างดปีลอดกระแสลมแรง 
และให้อากาศสะอาดบริสุทธิ์โดยไม่ท�าให้สุกรหนาวสั่น  ควรคงอัตราการระบายอากาศต�่าสุดในฤดูหนาว ด้วยการแลกเปลี่ยน
อากาศอตัราต�า่ท่ีสดุแต่ยงัคงมปีระสทิธภิาพเพยีงพอเพ่ือก�าจดัความชืน้  ความชืน้มากเกนิไป (>80%) เป็นตวัพาเช้ือจลุชพี ท�าให้
สุกรตัวเปียก และท�าลายฉนวนกันความร้อน ตามหลักทั่วไปอัตราการระบายอากาศไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อชั่วโมง  ในขณะ
ที่มีการระบายอากาศต�่าสุด ความช้ืนสัมพัทธ์ และกาซคาบอนไดออกไซด์ เป็นค่าท่ีส�าคัญของคุณภาพอากาศ ควรพิจารณา
ปัจจยัหนึง่หรอืสองอย่างเหล่านีเ้มือ่มกีารควบคมุอัตราการระบายอากาศ (Kephart, 2007)  ควรบรรลอุตัราการระบายอากาศสงูสดุ 
ในฤดรู้อน เพือ่ให้ระบบการระบายอากาศรักษาการเคล่ือนของอากาศเพือ่ก�าจดัความร้อนของตวัสตัว์ (และจะขจดัความชืน้ด้วย)
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แสงสว่าง

 สกุรเลีย้งมคีวามไวต่อสภาพแวดล้อมแสงมากกว่าสตัว์ชนดิอืน่ มข้ีอมลูขดัแย้งกนัเช่นแสงสามารถส่งผลกระทบต่อการ
สบืพนัธุ ์สรรีวทิยาและสมรรถภาพของสกุรหรอืไม่ อย่างไรก็ดข้ีอมลู ณ ปัจจุบนัระบวุ่าช่วงเวลาทีม่แีสงมอีทิธพิลต่อการผลติและ
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
ทางสรรีวทิยาอาจกระทบต่อผลของช่วงเวลาทีม่แีสงต่อการเจรญิเตบิโต  ดงันัน้จงึไม่มช่ีวงเวลามแีสงโดยเฉพาะทีจ่�าเป็นส�าหรบั
สุกรก�าลังโต (Berger, 1980)  การพัฒนาสัตว์พ่อแม่พันธุ์อาจได้ประโยชน์จากช่วงเวลามีแสงกลางวันยาวนาน (เช่น 16 ชั่วโมง
มีแสง และมืด 8 ชั่วโมง; Zimmerman et al., 1980; Wheelhouse and Hacker, 1982) แม่สุกรสาวที่ได้รับการจัดการช่วงเวลา
กลางวันยาวนานมีค่าความเข้มข้นพ้ืนฐานของฮอร์โมน luteinizing (LH) สูงกว่าสัตว์ตัวอื่นท่ีมีช่วงเวลากลางวันสั้น ช่วงเวลามี
แสงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของ LH ของสุกรก่อนเป็นสาว (Halli et al., 2006)  ช่วงเวลามีแสงในการตั้งท้องช่วงท้าย
มอีทิธพิลต่อการวดัค่าต่อมไร้ท่อและสมรรถภาพของแม่สกุรตัง้ท้องและลกูของมนัด้วย (Niekamp et al., 2006) แม่สกุรให้น�า้นม
ตอบสนองด้านบวกต่อแสง 16 ชั่วโมงและมืด 8 ชั่วโมงมีผลเพิ่มสมรรถภาพของลูกสุกร และการศึกษาบางเรื่องรายงานว่าแม่
สุกรเหล่านี้อาจกลับมาเป็นสัดเร็วขึ้น (Mabry et al., 1982, 1983; Stevenson et al., 1983) แต่ไม่พบผลเช่นนี้ในการทดลองต่อ
มาที่ท�าซ�้ากัน (McGlone et al., 1988) เกณฑ์ของแสงที่มีการแกว่งจาก 9 ถึง 16 ชั่วโมงในแต่ละวันไม่มีผลต่อคุณภาพของน�้า
เชื้อของพ่อสุกร หรือการผสมติด ความเจริญพันธุ์ หรือความก�าหนัด (Rivera et al., 2006; Sancho et al., 2006) ถึงแม้ว่ามี
หลายครัง้ทีว่งจรแสงเฉพาะเจาะจงค่าหนึง่อาจเป็นเครือ่งมอืการจดัการทีม่ผีลด ีการเลอืกช่วงเวลามแีสงอาจขึน้อยูก่บั เพศ อายุ 
และช่วงการผลิตของสัตว์ การเปล่ียนช่วงเวลามีแสงอาจส่งผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของสุกรในหลายด้าน แต่การเปลี่ยนช่วง
เวลามีแสงไม่เคยเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ที่ดีของแม่และพ่อสุกร

ตาราง 11-1 สภาวะความร้อนที่แนะน�าส�าหรับสุกรที่ใช้ในการวิจัยและการสอนทางเกษตร1

  ระยะที่พอใจ2 ขั้นต�่าของภาวะสุดขีด3 ขั้นสูงของภาวะสุดขีด4

   15°ซ (60°ฟ)  32°ซ (90°ฟ)
  15 to 26°ซ (59 to 79°ฟ) ส�าหรับแม่สุกร บริเวณแม่สุกร ส�าหรับแม่สุกร

  32°C (90°ฟ) ขั้นต�่า 25°ซ (77°ฟ) ไม่มีขีดสูงสุดที่ปฏิบัติได้
แม่สุกรและลูกทั้งครอก บริเวณลูกสุกรคลาน บริเวณคลาน ส�าหรับลูกสุกร
ก่อนระยะอนุบาล 3 ถึง 15 กก
 (7 ถึง 33 ปอนด์)  26 ถึง 32°ซ (79 ถึง 90°ฟ)  15°ซ (59°ฟ)  35°ซ (95°ฟ)
แม่เลี้ยงลูก 15 ถึง 35 กก
 (33 ถึง 77 ปอนด์)  18 ถึง 26°ซ (64 ถึง 79°ฟ)  5°ซ (41°ฟ)  35°ซ (95°ฟ)
สุกรก�าลังโต 35 ถึง 70 กก
 (77 ถึง 154 ปอนด์)  15 ถึง 25°ซ (59 ถึง 77°ฟ)  -5°ซ (23°ฟ)  35°ซ (95°ฟ)
รุ่นส�าเร็จ 70 ถึง 100 กก 
 (154 ถึง 220 ปอนด์)  10 ถึง 25°ซ (50 ถึง 77°ฟ)  -20°ซ (4°ฟ)  35°ซ (95°ฟ)

แม่หรือพ่อสุกร >100 กก (>220 ปอนด์) 10 ถึง 25°ซ (50 ถึง 77°ฟ)  -20°ซ (4°F)  32°ซ (90°ฟ)

 1ถึงแม้ว่าได้ให้อุณหภูมิของอากาศที่แนะน�าไว้ในตารางน้ี การวัดค่าสมรรถภาพจะมีความเหมาะสมมากกว่าในการก�าหนดความร้อนท่ีสบายส�าหรับสุกร 
เมื่อสุกรอยู่ในสภาพความร้อนที่สบายพวกมันจะพักผ่อนอย่างสบาย ไม่สั่นหรือสุมตัวกันเอง ไม่มีอัตราการหายใจเพิ่มข้ึน และจะพักโดยสัมผัสสุกรตัวอื่น 
อย่างผิวเผิน สุกรบางตัวอาจชอบพักผ่อนตัวเดียว การสุมตัวทับกันหรือกระจายตัวห่างกันอาจบ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมหนาวเกินไปหรือร้อนเกินไป 
ตามล�าดับ พฤติกรรมการปรับความร้อนของสุกรเป็นข้อบ่งชี้ว่าอุณหภูมิอากาศเหมาะสมที่ดีกว่าปรอทวัดอุณหภูมิ
 2ตามค่าพื้นฐานที่ NRC (1981) DeShazer and Overhults (1982), Curtis (1985) และ Hahn (1985) ให้ไว้
 3ค่าเหล่านี้แสดงอุณหภูมิอากาศขั้นต�่าของภาวะสุดขีดเมื่อเลี้ยงสุกรอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม แนะน�าสิ่งรองนอนเมื่ออุณหภูมิอากาศเข้าใกล้ค่าขั้นต�่าของภาวะ
วิกฤตสุดขีด
 4ยกเว้นส�าหรับอุณหภูมิสูงกว่าเกินค่าอุณหภูมิอากาศเหล่านี้ในช่วงสั้นๆ ควรให้ความเย็นด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การท�าความเย็นด้วยการท�าให้ลมเย็นโดย
ผ่านละอองน�้าส�าหรับสุกรก�าลังโต หรือให้มีน�้าหยดส�าหรับแม่สุกรให้นม
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อาหารและน�้า

 ควรสงัเกตอาการและประเมนิความเป็นอยูท่ีด่ขีองสกุรอย่างน้อยวนัละสองครัง้ ต้องตรวจทีใ่ห้อาหารและน�า้ ให้มัน่ใจ
ว่าสิง่เหล่านีใ้ช้ได้ ควรออกแบบและก�าหนดต�าแหน่งของทีใ่ห้อาหารและน�า้ให้สกุรสามารถเข้าหาได้ง่าย  ขณะทีล่ดความสญูเสยี
ของอาหารให้มีน้อยที่สุด ที่ให้อาหารหรือต�าแหน่งการให้อาหารควรปลอดจากสิ่งขับถ่าย ปัสสาวะและสิ่งปนเปื้อนอื่น 
อาจให้อาหารสุกรที่พื้นตราบที่พื้นแห้งและสะอาดและไม่ได้จ�ากัดการกินอาหารของสุกรแต่ละตัวโดยการแก่งแย่งทางสังคม อาจ
ใช้ที่ให้ยาในน�้าเพื่อการจัดการการติดเชื้อทางเดินอาหาร เม่ือขนส่งอาหารไปยังโรงเรือนของสัตว์และคอกแต่ละคอก ควร 
ดูแลให้มีฝุ่นน้อยที่สุด ควรให้อาหารสุกรเพื่อสนองตอบและมากกว่าความต้องการทางโภชนะที่ก�าหนดโดย NRC (1998)  
ควรให้สุกรเข้าถึงน�้าตามใจชอบตลอดช่วงเฉพาะของวงจรชีวิต และควรดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้มั่นใจว่าสุกรแต่ละขนาดเข้าถึง 
อุปกรณ์ให้น�้าได้

การสัตวบาล

สภาพแวดล้อมทางสังคม

 สุกรรุ่นและแม่สุกรเป็นสัตว์สังคมตามธรรมชาติ ตามความจริงแล้วมักพบแม่สุกรอยู่เป็นกลุ่มในธรรมชาติ ยกเว้น 
ช่วงก่อนและหลังคลอดลูกเมื่อพวกมันแสวงหาความโดดเด่ียว พ่อสุกรในสภาพธรรมชาติมักเป็นสัตว์สันโดษ ยกเว้นระหว่าง 
ฤดูผสมพันธุ์
 สุกรอายุน้อยแสดงพฤติกรรมและสรีรวิทยาของความเครียดเมื่อให้อยู่โดดเด่ียวอย่างสมบูรณ์ ไม่สามารถคาด
หมายความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของกลุ่มและสมรรถภาพของสุกรได้หรือไม่ชัดเจน (Livingston et al., 1969; Patterson, 1985)  
มักพบสุกรก�าลังโตเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 ถึง 30 ตัวต่อเล้า แต่ก็พบกลุ่มละร้อยตัว หรือแม้แต่พันตัวต่อเล้าบ่อยขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระบบการค้าเลี้ยงตั้งแต่หย่านมจนส่งขาย ในกลุ่มสังคมหากระดับความเครียดทางสังคม (การต่อสู้กัน) มีสูงมากและ 
การผลิตอาจลดลง แต่เม่ือสถานะทางสังคมของกลุ่มลงตัวกลุ่มก็มักค่อนข้างมั่นคง ในบางกรณีสุกรโตเต็มวัยท่ีเลี้ยงแยกขัง 
อาจประสบความเครียดน้อยกว่าสุกรก�าลังโต  การวิจัยทางเกษตรซ่ึงเสนอให้สุกรอยู่แต่ละตัวหรืออยู่แยกเดี่ยวจากสุกรตัวอื่น
ควรมีการให้เหตุผลว่าสมควรและได้รับอนุมัติโดย IACUC

	 ระบบการคลอดลูก

	 การจัดการแม่สุกร	 ย้ายแม่สุกรก่อนการคลอดลูกไปยังสภาพแวดล้อมเพ่ือคลอดลูกในโรงเรือน ควรท�าให้สภาพ
แวดล้อมสะอาด ฆ่าเชื้อ และท�าให้แห้ง  ในสภาพแวดล้อมส�าหรับคลอดลูกนอกโรงเรือนควรปฏิบัติดังที่ได้อธิบายแล้ว (ถ้าเป็น
ไปได้) หรอืถ้าเป็นบรเิวณภายนอกควรให้มแีสงแดดส่องถงึเป็นเวลาหลายวนัก่อนการย้ายแม่สกุรกลุม่ใหม่เข้าสูบ่รเิวณ ก่อนการ
ย้ายเข้า อาจให้แม่สุกรได้รับการรักษาเพื่อก�าจัดปรสิตภายในและภายนอกถ้าพบว่ามี 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)  
แม่สกุรมนี�า้หนกัตวัมากแต่มีพ้ืนผวิต่อมวลของร่างกายน้อย ดงันัน้กระจายความร้อนภายในร่างกายแม่สกุรระหว่างสภาพอากาศ
ร้อนจึงเป็นการยาก (Hansen and Vestergaard, 1984) โดยเฉพาะเมื่อความชื้นสูง [อุณหภูมิสูงสุดแต่ละวันมากกว่า 29°ซ 
(>85°ฟ)] จ�าเป็นต้องท�าให้ตัวแม่สุกรเย็นบางแห่ง อาจท�าให้สุกรเย็นด้วยการพ่นฝอยละอองน�้า การฉีดพ่นน�้า (ซึ่งท�าได้โดยการ
หยดน�้าลงที่ไหล่ของแม่สุกรโดยตรง) การใช้เครื่องท�าความเย็นด้วยการระเหยของน�้า (Heard et al., 1986) และใช้พัดลมระบาย
อากาศ (McGlone et al., 1988) หรือโดยการให้กระแสลมก�าหนดทิศทาง (เครื่องท�าความเย็นแบบมีปล่องยื่นออกมา; Bull et 
al., 1997) สามารถใช้วิธีการควบคุมความร้อนของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเข้มงวด รวมถึงการให้แม่สุกรท�าตัวเอง
ให้เปียกได้ด้วยน�้าหรือดินโคลน
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การจ�ากัดบริเวณก่อนการคลอดลูก

 Jensen (1988) เสนอว่าพฤติกรรมการเป็นแม่สามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วน: 1) การแยกตัวและการเสาะหาที่ท�ารัง  
2) การสร้างรัง 3) การคลอดลูก 4) การใช้รัง 5) การกลับเข้าสังคม และ 6) การหย่านม  สังเกตพบพฤติกรรมการแยกตัว 
และการเสาะหาที่ท�ารังเกิดขึ้น 48 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนการคลอดลูกตัวแรกในป่า ในธรรมชาติ และแม่สุกรที่เลี้ยงนอกโรงเรือน  
แม่สุกรมักแยกตัวออกจากกลุ่มสังคมและเสาะหาความโดดเดี่ยว ดังน้ันการจ�ากัดบริเวณบางระดับเป็นท้ังสิ่งท่ีจ�าเป็นและสิ่งที่ 
แม่สุกรชอบมากกว่า (Phillips et al., 1991) แม้ในระบบท่ีอยู่กว้างขวางมักให้แม่สุกรมีกระท่อมขนาดเล็กหรือเล้าซึ่งพวกมัน
สามารถแยกตัวออกจากสัตว์ตัวอื่นในฝูง

	 ระบบการคลอดลกู ทีอ่ยูอ่าศัยส�าหรบัแม่สกุรระหว่างการคลอดลกูและการให้นมลกูมหีลากหลายตวัเลอืก ขอบข่าย
มีตั้งแต่คอกแบบดั้งเดิมไปจนถึงเล้าอยู่ภายนอก (Collins et al., 1987; Thornton, 1988; McGlone and Morrow-Tesch, 1990; 
Edwards, 1995; McGlone et al., 1995; McGlone and Hicks, 2000) ระบบการคลอดลกูควรตอบสนองมาตรฐานทางสมรรถภาพ
เพือ่ลดความตายของลูกสุกรก่อนหย่านมให้มีน้อยท่ีสดุ การให้ความร้อนทีส่บายต่อแม่สกุรและลกูสกุร (ซึง่อาจต้องให้ความร้อน/
ความเย็นเฉพาะท่ี) การให้แม่สุกรและลูกสุกรมีสภาพแวดล้อมถูกสุขอนามัยและเอื้อต่อพฤติกรรมตามปกติของแม่สุกรและลูก
สุกรเมื่อท�าได้ การจ�ากัดการเคลื่อนไหวของแม่สุกรในคอกคลอดท่ีออกแบบอย่างดีจะปรับปรุงการรอดของลูกสุกร และควร
พิจารณาการจ�ากัดนี้อย่างรอบคอบในการเลือกระบบการคลอดลูก

	 คอกคลอด ควรจ�ากดับรเิวณสกุรในโรงเรอืน ในคอกคลอด หรอืคอกอสิระเพือ่ลดการบาดเจบ็ของลกูสกุรและป้องกัน
บคุลากรจากความก้าวร้าวมากเกนิไปของแม่สกุรในระยะการคลอดลกู ตัง้แต่วนัที ่109 ของการตัง้ท้องจนถงึการหย่านมลกูสกุร 
(Curtis, 1995) คอกคลอดมีหลายแบบ ซองคลอดแบบมาตรฐานมักเป็นโครงท่อโลหะยึดติดกับคอก มีขนาดประมาณ 2.2 ม × 
1.5 ม (7.2 ฟุต x 4.9 ฟุต) ขนาดโดยรอบที่แนะน�ามีความยาว 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�าเป็นต้องวางหัวลงบนที่ให้อาหารเนื่องจากความยาวของคอกไม่เพียงพอ
 พื้นคอกคลอดส่วนใหญ่มีช่องตามแนวยาวหรือมีช่องทะลุ เพื่อกันแม่สุกรและลูกสุกรจากสิ่งขับถ่ายของพวกมันอย่าง
มปีระสทิธภิาพและโดยเรว็ และสภาพแวดล้อมแห้งเรว็ พืน้แบบมช่ีองทีย่อมรบัได้ เช่น พืน้โลหะเจาะช่อง โลหะถกั โลหะหุ้มด้วย
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�าให้
ตนีและขาของสตัว์ตดิ 3) พืน้ทีม่ช่ีองตามยาวควรให้สภาพแวดล้อมสะอาดโดยการแยกสิง่ปฏกูิลออกจากสตัว์ 4) พืน้ร่วมกับส่วน
อื่นของห้องควรให้ความร้อนที่สบาย และ 5) ต้องสามารถท�าความสะอาดพื้นอย่างถูกสุขอนามัยหรือให้พื้นผิวท่ีสะอาด มัก
เตรียมพื้นที่ส�าหรับคลานไว้ด้านข้างหรือด้านหน้าของคอกร่วมกับแหล่งความร้อนซ่ึงให้บริเวณอบอุ่นส�าหรับลูกสุกรนอน การ
ปฏบิตัจิดัการโรคอย่างดีให้แม่สุกรทัง้หมดควรเข้าและออกจากทีส่นบัสนนุการคลอดเวลาเดยีวกนั (เข้าทัง้หมด ออกทัง้หมด) และ
ดงันัน้จ�านวนของคอกคลอดในหนึง่ห้องควรสมัพนัธ์กบัจ�านวนแม่สกุรท่ีครบก�าหนดออกลกูในหนึง่รอบ แผงกัน้ระหว่างคอกควร
สูงมากพอเพื่อป้องกันลูกสุกรจากการหลุดหนี

	 คอกคลอดภายในโรงเรือน ในซองคลอดท่ีจัดการอย่างดี ถ้าอัตราความตายก่อนหย่านมไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
อัตราความตายก่อนหย่านมอาจใช้คอกคลอดส�าหรับแม่สุกรและลูกท้ังครอกเท่านั้น การออกแบบคอกในโรงเรือนท่ียอมรับได้ 
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) 
ระบบหมนุได้รอบเป็นเช่นเดียวกบัคอกแบบดัง้เดมิซึง่ท�าด้วยท่อโลหะและระบบทีม่บีรเิวณให้ลกูสกุรคลาน อาจตดิตัง้ระบบเหล่า
นี้บนพื้นแบบมีช่องตามยาวเต็มพื้นที่เพื่อเหตุผลทางสุขอนามัย
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 เมือ่ห้องคลอดมีการให้ความร้อนหรือความเยน็บางทีจ่งึใช้เป็นบรเิวณลกูสกุรวิง่เล่นทีม่กีารให้ความร้อน บรเิวณส�าหรับ
วิ่งเล่นอาจเป็นมุมหน่ึง ตลอดด้านหนึ่งของคอกด้านแคบ หรืออยู่ตรงกลางคอกซ่ึงแบ่งเป็นบริเวณรังและบริเวณขับถ่าย บาง
ระบบมีการรองพื้นด้วยฟางแต่ได้พัฒนาคอกเปิดให้มีพื้นที่มีช่องยาวทั้งหมดหรือบางส่วน (Heckt et al., 1988; Johnson and 
Marchant-Forde, 2008)

	 กระท่อมคลอด	 เช่นเดียวกับคอกคลอดในโรงเรือน กระท่อมคลอดนอกโรงเรือนบางแบบให้ระดับอัตราความตาย
ก่อนหย่านมทีย่อมรบัได ้การออกแบบกระท่อมคลอดมีอยูห่ลายแบบ ท�าด้วยไมห้รอืพลาสตกิ ได้แก ่โครงตวั A โค้งแบบองักฤษ 
และแบบทีเ่ป็นพลาสตกิและไม้อดั กระท่อมแต่ละแบบต่างกนัในรปูร่าง ตวัอย่างเช่น โครงตวั A สงูกว่าและมรูีปร่างเป็นสามเหลีย่ม 
(Penner et al., 1996; Honeyman et al., 1998a) ส�าหรับทุกแบบ บางรุ่นมีพื้นไม้อัดทึบและแบบอื่นที่ไม่มีพื้น ในทั้งสองกรณี
มักใช้ฟางปูหนาๆ หรือมีวัสดุอื่นเป็นสิ่งรองนอน ในกระท่อมคลอดท่ีจัดการอย่างดีหลายแห่งไม่มีบริเวณให้สัตว์คลาน 
ทีใ่ห้ความร้อน และไม่มนี�า้ส�าหรบัแม่สกุรหรอืลกูของมนั กระท่อมคลอดแบบโค้งมรีาวกนัไม่ให้ลกูสกุรถกูเบียด ขณะทีแ่บบอืน่ๆ
ไม่มีราวอยู่ข้างใน กระท่อมคลอดบางแบบอาจมีฉนวนเพ่ือลดอุณหภูมิสูงหรือต�่าเกินไป ถึงแม้ว่าประโยชน์ของการใช้ฉนวน 
ยังมีข้อสงสัยในการทดลองที่ได้มีการควบคุม (Edwards and Furniss, 1988; Johnson and McGlone, 2003)
 สามารถยึดตะแกรงกันชนติดกับด้านหน้าของกระท่อมคลอดเพื่อช่วยกันลูกสุกรให้อยู่ใกล้กระท่อมคลอด ช่วยรักษา
ฟางให้อยู่ในกระท่อมได้นานกว่า และยอมให้แม่สุกรเคลื่อนไหวตัวโดยไม่ติดขัด (Honeyman et al., 1998b; Johnson and 
McGlone, 2003) การออกแบบตะแกรงกันชนอาจมีอิทธิพลต่อระยะเวลาท่ีจ�ากัดลูกสุกรอยู่ในกระท่อมและประสิทธิภาพของ
การท�างานและความปลอดภยัส�าหรบัผูด้แูลฝงูสตัว์ทีป่ฏบัิตงิานประจ�าต่างๆ (เช่น กระบวนการส�าหรับครอกของลูกสกุร; Johnson 
and McGlone, 2003)
 ควรสังเกตอาการแม่สุกรที่เลี้ยงอยู่นอกโรงเรือนอย่างสม�่าเสมอ ควรให้สิ่งรองนอนยกเว้นมีสภาพแวดล้อมความร้อน
เพยีงพอ และควรมีรัว้มัน่คงและสร้างอย่างด ีอาจใช้รัว้ลวดสายไฟฟ้า ควรให้การดแูลสขุภาพส�าหรบัแม่และลกูสกุรอย่างถกูต้อง 
ควรก�าจดัมลูและปัสสาวะออกจากระบบเหล่าน้ันเม่ือมีความจ�าเป็นเกดิขึน้ ควรสลบัหมนุเวียนแม่สกุรและลกูทีเ่ลีย้งนอกโรงเรอืน
ระหว่างแปลงเพือ่หลกีเลีย่งการสะสมของเชือ้ก่อโรคและปรสติ ควรท�าความสะอาดกระท่อมหรอืคอกคลอดและฆ่าเชือ้ก่อนการ
ใช้แต่ละครั้ง ถ้าแม่สุกรออกลูกนอกโรงเรือนควรปฏิบัติตามวิธีด�าเนินการทางสุขาภิบาลอย่างเหมาะสม (เช่น การเคลื่อนย้าย
กระท่อมและเผาสิง่รองนอน) เพ่ือมัน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมการตกลกูทีส่ะอาด เมือ่ไม่มกีารเสรมิบรเิวณทีใ่ห้ความร้อนคอกคลอด
ในทุ่งหญ้าและควรปูคอกคลอดศูนย์กลางในโรงเรือนด้วยวัสดุเหมาะสม เช่น ฟาง ควรรักษาสิ่งรองนอนให้แห้งตามสมควรด้วย
การเพิ่มวัสดุรองนอนมากขึ้นและโดยการก�าจัดสิ่งรองนอนที่สกปรกออกบางส่วนอย่างสม�่าเสมอตามที่จ�าเป็น

	 การจัดการลูกสุกรทั้งครอก	ลูกสุกรต้องการการเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเมื่อเกิดมาพวกมันมีพลังงานส�ารองของ
ร่างกายและภูมิคุ้มกันโรคต�่า มีการควบคุมความร้อนของร่างกายที่ไม่ดี และยังบอบบางถูกเบียดทับได้ง่าย ลูกสุกรควรมีบริเวณ
ที่อุ่น แห้ง ไม่มีลมกรรโชก และให้ความร้อนในบางพื้นที่จนกระทั่งหย่านม ควรป้องกันลูกสุกรจากการถูกเหยียบทับหรือท�าให้
บาดเจ็บจากแม่สุกร
 อณุหภมิูวกิฤตขิัน้ต�า่ของสกุรเมือ่แรกเกดิประมาณ 35°ซ (95°ฟ) อย่างไรก็ดี ไม่ควรท�าให้ร้อนทัว่ทัง้บรเิวณโดยทีอ่ณุหภมูิ
ของอากาศใกล้กับอุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่าของสุกร เพราะว่าจะท�าให้แม่สุกรมีความเครียดจากความร้อน ควรให้มีบริเวณร้อนเป็น
บางที่ เย็นเป็นบริเวณ หรือทั้งสองอย่างเพื่อสนองความจ�าเป็นต่อความร้อนที่แตกต่างกันของแม่สุกรและลูก
 อาจปฏิบัติต่อลูกสุกรภายในสองสามวันแรกเกิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ การฆ่าเชื้อสะดือ (ถ้าการตกลูกได้รับการ
ดูแล) การตัดแต่งฟันแหลมด้วยอุปกรณ์คมที่ได้ฆ่าเชื้อแล้ว ตัดแต่งหางด้วยอุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อแล้วให้เหลือไม่สั้นกว่า 2.5 ซม (1 
นิ้ว) จากตัว (ถ้าจะเลี้ยงลูกสุกรอยู่ในโรงเรือน) การฉีดธาตุเหล็กเสริม (ถ้าจะอนุบาลลูกสุกรในโรงเรือน) และท�าเบอร์ระบุตัวสัตว์ 
(มักขลิบที่ขอบใบหู)

ระบบส�าหรับการอนุบาล

 การหย่านมสุกรมักเป็นเหตุการณ์เครียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาวะสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลัน 
และการเปลี่ยนอาหาร ดังนั้นการหย่านมตอนกลางคืนอาจเครียดน้อยกว่าการหย่านมตอนเช้าตรู่ (Ogunbameru et al., 1992)  
อย่างไรกด็ ีวธินีีม้กัไม่ค่อยท�ากนั โดยทัว่ไประบบการอนบุาลรวมทีอ่ยู่และการเตรยีมการจดัการส�าหรบัสกุรหย่านมใหม่จนกระทัง่
มีอายุ 8 หรือ 9 สัปดาห์ แต่ในปัจจุบันมักหย่านมสุกรออกไปสู่โรงเรือนจนโต
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 อาจหย่านมลูกสุกรที่อายุใดก็ได้ ยิ่งลูกสุกรมีอายุน้อยกว่าก็ยิ่งจ�าเป็นต้องให้สถานท่ีอ�านวยความสดวกและการดูแล
อย่างเป็นพเิศษมากยิง่ขึน้ การสขุาภบิาลเข้มงวดขึน้และให้อาหารทีม่คีณุภาพสงู (Lecce, 1986; Owen et al., 1995) การหย่านม
เร็วโดยแบ่งแยกเป็นการปฏิบัติทางการผลิต เพื่อลดอุบัติการเกิดโรคและเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสุกรในฝูง
ทีม่โีรคเรือ้รงั  ในระบบการหย่านมเรว็โดยแยกหย่านมลกูสกุรอาย ุ10 ถงึ 20 วนั และเคลือ่นย้ายพวกมนัไปยงัสถานที ่ซึง่มสีถาน
ที่ตั้งแยกออกจากส่วนอื่นของสถานที่เลี้ยงสุกร (Dewey, 1995) เทคโนโลยีนี้ช่วยลดการแพร่จุลชีพของโรคจากแม่สุกรไปยังลูก
สุกรอนุบาล ด้วยการย้ายลูกสุกรออกจากแม่ก่อนภูมิคุ้มกันโรคท่ีได้รับมาจากแม่ลดลงและแม่สุกรสามารถแพร่เชื้อสู่ลูกของมัน 
การหย่านมเร็วมีประสิทธิภาพน้อยกว่าต่อโรคบางโรคแต่ใช้ได้ดีส�าหรับโรคอื่นๆ  อย่างไรก็ตามการหย่านมเร็วโดยย้ายลูกสุกร
เป็นเครื่องมือการจัดการที่ใช้บางครั้งบางเวลา ไม่ได้เป็นการปฏิบัติจัดการที่ใช้เป็นประจ�า
 อุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่าของสุกรอายุ 4 สัปดาห์ (เมื่อมันกินอาหารที่อัตราประมาณ 3 ถึง 3.5 เท่าของความร้อน 
เป็นกลางที่คงอยู่) มีค่าประมาณ 26°ซ (79°ฟ; ตาราง 11-1)  ดังนั้น สถานที่อนุบาลควรสามารถตอบสนองอุณหภูมิรอบตัวของ
สุกรหย่านมตามความจ�าเป็นซึ่งอาจต้องจัดให้มี (แต่ไม่เสมอไป) อุปกรณ์เสริมความร้อนอาจมีโคมไฟให้ความร้อน เสื่อ หรือ 
สิง่รองนอน เมือ่สุกรดดูนมแม่ (จึงได้รับความร้อนจากแม่) จนอายมุากกว่า 3 สปัดาห์ หรอืเมือ่สิง่รองนอนปหูนามสีภาพแวดล้อม
จุลภาคอยู่ในช่วงความร้อนเป็นกลาง จึงอาจไม่ต้องจัดความร้อนเสริมในอาคารอนุบาล สิ่งส�าคัญคือจัดสภาพแวดล้อมให้สุกร
อุ่นสบาย โดยตอบสนองความจ�าเป็นของพวกมันให้มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
 การจดัการสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงส�าคญัต่อความส�าเรจ็ของอาคารเลีย้งสกุร ตัง้แต่หย่านมจนส่งขาย  การระบายอากาศ
ควรเป็นเช่นเดยีวกนักับโรงเรอืนสกุรจนถงึส่งขาย แต่ต้องสามารถปรับพดัลมให้มกีารระบายอากาศต�า่สดุส�าหรบัสกุรทีเ่พ่ิงหย่านม
ใหม่  แนะน�าให้มกีารให้ความร้อนบางบริเวณเพ่ือสนองความจ�าเป็นของสกุรรุน่ ควรสงัเกตดกูารควบคมุความร้อนด้วยพฤตกิรรม
ของสุกรเพื่อพิจารณาว่าอุณหภูมิสูงเกินหรือต�่าเกินไป
 นอกเหนอืจากการให้ความร้อนเสรมิ ควรรกัษาโรงเรอืนอนุบาลให้มสีขุอนามยัระดบัสงูกว่าท่ีต้องจดัให้กบัสกุรอายุมากกว่า 
ควรจัดการโรงเรือนอนุบาลตามบรรทัดฐานการเข้า-ออกพร้อมกัน และควรท�าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและท�าให้แห้งอย่าง
ถี่ถ้วนระหว่างกลุ่มของสุกร ควรท�าให้อากาศของห้องอุ่นขึ้น มีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนน�าสุกรเข้าสู่อาคาร
 สุกรหย่านมควรกินอาหารที่มีโภชนะสมบูรณ์และสมดุลได้เอง เว้นเสียว่าโปรโตคอลการทดลองระบุเป็นอย่างอื่น 
(NRC, 1998) ควรมีพื้นที่ให้อาหารให้สุกรทั้งหมดกินได้ตามใจชอบตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สุกรสี่ตัวหรือมากกว่าอาจใช้ที่ว่างเพื่อให้
อาหารร่วมกนัตราบทีก่ารกนิอาหารไม่จ�ากัด ทีใ่ห้อาหารซึง่ให้น�า้เป็นส่วนหนึง่ของทีใ่ห้อาหาร (ทีใ่ห้อาหาร เปียก/แห้ง) อาจสนับสนุน
จ�านวนสุกรต่อที่ให้อาหารมากกว่า ควรให้สุกรเข้าถึงน�้าสะอาดได้ตามใจชอบในแต่ละวัน ที่ให้น�้าหนึ่งอันเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับสุกร 
10 ถึง 20 ตัวที่มีอุปกรณ์ให้น�้าอย่างน้อย 2 อันต่อคอกติดตั้งในต�าแหน่งห่างไกลกันมากพอที่สุกรหนึ่งตัวไม่สามารถจองทั้งสองที่  
ควรจัดความสงูของทีใ่ห้น�า้ให้สกุรสามารถกนิน�า้ได้สดวกจากอุปกรณ์ให้น�า้  เมือ่เป็นไปได้ควรจดักลุม่ให้สกุรอยู่ในคอกตามน�า้หนกั
ตัวและอายุเพื่อสนับสนุนการกินอาหารและน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Patienceet al., 2004)
 โดยทั่วไปธรรมชาติของการเจริญเติบโต สุกรมักเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงแรกตามด้วยอัตราการเจริญเติบโตคงที่   
มีการก�าหนดพื้นที่กลุ่มของสุกรแตกต่างจากสุกรเลี้ยงให้อยู่เดี่ยว ร่างกายของสุกรต้องการพื้นที่ขนาดหนึ่งที่เรียกว่า พื้นที่ถูกใช้ 
และพื้นที่ส่วนที่เหลือในคอกเรียกว่า พื้นที่อิสระ ปริมาณพื้นที่ที่สุกรใช้ขึ้นอยู่กับท่าทางและพฤติกรรม ปริมาณพื้นที่ที่ไม่ใช้หรือ
พื้นที่อิสระเพิ่มขึ้นเม่ือขนาดกลุ่มใหญ่ขึ้น แต่การวิจัยแสดงว่าถ้าก�าจัดพื้นที่อิสระออก สุกรมีการกินอาหารลดลงและมีการ 
เพิ่มน�้าหนักตัวลดลงเป็นผลตามมา McGlone and Newby (1994) แสดงให้เห็นว่าการก�าจัดพื้นท่ีอิสระออกไป 50% ไม่ม ี
ผลกระทบต่อสมรรถภาพของสุกร แต่การก�าจดัออกไปมากกว่า 50% เป็นผลให้การเพิม่น�า้หนกัตวัเฉลีย่ต่อวนัลดลง  พืน้ท่ีจ�าเป็น
ต่อสกุรในแปลงนอกอาคารควรมพีืน้ฐานบนมาตรฐานสมรรถภาพของแต่ละต�าแหน่งทีอ่ยู ่ไม่ใช่ตวัเลขตามทีก่�าหนด ค�าแนะน�า
พื้นที่พื้นมีอยู่ในตาราง 11-2
 พบพื้นมีร่องตามยาวได้ทั่วไปในโรงเรือนอนุบาลตลอดจนสุกรหย่านมจนถึงส่งขาย วัสดุพื้นอาจเหมือนกันกับหน่วย 
ที่มีซองคลอด  ควรปูคอกที่มีพื้นทึบด้วยฟางหรือวัสดุ ที่มีคุณสมบัติความร้อนและการซึมซับเช่นเดียวกัน ถ้าการใช้พื้นบางส่วน
เป็นช่องทะลุ ต�าแหน่งที่ให้น�้าควรอยู่เหนือช่อง

ระบบส�าหรับสุกรก�าลังเติบโตและพร้อมส่งขาย

 ระยะก�าลังเติบโตถึงพร้อมส่งขายหมายถึงสุกรตั้งแต่อายุ 8 หรือ 9 สัปดาห์ไปจนถึงประมาณ 20 ถึง 25 สัปดาห์ มีน�้า
หนักตัวสุดท้ายระหว่าง 114 และ 136 กก (250 ถึง 300 ปอนด์) การจัดการสุกรก�าลังเติบโตและพร้อมส่งขายตามน�้าหนัก 
ต้องการมาตรฐานการสขุาภบิาลต�า่กว่า แตกต่างจากการจดัการสกุรหย่านม อาจจัดการสกุรอย่างต่อเนือ่ง และสกุรอายุมากกว่า
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สามารถทนทานอุณหภูมิสภาพแวดล้อมช่วงกว้างกว่าสุกรรุ่น (ตาราง 11-1) ถึงแม้ว่าระบบส�าหรับสุกรก�าลังเติบโตจนพร้อม 
ส่งขายอาจใช้จัดการสุกรอย่างต่อเนื่อง แต่นิยมการเข้า-ออกพร้อมกันมากกว่า การจ�ากัดจ�านวนครั้งการย้ายสุกรหรือให้ม ี
การปะปนกัน มักเป็นผลให้พวกมันก้าวร้าว เพิ่มปัญหาสุขภาพ และเป็นผลให้สมรรถภาพถดถอย
 โดยปกติคอกสุกรก�าลงัเตบิโตจนถงึพร้อมส่งขายเป็นสีเ่หลีย่มผนืผ้าและจสุกุรได้ 20 ถงึ 1,000 ตวัต่อคอก (หรอืมากกว่า) 
สุกรจ�านวนมากถึง 10 ตัวอาจใช้ที่ให้อาหารหนึ่งอันร่วมกัน และสุกรจ�านวนมากถึง 20 ตัวอาจใช้ที่ให้น�้าหนึ่งแห่งร่วมกันในช่วง
เวลาเติบโตจนถึงพร้อมส่งขาย ในสภาวะส่วนใหญ่สุกรควรเข้าถึงน�้าได้ตลอดเวลาตามชอบใจ มีหลายระบบที่ให้น�้าในอ่างน�้ายึด
อยู่กับที่และบางระบบให้น�้าเฉพาะเมื่อล�าเลียงอาหาร  ถ้าให้น�้าเป็นช่วงๆ ควรให้น�้าไหลอยู่อย่างน้อย 30 ถึง 45 นาทีในแต่ละ
ครั้ง (McGlone, 2003) ควรให้มีน�้าเสมอขณะสุกรก�าลังกินอาหาร ควรปรับความสูงของที่ให้น�้าให้เหมาะสมตามการเจริญเติบโต
ของสุกร อุปกรณ์ให้อาหารและน�้าชนิดพิเศษควรจัดให้เหมาะสมตามความหนาแน่นของสุกรที่แตกต่างกัน
 วัสดุส�าหรับท�าคอกควรแข็งแรงทนทานกว่าที่ใช้กับคอกอนุบาล  อาจเป็นพื้นทึบ พื้นทึบและปูสิ่งรองนอน มีช่องยาว
บางส่วน หรือเป็นพื้นมีช่องยาวทั้งหมด พื้นทึบควรลาด (เช่น 1 ถึง 3%) เพื่อยอมให้น�้าและของเสียไหลไปสู่ทางระบายหรือบ่อ
พกั พืน้มช่ีองยาวไม่จ�าเป็นต้องมคีวามลาด ถงึแม้ว่าวัสดสุ�าหรบัพืน้หลายอย่างเป็นทีย่อมรบัได้ แผ่นพืน้คอนกรตีแบบมช่ีองยาว
เป็นชนดิแนะน�าส�าหรบัพืน้แบบมช่ีอง ช่องของพืน้คอนกรตีควรพยงุนตนีสกุรและยอมให้ของเสยีลอดทะลชุ่องสูด้่านล่างได้ง่าย 
ขอบของพืน้มช่ีองควรมนเพือ่กนัการบาดเจ็บของตนี กีบ และควรหลกีเลีย่งขอบแหลมคม ยอมรบัระบบรางน�า้ไหลแบบเปิด แต่
มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนระหว่างคอกอย่างมีนัยส�าคัญ

ตาราง 11-2 ค�าแนะน�าพื้นที่ขั้นต�่าส�าหรับบริเวณของสัตว์เพื่อสุกรที่ใช้ในการวิจัยเกษตรและการสอน1

  สุกรอยู่เดี่ยว (ต่อตัว) สุกรอยู่เป็นกลุ่ม (ต่อตัว)2

ระยะของการผลิต   (ม2)  (ฟ2)  (ม2) (ฟ2) 

แม่สุกรและลูกหนึ่งครอก คอก  3.15  35  —  —
ลูกหนึ่งครอกและแม่สุกรก�าลังให้นม ซองของแม่สุกร  1.26  14  —  —
สุกรอนุบาล น�้าหนัก 3 ถึง 27 กก (7 ถึง 60 ปอนด์)   0.54  6  0.16–0.37 1.7–4.0
สุกรก�าลังโต น�้าหนัก 27 ถึง 57 กก (60 ถึง 125 ปอนด์)   0.90  10  0.37–0.56  4.0–6.0
สุกรส�าเร็จ น�้าหนัก 57 ถึง 104 กก (125 ถึง 230 ปอนด์)   1.26  14  0.56–0.74  6.0–8.0
สุกรส�าเร็จช่วงท้าย น�้าหนัก 105 ถึง 125 กก (231 ถึง 275 ปอนด์)  1.26  14  0.74–0.84   8.0–9.0
สุกรโตเต็มวัย3     1.26  14  1.49   16.0

 1บรรทัดฐานพื้นที่นี้เป็นค�าแนะน�าท่ัวไป พื้นที่ข้ันต�่าที่จ�าเป็นของสุกรท�าตามสูตรพื้นท่ีทั่วไป = 0.33 × BW0.67 เมื่อ BW คือน�้าหนักตัวเป็น ก.ก. 
และพื้นที่เป็นตารางเมตร สุกรที่ได้รับพื้นที่พื้นอย่างเพียงพอจะนอนอย่างสบายไม่ต้องยกหัวของพวกมันขณะนอนพักหรือหดตัวระหว่างท่าทางตามปกติ
 2พืน้ทีส่�าหรบักลุม่ของสกุรก�าลงัโตขนาดตัง้แต่เริม่ต้นไปจนถงึน�า้หนกัตวัสงูสดุของแต่ละช่วง  พืน้ทีพ่ืน้ต่อตวัซึง่จ�าเป็นลดลงเมือ่ขนาดกลุม่เพิม่ขึน้ (McGlone 
and Newby, 1994) ข้อมูลที่เสนอท่ีนี่ส�าหรับขนาดกลุ่มสุกรที่พบท่ัวไปตั้งแต่ 5 ถึง 20 ตัวต่อคอก ส�าหรับกลุ่มขนาดเล็ก (2 ถึง 4 ตัว) คอกควรม ี
ความยาวมากกว่าความยาวของสุกรตัวที่ใหญ่ที่สุดในคอก
 3ขนาดความกว้างของคอกขั้นต�่าควรเป็น 56 ซม (22 นิ้ว) และความยาวข้ันต�่าควรเป็น 2.2 ม (7 ฟุต) อาจเลี้ยงสุกรสาวรุ ่นในคอกขนาด 

ยาว 2 ม (6.5 ฟุต)

 การจัดพื้นที่เป็นประเด็นซับซ้อนของการผลิตสุกร ค�าแนะน�าพื้นที่อยู่ในตาราง 11-2 ความต้องการพื้นที่แบบดั้งเดิม
ก�าหนดไว้โดยสัมพันธ์กับกลุ่มขนาดเล็กกับกลุ่มขนาดใหญ่กว่าที่มีพื้นที่การใช้ร่วมกัน ไม่ได้ใช้ หรือมีพื้นที่อิสระมากกว่า ดังนั้น
พื้นที่ 0.65 ม2/สุกรหนึ่งตัว (7 ฟุต2) พอเพียงส�าหรับการเลี้ยงสุกรที่เจริญเติบโตตามพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Brumm and 
Dahlquist, 1997)  สุกรมีน�้าหนักมากถึง 250 ปอนด์และในกลุ่มขนาดเล็ก (<20) ต้องการพื้นท่ี 0.74 ม2/ตัว (8 ฟุต2) และ 
กลุ่มขนาดใหญ่กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเหล่านั้นท่ีมีสุกรมากกว่า 50 ตัว/คอก และขนาดถึง 300 ปอนด์อาจจ�าเป็นต้องมี
พื้นที่ 0.74 ม2/ตัว (8 ฟุต2) เท่านั้น อาจก�าหนดพื้นที่ด้วยสูตรค�านวณต่อไปนี้ [A = k × BW0.667 เมื่อ A = พื้นที่พื้นที่จัดให้ 
และ k = ค่าคงที่ของพื้นที่ที่จัดให้] ซึ่งเปลี่ยนน�้าหนักตัวสุกรเป็นภาพสองมิติ (Gonyou et al., 2006) ค่า k ที่ 0.336 เป็นพื้นที่
ขั้นต�่าส�าหรับสุกรก�าลังเติบโตถึงส่งขายซึ่งเลี้ยงบนพื้นมีช่องทั้งหมด
 ความจ�าเป็นของพืน้ทีเ่ลีย้งสกุรในแปลงนอกอาคารควรอยูบ่นพืน้ฐานมาตรฐานสมรรถภาพ ไม่ใช่ตัวเลขตามทีก่�าหนด 
ในสภาพอากาศหนาวยอมรับพ้ืนที่ข้างนอกน้อยกว่า พื้นท่ีน้อยกว่าจ�าเป็นในสภาพอากาศร้อนและแห้งกว่าเมื่อสภาพอากาศ
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ร้อนและเปียก เมื่อมีการเลือกชนิดของที่อยู่ส�าหรับสุกรระยะส่งขายจึงต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่าง
 ที่อยู่ส�าหรับสุกรระยะพร้อมส่งขายมีระบบทางเลือกท่ีไม่ควบคุมสภาพแวดล้อมหลายระบบท่ียอมรับได้ ระบบทาง
เลอืกทีม่กัพบคอืโรงเรอืนเปิดโล่ง ปสูิง่รองนอน ระบายอากาศตามธรรมชาต ิโรงเรอืนเหล่านีม้กัปสูิง่รองนอน ทางเลอืกอกีอย่าง
คอืในโรงเรือน-แปลงภายนอก พ้ืนของโรงเรือนแบบเหล่านีอ้าจเป็นดนิหรอืคอนกรีต ถ้าพืน้เป็นคอนกรตีมนัควรลาดลงสูภ่ายนอก 
มักใช้สิ่งรองนอนในบริเวณเพิงพักของโรงเรือนที่มีด้านหน้าเปิดโล่งเหล่านี้แต่ไม่ใช่ในบริเวณลู่วิ่ง

ระบบส�าหรับการผสมพันธุ์และการตั้งท้อง

 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) สนับสนุนความเห็นว่าซองหรือคอกเด่ียวส่งเสริมความส�าเร็จทางการสืบพันธุ์อย่างสูงและไม่ท�าให้เกิด
การตอบสนองเนื่องจากความเครียด ตามพื้นฐานข้อมูลทางต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกัน คอกเดี่ยวหรือระบบการให้อยู่เป็นกลุ่มที่
ออกแบบอย่างถูกต้องเป็นระบบการผลติทีย่อมรบัได้ส�าหรับหน่วยการสอนและการวจิยั มรีะบบใหม่กว่าหลายอย่างระหว่างการ
พัฒนาทียั่งต้องการการประเมนิอย่างครอบคลมุก่อนน�าระบบไปใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัมาตรฐาน ระบบทีอ่ยูอ่าศัยทัง้หมดมีข้อดแีละ
ข้อเสียที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น (McGlone et al., 2004b; AVMA, 2005) ระบบที่อยู่อาศัยส�าหรับการตั้งท้องหลายแบบอาจ
เป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล ได้แก่ ซองเดี่ยวและคอกส�าหรับกลุ่มที่มีอยู่หลายแบบ (ภายนอก ที่ให้อาหารแต่ละตัว ที่ให้อาหาร
แบบอิเลคโทรนิค การให้อาหารที่พื้น หรือการให้อาหารชนิดมีคันโยกให้กด) ไม่ใช้ระบบท่อท่ีฝังอยู่ในตัวสัตว์ต่อสายออกมา 
สู่ภายนอก (tether system) ในสหรัฐฯ และห้ามใช้ในประเทศสมาชิกสมาพันธ์ยุโรปตั้งแต่ปี 1997 ไม่แนะน�าให้ใช้ส�าหรับแม่สุกร
ตั้งท้อง ในบางรัฐของสหรัฐฯ สั่งห้ามหรือลดการใช้ซองคลอดส�าหรับแม่สุกร กิจกรรมการสอนและการวิจัยในหลายรัฐสั่งห้าม
การใช้ซองส�าหรับแม่สุกรตั้งท้อง
 ต้องปฏบิตัติามกฎข้อบงัคบัของรฐั สอดคล้องกบันโยบายของ AVMA (2005) ระบบให้ทีอ่ยูส่�าหรบัแม่สกุรควรพยายาม
ลดความก้าวร้าวและการแก่งแย่งของแม่สกุร โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่รวมกลุม่ปะปนกนัและระหว่างการให้อาหาร ให้การป้องกัน
แม่สุกรจากความวิกฤตของสภาพแวดล้อมและอันตรายต่างๆ โดยให้อาหารและน�้า และยอมให้แม่สุกรได้แสดงพฤติกรรม 
ตามปกติ นอกจากนี้ถ้าให้แม่สุกรอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ควรจัดการพวกมันให้เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มคงที่ ขณะที่ถ้าพวกมันอยู่ด้วย
กันเป็นกลุ่มใหญ่พวกมันอาจจัดการแบบกลุ่มเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าเป็นไปได้ควรย้ายแม่สุกรทั้งหลายไปสู่คอกใหม่เมื่อน�าเข้า 
หรือปะปนสัตว์ตัวใหม่เข้าสู่กลุ่ม ถ้าไม่มีระบบการให้อาหารแต่ละตัวและเมื่อเป็นไปได้ควรคัดเลือกสัตว์และรวมกลุ่มตาม 
พื้นฐานพฤติกรรมการกิน แม่สุกรในคอกกลุ่ม (เช่น 5 ถึง 10 ตัวต่อคอก) และได้รับสูตรอาหารท่ีจ�ากัดเฉพาะควรมีขนาดตัว 
และนิสัยสม�่าเสมอเหมือนกัน ในระบบการผลิตสามารถจัดการกลุ่มขนาดใหญ่กว่าได้ เพราะสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีการให้อาหาร 
ต่อตัวสุกรเพื่อลดการแก่งแย่งอาหารกัน

	 สภาพแวดล้อมในโรงเรือนส�าหรับการผสมพันธุ์และการตั้งท้อง ช่วงระยะเหมาะสมของอุณหภูมิอากาศ 
ที่แนะน�าส�าหรับแม่สุกรสาวและแม่สุกรตั้งท้องคือ 15 ถึง 20°ซ (60 ถึง 68°ฟ) แต่กระนั้นอุณหภูมิที่มีผลต่อการตั้งท้องจะเป็น
ผลจากอุณหภูมิของอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม อุณหภูมิของผนังและเพดาน คุณสมบัติของพื้น น�้าหนักตัว การกิน
อาหาร การเบียดตัวเข้าด้วยกัน และจ�านวนสัตว์ที่รวมเข้าด้วยกัน แม่สุกรตั้งท้องจะเริ่มประสบความเครียดจากความร้อนเมื่อ
อุณหภูมิของอากาศสูงกว่า 29°ซ (84°ฟ) อุณหภูมิวิกฤติขั้นต�่าของแม่สุกรตั้งท้องที่ให้อาหารตามปกติอยู่ระหว่าง 20 และ 23°ซ 
(68 และ 73°ฟ) ส�าหรบัสตัว์ทีอ่ยูใ่นซองเดีย่ว และมค่ีาประมาณ 14°ซ (57°ฟ) ส�าหรบัแม่สกุรเลีย้งเป็นกลุม่ ควรสงัเกตพฤตกิรรม
ของสัตว์เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความสบายจากความร้อน
	 การจดัการคอกเด่ียว การผนัแปรของขนาดทางกายภาพของแม่สกุรไม่ได้มอียูเ่ฉพาะภายในกลุม่แม่สกุรสถานทีแ่ห่ง
หนึ่งเท่านั้น แต่ยังเกิดระหว่างฟาร์มด้วย (McGlone et al., 2004a) ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของแม่สุกรแสดงว่าควรต้องขยาย
ขนาดของซองแบบดัง้เดมิ เพือ่เอือ้ต่อแม่สกุรขนาดปานกลาง (McGlone et al., 2004a) และแสดงว่าการเพิม่ขนาดของซองเพยีง
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)
 
	 การจดัการท่ีอยูเ่ป็นกลุม่ ในกรณขีองระบบการอยูอ่าศยัเป็นกลุม่ ความก้าวร้าวและการแก่งแย่งส่วนมากทีเ่กีย่วข้อง
กับการอาศัยอยู่เป็นกลุ่มสามารถโน้มน้าวโดยวิธีการให้อาหาร สภานะทางสังคม และพื้นท่ีพื้นต่อสัตว์หนึ่งตัว ขนาดของกลุ่ม 
พันธุกรรม และวิธีด�าเนินการจัดการ  ดังนั้น ปัจจัยบางอย่างซ่ึงควรพิจารณาเมื่อมีการออกแบบระบบการดูแลเป็นกลุ่มและ 
น�าไปใช้ปฏิบัติ ได้แก่ ขนาดกลุ่ม พ้ืนที่ที่จัดให้ ส่วนประกอบของกลุ่ม (คงท่ี หรือ เปลี่ยนแปลง) ชนิดของอาหารและวิธีการ 
ให้อาหาร พันธุกรรมและอารมณ์ของแม่สุกร (Levis, 2007) อาจให้ที่อยู่สุกรเป็นกลุ่มในโรงเรือนหรือภายนอก แปลงแห้งหรือทุ่ง
หญ้า และโครงสร้างที่บุฉนวนมีกลไกการระบายอากาศ หรือโครงโลหะ อาจมีพื้นทึบหรือมีช่อง มีหรือไม่มีสิ่งรองนอน ที่ส�าคัญ
มากทีสุ่ดคอืระบบการเล้ียงเป็นกลุม่แตกต่างกนัในด้านการให้อาหาร การจดัการกลุม่และชนดิของระบบการให้อาหารบางอย่าง 
ได้แก่ คอกที่มีที่ให้อาหารแม่สุกรแบบอิเลคโทรนิค ที่ให้อาหารแบบปล่อยหล่น หรือไหลน้อยๆ และที่ให้อาหารแต่ละตัว
 เมื่อแม่สุกรเลี้ยงเป็นกลุ่มควรมีการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยเหตุนี้ควรจัดการกลุ่มเพ่ือลดความเครียด
ทางสังคม พฤติกรรมการก้าวร้าวในสุกรพบบ่อย และสามารถเกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงขึ้นถ้าทิ้งสุกรไว้โดยล�าพัง ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเพศเมียในคอกถูกบีบคั้นด้วยจ�านวนของเพศเมียในคอก พื้นท่ีว่างต่อเพศเมียหน่ึงตัว ความผันแปรของขนาดตัวสัตว ์
ในกลุ่ม ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน และที่ส�าคัญที่สุดคือวิธีการให้อาหาร เมื่อให้อาหารจ�ากัดแก่กลุ่มแต่ละวัน การแก่งแย่งอาหารกัน
จะเข้มข้นขึน้ และถ้าปราศจากการแก้ไขโดยบคุลากรผูใ้ห้การดแูลสตัว์หรอืระบบทางกายภาพ แม่สกุรทีก้่าวร้าวจะกนิมากเกนิไป
และสัตว์ตัวรองลงมาจะได้กินอาหารในปริมาณไม่เพียงพอ ระบบการให้อาหารสามารถใช้หลายรูปแบบเพื่อลดความก้าวร้าว
ของแม่สุกรระหว่างการให้อาหารให้มีน้อยที่สุด ระบบการเลี้ยงเป็นกลุ่มมีอยู่แต่ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแค่ระบบการให้อาหารแม่สุกร
แบบบังคับอาหารให้หล่นลงในที่ให้อาหาร การให้อาหารแบบไหลช้าๆ และที่ให้อาหารด้วยอิเลคโทรนิค วิธีทางเลือกคือ 
คอกเป็นกลุ่มติดตั้งด้วยคอกที่มีที่ให้อาหารของสัตว์แต่ละตัวใช้เฉพาะเวลาให้อาหารเท่านั้น
 นอกจากนี้มีวิธีการจัดการพ้ืนฐานอยู่สองระบบ ส�าหรับการจัดการกลุ่มแบบคงที่และแบบเปลี่ยนแปลง เมื่อเลี้ยง 
แม่สุกรเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มท่ีมีขนาดถึง 35 หรือ 40 ตัว พวกมันควรอยู่เป็นกลุ่มคงที่ (แม่สุกรในระยะการผลิตเดียวกัน)  
ขณะที่กลุ่มขนาด 80 ถึง 200 แม่อาจคงไว้แบบกลุ่มเปลี่ยนแปลง (แม่สุกรเข้าและออกจากกลุ่มทุกสัปดาห์) การลดความเครียด
ทางสังคมโดยการเก็บสุกรไว้ในคอกเดี่ยวเป็นเวลา 25 ถึง 35 วันแรกหลังการผสมพันธุ์ หรือรวมกลุ่มแม่สุกรทั้งหมดพร้อมกัน 
ในครั้งเดียวช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี
 แม่สกุรบางสายพนัธุอ์าจมคีวามสามารถต่อการปรบัตวัต่อสภาพแวดล้อมทีอ่ยูเ่ฉพาะชนดิแตกต่างกัน(Beilharz, 1982) 
แต่ไม่ได้วิเคราะห์สมมุติฐานนี้โดยสมบูรณ์  ข้อคิดเห็นจากผู้จัดการ การให้ปรับตัวอย่างถูกต้อง และการเลือกสายพันธุ ์
ทางพันธุกรรมเป็นสิ่งเกี่ยวข้องอันดับแรกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสุกร โดยไม่ขึ้นตรงกับระบบส�าหรับการตั้งท้องที่ใช้

	 การให้พ้ืนท่ีพืน้และขนาดของกลุม่ การให้พืน้ทีจ่ะผนัแปรตามขนาดของกลุม่ พ้ืนทีส่�าหรบัเข้าถงึทรพัยากรทีจ่�าเป็น 
โอกาสเพื่อหลีกเลี่ยงหรือหนีจากตัวที่ก้าวร้าว และการหลีกเลี่ยงความเครียดทางสรีรวิทยาอย่างเรื้อรังเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ 
ความเป็นอยู่ที่ดีของสุกรท่ีมีล�าดับชั้นท่ีต�่าในการเลี้ยงให้อยู่เป็นกลุ่ม ควรให้มีพ้ืนที่อย่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ 
ทางกายภาพ พื้นที่ขั้นต�่าที่ควรให้มีคือ 1.49 ม2 ต่อแม่สุกรหนึ่งตัว (16 ฟุต2) บนพื้นมีช่องเป็นบางส่วน (Salak-Johnson et al., 
2007) ส�าหรับแม่สุกรขนาดใหญ่กว่า (บนพื้นฐานของน�้าหนักตัว) การให้พื้นที่ควรเป็น 1.77 ม2 ต่อแม่สุกรหนึ่งตัว (19 ฟุต2)  
ดังน้ัน เม่ือน�้าหนักตัวเพ่ิมขึ้นมีการให้พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ยังไม่มีการก�าหนดขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสม อัตราการตกลูกและ
ขนาดครอกไม่ได้แตกต่างกันเมื่อให้แม่สุกร 10 ตัวอยู่ในพ้ืนท่ี 1.95 ม2 ต่อแม่สุกรหน่ึงตัว (13 ฟุต2) เมื่อเปรียบเทียบกับ 
การให้แม่สุกร 5, 10, 20, หรือ 40 ตัวต่อคอกอยู่ในพื้นที่ 1.49 ม2 ต่อแม่สุกรหนึ่งตัว (21 ฟุต2) (Taylor et al., 1997)
	 สถานที่ส�าหรับผสมพันธุ์	 บริเวณแนะน�าส�าหรับแม่สุกรและพ่อสุกรท่ีมีชนิดและขนาดแตกต่างกันมีอยู่ในตาราง 
11-2 มีการเร่งเร้าการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาวที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อน�าเข้าสู่ฝูงแพร่พันธุ์เมื่อเลี้ยงพวกมันอยู่เป็นก
ลุม่ (แนะน�าสกุร 10 ถงึ 12 ตวัต่อคอกในระบบการผลติแบบเข้มงวด) โดยมโีอกาสให้สมัผสักบัพ่อสกุรทีเ่จรญิพนัธ์ุเป็นเวลาอย่าง
น้อย 30 นาที/วัน แนะน�าให้เลี้ยงพ่อสุกรโตเต็มวัยอยู่ตัวเดี่ยวเพื่อป้องกันปฏิสัมพันธ์ระหว่างสุกรเพศผู้  เมื่อให้สุกรเพศผู้โตเต็ม
วัยที่ไม่คุ้นเคยกันอยู่ในคอกเดียวกัน มักเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรง ในระบบที่พ่อสุกรอยู่ประจ�าเป็นกลุ่มขนาดเล็กพ่อสุกรควรมี
ขนาดตวัเท่ากนัและการเลีย้งพวกมนัด้วยกนัตัง้แต่เวลาเป็นสกุรรุน่หนุ่มเป็นทีน่ยิมอย่างมาก คอกส�าหรบัพ่อสกุรควรสอดคล้อง
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กับมาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดียวกับของแม่สุกร อย่างไรก็ตามอาจต้องให้คอกหรือเล้าขนาดใหญ่กว่าส�าหรับพ่อสุกรที่ม ี
ขนาดใหญ่สุดๆ
 สถานทีห่รอืบรเิวณพเิศษเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการแพร่พนัธุ ์การผสมพนัธุอ์าจเป็นไปตามธรรมชาตหิรอืการผสมเทียม 
บรเิวณผสมพนัธุข์องพ่อสกุรควรทนทานต่อความลืน่ พืน้ทีผ่สมเทียมมบีรเิวณการเกบ็น�า้เช้ือและบรเิวณให้น�า้เชือ้แก่แม่สกุร ควร
ออกแบบบริเวณการเก็บน�้าเช้ือของพ่อสุกร โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของพ่อสุกรและผู้ปฏิบัติงานตลอดจนความสบายของ
สัตว์และสุขอนามัย บริเวณให้น�้าเชื้อแก่แม่สุกรอาจเป็นที่เดียวกับสถานที่ตั้งท้องส�าหรับแม่สุกร ควรพิจารณาพื้นผิวของพื้นใน
คอกผสมพันธุ์ระหว่างการวางแผนและการก่อสร้างสถานท่ี ในคอกท่ีมีบริเวณพื้นคอนกรีตทึบอาจท�าให้พื้นลื่นยากขึ้นด้วยการ
ขดูผวิหน้าด้วยไม้หรอืไม้กวาด หรอืโดยการท�าร่องในคอนกรตี การตตีารางรปูสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูขนาด 2.5 ซม (1 นิว้) พสิจูน์
แล้วว่าน่าพอใจ (Levis et al., 1985) ในคอกที่ใช้เพื่อการผสมพันธุ์ด้วยมือแต่ไม่มีพื้นผิวที่ดีอาจโรยด้วยสิ่งที่ซึมซับน�้าได้หรือใช้ปู
เสื่อบนพื้น
 คอกส�าหรับผสมพันธุ์ (ให้พ่อสุกรอยู่กับแม่สุกรหลายตัวโดยไม่ต้องดู) และการจับคู่ผสมพันธุ์ (มีบุคลากรดูแลการ 
ผสมพันธุ์ของพ่อและแม่สุกร) เป็นตัวเลือกของการผสมพันธุ์ ถ้าเป็นคอกผสมพันธุ์ที่อยู่ในทุ่งและระบบแปลงหญ้าการพิจารณา
อันดับแรกคือการลดภาวะสุดขีดของอุณหภูมิสภาพแวดล้อม มีการพักพ่อสุกรระหว่างฤดูการผสมพันธุ์ และหลีกเลี่ยงการจับคู่
พ่อสุกรอายุน้อยกับแม่สุกรอายุมาก หรือพ่อสุกรอายุมากกับสุกรสาวรุ่น ส�าหรับคอกผสมพันธุ์ในระบบการผลิตอย่างเข้มงวด
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมคือการให้พื้นที่และพื้นคอกต่างๆ ควรบรรลุมาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดียวกันของพื้นที่และยอมให้ม ี
การเคลื่อนไหวได้สะดวกระหว่างการผสมพันธุ์ แนะน�าให้มีพ่อสุกรหนึ่งตัวต่อคอก ต้องการพื้นที่ไม่ลื่นและแห้งเพื่อป้องกัน 
การบาดเจ็บ ส�าหรับการจับคู่ผสมพันธุ์แม่สุกรผสมพันธุ์ในคอกที่ออกแบบส�าหรับการผสมพันธุ์ แต่อาจให้ผสมพันธุ์ในคอกของ 
แม่สุกรหรือคอกของพ่อสุกร
 อาจต้องการการใส่ใจแม่สุกรที่เลี้ยงด้วยกันโดยมีความเหลื่อมล�้ากันมากเป็นพิเศษ ผู้ดูแลสัตว์ควรตระหนักถึงความ
เป็นไปได้ของการเจ็บที่ไหล่ การงอกยาวของกีบและสภาพร่างกายผอม ควรรักษาสิ่งเหล่านี้และปัญหาอื่นเร็วที่สุดเมื่อพบ

คอกเมตาบอลิซึม

 มีการใช้คอกเมตาบอลิซึมเพ่ือใส่สุกรแต่ละตัวเพื่อศึกษาโภชนาการและสรีรวิทยาโดยเฉพาะและได้รับการอนุมัติจาก 
IACUC  คอกเมตาบอลิซึมมัก (แต่ไม่เสมอไป) เป็นวิธีให้ที่อยู่สุกรซึ่งไม่ยอมให้พวกมันหมุนตัวและป้องกันไม่ให้สัตว์ท�าอาหาร
สกปรกหรือกินมูล ถ้ามีวัสดุของพื้นและคอกเหมาะสมกับขนาดของสุกรท่ีใช้ และถ้าขนาดพ้ืนท่ีส�าหรับสุกรแต่ละตัวท�าอย่าง
สอดคล้อง (ตาราง 11-2) การท�าเช่นนีอ้าจเลีย้งสกุรในคอกเป็นเวลานานในคอกเมตาบอลซึิมโดยปราศจากปัญหา อาจต้องปรับ
ความกว้างพอดีของคอกเมตาบอลิซึมเพื่อให้เก็บมูลและปัสสาวะของสัตว์ท้ังหมด ขณะท่ีป้องกันสุกรไม่ให้หมุนตัวหรือพลิกตัว 
ดงันัน้การให้พืน้ทีน้่อยกว่าเลก็น้อยอาจจ�าเป็นเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์เหล่าน้ี ปฏสิมัพันธ์ระหว่างบคุลากรผูด้แูลสตัว์และสกุรเป็น
สิง่ส�าคญัอย่างยิง่ในการศกึษาทีต้่องการใช้คอกเมตาบอลซิมึ การมปีฏสิมัพนัธ์กบัสกุรตวัอืน่ด้วยการมองเหน็และได้ยนิเสยีง ช่วย
สนบัสนนุความเป็นอยูท่ีด่ขีองสกุรทีเ่ลีย้งให้อยู่ตวัเดียวด้วย ไม่ควรเก็บสกุรไว้ในคอกเมตาบอลซึิมนานกว่าท่ีต้องการในโปรโตคอล
ที่ได้รับอนุมัติ

วิธีปฏิบัติต่างๆ ทางเกษตรอย่างมีมาตรฐาน

การตอน
 กลิ่นพ่อสุกรเป็นกลิ่นและรสชาติเฉพาะในเนื้อซึ่งน่ารังเกียจ มักเกิดเมื่อพ่อสุกรได้รับการฆ่าเมื่อมีน�้าหนักตัวประมาณ 
100 กก (220 ปอนด์) หรือมากกว่า จากมุมมองของผู้บรรจุอาหารส�าหรับตลาดในสหรัฐฯ สุกรเพศผู้ขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดจึง
ถูกตอนก่อนการช�าแหละ แนะน�าให้ท�าการตอนถ้าขายสุกรส�าหรับการสอนและวิจัยสู่ตลาดเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร สุกรเพศผู้ตอน
แล้วเป็นสัตว์ตัวแบบท่ีเหมาะสม ถ้าการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการผลิตเน้ือสุกรส�าหรับการค้า 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�าแหน่งแผลมากขึ้น การลดสมรรถภาพอย่างกระทันหันและการตอบสนองต่อฮอร์โมน ควรจดจ�าเป็นสิ่ง
ส�าคัญว่าขณะผู้แต่งทุกท่านรายงานหลักฐานบางอย่างของความเจ็บปวดและไม่สบายผลลัพธ์จากทุกการทดลองเกิดขึ้นไม่
สม�่าเสมอกัน การตอนควรท�าเร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้และมักนิยมท�าระหว่างอายุ 1 และ 14 วันเพื่อลดความเครียดต่อสุกร ถ้าท�า
หลังจากอายุเกิน 14 วันแล้วควรให้ยาสลบเฉพาะที่ หรือการใช้ยาสลบเฉพาะที่และสลบทั้งตัวร่วมกัน (Haga and Ranheim, 
2005) สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบสั่งจ่ายยาก่อนการตอน บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมควรใช้เครื่องมือที่ฆ่าเชื้อแล้วและควรท�าการ
ฆ่าเช้ือก่อนการตอนที่บริเวณผ่าตัดส�าหรับพ่อสุกรทุกอายุ ไม่ควรเย็บแผลผ่าตัดท่ีต�าแหน่งด้านล่างของถุงอัณฑะเพื่อให้มีการ
ไหลของของเหลวอย่างถูกต้อง อาจใช้การท�าให้หมดความรู้สึกเฉพาะที่เพื่อการบรรเทาปวดในระยะสั้น สามารถพบข้อมูลเพิ่ม
เติมในบทที่ 1 และ 2 ของข้อแนะน�าฉบับนี้

ห่วงใส่จมูก

 ระบบสุกรเลี้ยงกลางแจ้งอาจไม่มีผลลัพธ์สภาพแวดล้อมดังประสงค์ เนื่องจากพฤติกรรมการคุ้ยด้วยจมูก การใส่ห่วงที่
จมูกลดพฤติกรรมการคุ้ยด้วยจมูก (Horrell et al., 2001; Eriksen et al., 2006) อย่างไรก็ตาม สุกรเมื่อถูกใส่ห่วงมีความเจ็บปวด
ทีจ่มกูจะลดพฤตกิรรมการคุย้ด้วยจมูก โดยการท�าให้มันมีประสบการณ์ทีเ่จบ็ปวด การท�าเช่นนีจ้งึเป็นประเดน็ทางสภาพแวดล้อม
และสวัสดิภาพ (McGlone, 2001) ห่วงจมูกกระทบต่อพฤติกรรมการกิน (Horrell et al., 2000) และสุกรจะแสดงพฤติกรรมการ
ค้นหาแบบอื่นถ้าพวกมันไม่สามารถคุดคุ้ยด้วยจมูก (Studnitz et al., 2003) ควรใส่ห่วงจมูกสุกรเมื่อผลกระทบที่คาดว่าเป็นภัย
เป็นประเด็นที่ส�าคัญกว่าปัญหาที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสุกรเท่านั้น

วิธีปฏิบัติอื่นๆ	อย่างมีมาตรฐาน

 วิธีปฏิบัติทางเกษตรอย่างมีมาตรฐานหลายอย่าง ซึ่งท�าให้เกิดความเจ็บปวดหรือทรมานเพียงชั่วขณะแต่ป้องกัน 
ความทรมานหรือบาดเจ็บรุนแรงมากกว่าในชีวิตของสุกรที่ตามมาภายหลัง ดังเช่น อาจตัดฟันของสุกรเมื่อสุกรอายุน้อยเพื่อลด
การสูญเสียต่อลูกตัวอื่นในครอกและต่อแม่สุกร ไม่ควรตัดฟันเกินครึ่งหนึ่ง อาจตัดขอบใบหูเพื่อระบุตัวสัตว์แต่ละตัวอย่างถาวร 
อาจตัดแต่งปลายหางเพ่ือลดโอกาสการกัดหางกัน อาจตัดแต่งเขี้ยวของพ่อสุกรเพื่อป้องกันพวกมันจากการท�าอันตรายมนุษย์
และสุกรตัวอื่น อาจแต่งกีบของแม่สุกรและพ่อสุกรเพื่อให้พวกมันเดินง่ายมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม

 บทที่ 4 อ้างถึงการเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�าหรับรายละเอียดเรื่องสิ่งเพิ่มพูนส�าหรับสภาพแวดล้อมของสุกร

 
การจับและการขนส่ง

 บทที่ 5 อ้างถึงการจับและการขนส่งส�าหรับรายละเอียดเรื่องการจับและการขนส่งสุกร

หัวข้อพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่อยู่อาศัยส�าหรับสุกรในโปรโตคอลทางชีวการแพทย์ในสถานที่ทางเกษตร

 หนังสือข้อแนะน�ำกำรดูแลและกำรใช้สัตว์ทดลอง (NRC, 1996) เรียกว่า ILAR Guide กล่าวว่า “การใช้สัตว์ฟาร์ม 
ในการวจิยั การสอนและการทดสอบมกัแบ่งออกเป็นการใช้ทางชวีการแพทย์และการใช้ทางเกษตรเพราะกฎข้อบงัคบัของรฐับาล 
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(AWRs) นโยบายของสถาบัน โครงสร้างทางการบริหาร แหล่งของทุน หรือเป้าหมายของผู้ใช้ การจ�าแนกเช่นนี้น�าไปสู่ระบบที่มี
สองด้านซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เพื่อการประเมินโปรโตคอลและมาตรฐานของที่อยู่และการดูแลสัตว์ชนิดเดียวกัน บนพื้นฐาน
ที่ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางชีวการแพทย์และการใช้ทางเกษตร (Stricklin and Mench, 1994)” หนังสือ ILAR 
Guide อธิบายว่า “ควรพิจารณาจริยธรรมของการใช้สัตว์ฟาร์มในการวิจัยทางเช่นเดียวกันกับการใช้สัตว์ชนิดอื่นในการวิจัย  
โดยไม่ค�านึงถึงวัตถุประสงค์การวิจัยของนักวิจัยหรือแหล่งของทุน (Stricklin et al., 1990)” หนังสือ ILAR Guide อ้างเอกสารนี้ 
(ข้อแนะน�ำกำรดูแลและกำรใช้สตัว์เกษตรในกำรวจัิยเกษตรและกำรสอน ซึง่เรยีกว่า Ag Guide) เพือ่สตัว์ฟาร์มในการจดัการแบบ
ฟาร์ม นโยบายข้อ 29 ของหน่วยงาน USDA-APHIS ยังยอมรับ Ag Guide ด้วย (http://www.aphis.usda.gov/animal_welfare/
downloads/policy/policy29.pdf)
 ข้อแนะน�าส�าหรับสัตว์ฟาร์มที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยเกษตรและการสอนมีอยู่ใน Ag Guide การมีมาตรฐานสอง
ระบบส�าหรับสุกรท�าให้นักวิจัยมองว่าเป็นความยุ่งยากเกินไป เพราะเหตุน้ันจึงมีเหตุผลอันสมควรท่ีจะรวมบรรทัดฐานท้ังสอง
ระบบนี้เข้าเป็นบรรทัดฐานที่ใช้งานได้หนึ่งเดียวส�าหรับทั้งนักวิจัยและ IACUC  ท่านอื่นๆ ได้เสนอความคิดเช่นนี้ (Curtis, 1994) 
และยังมีการเสนอโดยหน่วยงานตรวจสอบควบคุม เช่น USDA-APHIS
 ส�าหรับสุกรที่ใช้ในการวิจัยชีวการแพทย์ ความจ�าเป็นส�าหรับความสบายทางความร้อน การควบคุมความชื้น พื้นที่ 
และการปฏิบัติทางสัตวบาลของพวกมันควรอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานสมรรถภาพที่อภิปรายในบทนี้ สุกรในการจัดการทาง 
ชีวการแพทย์เฉพาะบางอย่างและสุกรที่มีพ้ืนฐานทางพันธุกรรมเฉพาะ อาจมีความต้องการเป็นพิเศษซึ่งควรท�าความเข้าใจ 
เพ่ือให้สกุรมคีวามสบาย  มาตรฐานสมรรถภาพเช่นเดยีวกนัซึง่ระบสุวัสดภิาพสตัว์ทีเ่พยีงพอส�าหรบัสกุรในการจัดการแบบเกษตร
จะใช้ได้กับการจัดการแบบชีวการแพทย์

สุกรที่มีขนาดตัวเล็กเมื่อโตเต็มวัย

 สุกร Sus scrofa หรือ Sus vittatus บางชนิดมีขนาดตัวเล็กเมื่อโตเต็มวัยตามธรรมชาติหรือโดยผ่านการคัดเลือก  
สัตว์เหล่านี้ ได้แก่ สุกรมินิ สุกรไมโคร และสุกรท้องหย่อน แต่ไม่ได้มีเพียงแค่น้ี อาจใช้สุกรเหล่าน้ีในการผลิตทางการเกษตร
เป็นการค้า แต่มกัพบว่าเล้ียงเป็นสัตว์เล้ียงบ่อยกว่าหรอืใช้เป็นสตัว์ตวัแบบส�าหรบัการวจิยัชวีการแพทย์ อย่างไรกด็คีวามต้องการ
ทางสัตวบาลของสุกรเหล่านี้มักเป็นเช่นเดียวกันกับสุกรบ้านแบบดั้งเดิม โดยมีข้อยกเว้นอยู่บ้าง
 ควรพจิารณาความต้องการความร้อนและโภชนะอย่างรอบคอบ สกุรท่ีมขีนาดตวัเลก็เมือ่โตเตม็วัยมคีวามไวต่ออุณหภมูิ
หนาวเย็นมากกว่าสุกรขนาดใหญ่กว่าเพราะขนปกคลุมตัวที่มีน้อยและมีขนาดตัวเล็ก เพราะว่าพวกมันมีขนาดเล็กกว่าและ 
กินต่อวันน้อยกว่าความต้องการโภชนะของพวกมันต่อน�้าหนักของอาหารอาจมีค่าสูงกว่า ถึงแม้ว่าต้องจ�ากัดอาหารพวกมัน 
เพื่อควบคุมสภาวะของร่างกาย (มีความอ้วนเบี่ยงเบน) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (เช่น วัสดุพื้นและคอก) ควรเหมาะสมกับ
ขนาดตัวของพวกมัน

สุกรเปลี่ยนพันธุวิศวกรรมและผลิตมาจากการโคลน

 สัตว์เปลี่ยนจีนเป็นสัตว์ท่ีมีจีนแปลกปลอมซ่ึงตั้งใจใส่เข้าไปในจีโนมของมัน จีนแปลกปลอมได้รับการสร้างขึ้นด้วยวิธี
การประสมรวมกันทาง DNA สัตว์ที่มาจากการโคลนผลิตโดยกระบวนการซ่ึงสร้างสิ่งมีชีวิตหน่ึงตัวขึ้นใหม่จากเซลล์หนึ่งเซลล์ 
ทีน่�ามาจากสตัว์ต้นก�าเนดิและมีพันธกุรรมเหมือนกันทกุประการ เป็นความจ�าเป็นทีส่ดุทีก่ารโคลนเก่ียวข้องกบัการย้ายนวิเคลยีส
ของเซลล์หนึ่งเซลล์จากสัตว์โตเต็มวัยน�าไปท�าส�าเนาและใส่เข้าไปในไข่ของสัตว์ซ่ึงได้ย้ายนิวเคลียสของมันออกไป ตามเทคนิค
หมายความว่าสัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนเป็นการท�าส�าเนาท่ีเหมือนกับสัตว์ตัวต้นก�าเนิดทุกด้านโดยแท้จริง จึงมี DNA  
เช่นเดยีวกนั การโคลนเกดิขึน้ตามธรรมชาตเิมือ่แฝดพัฒนาจากไข่ทีผ่สมแล้วหนึง่ฟอง เทคโนโลยหีลกัของโคลนนิง่มอียู่สามแบบ 
ได้แก่ วิธีการประสมรวมกันทาง DNA การโคลนทางการสืบพันธุ์ และการโคลนเพื่อการรักษา  สัตว์ชนิดแรกที่ได้รับการเปลี่ยน
พันธุกรรมส�าเร็จคือหนูเมาส์ (Gordon et al., 1980) และ มีการสร้างสัตว์เปลี่ยนจีนชนิดอื่นขึ้นอีกหลายปีต่อมารวมทั้งสุกร  
(Pursel et al., 1987) สัตว์ที่ผลิตมาจากการโคลนส�าเร็จคือแกะชื่อดอลลี่ ซึ่งไม่ได้แค่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ยังแพร่ขยายพันธุ์ 
ต่อมาตามธรรมชาติ (Wilmut et al., 1997)
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 สตัว์เปลีย่นจนีเป็นเคร่ืองมือส�าหรับค้นหาค�าถามทางชวีวิทยาทีเ่กีย่วข้องกบัการเกษตร อายรุศาสตร์ และอตุสาหกรรม 
นอกเหนือจากนี้เฉพาะการใช้สัตว์เปลี่ยนจีนท�าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจบทบาทของจีนในโรคเฉพาะหลายอย่าง ดังนั้น
การใช้สตัว์เปลีย่นจนีเป็นประโยชน์ส�าคญัยิง่อย่างมากมาย  แม้ว่าสตัว์เปลีย่นจีนมคีวามส�าคญัในชวีการแพทย์มปีระเดน็ปัญหา
บางอย่างและการเข้าใจการใช้พวกมันอย่างคลาดเคลือ่นในการวจิยั สตัว์เปลีย่นจีนอาจเกดิความผดิปกตขิึน้มากกว่าสตัว์ทดลอง
ไม่ได้เปลีย่นจนี เพราะการน�าส่ง DNA เข้าไปในสตัว์ตวัหนึง่ก่อความยุง่ยากซบัซ้อนและคาดการณ์ผลข้างเคยีงได้ยาก สกุรเปลีย่น
จีนที่มีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของโคอาจไม่แสดงสวัสดิภาพด้านลบใดๆ ในสองรุ่นแรก แต่ในสัตว์รุ่นที่สามมีรายงาน  
เช่น เป็นหมัน ไตอักเสบ หัวใจโตและข้ออักเสบ (Pursel et al., 1989, 1993) แต่กระน้ันการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง 
ส่วนของจีนที่สร้างขึ้นส�าหรับฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตได้มีการก�าจัดปัญหาในสุกรเหล่านี้แล้ว (Nottle et al., 1999) อย่างไรก็ด ี
ต้องสงัเกตว่าความผิดปกตบิางอย่างของสิง่เหล่านีเ้ป็นความจ�าเพาะเฉพาะกับสตัว์บางชนดิ เช่นลกูสกุรทีม่าจากการโคลน (Carter 
et al., 2002) มีน�้าหนักแรกเกิดตามปกติ ขณะที่ลูกโคและลูกแกะที่มาจากการโคลนมีน�้าหนักแรกเกิดมาก (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�าหน้าที่ควบคุม complement ของมนุษย์ พบว่า 
พวกมนัมสีขุภาพดเีพราะว่าตรวจไม่พบว่ามลีกัษณะทางพยาธวิิทยาและลกัษณะทีป่รากฎใดของสกุรทีเ่กีย่วข้องกบัการมจีนีนีอ้ยู่ 
(Deppenmeier et al., 2006) ดังนั้นเมื่อสัตว์เปลี่ยนจีนเป็นประเด็นจึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะคาดการณ์ถึงสิ่งไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
นักวิจัย พนักงานดูแลสัตว์ และทีมงานของ IACUC ต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพื่อมั่นใจว่าสาเหตุที่เป็นไปได้ของ 
ความเจ็บปวดและความเครียดของสัตว์ทดลองได้รับการตรวจพบและรักษาหรือก�าจัดอย่างรวดเร็ว
 ในเดือนมกราคม 2008 FDA สรุปว่าเนื้อและน�้านมจากโค สุกรและแกะที่ผลิตมาจากการโคลน รวมทั้งลูกของสัตว์ที่
ผลิตมาจากการโคลนมีความปลอดภัยเหมือนกับอาหารที่เราบริโภคทุกวัน  แม้ว่า FDA แสดงการตอบสนองดังนี้ การติดตาม
สัตว์เปลี่ยนจีนยังคงมีความส�าคัญ  วิธีต่อไปนี้เป็นข้อเสนอที่ได้รับการแสดงการติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ควรใช้
กระบวนการท�าเครื่องหมายประจ�าตัวทางพันธุกรรมอย่างถาวร  จากข้อคิดเห็นทางพันธุกรรมดังกล่าวจึงควรใช้กระบวนการ
วเิคราะห์อย่างต่อเนือ่งเพ่ือวตัถปุระสงค์การคดักรอง สุกรเปลีย่นจนีควรได้รบัการท�าเครือ่งหมายถาวรร่วมกบัการตดิเครือ่งหมาย
ทีห่ซูึง่มรีหสัสพีเิศษเฉพาะด้วย ระบบการท�าเคร่ืองหมายสตัว์อย่างถาวรนีค้วรเป็นเอกลกัษณ์และแตกต่างจากการท�าเครือ่งหมาย
สัตว์แบบดั้งเดิมของสุกร ตัวอย่างเช่น การเจาะรูที่กึ่งกลางใบหูไม่เป็นวิธีตามปกติของระบบดั้งเดิม ควรมีเบอร์ของสัตว์แต่ละตัว
ภายในฝูงที่เป็นเอกลักษณ์และไม่ใช้เบอร์ซ�้าอีก ต้องติดตามสุกรแต่ละตัวได้ถึงพ่อแม่ที่เป็นต้นก�าเนิดโดยเฉพาะ ควรบันทึก 
สถานที่ วันที่และเวลาของการเกิด การใช้สุกรในการผลิต อุบัติการของโรคและการก�าจัดสุกรแต่ละตัวทิ้งในขั้นตอนสุดท้าย   
ควรแยกสัตว์ที่เปลี่ยนDNA แต่ไม่สร้างผลิตผลของจีนแตกต่างจากสัตว์ที่ไม่ได้รับ DNA จากภายนอกแต่อย่างใด (FDA, 1995) 
ถ้ารูปแบบจีนของสัตว์ตัวหนึ่งเป็นค�าถาม ดังนี้ควรพิจารณาจีนที่ถูกเปลี่ยนของสัตว์และการก�าจัดสัตว์ตามบรรทัดฐานอย่าง 
ถูกต้องดังต่อไปนี้  ถ้าใช้การเล้ียงด้วยแม่เล้ียง (cross-fostering) สัตว์ควรมีแม่เล้ียงเฉพาะภายในฝูงท่ีมีการเปลี่ยนจีนเท่านั้น  
ควรทราบรายละเอยีดข้อมลูพืน้ฐานทางพนัธกุรรมและประวตัขิองสตัว์ทีจ่ะให้เซลล์สบืพนัธุ ์(สตัว์ผูใ้ห้) และตวัอุม้ท้องหรอืตวัรบั 
และควรมีชนิดของสัตว์ พันธุ์ ประเทศต้นก�าเนิด สุขภาพโดยทั่วไปและข้อมูลทางพันธุกรรมและประวัติพันธุ์ที่มีอยู่  ควรม ี
การประเมนิสขุภาพสกุรทีใ่ช้อย่างละเอยีด รวมทัง้การทดสอบโดยเฉพาะส�าหรบัสตัว์แต่ละชนดิและปัญหาโรคเกีย่วกบัพนัธุส์ตัว์
โดยเฉพาะ สัตว์ผู้ให้และผู้รับควรมีคุณสมบัติตามเกณฑ์เช่นเดียวกับเกณฑ์ท่ีใช้กับสัตว์อื่นจากภายนอกท้ังหมดท่ีก�าลังเข้าสู่ฝูง 
เพื่อการควบคุมเชื้อก่อโรค (FDA, 1995; http://iets.org/pdf/HASAC-HealthAssessmentCare.pdf)
 ควรจัดท�าแผนการอย่างละเอียดส�าหรับสัตว์เปลี่ยนจีน ควรอธิบายแผนส�าหรับการตรวจติดตามสุขภาพของสุกร 
เป็นระยะๆ และสถานที่ส�าหรับที่อยู่ของสัตว์เปลี่ยนจีน ตลอดจนแผนส�าหรับการย้ายออกจากการผลิตและการก�าจัดซากสัตว์ 
หรอืผลผลติพลอยได้ของพวกมันอย่างละเอียดในโปรโตคอลการทดลอง และได้รบัการอนมุตัโิดย IACUC สอดคล้องกบักฎหมาย
สวัสดิภาพสัตว์ (7 U.S.C., Sec. 2131 et seq.) และกฎหมายของส�านักงานบริการสาธารณสุข (42 U.S.C., Sec. 289(d)  
เมื่อเข้าข่ายการปฏิบัติ (FDA, 1995)  สมาคมการย้ายฝากตัวอ่อนสากล (IETS) จัดท�าบรรทัดฐานส�าหรับสุกรท่ีผลิตมาจาก 
การโคลน เรียกว่า “การประเมินสุขภาพและการดูแลสัตว์ท่ีเก่ียวข้องกับขบวนการโคลน” (IETS, 2008; http://iets.org/pdf/
HASAC-HealthAssessmentCare.pdf) “การกักเก็บและการปรับเทคนิคให้ประณีต เพ่ือการปฏิบัติการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ 
สัตว์เปลี่ยนจีน ควรสอดคล้องกับบรรทัดฐานของ NIH ส�าหรับการวิจัยเกี่ยวข้องกับโมเลกุล DNA ที่มีการผสมปะปนกันในหัวข้อ
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ส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรอธิบายสภาพกายภาพโดยรอบเมื่อจะเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนจีนอย่างละเอียด ดูข้อก�าหนดที่ 21 CFR 600.11 
ข้อมลูทีค่วรมีได้แก่ ขนาดของฝงู การแยกทางกายภาพและการกกัเกบ็ และการกกัเกบ็ทางชีวนริภยั (เมือ่เหมาะสม)  ควรพจิารณา
เชื้อที่อาจเป็นเชื้อก่อโรคในสัตว์ชนิดอ่ืนถ้าไม่ได้ก�าหนดสถานที่ให้ผสมพันธุ์และเก็บสัตว์เพียงชนิดเดียว สภาพโดยรอบควร
สามารถกักกันสัตว์และป้องกันการเข้ามาของสัตว์อื่นโดยอุบัติเหตุ ควรท�าหมันสัตว์เปลี่ยนจีนหลังการแพร่พันธุ์เพื่อลดโอกาส
การหลุดหนีหรือการผสมพันธุ์อย่างไม่ได้ตั้งใจกับประชากรที่ไม่เปลี่ยนจีน)” (FDA, 1995)
 ควรประเมินสัตว์ต้นก�าเนิดเพื่อประเมินว่า จีนแปลกปลอมมีการแสดงออกในรูปแบบที่เฉพาะกับต�าแหน่งหรือไม่ ถ้า
สิง่นัน้คอืความตัง้ใจของการให้จนีแปลกปลอม การแสดงออกของโปรตนีมคีวามจ�าเพาะกบัเนือ้เยือ่เป็นอย่างมากของจนีแปลก
ปลอมบางอย่างอาจท�าให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาจกระทบต่อระดับการแสดงออกของโปรตีนต่างๆ ที่อยู่ใน
ร่างกาย (เช่น โดยการรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีของพวกมัน) น�าไปสู่ผลตามมาอย่างต่อเน่ืองซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพและ
การใช้ประโยชน์สตัว์ (FDA, 1995) ในทีสุ่ดการก�าจัดสุกรท่ีใช้แล้วให้เป็นอาหารทีไ่ด้รบัการควบคมุโดยทัง้ FDA (CVM หรือ CFSAN) 
และส�านักงานความปลอดภัยของอาหารและการตรวจควบคุมของ USDA (FSIS)  เมื่อพวกมันเป็นสัตว์ชนิดท่ีเข้าข่ายต้องถูก
ตรวจถ้าน�าไปใช้เป็นอาหารมนุษย์ (FDA, 1995) โดยทั่วไปการก�าจัดสัตว์เปลี่ยนจีนมีทั้งสัตว์ที่เลิกใช้และตาย ควรสอดคล้องกับ
บรรทัดฐานของ NIH ในบทที่เกี่ยวข้องส�าหรับการวิจัยโมเลกุล DNA ที่ผสมปะปนกัน ควรติดต่อที่ FDA CVM เพื่อขอค�าแนะน�า

การุณยฆาต

 คณะกรรมาธกิารสกุรแห่งชาตโิดยร่วมมอืกบัสมาคมสตัวแพทย์สกุรแห่งอเมรกิาได้จัดท�าบรรทดัฐานเรือ่ง “กำรกำรณุย
ฆำตสุกรที่ฟำร์ม—ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ผลิต” เอกสารฉบับนี้ซึ่งสามารถหาดูได้ที่ (http://www.aasv.org/aasv/documents/
SwineEuthanasia.pdf) อธิบายวิธีการการุณยฆาต 6 วิธีที่ยอมรับได้และได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าวิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ส�าหรบัสกุรตัง้แต่แรกเกิดไปจนถงึโตเตม็วยั  ได้อธบิายความเสีย่งต่อความปลอดภยัของมนุษย์ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตักิารณุยฆาต
แต่ละวิธี  วิธีการทุบด้วยของทื่อ (blunt trauma) เป็นที่ยอมรับได้ส�าหรับลูกสุกรน�้าหนักน้อยกว่า 5.5 ก.ก.  คาร์บอนไดออกไซด์
เป็นวธิทีีเ่หมาะส�าหรบัการณุยฆาตสกุรอายนุ้อยกว่า 10 สปัดาห์โดยก�าจดัก๊าซออกซเิจนออกจากภาชนะทีใ่ส่ CO

2
 อย่างเรว็  ไม่

แนะน�าให้ใช้คาร์บอนมอนอกไซด์เพราะว่ามีโอกาสเป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์  การให้ยาสลบเกินขนาด การฉีดสารละลาย
ส�าหรับการุณยฆาตและการช๊อตด้วยไฟฟ้าเหมาะสมกับสุกรทุกอายุ และเป็นวิธีท่ีมีมนุษยธรรม ซ่ึงอาจปฏิบัติหลังจากการฝึก
อบรมอย่างระมดัระวงั ยาบาร์บทิเูรตต้องมกีารดแูลพเิศษและท�าการขอใบอนญุาต การยิงด้วยปืนและปืนยงิสลกัให้หมดสตร่ิวม
กับการกรีดให้เลือดออกหมดตัวเหมาะสมส�าหรับสุกรน�้าหนักมากกว่า 5.5 ก.ก. ยังมีวิธีอื่นๆ ที่แนะน�าถ้ามีอุปกรณ์อย่างเหมาะ
สมและความช�านาญ
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หลักเกณฑ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ 
ส�าหรับการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ที่ถูกใช้ในการทดสอบ การวิจัย และการฝึกอบรม

	 	 การพัฒนาความรู้เป็นสิ่งจ�าเป็น	เพื่อการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ตลอดจนสัตว์อื่นที่ต้องใช้
ในการทดลองหลากหลายชนิด	 เมื่อใดก็ตามที่องค์กรของรัฐบาลสหรัฐฯ	 ตราข้อก�าหนดส�าหรับวิธีด�าเนินการทดสอบ	 การวิจัย
หรือการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์มีกระดูกสันหลัง	 จะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้และเมื่อไรก็ตามที่องค์กรเหล่านี ้
ด�าเนินการหรือให้ทุนอุดหนุนกระบวนการเหล่านั้นอย่างแท้จริง	 ผู้บริหารสถาบันเป็นผู้มีความรับผิดชอบจะรับรองว่าได้ยึดมั่น
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้

	 1.	 การขนส่ง	การดแูลและการใช้สตัว์ควรสอดคล้องกบักฎหมายสวสัดภิาพสตัว์	(7U.S.C.	2131	et	seq.)	และกฎหมาย 
	 	 อื่น	ของรัฐบาลกลาง	บรรทัดฐานและนโยบายต่างๆ	ที่สอดคล้อง*
	 2.	 ควรวางแผนวิธีด�าเนินการต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และปฏิบัติโดยพิจารณาความเกี่ยวพันต่อสุขภาพของมนุษย ์
	 	 หรือสัตว์	ความก้าวหน้าขององค์ความรู้	หรือคุณประโยชน์ต่อสังคม
	 3.	 ควรเลือกสัตว์เพ่ือวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งท่ีมีชนิดและคุณภาพสัตว์อย่างเหมาะสม	 และท่ีมีจ�านวนน้อยท่ีสุดเท่าที ่
	 	 จ�าเป็นเพื่อสามารถได้ผลที่เชื่อถือได้	ควรพิจารณาวิธีการต่างๆ	เช่น	แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์	การจ�าลองแบบ 
	 	 ด้วยคอมพิวเตอร์	และการใช้ระบบทางชีววิทยาที่ท�าจ�าลองขึ้น
	 4.	 การใช้สัตว์อย่างเหมาะสม	 รวมทั้งการหลีกเลี่ยงหรือการลดความไม่สบาย	 ความทรมานและความเจ็บปวดให้มี 
	 	 น้อยทีส่ดุ	โดยสอดคล้องกบัการปฏบิตัทิางวทิยาศาสตร์ทีม่เีหตผุลเมือ่มีความจ�าเป็นไม่สามารถหลกีเลีย่งได้	ยกเว้น 
	 	 ถ้ามกีารก�าหนดวธิอีืน่ไว้แล้ว	นกัวจิยัควรค�านงึว่าวธิดี�าเนนิการซึง่ท�าให้เกดิความเจบ็ปวดหรอืความทรมานในมนษุย์ 
	 	 อาจเกิดความเจ็บปวดหรือความทรมานในสัตว์อื่นๆ
	 5.	 วิธีด�าเนินการกับสัตว์ท่ีอาจก่อให้เกิดเจ็บปวดมากกว่าเพียงชั่วขณะหรือมีการบาดเจ็บหรือมีความทรมานเล็กน้อย 
	 	 ควรถูกปฏิบัติร่วมกับการกดประสาท	 การระงับความเจ็บปวด	 หรือการท�าให้สลบอย่างเหมาะสม	 ไม่ควรด�าเนิน 
	 	 การผ่าตัดหรือวิธีการอื่นที่ท�าให้เจ็บปวดกับสัตว์ที่ไม่ได้ถูกวางยาสลบซึ่งถูกท�าให้เป็นอัมพาตด้วยสารเคมีต่างๆ
	 6.	 สตัว์ทีอ่กีนยัหนึง่อาจประสบความเจบ็ปวดรนุแรงหรอืเรือ้รงัหรอืทรมานทีไ่ม่สามารถระงบัปวดได้	ควรถกูท�าให้ตาย 
	 	 อย่างไม่มีความเจ็บปวดเมื่อเสร็จสิ้นการด�าเนินการ	หรือในขณะท�าการนั้นถ้าเหมาะสม
	 7.	 สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ	ควรเหมาะสมกับชนิดของสัตว์เหล่านั้น	และส่งผลดีต่อสุขภาพและความสบาย 
	 	 ของสัตว์เหล่านั้น	 ตามปกติที่อยู่อาศัย	 การให้อาหารและการดูแลสัตว์ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางชีวการแพทย์ต้อง 
	 	 ได้รับการดูแลโดยตรงจากสัตวแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ 
  ในการดูแลสัตว์	 การจับสัตว์	 และการใช้สัตว์ชนิดที่ถูกเลี้ยงไว้หรือศึกษาอย่างถูกวิธี	 ในทุกกรณีจะให้การดูแล 
	 	 ทางสัตวแพทย์ตามที่ระบุ
	 8.	 นกัวจิยัและบคุคลอืน่จะมคีณุวฒุแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม	เพือ่การด�าเนนิการต่อสตัว์ทีม่ชีวีติ	มกีารเตรยีมการ 
	 	 อย่างพอเพียงเพื่อให้บริการการฝึกอบรมแก่บุคลากร	 รวมทั้งการดูแลและใช้สัตว์ทดลองอย่างถูกต้องและ 
	 	 มีมนุษยธรรม
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	 9.	 เมื่อจ�าเป็นต้องมีข้อยกเว้นที่สัมพันธ์กับการให้หลักเกณฑ์เหล่าน้ี	 การตัดสินใจไม่ควรยึดอยู่กับนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง 
	 	 โดยตรงแต่ควรท�าโดยค�านงึถงึหลกัเกณฑ์ข้อที	่2	โดยกลุม่บคุคลผูท้บทวนซึง่เหมาะสม	เช่น	คณะกรรมการการดแูล 
	 	 และการใช้สัตว์ของสถาบัน	 ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่ควรตัดสินใจเพ่ือวัตถุประสงค์การสอนหรือเพ่ือการสาธิตเพียง 
	 	 อย่างเดียว

*ส�าหรบัการแนะน�าตลอดหลักเกณฑ์เหล่านีผู้อ่้านควรอ้างถงึ	ข้อแนะน�ำส�ำหรบักำรดแูลและกำรใช้สตัว์ทดลอง	(The	ILAR	Guide)	
ที่จัดท�าโดยสถาบันเพื่อการทรัพยากรสัตว์ทดลอง	บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	วอชิงตัน	ดีซี



ภาคผนวก 2
ตาราง A-1. โรคสัตว์สู่คนของสัตว์เกษตร1

โรคในมนุษย์ เชื้อที่เป็นสาเหตุ สัตว์ที่พบว่าเป็นโรค วิธีการแพร่โรค

กลาก	(Acariasis)	 Sarcoptes scabei 	 โค	สุกร		 การสัมผัสโดยตรง

ฝีดาษในสัตว์		 Pox virus 	 ปศุสัตว์	 สัมผัส

แอนแทรกซ์		 Bacillus anthracis 	 โค	แกะ	แพะ	ม้า	 สัมผัส	หายใจ	หรือ	กิน

ไข้หวัดนก	 Influenza A virus		 สัตว์ปีก		 ละอองในอากาศ	การกินอาหารที่ปนเปื้อน		

	 	 	 สิ่งของที่น�าเชื้อ	แมลงวัน		

Balantidiasis		 Balantidium coli 	 สุกร	 การกินมูล

Botulism		 Clostridium botulinum 	 โค	แกะ	ม้า		 การกิน	(อาหาร)	ที่มีท็อกซิน	การสัมผัส

	 	 	 สปอร์โดยตรง	มีสปอร์ที่แผล

โรคแท้งติดต่อ	 Brucella suis 	 สุกร	 สัมผัสและกินนม	ผลิตภัณฑ์นม	เนื้อดิบ

 Brucella abortus 	 โค	แกะ	 สัมผัสโดยตรง	โดยเฉพาะน�้าอสุจิ		เนื้อเยื่อ

	 	 	 แท้งลูก	น�้าคร�่า

 Brucella melitensis		 แกะ	แพะ	

 Brucella ovis		 แกะ

Campylobacteriosis		 Campylobacter fetus		 โค	แกะ	สุกร	 การกินเนื้อดิบและนมดิบ

 Campylobacter jejuni 	 สัตว์ปีก

Chlamydiosis		 Chlamydophilia spp. 	 สัตว์ปีก		 การหายใจ

 Chlamydophilia abortus 	 โค	แกะ	แพะ	สุกร		 สัมผัสกับของเหลวของมดลูก

 Chlamydophilia pneumoniae		 ม้า

Clostridiosis		 Clostridium septicum 	 โค	 การติดเชื้อบาดแผล

 Clostridium perfringens 	 แกะ

Coccidiodomycosis		 Coccidioides immitis		 โค	 การปนเปื้อนของอาหาร

Colibacillosis		 Escherichia coli 	 ปศุสัตว์	 การกิน

Crytosporidium		 Cryptosporidium parum		 โค	 การกินอาหารที่ปนเปื้อน

Eastern,	Western,	and		 Eastern equine encephalitis, 	 ม้า	 ยุงกัด

Venezuelan	equine	encephalitis	 Western equine encephalitis

Ehrlichiosis		 Ehrlichia chaffeensis, 	 ม้า	 เห็บกัด

 Anaplasma phagocytophilium

Erysipeloid		 Erysipelothrix rhusiopathiae 	 แกะ	สุกร	สัตว์ปีก	

สัมผัสโรคปากและเท้าเปื่อย	 Picornavirus		 โค	แกะ	แพะ	สุกร	 บางโอกาสสามารถท�าให้เกิดวิการในมนุษย์

กระเพาะและล�าไส้อักเสบ	 Yersinia enterocolitica 	 สุกร	 การกินโดยไม่ได้ตั้งใจ

Giardiasis		 Giardia lambia		 โค	แกะ	แพะ	สุกร	ม้า	 การปนเป้ือนของอาหาร	ตดิจากอาหาร	น�า้ทีป่นเป้ือน	

Glanders		 Burkholderia mallei 	 ม้า	 สัมผัสกับน�้าเหลืองจากแผลและสิ่งคัดหลั่ง

	 	 	 ของทางเดินหายใจ

Histoplasmosis		 Histoplama capsulatum		 สัตว์ปีก	 การหายใจน�าเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

Hendra	virus		 Paramyxovirus 	 ม้า	 ของเหลวของร่างกายและละอองในอากาศ

Hydatid	disease		 Echinococcus spp. 	 โค	แกะ	แพะ	สุกร	ม้า	 การกินไข่พยาธิ	

	 	 ทั้งหมดเป็นผู้อาศัยกึ่งกลาง	

โรคฉี่หนู	 Leptospira spp. 	 โค	แกะ	แพะ	สุกร	ม้า	 สัมผัส	ดินหรือน�้าทีปนเปื้อนเชื้อ

Listeriosis		 Listeria monocytogenes	 โค	แกะ	แพะ	สัตว์ปีก	 อาจสัมผัสกับเยื่อเมือก	ทะลุผ่านผิวหนัง	

	 	 	 การกินนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์

Lymphocytic	choriomeningitis		 Arenavirus 	 สุกร	 การปนเปื้อนของอาหาร	สัมผัส
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ตาราง A-1 (ต่อ). โรคสัตว์สู่คนของสัตว์เกษตร1

โรคในมนุษย์ เชื้อที่เป็นสาเหตุ สัตว์ที่พบว่าเป็นโรค วิธีการแพร่โรค

โรคเมลิอออยโดซิส	 Burkholderia pseudomallei  โค	แกะ	แพะ	สุกร	ม้า	 สัมผัสเลือดหรือของเหลวจากร่างกาย	

	 (ฉี่	น�้ามูก	น�้านม)

Milker’s	nodules		 Paravaccinia	virus	 โค	 สัมผัสกับหัวนมและเต้านม

โรคพยาธิไส้เดือน		 Roundworms		 โค	สุกร	ม้า	 การกิน	การสัมผัส

โรคนิวคาสเซิล	 Paramyxovirus		 สัตว์ปีก	 สัมผัสโดยครงหรือโดยอ้อม

Nipah	virus	encephalitis		 Nipah	virus		 แกะ	สุกร	ม้า	 พบยาก	สัมผัสโดยตรง

Orf	(contagious	ecthyma)		 Parapox	virus		 แกะ	แพะ		 การสัมผัสโดยตรง

Pasteurellosis		 Pasteurella	multocida		 สัตว์เคี้ยวเอื้อง	 การหายใจ	บาดแผลถูกกัด

กาฬโรค	 Yersinia	pestis	 โค	 การกัดโดยหมัดที่ติดเชื้อ	

	 	 	 การสัมผัสโดยตรงกับแผลหรือเยื่อเมือก

Pneumocystis		 Pneumocystis	carinii		 โค	แกะ		 การหายใจ

ฝีดาษโคเทียม		 Parapoxvirus		 โค	 การสัมผัสโดยตรง

วัณโรคเทียม		 Yersinia	pseudotuberculosis		 โค	แกะ	ไก่งวง	 การสัมผัส	 อาหารและน�้าที่ปนเป ื ้อน	 การกิน	

Psittacosis		 Chlamydia	psittaci		 สัตว์ปีก	นกน�้า	 การสัมผัสนกหรือมูล

Q	fever		 Coxiella	burnetii		 โค	แกะ	แพะ		 การหายใจ	การกินน�้านมดิบ	

	 	 	 การสัมผัสน�้าคร�่าหรือรก	แมลงดูดเลือด	

โรคพิษสุนัขบ้า	 Rhabdovirus	 ปศุสัตว์	 แผลถูกกัด	น�้าลายในบาดแผลเปิด

Rain	Rot		 Dermatophilus	congolensis		 ปศุสัตว์		 การสัมผัสโดยตรง

กลาก	เชื้อราที่ผิวหนัง		 Trichophyton	spp.		 ปศุสัตว์		 การสัมผัสโดยตรง	ดินอาจเป็นรังโรค

	 Microsporum	spp.

	 Other	dermatophytes

Salmonellosis	 Salmonella	spp.		 ปศุสัตว์และสัตว์ปีก	 การกิน	การหายใจ	การสัมผัส	

Sarcocystis		 Sarcocystis	neurona		 โค	แกะ	แพะ	สุกร	ม้า	 การกินซิสท์

Sporotrichosis		 Sporothrix	schenckii		 ม้า		 การสัมผัสโดยอาชีพ	การหายใจ

Staphylococcal	infections		 Staphylococcus	spp.		 ปศุสัตว์	โดยเฉพาะโคนม	 การสัมผัส	การกินน�้านมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์	

Streptococcal	infections		 Streptococcus	spp.		 ปศุสัตว์	โดยเฉพาะโคนม	 การสัมผัส	การกินน�้านมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์	

ไข้หวัดสุกร	 Orthomyxoviridae		 สุกร	ม้า	นก	 การหายใจ

บาดทะยัก		 Clostridium	tetani		 แกะ	ม้า		 แผลถูกกัด	บาดแผลถูกทิ่มแทงที่ปนเปื้อนเชื้อ	

Toxoplasmosis		 Toxoplasma	gondii		 แกะ	แพะ	 การกิน	การหายใจน�าซิสท์เข้าปอด	

Trichostrongylosis		 Trichostrongylus	spp.		 โค	แกะ	สุกร	ม้า	 การปนเปื้อนอุจาระ	การปนเปื้อนของอาหาร	

วัณโรค		 Mycobacterium	tuberculosis		 โค	 สัมผัส	การกิน	การหายใจ

	 Mycobacterium	bovis		 โค	

	 Mycobacterium	avium		 แกะ	สุกร	สัตว์ปีก

Tularemia		 Francisella	tularensis		 แกะ		 การสัมผัส	การถูกแมลงดูดเลือดกัด

Variant	Creutzfeldt-Jakob	Disease	 Prion	protein	(bovine		 โค	 การกิน

	 spongiform	encephalopathy)

Vesicular	stomatitis		 Rhabdovirus		 โค	ม้า	สุกร		 การสัมผัส

โรคไวรัสเวสท์ไนล์	 Flavivirus		 ม้า	 ยุงกัด

โรคพยาธิแซ่ม้า	 Trichuria		 สุกร	 การน�าไข่พยาธิที่มีตัวอ่อนปนเปื้อนดิน	และ	น�้า	

 1The	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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ดรรชนี

A
AABP	(American	Association	of	Bovine	Practitioners	สมาคมผู้บ�าบัดโรคโคแห่งอเมริกา),	107
AALAS	(American	Association	for	Laboratory	Animal	Science	สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา),	5
ABSL	(Animal	Biosafety	Levels	ระดับชีวนิรภัยส�าหรับสัตว์),	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�าทางการเกษตร,	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�าบัดโรคโคแห่งอเมริกา	(AABP),	107
American	Association	of	Swine	Veterinarians	สมาคมผู้บ�าบัดโรคสุกรแห่งอเมริกา,	202
American	College	of	Laboratory	Animal	Medicine	วิทยาลัยอายุรศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งอเมริกา	(ACLAM),	12
American	Registry	of	Professional	Animal	Scientists	ท�าเนียบนักสัตววิทยาผู้ช�านาญการแห่งอเมริกา	(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�าจัดหัวนมที่มีมากเกิน,	106
	 supervision	of	การควบคุมดูแลของ,	13-14
	 in	surgery	ในการศัลยกรรม,	13-14
Animal	and	Plant	Health	Inspection	Service	ส�านักงานบริการการตรวจสอบสัตว์และพืช	(APHIS),	34
Animal	Biosafety	Levels	ระดับชีวนิรภัยส�าหรับสัตว์	(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�านักงานการบริการการวิจัยสัตว์	(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�านักงานบริการการตรวจสอบสัตว์และพืช),	34,	158
area	requirements	ความต้องการพื้นที่	See	space	requirements	ดูความต้องการพื้นที่ว่าง
argon	อาร์กอน,	in	euthanasia	ในการการุณยฆาต,	158
ARPAS	(American	Registry	of	Professional	Animal	Scientists	ท�าเนียบนักสัตววิทยาผู้ช�านาญการแห่งอเมริกา),	5
ARS	(Animal	Research	Service	ส�านักงานการบริการการวิจัยสัตว์),	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�านาจของ,	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�าศัลยกรรม	และ,	15
	 vaccination	schedules	and	ตารางก�าหนดการฉีดวัคซีน	และ,	106
	 zoonoses	and	โรคสัตว์สู่คน	และ,	15
aviaries	กรงนกขนาดใหญ่,	136
AVMA	(American	Veterinary	Medical	Association	สัตวแพทยศาสตร์สมาคมแห่งอเมริกา),	18,	158,	184
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B
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�าหรับโคนม,	99-100
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	43,	120-122
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	45,	150
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	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�้าส�าหรับ,	85
	 in	feedlots	ในแปลงขุน,	84
	 handling	of	การจับ,	66,	91
	 ideal	thermal	conditions	for	สภาวะอุณหภูมิในอุดมคติ,	81
	 identification	methods	for	วิธีการท�าเครื่องหมายสัตว์ส�าหรับ,	91
	 implanting	of	การฝังไว้ใต้ผิวหนัง,	91
	 in	intensive	laboratory	facilities	ในอาคารห้องปฏิบัติการที่เข้มงวด,	92
	 range	and	pasture	systems	for	ระบบทุ่งหญ้าและทุ่งส�าหรับ,	82-83
	 thermal	indices	and	ดัชนีความร้อน	และ,	81
	 vaccinations	and	drugs	for	การฉีดวัคซีนและยาส�าหรับ,	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)	หนงัสอืความปลอดภยัทางชวีภาพในห้องปฏบิตักิารทางจลุชวีวทิยา 
	 	 	 	 	 และชีวการแพทย์,	34
biosecurity	ชีวนิรภัย,	4,	33
blindfolds,	66
boar	taint,	201
body	condition	score	คะแนนการประเมินสภาพร่างกาย	(BCS),	174-175
Bos.	สัตว์จ�าพวกโค	See	beef	cattle;	cattle;	dairy	cattle	ดูโคเนื้อ	โค	โคนม
Bos	indicus,	81
Bos	taurus,	81
bots	ตัวอ่อนของแมลง	130
branding	การท�าตราบนตัวสัตว์,	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�าหรับ,	137
	 drinker	space	for	พื้นที่ให้น�้าส�าหรับ,	142
	 floor	area	for	พื้นที่พื้น	ส�าหรับ,	146–147
	 induced	molting	in	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขนใน,	156
	 perches	for	คอนเกาะส�าหรับ,	150
	 restricted	feeding	for	breeders	การจ�ากัดการให้อาหารเพื่อสัตว์พ่อแม่พันธุ์,	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�าหรับ,	66
	 colostrum	for	นมน�้าเหลืองส�าหรับ,	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�าหรับ	98
	 supernumerary	teat	removal	in	การก�าจัดหัวนมมากเกินไปใน,	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�าเนินการยิงด้วยปืนส�าหรับโคเนื้อ,	93-94
	 description	of	การอธิบาย,	132
	 personnel	training	in	การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ,	19
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	159
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	184
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	202
carbon	dioxide	คาร์บอนไดออกไซด์,	in	euthanasia	ในการการุณยฆาต
	 for	beef	cattle	วิธีด�าเนินการยิงด้วยปืนส�าหรับโคเนื้อ,	93-94
	 for	food	animals	ส�าหรับสัตว์เพื่อเป็นอาหาร,	19
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	158
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	202
carbon	monoxide	คาร์บอนมอนอกไซด์,	26,	203
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carcass	disposal	การก�าจัดซากสัตว์,	133,	184
castration	การตอน
	 anesthesia	in	การวางยาสลบใน,	90,	179-180,	201
	 of	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	90
	 of	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	106
	 of	horses	ส�าหรับม้า,	132
	 of	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	179
	 of	swine	ส�าหรับสุกร,	201
cats	แมว,	in	pest	control	ในการควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญ,	31
cattle	โค.	See	also	calves	ดูลูกโคด้วย
	 bedding	for	สิ่งรองนอนส�าหรับ,	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�าหรับ,	41
	 euthanasia	of	การุณยฆาต,	93-94,	113
	 feed	and	water	for	อาหารและน�้าส�าหรับ,	85,	104
	 feedlots	for	แปลงหญ้าส�าหรับ,	83-84
	 flight	zone	concept	in	หลักเกณฑ์ขอบเขตการหลีกหนีของ,	61
	 floor	area	for	พื้นที่พื้นส�าหรับ,	88
	 foot	care	in	การดูแลตีนสัตว์,	108
	 handling	of	การจับ,	66,	67
	 hearing	in	การได้ยิน,	64
	 housing	facilities	for	สถานที่	ที่อยู่ส�าหรับ,	83-84,	98-99
	 ideal	thermal	conditions	for	สภาวะความร้อนที่มุ่งหมายส�าหรับ,	81
	 identification	methods	for	วิธีการท�าเครื่องหมายสัตว์ส�าหรับ,	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�าหรับ,	82-83
	 restraint	of	การจับ,	106
	 social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับ,	88,	105
	 special-needs	ความจ�าเป็นพิเศษ,	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�าหรับ,	89
	 ventilation	for	การระบายอากาศส�าหรับ,	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�าหรับ,	152
	 cages	for	กรงส�าหรับ,	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�าหรับ,	137
	 	 drinker	space	for	ที่ให้น�้าส�าหรับ,	142
	 	 floor	space	for	พื้นที่พื้นส�าหรับ,	146-148
	 	 induced	molting	in	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขน,	156-157
	 	 perches	for	คอนเกาะส�าหรับ,	45,	150
	 	 range	access	for	การให้ทางออกสู่ทุ่งส�าหรับ,	138
	 	 toe-trimming	of	การตัดแต่งนิ้วตีนของ,	154-155
	 feeder	space	for	การให้พื้นที่ที่ให้อาหารส�าหรับ,	140
	 floor	area	for	พื้นที่พื้นส�าหรับ,	146
	 housing	for	ที่อยู่ส�าหรับ,	137-139
	 meat-type	chickens	ไก่เนื้อ
	 	 beak	trimming	of	การตัดแต่งจงอยปากของ,	153
	 	 cages	for	กรงส�าหรับ,	136-138
	 	 drinker	space	for	พื้นที่ที่ให้น�้าส�าหรับ,	141
	 	 loor	area	for	พื้นที่พื้นส�าหรับ,	146
	 	 induced	molting	in	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขน,	156
	 	 perches	for	คอนเกาะส�าหรับ,	150
	 	 restricted	feeding	for	breeders	การจ�ากัดการให้อาหารส�าหรับพ่อแม่พันธุ์,	140
	 	 toe	trimming	of	การตัดแต่งนิ้วตีนของ,	154-155
	 nestboxes	for	กล่องส�าหรับท�ารังส�าหรับ,	45,	150
	 perches	for	คอนเกาะส�าหรับ,	44,	137,	150
	 sensory	enrichment	of	การเพิ่มพูนทางการรับรู้,	47
	 sex	ratio	in	housing	สัดส่วนทางเพศในที่อยู่,	142
	 social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับ,	141

water	for	น�้าส�าหรับ,	142
chutes	ซองส�าหรับบังคับสัตว์,	66
claiming	pens	คอกส�าหรับดูอาการ,	178
claw	horn	lesions	วิการที่มีติ่งงอกที่เขา,	108-109
claw-shortening	devices	อุปกรณ์ส�าหรับตัดแต่งกรงเล็บ,	137
clean	water	น�้าสะอาด.	See	water	ดูน�้า
cloacal	stroke	,	153
cloned	animals	สัตว์ที่ได้มาจากการโคลน.	See	also	genetically	modified	animals	ดูสัตว์ที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมด้วย
	 guidelines	for	research	on	บรรทัดฐานส�าหรับการวิจัยใน,	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�าหรับโคเนื้อ,	84
	 natural	ventilation	in	การระบายอากาศตามธรรมชาติใน,	25
colostrums	นมน�้าเหลือง
	 for	calves	ส�าหรับลูกโค,	103
	 for	foals	ส�าหรับลูกม้า,	129
	 for	lambs	and	kids	ส�าหรับลูกแกะและลูกแพะ,	176
concrete	flooring	พื้นคอนกรีต
	 advantages	of	ข้อดีของ,	65
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	84,	88
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	99,	102-103,	108
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	120-121,	126,	131
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	171
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	192-193,	196
corrals	คอก,	for	horses	ส�าหรับม้า,	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�้าๆของม้า,	42,	129
crutching	การเล็มขนที่โคนหางและระหว่างขาหลัง,	134

D
dairy	cattle	โคนม,	74–89.	See	also	calves;	cattle	ดูลูกโคและโคด้วย
	 aggression	in	ความก้าวร้าวใน,	67
	 bedding	for	สิ่งรองนอนส�าหรับ,	100
	 bulls	โคเพศผู้,	67,	112
	 disbudding/dehorning	of	การจี้ปุ่มเขา/การตัดเขา,	107
	 floor	area	for	พื้นที่พื้นส�าหรับ,	99
	 foot	care	in	การดูแลตีนของ,	108-109
	 handling	of	การจับ,	41,	67,	110
	 housing	facilities	for	สถานที่	ที่อยู่ส�าหรับ,	102-103
	 milking	machine	and	udder	sanitation	เครื่องรีดนมและสุขอนามัยของเต้านม,	110
	 olfactory	enrichment	for	การเพิ่มพูนทางกลิ่นส�าหรับ,	41
	 preparturition	ก่อนการตกลูก,	102-103
	 restraint	and	handling	of	การจับบังคับและการจับ,	106
	 social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับ,	105
	 special-needs	ความจ�าเป็นพิเศษ,	102-103
	 stray	voltage	and	ความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า	และ,	111
	 tail-docking	in	การตัดแต่งหางของ,	107
	 ventilation	for	การระบายอากาศส�าหรับ,	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



ดรรชนี 221

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�้า,	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�าหรับ,	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�าหรับ,	11
stress	and	ความเครียด	และ,	23
zoonotic	ติดต่อจากสัตว์สู่คน.	See	zoonotic	diseases	ดูโรคสัตว์สู่คน

disinfection	การฆ่าเชื้อ,	28,	34
disposal	of	dead	animals	การจ�ากัดสัตว์ตาย,	31,	133
dogs	สุนัข,	sheep-herding	เลี้ยงไว้ส�าหรับต้อนแกะ,	173
downer	cows	วัวที่ลุกไม่ขึ้น,	103
drainage	ทางระบายน�้า

for	beef	cattle	pens	ส�าหรับคอกโคเนื้อ,	85,	89
for	horse	stalls	and	sheds	ส�าหรับคอกม้าและคอกกลางแจ้ง,	123-124

drinkers	ที่ให้น�้า.	See	water	ดูน�้า
drugs	ยา.	See	medications	ดูเวชภัณฑ์
ducks		เป็ด.	See	also	poultry	ดูสัตว์ปีกด้วย

beak	trimming	of	การตัดแต่งจงอยปาก,	155
brooding	temperatures	and	ventilation	for	อุณหภูมิและการะบายอาการเพื่อการฟักไข่ส�าหรับ,	152-153
cannibalistic	behavior	in	พฤติกรรมการจิกตีกันของ,	44
drinking	water	for	น�้ากินส�าหรับ,	142
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feed	for	อาหารส�าหรับ,	139-140
floor	area	for	พื้นที่พื้นส�าหรับ,	146
flooring	for	พื้นส�าหรับ,	150
free-range	housing	for	การให้อยู่โดยปล่อยเป็นอิสระ,	138
induced	molting	in	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขน,	158
nests	for	รังส�าหรับ,	19
sex	ratio	in	housing	of	สัดส่วนทางเพศในที่อยู่,	146
social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับ,	145-146
substrate	for	สิ่งรองพื้นส�าหรับ,	44
swimming	by	การว่ายน�้าของ,	44

dust	ฝุ่น
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�้า,	in	horses	ในม้า,	129
egg-laying	hens	แม่ไก่ไข่.	See	also	chickens	ดูไก่;	poultry	สัตว์ปีกด้วย

beak	trimming	of	การตัดแต่งจงอยปากของ,	153-155
cages	for	กรงส�าหรับ,	137
drinker	space	for	พื้นที่ของที่ให้น�้าส�าหรับ,	142-143
floor	space	for	พื้นที่ของพื้นส�าหรับ,	146
induced	molting	in	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขน	ใน,	156-158
perches	for	คอนเกาะส�าหรับ,	151
range	access	for	การให้ทางออกสู่ทุ่งส�าหรับ,	137-138
toe-trimming	of	การตัดแต่งนิ้วของ,	155

EIA	(equine	infectious	anemia	โรคเลือดจางติดต่อของม้า),	130
electrical	immobilization	การท�าให้อยู่นิ่งด้วยไฟฟ้า,	65,	66
electric	fences	รั้วไฟฟ้า,	124
electric	prods	แท่งไฟฟ้า,	63
electrocution	การช๊อตด้วยไฟฟ้า,	19,	160
electroejaculation	การกระตุ้นให้หลั่งน�้าเชื้ออสุจิด้วยไฟฟ้า,	112
electronic	transponders	สิ่งระบุตัวสัตว์ทางอิเลคโทรนิค,	30
embryos	ตัวอ่อน,	destruction	of	การท�าลาย,	159
emergency	procedures	วิธีด�าเนินการฉุกเฉิน

disaster	planning	การวางแผนภ�ยพิบัติ,	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�าหรับโค,	41
definition	of	ค�าจ�ากัดความของ,	40
goals	and	types	of	เป้าหมายและประเทของ,	40
for	horses	ส�าหรับม้า,	41–42
for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	44–46
safety	of	ความปลอดภัยของ,50-51
for	swine	ส�าหรับสุกร,	47-51

Equine	Appeasement	Pheromone	ฟีโรโมนของม้าส�าหรับดับความต้องการ,	42
equine	infectious	anemia	โรคเลือดจางติดต่อของม้า	(EIA),	130
equipment	maintenance	การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์,	65
European	Commission	,	137
euthanasia	การุณยฆาต

of	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	93-94
of	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	112
of	food	animals	ส�าหรับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร,	19
of	horses	ส�าหรับม้า,	133
of	non-ambulatory	animals	ส�าหรับสัตว์ที่ทรงตัวเดินไม่ได้,	71
of	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	158
protocols	for	โปรโตคอลส�าหรับ,	18
of	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	184

of	swine	ส�าหรับสุกร,	203
evaporative	coolers	เครื่องท�าความเย็นโดยการระเหยของน�้า,	25
ewes	แกะเพศเมีย.	See	sheep	ดูแกะ
excreta	management	การจัดการสิ่งปฏิกูล
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	93
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	100,	103
	 disease	prevention	and	การป้องกันโรค	และ,	5,	26
	 goals	and	plans	for	เป้าหมายและแผนต่างๆ	ส�าหรับ,	26
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	123
	 in	metabolism	stalls	ในคอกเมตาบอลิซึม,	32
	 occupational	enrichment	and	การเพิ่มพูนความถนัด,	48
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	148
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	174,	180
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	192	
exercise	การออกก�าลังกาย
	 for	cattle	ส�าหรับโค,	41,	93,	98,	99-100
	 for	horses	ส�าหรับม้า
	 	 equipment	for	อุปกรณ์ส�าหรับ,	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�าหรับสัตว์ปีก,	44,	136
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	183

	 	for	swine	ส�าหรับสุกร,	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�าหรับโคเนื้อ,	81-85
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	98-104
	 design	principles	for	หลักเกณฑ์การออกแบบส�าหรับ,	65
	 environmental	requirements	for	ข้อก�าหนดสภาพแวดล้อมส�าหรับ,	22
	 for	euthanasia	เพื่อการการุณยฆาต,	93-94
	 for	hazardous	materials	ส�าหรับวัตถุอันตราย,	6
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	120-124,	131
	 inspections	of	การตรวจ,	2
	 intensive	laboratory	ห้องปฏิบัติการเข้มงวด,	91-93,	182
	 for	lairage	ส�าหรับคอกชั่วคราว,	74,	75,	184
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	136-138
	 for	quarantine	ส�าหรับการกักกัน,	10
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	171-172
	 for	surgery	ส�าหรับศัลยกรรม,	14
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	190-200
	 vermin	control	in	การควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญใน,	13,	27,	30

well-being	criteria	for	เกณฑ์ความเป็นอยู่ที่ดีส�าหรับ,	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�านักงานอาหารและยา),	6-7,	16
feather	pecking	การจิกขน,	26,	40,	45,	155
Federal	Humane	Slaughter	Act	กฎหมายแห่งรัฐว่าด้วยการช�าแหละสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม,	158
feed	and	feeding	อาหารและการให้อาหาร

for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	87
for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	106
dust	generation	and	oil	content	of	การก่อให้เกิดฝุ่นและน�้ามันที่มีอยู่ใน,	26
feed	storage	การเก็บอาหาร,	27
for	horses	ส�าหรับม้า,	126
nutritional	enrichment	การเพิ่มพูนทางโภชนะ,	49
for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	139-142
for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	172-174
for	swine	ส�าหรับสุกร,	195-196
vermin	control	and	การควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญ	และ,	27
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feedlots	แปลงหญ้า
for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	84-85
for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	47

fencing	รั้ว
for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	84
electric	ไฟฟ้า,	124,	172
for	horses	ส�าหรับม้า,	122,	124,	131
for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	138
for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	47,	172-173

flight	zone	concept	หลักเกณฑ์ขอบเขตการหลีกหนี,	61
floor	area	พื้นที่พื้น.	See	space	requirements	ดูความต้องการพื้นที่
floors	and	flooring	พื้นและการปูพื้น

for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	87,	89
for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	100,	103,	108
design	principles	for	เกณฑ์การออกแบบส�าหรับ,	65
for	horses	ส�าหรับม้า,	120,	122
for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	137,	146-151
restraint	and	การจับบังคับ	และ,	66
for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	171-172
for	swine	ส�าหรับสุกร,	192-195

fly	strike	มีแมลงวันคุกคาม,	179,	180,	183
Food	and	Drug	Administration	ส�านักงานอาหารและยา	(FDA),	16
Food	Animal	Residue	Avoidance	Database	ฐานข้อมูลเพื่อการหลีกเลี่ยงสารตกค้างในสัตว์ที่เป็นอาหาร	(FARAD),	16
foot	care	การดูแลตีน

for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	108
for	horses	ส�าหรับม้า,	129
mud	and	โคลนและ,	100
for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	146-149,	150-152

foot	hobbles	เชือกผูกข้อตีนม้า,	67,	131
forage	การคุ้ยหาอาหาร.	See	also	feed	and	feeding	ดูอาหารและการให้อาหารด้วย

for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	82-83
for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	103
for	horses	ส�าหรับม้า,	41
for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	171
for	swine	ส�าหรับม้า,	50

foremilk	removal	การก�าจัดน�้านมที่รีดได้ตอนแรก,	109
free-range	poultry	สัตว์ปีกที่เลี้ยงปล่อย,	136-138
free-stall	barns	โรงเรือนที่มีคอกเลี้ยงปล่อย,	99,	101
freeze	branding	การท�าตราเย็น,	30,	91
Fusobacterium necrophorum,	108

G
gastric	lesions	วิการที่กระเพาะอาหาร,	in	swine	ของสุกร,	50
gates	ประตู,	for	horses	ส�าหรับม้า,	124
geldings	ม้าเพศผู้	ที่ถูกตอนแล้ว,	42
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genetically	modified	animals	สัตว์ที่ได้รับการดัดแปลงทางพันธุกรรม
beef	cattle	โคเนื้อ,	93-94
guidelines	for	research	on	บรรทัดฐานส�าหรับการวิจัยใน,	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�าหรับสัตว์ตั้งท้อง,	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�าหรับ,	47
euthanasia	of	การุณยฆาต,	184
feeder	space	for	พื้นที่ของที่ให้อาหารส�าหรับ,	172
feed	for	อาหารส�าหรับ,	173-174
fencing	for	รั้วส�าหรับ,	172-173
handling	of	การจับ,	67-69
housing	for	ที่อยู่อาศัยส�าหรับ,	171
in	intensive	laboratory	environments	ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการเข้มงวด,	181-1836
lairage	facilities	for	สถานที่ซึ่งใช้เป็นคอกชั่วคราวส�าหรับ,	184
lighting	for	แสงสว่างส�าหรับ,	173
parasite	control	in	การควบคุมปรสิตใน,	177
predator	control	for	การควบคุมสัตว์ผู้ล่าส�าหรับ,	181
shearing	of	การตัดขนแกะ,	177-178
social	environment	for	สภาพแวดล้อมสังคมส�าหรับ,	47,	176-177
transgenic	and	cloned	การเปลี่ยนจีนและการโคลน,	183-184
water	for	น�้าส�าหรับ,	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�าส�าหรับการดูแลและการใช้สัตว์ทดลอง	(ILAR),	11,	200
Guidelines	for	Human	Transportation	of	Research	Animals	บรรทัดฐานส�าหรับการขนส่งสัตว์ทดลองอย่างมีมนุษยธรรม	(NRC),	73
Guidelines	for	Research	Involving	Recombinant	DNA	Molecules	 บรรทดัฐานส�าหรบัการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัโมเลกลุของดเีอน็เอทีถ่กู 
	 	 	 	 	 สร้างขึ้นมาใหม่	(NIH),	35
Guidelines	on	Euthanasia	บรรทัดฐานส�าหรับการุณยฆาต	(AVMA),	93-94,	158,	184
gunshot	การยิงด้วยปืน,	in	euthanasia	ในการุณยฆาต,	133,	184,	203
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H
halal	slaughter	การช�าแหละซากที่ยอมให้ท�าได้ตามหลักศาสนาอิสลาม,	160
halters	ขลุมส�าหรับคล้องหัวสัตว์,	131
handling	aids	for	moving	animals	เครื่องมือช่วยจับส�าหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์,	63-64
	 of	animals	in	pain	ของสัตว์ในความเจ็บปวด,	16
	 of	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	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�าหรับ,	60-61
	 restraint	principles	and	หลักเกณฑ์การจับบังคับ	และ,	65-66
	 of	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	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�าหรับวางหญ้าแห้ง,	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�าหรับการวัดแคลอรี่ในการหายใจด้วยการใช้กล่องสวมหัว,	174
head	gates	ประตูส�าหรับให้หัวสัตว์ผ่าน,	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�าหนดของสถาบัน,	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�าหรับโคเนื้อ,	84
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	123
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	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�าหรับ,	122
	 breeding	and	foaling	การผสมพันธุ์และการตกลูก,	130-131
	 cribbing	by	การผิดปกติทางพฤติกรรมท�าท่าทางเดิมซ�้าๆ	โดยการงับรั้วหรือประตูคอก,	41
	 digestive	physiology	in	สรีรวิทยาของทางเดินอาหาร,	124-125
	 environmental	enrichment	of	การเพิ่มพูบสภาพแวดล้อม,	41-44
	 feed	containers	for	ภาชนะใส่อาหาร,	126
	 feed	for	อาหารส�าหรับ,	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�าเครื่องหมาย,	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�าหรับ,	126
	 restraint	of	การจับบังคับ,	131
	 stallions	ม้าเพศผู้	ที่ยังไม่ถูกตอน,	42
	 stall	weaving	by	การยืนโยกตัวไปมาท่าเดิมซ�้าๆ,	41
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	 stereotypic	behaviors	in	พฤติกรรมผิดปกติท�าท่าเดิมซ�้า	ๆ,	127
	 transporting	การขนส่ง,	67,	70-73
	 vision	in	การมองเห็น,	64
	 vocalizations	in	การส่งเสียงร้อง,	41,	127
	 water	containers	for	ภาชนะใส่น�้าส�าหรับ,	127
	 wind-sucking	in	ความผิดปกติทางพฤติกรรมท�าท่าดูดลมซ�้า	ๆ,	41
	 young	อายุน้อย,	123
hot	branding	การตีตราร้อน,	91
housing	ที่อยู่
	 air	quality	in	คุณภาพอากาศ,	25-26
	 aviaries	กรงนก,	136
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	84-85
	 biocontainment	การกักกันเพื่อชีวนิรภัย,	34
	 biosecurity	ชีวนิรภัย,	4,	34
	 for	bulls	ส�าหรับโคเพศผู้	,	112
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	98-100
	 factors	in	space	requirements	ปัจจัยในความต้องการพื้นที่,	23
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	137-139
	 separation	by	species	การแยกสัตว์ต่างชนิดออกจากกัน,	source	ตามแหล่งที่มา,	or	age	หรืออายุ,	29
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	171-172
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	192-197
	 temperature	in	อุณหภูมิใน.	See	temperature	ดูอุณหภูมิ
	 ventilation	in	การระบายอากาศใน.	See	ventilation	ดูการระบายอากาศ
Humane	Slaughter	of	Livestock	การช�าแหละปศุสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม,	93-94
humidity	ความชื้น
	 relative	สัมพัทธ์,	23,	100
	 temperature-humidity	index	ดัชนีอุณหภูมิความชื้น,	24,	81-83
husbandry	การสัตวบาล
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	88
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	105
	 general	considerations	in	การพิจารณาโดยทั่วไปใน,	29-31
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	128-130
	 macroenvironments	and	microenvironments	สภาพแวดล้อมจุลภาคและสภาพแวดล้อมมหภาค,	23
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	144-153
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	176-178
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	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�าเครื่องหมายสัตว์
	 of	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	91	
	 general	requirements	for	ความต้องการโดยทั่วไปส�าหรับ,	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�าของ	ILAR,	11,	200
IMI	(intramammary	infection	การติดเชื้อในเต้านม),	107
immunization	การให้ภูมิคุ้มกัน
	 of	beef	cattle	ของโคเนื้อ,	90
	 of	personnel	ของบุคลากร,	5
	 of	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	176,	178
impaction	colic	การปวดท้องจากการอัดแน่นในล�าไส้ใหญ่,	126
implanting	การฝังวัตถุไว้ในร่างกาย,	91
INAD	(Investigational	New	Animal	Drug	ยาชนิดใหม่ส�าหรับสัตว์),	16-17
induced	molting	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขน,	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�าหรับม้า,	130
	 in	intensive	laboratory	environments	ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการเข้มงวด,	183
	 tail-docking	and	การตกแต่งหาง	และ,	107
insemination	การฉีดน�้าเชื้อ.	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�าการโคลน,	6-7
	 on	intensive	laboratory	environments	เรื่องสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการเข้มงวด,	182
	 medical	records	oversight	by	การตรวจสอบควบคุมเวชระเบียนโดย,	13
	 monitoring	by	การตรวจตราโดย,	1–2
	 powers	of	ก�าลังของ,	2
	 protocol	review	by	การทบทวนโปรโตคอลโดย,	2–3
	 on	surgical	procedures	เรื่องวิธีด�าเนินการทางศัลยกรรม,	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�าหรับม้า,	67,	131
LH	(luteinizing	hormone),	192
lighting	แสงสว่าง
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	85,	93
	 blue-light	spectra	แถบแสงสีฟ้า,	64
	 for	calving	in	pastures	ส�าหรับการตกลูกวัวในทุ่ง,	104
	 for	dairy	cattle	ในโคนม,	106
	 in	feedlots	ในแปลงหญ้า,	85
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	74,	123
	 indirect	โดยอ้อม,	64
	 in	intensive	laboratory	facilities	ในสถานที่ห้องปฏิบัติการเข้มงวด,	93
	 management	schemes	for	แผนการจัดการส�าหรับ,	26
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	64,	69,	136,	138
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	173
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	190
lip	tattoos	การสักริมฝีปาก,	132
litter	ครอก.	See	bedding	ดูสิ่งรองนอน
Livestock	Weather	Safety	Index	ดัชนีความปลอดภัยของอากาสส�าหรับปศุสัตว์	(LWSI),	24,	73
loading	ramps	ทางลาดส�าหรับขนของขึ้นลง,	74
locomotion	scores	การให้คะแนนการเคลื่อนไหว,	108
luteinizing	hormone	(LH),	192
LWSI	(Livestock	Weather	Safety	Index	ดัชนีความปลอดภัยของอากาสส�าหรับปศุสัตว์),	24,	73

M
maceration	การบดขยี้ให้แหลกละเอียด,	158
macroenvironments	สภาพแวดล้อมมหภาค,	23
management	procedures	วิธีด�าเนินการการจัดการ.	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�าหรับสัตว์ที่ใช้ในการวิจัย	 การสอน 
	 	 	 	 	 และการทดสอบ,	13
medications	การให้ยา
	 anesthetics	 and	 analgesics	 การวางยาสลบและการะงับปวด.	 See	 anesthesia	 and	 analgesics	 	 ดูการวางยาสลบและ 
	 การระงับปวด	for	animals	with	organic	status	ส�าหรับสัตว์ในสภาวะอินทรีย์,	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�้านม
	 cows	แม่โค,	98-99,	109-111
	 sheep	and	goats	แกะและแพะ,	181
misters	เครื่องพ่นละอองน�้า,	25
mites	ตัวไร,	130
Model	Code	of	Practice	for	the	Welfare	of	Animals	ข้อก�าหนดการปฏิบัติเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์,	The	Sheep	แกะ,	180
molting	การผลัดขน,	induced	การเหนี่ยวน�า,	156
monitoring	การตรวจตรา,	of	care	and	use	ของการดูแลและการใช้,	1–2
mosquitoes	ยุง,	130,	212
mud	โคลน,	foot	infections	and	การติดเชื้อที่ตีนของสัตว์,	99
mulesing	การก�าจัดหนังที่สะโพกของแกะเพื่อป้องกันแมลงวันเจาะ,	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�าเครื่องหมายสัตว์แห่งชาติ,	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�าหรับท�ารัง,	for	chickens	ส�าหรับไก่,	44,	151
nests	รัง
	 for	chickens	ส�าหรับไก่,	44,	151
	 for	ducks	ส�าหรับเป็ด,	44,	151
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	48
	 for	turkeys	ส�าหรับไก่งวง,	151
neutering	การท�าหมัน.	See	castration	ดูการตอน
NIH	Design	and	Policy	Guidelines	บรรทัดฐานการออกแบบและนโยบายของ	NIH,	33
NIOSH	(National	Institute	for	Occupational	Safety	and	Health	สถาบันแห่งชาติเพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย),	136
nipple	drinkers	หัวจุกส�าหรับให้น�้า,	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�าหรับไก่เพศเมีย,	140
nutritional	enrichment	การเพิ่มพูนด้วยโภชนะ
	 for	cattle	ส�าหรับวัว,	41
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	41–42
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	46
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	50
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	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�าหรับโค,	41
for	horses	ส�าหรับม้า,	42
for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	44
for	swine	ส�าหรับสุกร,	48

occupational	health	and	safety	programs	โปรแกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,	5
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olfactory	enrichment	การเพิ่มพูนด้วยกลิ่น
	 for	dairy	cows	ส�าหรับโคนม,	41
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	49
On-Farm	Euthanasia	of	Swine–Recommendations	for	the	Producer	การการุณยฆาตสุกร	ณ	ฟาร์ม–ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ผลิต,	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�าพวกแกะ.	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�าให้เป็นอัมพาต,	14
parasite	control	การควบคุมปรสิต
	 in	horses	ในม้า,	129
	 in	sheep	and	goats	ในแกะและแพะ,	177
paratuberculosis	โรควัณโรคเทียม,	176
Pasteurized	Milk	Ordinance	ค�าสั่งเรื่องนมพาสเจอร์ไรซ์ด,	109
pastures	ทุ่งหญ้า
	 calving	in	การตกลูกโคใน,	103
	 for	dairy	cows	ส�าหรับโคนม,	41
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	120-123
	 pasture-to-crop	rotations	การหมุนเวียนทุ่งหญ้ากับพืชอาหารสัตว์,	27
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	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�าหรับสัตว์ปีก,	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�าหรับ,	5
	 protective	clothing	for	เสื้อผ้าส�าหรับป้องกันส�าหรับ,	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�าคาญ,	16-18,	31
photoperiod	วงจรแสงสว่าง.	See	lighting	ดูแสงสว่าง
physical	enrichment	การเพิ่มพูนทางกายภาพ
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	42
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	44
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	46
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	49
pigs	สุกร.	See	swine	ดูสัตว์พวกสุกร
pinioning	การตัดข้อปีกท�าให้บินไม่ได้,	156
pinworms	พยาธิเส้นด้าย,	130
plastic	streamers	ชายธงท�าด้วยพลาสติค,	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�าหรับการฟักไข่,	152
	 cannibalism	in	การจิกตีกันเองของ,	40-45,	152,	153
	 environmental	enrichment	for	การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�าหรับ,	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�าหรับ,	139-142
	 floor	area	and	space	utilization	การใช้ประโยชน์พื้นที่พื้นและพื้นที่ว่าง,	146-150
	 flooring	for	การปูพื้นส�าหรับ,	150-151
	 free-range	housing	ที่อยู่เลี้ยงปล่อยอิสระ,	137-138
	 genetically	modified	ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรม,	158
	 handling	of	การจับ,	69
	 heat	stress	in	ความเครียดจาก,	75
	 identification	of	การท�าเครื่องหมายสัตว์ของ,	30
	 induced	molting	in	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขน,	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�าหรับ,	137,	151-152

pinioning	of	การตัดปีกเพื่อให้บินไม่ได้ของ,	156
semen	collection	and	artificial	insemination	in	การเก็บน�้าเชื้อและการผสมเทียมใน,	153
social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมของ,	144-146
toe	trimming	of	การตัดแต่งนิ้วตีนของ,	154-156
transport	of	การขนส่งส�าหรับ,	75
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vision	in	การมองเห็นของ,	64
water	for	น�้าส�าหรับ,	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�าคาญ
record	keeping	การเก็บข้อมูล,	4-5,	12-13,	17,	30
regulatory	oversight	การก�ากับดูแลตามกฎข้อบังคับ,	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�าหรับโค,	112
of	horses	ส�าหรับม้า,	130
of	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	153
of	swine	ส�าหรับสุกร,	199

brooding	temperatures	and	ventilation	อุณหภูมิและการะบายอากาศส�าหรับการฟักไข่,	152
housing	ที่อยู่,	145
nestboxes	กล่องส�าหรับท�ารัง,	44,	151

records	ระเบียน	ข้อมูล,	30
research	projects	โครงการวิจัย

animal	handling	requirements	in	ข้อก�าหนดเพื่อการจับสัตว์ส�าหรับ,	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�าเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส�าหรับ,	4

residue	avoidance	การหลีกเลี่ยงสารตกค้าง,	16
respiratory	protection	การป้องกันการหายใจ,	5
restraints	การจับบังคับสัตว์

chemical	ของสารเคมี,	67,	131
for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	67,	106
electrical	immobilization	การท�าให้อยู่นิ่งด้วยกระแสไฟฟ้า,	65-66
general	principles	of	หลักเกณฑ์โดยทั่วไปส�าหรับ,	65-66
health	care	and	การดูแลสุขภาพและ,	18
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for	horses	ส�าหรับม้า,	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�าคาญ
ropes	เชือก,	hanging	การแขวน,	48
roping	การคล้องเชือก,	66
rubber	mats	เสื่อยาง

for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	93
for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	99
for	horses	ส�าหรับม้า,	120,	122
for	swine	ส�าหรับสุกร,	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�าจัดการปนเปื้อน,	32

Salmonella	enteriditis,	158
salt	เกลือ

for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	82-83
for	horses	ส�าหรับม้า,	125

sand	floors	พื้นทราย
for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	99,	103,	110
for	horses	ส�าหรับม้า,	120,	122

sanitation.	See	also	excreta	management
for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	90
design	principles	หลักเกณฑ์การออกแบบ,	65
in	excreta	management	system	ในระบบการจัดการของเสีย,	26,	27
for	horses	ส�าหรับม้า,	123
of	milking	machines	and	udders	ของเครื่องรีดน�้านมและเต้านม,	110
for	swine	ส�าหรับสุกร,	193,	1195

SCC	(somatic	cell	counts	การนบัเซลล์ของร่างกาย),	81SCSRPC	(Southern	Consortium	for	Small	Ruminant	Parasite	Control	สหภาพ
ภาคใต้เพื่อการควบคุมปรสิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง),	177
semen	collection	การเก็บน�้าเชื้อ,	in	poultry	ของสัตว์ปีก,	153
sensory	enrichment	การเพิ่มพูนการรับรู้

for	cattle	ส�าหรับโค,	41
for	horses	ส�าหรับม้า,	42
for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	47
for	swine	ส�าหรับสุกร,	49
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septicemia	การติดเชื้อในกระแสเลือด,	130
shade	provision	การให้ที่ร่ม,	for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	82-83
shearing	การตัดขน,	177
sheep	แกะ,	171-189

allergens	in	ภูมิแพ้ของ,	184
	 castration	of	การตอน,	179
	 dairy	เกี่ยวกับน�้านม,	181
	 environmental	enrichment	for	การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมส�าหรับ,	46
	 euthanasia	of	การุณยฆาตใน,	184
	 feed	for	อาหารส�าหรับ,	173-174
	 fencing	for	รั้วส�าหรับ,	172-173
	 housing	for	ที่อยู่ส�าหรับ,	171-172
	 in	intensive	laboratory	environments	ในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด,	182
	 lairage	facilities	for	คอกชั่วคราวส�าหรับ,	184
	 lighting	for	แสงสว่างส�าหรับ,	173
	 parasite	control	in	การควบคุมปรสิตใน,	177
	 predator	control	for	การควบคุมสัตว์นักล่าส�าหรับ,	181
	 shearing	การตัดขน,	177
	 social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับ,	176
	 tail-docking	of	การตัดแต่งหางของ,	175
	 transgenic	and	cloned	โดยการดัดแปลงทางพันธุกรรมและการสร้างจากเซลล์ต้นแบบ,	183
	 vision	in	การมองเห็นของ,	64
	 water	for	น�้าส�าหรับ,	175-176
	 wool	biting	in	การกัดขนใน,	46
	 zoonotic	diseases	in	โรคสัตว์สู่คนใน,	181
Sheep	Care	Guide	ข้อแนะน�าการดูแลแกะ	(Shulaw),	69
sheep-herding	dogs	สุนัขต้อนฝูงแกะ,	173
Sheep	Housing	and	Equipment	Handbook	คู่มือที่อยู่และอุปกรณ์แกะ	(MWPS),	171
Sheep	Production	Handbook	คู่มือการผลิตแกะ	(ASIA),	171,	173
showers	ฟักบัวพ่นน�้า,	pig-operated	บังคับให้ท�างานได้โดยสุกร,	49
sick	animals		สัตว์ป่วย,	12,	31.	See	also	health	care	ดูการดูแลสุขภาพด้วย,	animal	สัตว์
slaughter	การช�าแหละสัตว์,	of	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	159
slope	ทางลาดเอียง.	See	also	drainage	ดูการระบายน�้าด้วย
	 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�้า,	172,	174
socialization	การเข้าสังคม,	60
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solar	radiation	การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์,	beef	cattle	and	โคเนื้อและ,	82-83
somatic	cell	counts	การนับจ�านวนเซลล์ของร่างกาย	(SCC),	107
Southern	Consortium	for	Small	Ruminant	Parasite	Control	สหภาพภาคใต้เพื่อการควบคุมปรสิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง	(SCSRPC),	177 
space	requirements	ความต้องการพื้นที่
	 aviaries	and	กรงนกและ,	137
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	87
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	100
	 factors	in	requirements	for	ปัจจัยต่างๆ	ในข้อก�าหนดส�าหรับ,	23
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	122
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	145-150
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	172
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	195-196
stabilization	การปรับสภาพร่างกาย,	after	procurement	หลังการจัดหา,	10
stall	doors	ประตูคอก,	120
stall	size	ขนาดของคอก
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	104
	 for	farrowing	sows	ส�าหรับคอกออกลูกของแม่สุกร,	192,	196
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	120,	122
stall	weaving	การยืนโยกตัวไปมาในคอก,	in	horses	ของม้า,	41
stanchions	ซองบังคับสัตว์,	65–69,	93
standard	agricultural	practices	การปฏิบัติทางเกษตรตามมาตรฐาน
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	89-90
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	106-109
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	132
	 overview	of	practices	in	บทสรุปของการปฏิบัติใน,	31
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	153-158
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	178-180
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	200
stereotypic	behaviors	พฤติกรรมผิดปกติโดยการท�าท่าทางเดิมอย่างซ�้าซาก
	 environmental	enrichment	and	การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม	และ,	40
	 in	horses	ในม้า,	41,	42,	122
	 in	swine	ในสุกร,	50
sterilization	of	equipment	อุปกรณ์ที่ใช้ท�าให้ปลอดเชื้อ,	27
straw	ฟาง,	for	swine	ส�าหรับสุกร,	48
stray	voltage	ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าระหว่างสองต�าแหน่ง,	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�าให้ผลัดขน,	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�าหรับ,	196-197
	 castration	of	การตอนส�าหรับ,	200
	 environmental	enrichment	of	การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อมของ,	47-50
	 euthanasia	of	การการุณยฆาตใน,	203
	 farrowing	systems	for	ระบบการตกลูกส�าหรับ,	192-193
	 floor	space	for	พื้นที่พื้นส�าหรับ,	196,	199
	 genetically	engineered	and	cloned	animals	สัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมและสร้างขึ้นจากเซลล์ต้นแบบ,	201
	 growing-finishing	systems	for	ระบบการเลี้ยงให้เติบโตจนส่งขายได้,	195-196
	 hearing	in	การได้ยินของ,	64
	 lighting	for	แสงสว่างส�าหรับ,	191-192
	 mating	facilities	for	สถานที่ส�าหรับการผสมพันธุ์ส�าหรับ,	199
	 in	metabolism	stalls	ในคอกเมตาบอลิซึม,	199
	 microenvironment	for	สภาพแวดล้อมจุลภาคส�าหรับ,	190
	 nose	rings	in	ห่วงใส่จมูกของ,	200
	 nursery	systems	for	ระบบการพยาบาลส�าหรับ,	195
	 with	small	mature	body	size	ร่วมกับขนาดตัวเล็ก,	201
	 social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับ,	192-193
	 stress	from	electric	prods	ความเครียดที่เกิดขึ้นจากแท่งเหล็กไฟฟ้า,	63
	 teeth	trimming	in	การตัดแต่งฟันของ,	200
	 thermal	conditions	for	สภาวะความร้อนส�าหรับ,	192
	 transporting	การขนส่ง,	70,	71
	 ventilation	for	การระบายอากาศส�าหรับ,	71,	190
	 vocal	communication	among	การส่อสารด้วยเสียงระหว่าง,	199
	 vocalizations	in	การส่งเสียงร้องของ,	199
	 water	for	น�้าส�าหรับ,	192–193

T
tail	biting	การกัดหาง,	in	swine	ในสุกร,	48
tail-docking	การตัดแต่งหาง
	 in	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	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�าหรับการฟักไข่ของสัตว์ปีก,	137,	152
	 preferred	thermal	conditions	สภาวะความร้อนที่นิยม,	23-24
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	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	171-172
	 for	swine	ส�าหรับสุกร
	 	 of	different	ages	ณ	อายุที่แตกต่างกัน,	192
	 	 in	nurseries	ในสถานการพยาบาล,	195
	 	 recommended	ranges	of	ช่วงระดับค่าที่แนะน�า,	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�าหรับสุกร,	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�าหรับม้า,	73
training	programs	โปรแกรมการฝึกอบรม,	for	personnel	ส�าหรับบุคลากร,	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�าหรับขนย้ายสิ่งของเข้าออก,	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�าแนะน�าเรื่องยานพาหนะส�าหรับ,	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�าหรับ,	140
free-range	housing	ที่อยู่ที่ปล่อยให้เป็นอิสระ,	137-138

	 induced	molting	in	การเหนี่ยวน�าให้ผลัดขนใน,	158
	 perches	for	คอนเกาะส�าหรับ,	44,	151-152
	 snood	removal	in	การก�าจัดงวงของไก่งวง,	156
	 social	environment	for	สภาพแวดล้อมทางสังคมส�าหรับ,	145
	 substrate	for	วัสดุรองพื้นคอกส�าหรับ,	45
	 toe	trimming	of	การตัดแต่งนิ้วตีน,	156
	 water	for	น�้าส�าหรับ,	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�าหรับการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกใช้ในการทดสอบ	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�้าอัตโนมัติส�าหรับ,	25
	 functions	of	การท�าหน้าที่ของ,	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�าคาญ
	 cats	in	แมวใน,	31
	 facility	design	for	การออกแบบสถานที่ส�าหรับ,	27
	 facility	management	for	การจัดการสถานที่ส�าหรับ,	27
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	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�้า
	 for	beef	cattle	ส�าหรับโคเนื้อ,	85-87
	 for	dairy	cattle	ส�าหรับโคนม,	104-105
	 for	horses	ส�าหรับม้า,	127
	 for	poultry	ส�าหรับสัตว์ปีก,	140-144
	 quality	testing	of	การทดสอบคุณภาพของ,	27
	 for	sheep	and	goats	ส�าหรับแกะและแพะ,	172,	174
	 stray	voltage	in	ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าระหว่างสองต�าแหน่ง,	111
	 for	swine	ส�าหรับสุกร,	190,	192
water	containers	ภาชนะใส่น�้า,	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�าหรับ,	22-23
Western	equine	encephalitis	โรคสมองอักเสบตะวันตกของม้า(WEE),	129
West	Nile	virus	ไวรัสเวสไนล์,	129
wetting	animals	การท�าให้สัตว์เปียก,	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�าเนินการของบุคลากรที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร,	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�าหรับ,	212-213
vermin	control	and	การควบคุมสัตว์ก่อความร�าคาญ	และ,	31
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อารัมภบท

 หนังสือฉบับนี้เป็น ข้อแนะน�าส�าหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน ฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม โดย

ทั่วไปมักถูกเรียกว่า the Ag Guide  ฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พิมพ์ในปี ค.ศ. 1988 และฉบับปรับปรุงครั้งแรก พิมพ์ในปี ค.ศ. 1999

 ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้แตกต่างจากทั้งสองฉบับก่อนหน้านี้ในหลายๆ ด้าน ที่ส�าคัญคือเป็นครั้งแรกที่ the Ag Guide มี

ให้ผูอ่้านทางอินเตอร์เนตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ท้ังนีเ้ป็นการอปุการะคณุของผูป้ระพนัธ์ท้ัง 62 ท่านทีไ่ด้เสยีสละเวลาหลายชัว่โมง

ที่ไม่อาจประเมินค่าได้

 คณะผู้เขียนมีท้ังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสัตว์แต่ละชนิด  และในการดูและการใช้สัตว์ ได้แก่ นักสัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ 

คณาจารย์ และวิศวกร  ผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวนวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุง the Ag Guide ให้ทันสมัย  ได้คัดเลือก

คณะผู้เขยีนตามความเด่นหลากหลายในด้านสตัวศาสตร์เพือ่ให้การประยกุต์สิง่ทีดี่ทีส่ดุเท่าทีม่อียูท่างวทิยาศาสตร์ในการปรบัปรงุ

เนื้อหาครั้งนี้

 ชื่อเต็มของ the Ag Guide ได้ถูกเปลี่ยนในการตีพิมพ์ครั้งนี้  การตีพิมพ์ครั้งก่อนๆ เรียกชื่อว่า ข้อแนะน�าส�าหรับการ

ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอนด้านเกษตร  ชื่อเรื่องของการตีพิมพ์ฉบับนี้ไม่ใช้ค�าว่าเกษตรซ�้าเป็นครั้งที่สอง  

การใช้ชื่อเรื่องเช่นนี้สะท้อนถึงปรัชญาใหม่  สัตว์ฟาร์มมีความจ�าเป็นและข้อก�าหนดอย่างแน่นอน  ความจ�าเป็นและข้อก�าหนด

เหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการวิจัยหรือกิจกรรมการสอน  ดังนั้น ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัย

หรือการสอนจะเป็นอย่างไร the FASS Ag Guide ควรเป็นเอกสารอ้างอิงหลักเพื่อความจ�าเป็นและข้อก�าหนดต่างๆ ส�าหรับ

สัตว์เกษตร

 คณะผูเ้ขยีนมปีระธานร่วมสองท่าน และมปีระธานย่อยประจ�าบทของสตัว์แต่ละชนดิและหวัข้อแต่ละบท  ประธานย่อย

ประจ�าบทแต่ละบทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสัตว์แต่ละชนิดและ/หรือหัวข้อ  มีการปรับปรุงแต่ละบทบนพ้ืนฐานวรรณกรรม 

ทางวิทยาศาสตร์  จากนั้น คณะผู้เขียนแต่ละบทได้ทบทวนเนื้อหาบทอื่นๆ ทั้งหมด  ประธานร่วมและประธานย่อยประจ�าบท

ประชมุโดยพบหน้า และสนทนากนัผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนตเพ่ืออภปิรายประเด็นปัญหาต่างๆ และขอความเห็นจากผู้เชีย่วชาญ

ต่างๆ จากภายนอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหัวข้อพิเศษเรื่องสัตว์ฟาร์มท่ีได้รับการดัดแปลงจีนและการเปลี่ยนพันธุวิศวกรรม 

และการผลติจากการโคลน (cloned)  ส่งฉบบัร่างฉบบัแรกทีเ่สรจ็แล้วไปยงัคณะกรรมการการดแูลและการใช้สตัว์ทดลอง (IACUC) 

ซึ่งมีองค์ประกอบครบท้ังสามคณะเพ่ือการทบทวนแบบกัลยาณมิตร  IACUC ผู้ท�าการทบทวนแบบกัลยาณมิตรประกอบด้วย 

ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ด้านการดูแลสัตว์ฟาร์ม และขอบเขตของสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่พบได้อย่างปกติในสถาบันวิจัยหลัก  ทั้งนี้ IACUC 

เหล่านี้ มีตัวแทนทางวิทยาศาสตร์และการบริหาร ผู้ใช้และผู้เช่ียวชาญทางสัตว์ฟาร์ม  น�าข้อคิดเห็นต่างๆ จากการทบทวน 

แบบกัลยาณมิตรไปแก้ไขและน�าไปสู่ระยะเวลาที่เปิดให้มีการประชาพิจารณ์ 60 วัน ในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ค.ศ. 2009  

จัดท�าฉบับสุดท้ายหลังการพิจารณาประชาพิจารณ์และลงในอินเตอร์เนต

 ฉบบันีข้ยายองค์ความรู้ในบางหวัข้อซึง่มเีนือ้หาไม่ครบถ้วนของฉบบัทีตี่พมิพ์ในอดตี เนือ่งจากมเีนือ้หาสิง่ตพีมิพ์จ�านวน

มากก�าลังพัฒนา  ในปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านต่างๆ ได้แก่ (ก) การเพิ่มพูนสภาพแวดล้อม และ (ข) การจับสัตว์และการขนส่ง  

ในปัจจุบันหัวข้อเหล่านี้มีอยู่ในทุกๆ บทโดยเฉพาะ  นอกจากนี้ยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เรื่อง ชีวนิรภัย และสัตว์ฟาร์มที่ได้รับการ
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เปลีย่นพนัธุวศิวกรรมและการผลติจากการโคลน มกีารขยายเนือ้หาในบททีมี่สตัว์หลายๆ ชนดิให้สมบรูณ์มากขึน้  และได้ตดับท

ที่กล่าวถึงลูกโคออก โดยน�าเรื่องการดูแลลูกโคไปรวมไว้ในบทโคนมและโคเนื้อ

 ข้อแนะน�าฉบบันีต้ัง้ใจเขยีนขึน้ด้วยค�าศัพท์สามญั เพ่ือให้ค�าแนะน�าต่างๆ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้ในสถาบนั
ต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัทีมี่การใช้สัตว์เกษตรในการวจิยัและการสอนด้านเกษตรในประเทศสหรฐัฯ  ในเนือ้หาของข้อแนะน�า
ฉบับนี้ ค�ากริยา ต้อง ใช้เพื่อการพิจารณา หรือการปฏิบัติซึ่งมองว่าเป็นความจ�าเป็น  ค�ากริยา ควร บ่งชี้ถึงค�าแนะน�าอย่างหนัก

แน่นแต่อาจมีการใช้วิธีการอื่นๆทดแทนที่มีเหตุผลสมควร หลังจากได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ  ค�าแนะน�า มีความหมายถึง 

ข้อปฏิบัติหรือนโยบายอย่างหนึ่งซึ่งมักเป็นที่นิยมมากกว่า แต่ก็มีวิธีทดแทนอื่นๆ ซึ่งยอมรับได้  อย่างไรก็ตาม ควรย�้าว่าการ

ตดัสนิใจโดยมอือาชพีเป็นสิง่จ�าเป็นในการน�าข้อแนะน�าต่างๆ เหล่านีไ้ปประยกุต์ใช้  สตัวแพทย์ คณะกรรมการการดแูลและการ

ใช้สตัว์ทดลองและผูใ้ช้สตัว์เกษตรต้องแสดงบทบาทส�าคญัมาก ในการให้การแนะน�าอย่างเฉพาะเจาะจงส�าหรบัการดแูลและการ

ใช้สัตว์ที่สถาบันของท่านทั้งหลาย  หลักเกณฑ์ของรัฐบาลสหรัฐเพื่อการใช้และการดูแลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ใช้ในการวิจัย การ

ทดสอบและการฝึกอบรม ของ IRAC (1985 ภาคผนวก 1) ได้รับการรับรองในข้อแนะน�าฉบับนี้ ว่าเป็นพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ

อย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการรักษาและการใช้สัตว์เกษตรอย่างเหมาะสมในกิจกรรมการวิจัยและการสอน  สามารถยืนยันว่าการ

ตดัสนิใจเหล่านีถ้กูต้องโดยการทบทวนแบบกลัยาณมติรด้วยบคุคลกลุม่ท่ีสาม  ดงัเช่นการได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากสมาคม

เพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานส�าหรับการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International)

 FASS ขอเชือ้เชิญการวจิารณ์และการเสนอแนะต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั the Ag Guide ฉบบัพมิพ์ครัง้นี ้ในระยะเวลาตัง้แต่

บัดนี้ไปจนถึงการปรับปรุงครั้งหน้าได้เกิดขึ้น  จะเก็บค�าวิจารณ์ต่างๆ เข้าแฟ้มไว้จนถึงการปรับปรุงครั้งหน้า  ควรเขียนจดหมาย

หรือส่งอีเมลล์ค�าวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับฉบับพิมพ์ครั้งนี้ไปที่

   Federation of Animal Science Societies
   2441 Village Green Place
   Champaign, IL 61822
   Telephone: 217-356-3182
   Fax: 217-398-4119
   E-mail: agguide@assochq.org

   เมืองแชมเปญ รัฐอิลินอยด์ 16 พฤศจิกายน 2009

   ประธานร่วม:
   จอห์น แมคโกลน ปร.ด   แจนิซ สแวนสัน ปร.ด.
   มหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค  มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน

   บรรณาธิการทางเทคนิค
   ลูอิส อาดัมส์
   สมาพันธ์ของสมาคมสัตวศาสตร์

   ผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ FASS
   ไมเคิล แกลจีน
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ค�าน�าของผู้แปล

ในปัจจุบันสมาคมเพื่อการประเมินและการรับรองมาตรฐานการดูแลสัตว์ทดลองสากล (AAALAC International) ถือว่า

ข้อแนะน�ำส�ำหรับกำรดูแลและกำรใช้สัตว์เกษตรในกำรวิจัยและกำรสอนด้ำนเกษตร (Ag Guide) ฉบับพิมพ์ครั้งที่สามนี้เป็นตัว

เลือกหนึ่งในสามมาตรฐานหลักที่สภาเพื่อการประเมินมาตรฐานสากล (Council on Accreditation) ใช้ในการประเมินโปรแกรม

การดูแลและการใช้สัตว์ (โปรแกรม) ของหน่วยงานที่มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย การทดสอบ การสอน หรือการผลิตเพื่อ

ให้การรบัรองว่าโปรแกรมมีมาตรฐานสากล ผูอ่้านควรน�าเนือ้หาของ Ag Guide ไปประยกุต์ปฏบิตัใิช้ให้เหมาะสมกบัพนัธกจิของ

สถาบัน และควรพิจารณาตามสภาวะอากาศและสภาพภูมิประเทศท่ีใกล้เคียงกัน อน่ึงควรงดเว้นการปฏิบัติตามข้อแนะน�าที่

กล่าวถงึสภาพภมิูอากาศหนาวเยน็ทีแ่ตกต่างอย่างมากจากประเทศไทย และควรเข้าใจว่าการประเมนิโปรแกรมเพือ่ให้การรบัรอง

มาตรฐานสากลโดย AAALAC International นัน้ ยงัใช้รายการเอกสารอ้างองิเพิม่เตมิทีมี่ประโยชน์และเก่ียวข้องกบัโปรแกรมการ

ดูแลและการใช้สัตว์ และมีเอกสารอ่ืนๆ ตามชนิดของสัตว์และหัวข้อพิเศษเฉพาะมากมายท่ีเรียกว่าแหล่งอ้างอิง (Reference 

Resources)  จงึควรศกึษาเอกสารท่ีเกีย่วข้องเหล่านีป้ระกอบด้วยตามความเหมาะสม ควรค้นคว้าเพิม่เตมิที ่http://www.aaalac.

org/accreditation/resources.cfm

ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนตระหนักถึงความจ�าเป็นและการน�า Ag Guide ฉบับนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาการ

ดูแลและการใช้สัตว์เกษตรเพ่ืองานวิจัย ทดสอบ และงานสอนในประเทศไทย ผู้แปลและคณะผู้ทบทวนมุ่งหวังตั้งใจแปล Ag 

Guide ให้มีเนื้อหาครบถ้วนบริบูรณ์ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษมากที่สุดโดยมิได้ดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนส่วนใดออก และ

ต้องแปลกลับไปเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้แปลมีความเห็นว่า Ag Guide ฉบับนี้สามารถน�าไปใช้ได้กับระบบ

การเลี้ยงสัตว์เกษตรในประเทศไทยโดยบุคลากรคนไทยผู้มีความประณีตละเอียดถี่ถ้วน มีเมตตากรุณา และมีความใส่ใจในการ

ดูแลเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างดี เมื่อท่านเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษา ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้โดยที่ผู้บริหารของสถาบันควรมีความใส่ใจ มีแนวนโยบาย เป้าหมาย มีกรอบระยะเวลาชัดเจน และได้ให้การสนับสนุนด้าน

งบประมาณอย่างมีระบบ บุคลากรผู้ทรงคุณค่าเหล่านี้ ก็จะสามารถร่วมมือร่วมใจพัฒนางานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว

ได้ในที่สุด

สถาบนัทีใ่ช้สตัว์เกษตรควรให้การสนบัสนนุการพฒันาคณุภาพการดแูลและการใช้สตัว์เกษตร เพือ่มุง่สูม่าตรฐานสากล

ตามแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 – 2559 ผู้บริหารสถาบัน สัตวแพทย์ผู้รับ

ผดิชอบ คณะกรรมการดแูลและการใช้สตัว์ของสถาบัน นกัวจิยัและผู้ปฏบิตังิานทุกคนมหีน้าทีรั่บผดิชอบร่วมกนัต่อโปรแกรมการ

ดูแลและการใช้สัตว์ การน�า Ag Guide ไปประยุกต์ใช้จ�าเป็นต้องอ่านข้อแนะน�าและตีความหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ในบาง

กรณีอาจต้องใช้ตัดสินใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้วิธีปฏิบัติงานของแต่ละสถาบันในแต่ละสถานะ
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การณ์ชอบด้วยเหตุผล บางครั้งถ้าไม่สามารถหาข้อสรุปได้หรือขาดความเช่ียวชาญ ควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญผู้มีคุณวุฒิ และมี

ประสบการณ์เหมาะสมเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

ขอขอบคณุศาสตราจารย์กติตคิณุ พรีะศกัดิ ์จนัทรประทปี (นายกสภามหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยั) รองศาสตราจารย์ 

นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยและคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล) และสตัวแพทย์หญิง วนัทนย์ี รตันศกัด์ิ เลขาธกิารสมาคมวทิยาศาสตร์สตัว์ทดลองแห่งประเทศไทย ท่ีกรณุา

ทบทวน Ag Guide ฉบบัแปลภาษาไทยนีอ้ย่างถีถ้่วนเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์ และขอขอบคณุหน่วยงานผูม้ส่ีวนให้ทุนสนบัสนนุ

การพิมพ์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ AAALAC International กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ

สตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และสมาคมวทิยาศาสตร์สตัว์ทดลองแห่งประเทศไทย ขอขอบคณุสมาคม

วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทยที่ด�าเนินการขอลิขสิทธ์ในการแปล ด�าเนินการจัดพิมพ์ และแจกจ่าย the Ag Guide 

ฉบับภาษาไทยนี้ให้แก่ผู้สนใจทั่วประเทศไทยโดยไม่คิดมูลค่า

   

 สพ.ญ. มณทิพย์ เจตยะคามิน (montipg@aaalac.org) ผู้แปล

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทรประทีป (cpeerasa@chula.ac.th) ผู้ทบทวน

 รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร (parntep.rat@mahidol.ac.th) ผู้ทบทวน

 สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์ (wantanee.rat@mahidol.ac.th)  ผู้ทบทวน




