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ท าไมการผสมยาในอาหารจงึไม่ได้ผล  
(ในมุมมองของนักโภชนศาสตร์สัตว์) 

ดร. เสกสม อาตมางกูร 
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คณะเกษตร ก าแพงแสน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 



Knowledge 
•Transfer 

•Construct 
▫Analysis 

▫Synthesis 
▫Evaluation 



ท ำไมกำรผสมยำในอำหำรเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพของปศุสัตว์ 
จงึไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำทีค่วร 



สิ่งที่ควรท า 
1. วเิคราะห์ (จากค่าเลือด และ 

Clinical sign) 
2. สังเคราะห์ยุทธศาสตร์และ

กระบวนการปฏิบัติในการจัดการต่อ
ปัญหา 

3. ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และ
กระบวนการปฏิบัติท่ีได้วางไว้ 

4. ติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
5. แก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือ

กระบวนการปฏิบัติ 

• วธีิคดิทีเ่ป็น Routine มากกว่า
ทีจ่ะเป็น Real time 
▫ Nursery phase 
 Amoxycillin  400 ppm 

 Colistin 250 ppm 

 Tiamulin 150 ppm 

 BMD 50 ppm 

▫ Starting phase 
 Amoxycillin 300 ppm 

 Tiamulin 150 ppm 

▫ Growing phase 
 CTC 400 ppm 

 Tiamulin 150 ppm 
 







แนวคดิในการปฏบิัติ 
1. แก้ไขปัญหา Feeding 

space 
2. ค านวณ Dose หรือ 

Dosage ของยาให้
สอดคล้องกับสถานะการณ์
จริง 

3. เลือกใช้ยาท่ีไม่ส่งผลต่อ
รสชาติของอาหาร 

4. เลือกช่องทางของการให้ยา
ใหม่ 

• ไม่เข้าใจ Biology ของสัตว์
อย่างถ่องแท้ 
▫Social order ในฝูงหรือ
ในคอก 

▫ สัตว์ป่วยจะไม่กนิอาหารในปริมาณ
ทีเ่ป็นระดบัปกติ 

▫ สัตว์แต่ละชนิดตอบสนองต่อ
รสชาตขิองยาแตกต่างกนั 
 ไก่ 
 สุกร 















• การกนิได้ของสัตว์ 
▫ Feeding space 
▫ สัตว์ป่วย 
▫ รสชาติของยา 

• เพือ่การป้องกนัหรือเพือ่การรักษา 
▫ Continuous 

▫ Pulse 

• Dose, Dosage, และ Efficacy ของยา 
• การใช้อย่างไร้ยุทธศาสตร์จะน าไปสู่ปัญหาการดือ้ยาในอนาคต 
• การผสมยาให้ทั่วถึงในอาหาร 

ข้อควรค านึงในการใช้ยาผสมในอาหาร 



•ชนิดของถังผสม 
• เวลาทีใ่ช้ในการผสม 
•ขนาดของวตัถุดบิแตกต่างกนัมาก 
•ล าดบัและวธีิการใส่วตัถุดบิลงไปในถังผสม 
•ใบกวนของถังผสมช ารุดหรือสึกกร่อน 
•ถังผสมท างานทีร่อบเคร่ืองต ่ากว่ามาตรฐาน 

 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสม ่าเสมอของอาหาร 



เคร่ืองผสมแบบแนวตัง้ 
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Source: Marion Mixers 
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• กระบวนการแปรรูปวตัถุดบิเพือ่ลดขนาดหรือเพิม่คุณภาพของ
การใช้ประโยชน์ได้ของสารอาหาร สามารถกระท าได้ผ่าน
กระบวนการโม่ (Grinding), บด (Rolling), 
หรือกระบวนการเอก็ซ์ทรูด (Extrusion) 

• การปฏิบัตทิีถู่กต้องในกระบวนการต่างๆดงักล่าวจะส่งผลให้ได้
อาหารส าเร็จทีม่คีวามสม า่เสมอ มลีกัษณะทางกายภาพทีด่งึดูดใจ
ต่อลูกค้า และทีส่ าคญัมผีลโดยตรงต่อตวัสัตว์เองไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาในเร่ืองการแยกช้ันของอาหาร และการปรับปรุง
คุณภาพของสารอาหารให้ดขีึน้ 
 

การแปรรูปวัตถุดบิก่อนน าไปผสม 







ความสม ่าเสมอของวัตถุดบิที่ผ่านการแปรรูป 

• การทีจ่ะท าให้วตัถุดบิทีผ่่าน
กระบวนการแปรรูปมคีวาม
สม า่เสมอตลอดเวลาน้ัน เรา
ต้องให้ความส าคญัใน
โปรแกรมบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ที่
เกีย่วข้องเป็นอย่างด ี



• การช่ังน า้หนักของวตัถุดบิก่อนการผสมมคีวามส าคญั
อย่างมากในการท าให้อาหารมคุีณสมบัตทิางเคมตีามทีต่ั้ง
ไว้ 

• ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัเคร่ืองช่ังคอืเมือ่เคร่ืองช่ังม ีScale 
ที่ใหญ่ขึน้กจ็ะมคีวามเทีย่งตรงลดลง 

• เน่ืองจากโดยทัว่ไปความเที่ยงตรงของเคร่ืองช่ังทีด่ไีม่ควร
เกนิ 0.1% ของน า้หนักช่ังสูงสุด ดงัน้ันจงึควรเลอืกใช้
ขนาดของเคร่ืองช่ังให้สอดคล้องกบัการใช้งาน 

 

การชั่งน า้หนักวัตถุดบิก่อนการผสม 



• ก าหนด Inclusion rate ของ Premix 
ในการผสมอาหาร เช่น 2.5 กก.ต่อตนั 

• ค านวณปริมาณของยาทีต้่องใช้ให้สอดคล้องกบัความ
เข้มข้นของยา 

• เลอืกใช้ส่ือ (Carrier) และสารเจอืจาง 
(Diluter) ให้เหมาะสม 

การเตรียมสารผสมล่วงหน้า 







• การผสมอาหารให้มคีวามสม า่เสมอ (Feed 
uniformity) และเป็นเนือ้เดยีวกนั (Feed 
homogenous) เป็นจุดวกิฤตอกีจุดหน่ึงของ
การผลติอาหาร ทั้งนีไ้ม่ว่าสูตรอาหารจะดเีพยีงใด ถ้าการ
ผสมอาหารไม่ถูกต้องกจ็ะท าให้เกดิผลเสียต่อการใช้
ประโยชน์ของอาหารได้ 

• ควรมกีารตรวจสอบประสิทธิภาพของการผสมอาหารเป็น
ระยะๆเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจในการผลติอาหารทีม่คีวาม
สม า่เสมอในทุกชุดของการผสม 
 

การผสมอาหาร 



เวลาที่ใช้ในการผสมอาหาร 
•ถังผสมแบบแนวตั้ง •ถังผสมแบบแนวนอน 

20-30 นาท ี 2-5 นาท ี



• สุ่มตัวอย่างอาหารหลายๆจุด (~10 จุด) ภายในถังผสม 
•น าตัวอย่างทั้งหมดไปวเิคราะห์หาค่าเกลอื 
•น าค่าเกลอืของแต่ละตัวอย่างไปค านวณหาค่าเฉลีย่ และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน 

•%CV=(SD)X100 / (Mean) 
•%CV ทีด่ไีม่ควรเกนิ 10% 

 

Coefficient of Variation (%CV) 



ความส าคญัของการช่ังน า้หนักอาหาร 
ในขั้นตอนการบรรจุใส่ถุงอาหาร 







การแยกชัน้ 





ข้อคดิของการท าวัคซีน 

• ข้อคดิโดยทั่วไป 
▫ชนิดของวัคซีน 
▫ โปรแกรมวคัซีน 

• ข้อควรคดิเพิม่เติม 
▫ กระบวนการเกบ็รักษาและ
การเตรียมวคัซีน 
▫ กระบวนการท าวคัซีนให้
สัตว์ได้รับวคัซีนเตม็โด๊ส 
▫ สุขภาพของสัตว์ก่อนและ
หลงัการท าวคัซีน 
 



รูปแบบการท าวัคซีนที่ควรปฏบิัต ิ



Farm bio-security 

•การป้องกนัเช้ือโรคจากภายนอกฟาร์มไม่ให้เข้าสู่
บริเวณภายในฟาร์ม 
•การป้องกนัไม่ให้เช้ือโรคทีเ่กดิขึน้ ณ ส่วนหน่ึงส่วนใด
ของโรงเรือนหรือฟาร์มแพร่กระจายไปยงัส่วนอืน่ๆ
ของโรงเรือนหรือฟาร์ม 
•การป้องกนัไม่ให้เช้ือโรคภายในฟาร์มของเราออกไปสู่
ภายนอกฟาร์ม 



Farm bio-security 

•Isolation (การแยกสัตว์ในฟาร์มออกจากส่ิงมชีีวติทุก
ชนิดนอกฟาร์ม) 
•Traffic control (การจัดระบบการท างานของ
พนักงาน รถส่งอาหาร รถจับสัตว์ภายในฟาร์มและระหว่าง
โรงเรือนต่างๆ) 
•Sanitation ( การจัดการด้านสุขศาสตร์ของฟาร์ม 
อาทเิช่นการท าความสะอาด และการฆ่าเช้ือทีถู่กต้องเป็นต้น) 



ข้อคดิในเร่ือง Farm bio-security 

• ระบบโครงสร้างของ Farm bio-security 
ไม่สามารถป้องกนัโรคได้ถ้าบุคลากรทุกคนไม่ให้ความ
ร่วมมอื 
•Farm bio-security ไม่ใช่แค่การอาบน า้ 
เปลีย่นชุด และเปลีย่นรองเท้าก่อนเข้าฟาร์มเท่าน้ัน 

•Farm bio-security เป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้อง
ระหว่างแนวคดิและการปฏิบตัิทีบุ่คลากรทุกคนในฟาร์ม
ต้องท าความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญั 
 



รวดเร็ว มคีวามฉับไวเมื่อเกดิโรคต้องรีบรักษา 
ถูกต้อง ใช้ยาที่เหมาะและตรงกบัโรค 
ต่อเน่ือง ใช้ยาให้ครบก าหนด 
ตรวจสอบได้   มกีารตรวจสอบได้ว่ารักษาไป
แล้วหรือยงัมากน้อยแค่ไหน 

การรักษาโรคที่ถกูวิธีหลักและการใช้ยาที่ได้ผลที่สุด 



ความต่อเน่ืองของการรักษาโรค 



•Total piglets born per sow = 
11.8 

•Total piglets born alive per 
sow = 10.4 

•Stillborn = 10.1% 
•Average birth weight = 1.54 

kg 
•Piglets born less than 1.2 kg = 

15.4% 
 

Sow’s reproductive performance 



Sow’s reproductive performance 

Prostaglandin 

application at 

114th  

day of 

gestation 

Total 

piglets 

born/sow 

Total 

piglets 

born 

alive/sow 

Stillborn  

(%) 

Avg. 

birth wt. 

(kg) 

<1.2 kg 

piglets 

(%) 

 11.8 10.4 10.1 1.54 15.4 

 12.1 11.2 5.9 1.64 4.2 

 11.6 10.7 5.6 1.67 2.3 
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Gestation length, Days 

Hormone VS Natural 



ความต่อเน่ืองของการรักษาโรค 

ขอบคุณครับ 


