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ภาพรวมของงาน ESPHM 2015

• Keynote 4 เร่ือง: 

- Group housed sows

- Mycotoxins

- Porcine Epidemic Diarrhea (PED)

- Actinobacillus pleuropneumoniae

• Oral presentation 54 เร่ือง: Virus, Bacteria, Welfare, Herd health, Public health etc.

• Poster presentation 287 เร่ือง



Pig and pork production in France by Christine Roquet

22,300 ฟารม์ 1.16 ล้านแม่ ผลิตสกุร 23.5 ล้านตวั เป็น
อนัดบั 3 ของยโุรป (เยอรมนั, สเปน) 

มีจดุแขง็หลายด้านส าหรบัการผลิตสกุร เช่น พืน้ท่ี
กว้างขวาง เป็นแหล่งพืชอาหารสตัว ์เกษตรกรรม
คณุภาพสงู



Pig and pork production in France (by Christine Roguet)

2000 2013

จ ำนวนฟำรม์ 3,745 1,918

จ ำนวนแมสุ่กรเฉล่ียต่อฟำรม์ 146 243

จ ำนวนลกูหยำ่นมต่อแม่ต่อปี 25.2 28.7

จ ำนวนลกูสุกรต่อครอก 10.4 11.5

FCR (30-115 kg) 2.97 2.77

Slaughter weight (kg) 110.4 117.0

รำคำอำหำร (ยโูร/ตนั) 159 275

รำคำขำย (ยโูร/น ้ำหนักซำก) 1.35 1.64

ตน้ทุน (ยโูร/น ้ำหนักซำก) 1.26 1.70



EU welfare legislation – Sows (by Martineau and Marco)

ประเภท ขอ้ก าหนด

กำรอยูใ่นคอกรวม 4 สปัดำหห์ลงัผสมจนถึงหน่ึงสปัดำหก์อ่นคลอด

กำรใหอ้ำหำร ใหท้ั้งสุกรสำวและสุกรนำง ใหอ้ำหำรอยำ่งน้อย 1 ครั้งต่อวนั

อำหำรท่ีมีเยือ่ใยสงู/มีพลงังำนสงู ใหท้ั้งสุกรสำวและสุกรนำง

น ้ำด่ืม มีกำรติดตั้งอยำ่งถำวร

พื้ นท่ีต่อตวั สุกรสำวหลงัผสม >1.64 m2

สุกรนำง > 2.25 m2

< 6 ตวั: +10%

> 40 ตวั: -10%



EU welfare legislation – Sows (by Martineau and Marco)

ประเภท ขอ้ก าหนด

บริเวณ Solid floor มำกกวำ่ 58% หรือ > 0.95 m2 ต่อสุกรสำว

มำกกวำ่ 1.3 m2 ในสุกรนำง

ลกัษณะสแลต ระยะระหวำ่งชอ่งสแลต มำกสุด 20 mm

สแลตกวำ้ง อยำ่งน้อย 80 mm



Reproduction issues in group-housed sows (by Olli Peltoniemi)

สุกรเล้ียงลกูแบบกลุ่ม (Group housing during lactation)

• มีควำมสนใจเพิ่มมำกขึ้ นหลงัจำกกำรเล้ียงแบบคอกรวมเป็นกำรบงัคบัในยุโรป (2013)

• แม่สุกรมีกำรเคล่ือนท่ีไดส้ะดวก

• แม่สุกรคอกรวมเล้ียงลกูไดม้ำกกวำ่คอกเดียว

• แม่สุกรจะแยกตวั 15-25ชัว่โมงก่อนคลอด

• แม่สุกรจะออกจำกรงัหลงัคลอดประมำณ 2 วนั

• แม่และลกูสุกรจะเขำ้กลุ่มท่ีประมำณ 9-10 วนัหลงัคลอด



Reproduction issues in group-housed sows (by Olli Peltoniemi)



Reproduction issues in group-housed sows (by Olli Peltoniemi)

สุกรหยำ่นมแบบกลุ่ม (Grouping sows after weaning)

• จะมีกำรจดัล ำดบัช่วง 1-2 วนัแรก

• พฤติกรรมกำ้วรำ้วเล็กน้อยหลงัจำกผสมเทียม

• Positive stress ช่วยกระตุน้กำรเป็นสดั

• ขอ้จ ำกดั – กำรสอนเช็คสดัท ำไดล้ ำบำกขึ้ น

- แม่สุกรตวัใหญ่อำจจะกดกำรเป็นสดัของแม่  

สุกรตวัเล็ก



Reproduction issues in group-housed sows (by Olli Peltoniemi)

สุกรอุม้ทอ้งแบบกลุ่ม (Group housing of pregnant sows)

• มำตรฐำนบงัคบัในยุโรป (2013) เร่ิมใชใ้นหลำยประเทศ เช่น สหรฐั นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย

• เกษตรยงัลงัเลเพรำะไม่มัน่ใจกบัเร่ืองเงินลงทุนท่ีสงูขึ้ น

• ปัญหำท่ีพบ จะมีกำรจดัล ำดบัช่วง 1-2 วนัแรก กำรต่อสูก้นัเพื่อแยง่ท่ีกิน

• ประสิทธิภำพขึ้ นอยูก่บัรปูแบบคอก ขนำดคอก 

• หลีกเล่ียงกำรกระทบกระเทือนช่วง 3 สปัดำหแ์รกหลงัผสม โดยใหคุ้น้เคยตั้งแต่ช่วงหยำ่นม



Reproduction issues in group-housed sows (by Olli Peltoniemi)

• ปัสสำวะท่ีเก็บจำกสุกรสำวท่ีเล้ียงในคอกท่ีหนำแน่น

จะไปลด Puberty ในสุกรสำวท่ีเล้ียงในคอกท่ีไม่

หนำแน่น (Clark et al., 1985)

• กำรเล้ียงสุกรนำงท่ีอำยุมำกร่วมกบัสุกรสำวใน

ช่วงแรกๆของกำรตั้งทอ้งจะไปลดอตัรำกำรผสมติด

(Wilson and Love, 1990)



Impact of group housing of pregnant sows on health (by Dominiek Maes)

• ปัญหำขำเจ็บในสุกร (Lameness)

- สุกรท่ีเล้ียงแบบคอกรวมจะพบปัญหำขำเจ็บไดม้ำกวำ่สุกรท่ีเล้ียงแบบคอกขงัเดียว

- สำมำรถพบได ้6-17%

- มีผลกระทบต่อสุขภำพ สวสัดิภำพ และผลผลิต

- ค่ำควำมเสียหำย 37-133 ยโูรต่อแม่

- ลกัษณะท่ีพบส่วนใหญ่คือ ขอ้ต่อมีปัญหำ กีบผิดรปู

- ควำมรุนแรงของปัญหำข้ึนกบัขนำดกลุ่ม ลกัษณะคอก รปูแบบกำรใหอ้ำหำร



Impact of group housing of pregnant sows on health (by Dominiek Maes)

• ปัญหำขำเจ็บในสุกร (Lameness) กบัพื้ นสแลตและไม่มีส่ิงปนูอน

- พบปัญหำมำกกวำ่พื้ นSolid 2 เท่ำ

- พบปัญหำมำกกวำ่พื้ นSolidท่ีมีส่ิงปนูอน 4.6 เท่ำ

- พบปัญหำมำกกวำ่สุกรท่ีเล้ียงแบบ Outdoor 4.8 เท่ำ

• เปรียบเทียบระหวำ่งพื้ นคอนกรีตกบัสแลตพลำสติก

- พบปัญหำมำกกวำ่พื้ นSolid 2.4 เท่ำ

- รอยโรคท่ีกีบไมแ่ตกต่ำงกนั



Impact of group housing of pregnant sows on health (by Dominiek Maes)

• ปัญหำขำเจ็บในสุกร (Lameness) กบัพื้ นสแลตท่ีสกปรก

- พบปัญหำมำกกวำ่พื้ นSolid 2.8 เท่ำ

- พบปัญหำมำกตรงบริเวณสน้ในสุกรขุนและสุกรเล้ียงลกู

- พบปัญหำกีบงอกยำวผิดปกติ



Impact of group housing of pregnant sows on health (by Dominiek Maes)

• ปัญหำต่อสูก้นักบักำรเล้ียงสุกรแบบคอกรวม

- ต่อสูก้นัเพื่อแยง่อำหำร

- ต่อสูก้นัเพรำะล ำดบัชั้นทำงสงัคม (ใชเ้วลำประมำณ 2-10 วนั)

• ผลท่ีตำมมำ

- แผลท่ีเกิดจำกกำรกดักนั

- ขำเจ็บ

- Vulva biting บ่งบอกถึงกำรต่อสูอ้ยำ่งรุนแรง

- Persistent aggression ก่อใหเ้กิดควำมเครียดยำวนำน



Impact of group housing of pregnant sows on health (by Dominiek Maes)

• กำรป้องกนัปัญหำกำรต่อสูก้นั

- สรำ้งควำมคุน้เคยกบัสุกรเขำ้ใหม่

- ยำ้ยเขำ้หลงัผสมท่ี 35 วนั ดีกวำ่ยำ้ยท่ี 1-7 วนัหลงัผสม

- มีพื้ นท่ีพอเหมำะ พื้ นคุณภำพดีมีส่ิงปนูอน

- มีบริเวณใหห้ลบ มีโครงสรำ้งไวป้้องกนัตวั 

- กำรใชฮ้อรโ์มนหรือยำเพื่อใหสุ้กรสงบลง (ใชไ้ดช้ัว่ครำว)

- อำหำร ท่ีใหอ้ำหำรขนำดใหญ่ high tryptophan

- ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมำะสม



Impact of group housing of pregnant sows on health (by Dominiek Maes)

• ปัญหำสุขภำพกบักำรเล้ียงสุกรแบบคอกรวม

- ระดบั Cortisol กำรสรำ้งภมูิคุม้กนั อตัรำส่วนระหวำ่ง neutrophil กบั lymphocyte ไม่

ต่ำงกนั

- สุกรสมัผสักบัอุจจำระและปัสสำวะมำกขึ้ น

- พบ Seroconversion ของ L. intracellularis มำกขึ้ นในสุกรท่ีเล้ียงดว้ยฟำง

- ทอ้งผกูลดลง ปัญหำล ำไสบิ้ด แผลหลุมลดลง ในสุกรท่ีเล้ียงดว้ยฟำง



Impact of group housing of pregnant sows on health (by Dominiek Maes)

• ขอแนะน ำส ำหรบักำรเล้ียงสุกรคอกรวม

- พยำยำมหลีกเล่ียงควำมเครียด สุกรเครียดนำน 48 ชัว่โมงส่งผลต่อกำรท ำงำนของ CL

- คอกขนำดใหญ่เหมำะสมกวำ่คอกขนำดเล็ก

- พื้ นคอกไมล่ื่น ไมพ่งั

- ส่ิงปนูอนจะช่วยเรื่องปัญหำขำเจ็บ 

- มีอำหำรท่ีพอเพียง ควรมีเยือ่ใยสงู



Impact of mycotoxin on pig health (by Isabelle P. Oswald)

• ผลของสำรพิษจำกเช้ือรำต่อสุขภำพสุกร

- สำรพิษจำกเชื้ อรำไปท ำลำยระบบป้องกนัของเยื้ อบุล ำไส้

- DON เพิ่มควำมรุนแรงของกำรอกัเสบจำกกำรติดเชื้ อ Salmonella

- กดภมูิคุม้กนั เพิ่มควำมไวต่อกำรติดเชื้ อ

- ลดประสิทธิภำพกำรท ำวคัซีน เช่น FB1 ลดกำรสรำ้งภมูิต่อ M. hyo



Impact of mycotoxin on pig health (by Isabelle P. Oswald)



Porcine Epidemic Diarrhea (PED) a constant threat. (by Julie Menard)

• ประเทศแคนนำดำเกิด PED case แรกปี 2014 ท่ี Ontario และ 21วนัต่อมำเพิ่มเป็น 11

ฟำรม์

• Plasma protein จำก Creep feed ท่ีน ำเขำ้จำกอเมริกำใหผ้ลบวกต่อ PCR

• พบ PCR บวกจำกตวัอยำ่งท่ีเก็บจำกสถำนท่ีพกัสุกรก่อนเขำ้โรงฆ่ำตรงบริเวณ loading dock

• ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรแพร่กระจำย PED กำรไมป่ฏิบติัตำม Biosecurity อุปกรณท่ี์ไมส่ะอำด 

กำรปนเป้ือนจำกโรงฆ่ำ



Porcine Epidemic Diarrhea (PED) a constant threat. (by Julie Menard)

Deep pit +++ Farm loading dock ++

Floor +++ Producer’s truck ++

Pen wall ++ Pressure washer ++

Farm office + Service man truck +

Entrance of barn + Abattoir loading dock +

Outside barn + Truck washing bay +

Attic +



Factors associated with still born piglets in Danish herds (by Johansen et al)

• Significant associations with still born

- Assisted farrowing OR 2.1

- Still born in previous litter OR 1.3

- Gender (male vs female) OR 1.2

- Birth weight <1 vs >1.5 kg OR 8.1

- Interaction between parity and back fat (parity > 2 back fat >13mm)

• No associations: gestation length, time in pen before farrowing, night or weekend 

farrowing, MMA, oxytocin treatment



Factors associated with still born piglets in Danish herds (by Johansen et al)



Factors associated with still born piglets in Danish herds (by Johansen et al)

• ปัจจยัท่ีน ำมำสู่กำรช่วยคลอด

- โปรแกรมกำรใหอ้ำหำรในช่วงอุม้ทอ้ง

- กำรปรบัสภำพแมสุ่กรก่อนคลอด

- กำรอบรมและกำรฝึกพนักงำน

• ในกรณีท่ีแม่สุกรมีประวติัช่วยคลอด ควรใหก้ำรเฝ้ำระวงัในครอกต่อไป

• คดัท้ิงแม่สุกรอำยุมำกท่ีมี Back fat น้อยกวำ่ 13 mm



M. Hyopneumoniae detection in tracheobronchial swabs, oral fluid, 
and lung (by Giacomini et al)

• Compare the M. hyo titers in TBS and OF by qRT-PCR (p102 gene) in vaccinated 

and unvaccinated animals.

- TBS showed more sensitive than OF in both groups.

- M. hyo titers in TBS 3 logs higher than OF



Impact of inadequate colostrum intake in piglets (by Jansen et al)

• ลกูสุกรตอ้งกำรนมน ้ำเหลือง 250 กรมัต่อตวั (Devilers et al., 2011, Quesnel et al., 2012)

• ลกูสุกรท่ีไดร้บันมน ้ำเหลืองน้อยกวำ่ 160 กรมัมกัจะไมร่อด (Ferrari et al., 2014)

• แม่สุกรผลิตนมน ้ำเหลือง 3.7 กิโลกรมต่อตวั (Quesnel et al., 2012)

• ปริมำณ IgG ในลกูสุกรไมไ่ดข้ึ้ นกบัขนำดครอกและอุณหภมูินอกโรงเรือน

• สุกรท่ีเส่ียงต่อกำรมี IgG ต ำ่คือ ลกูสุกรท่ีมีน ้ำหนักแรกคลอดต ำ่กว่ำ 1.1kg ลกูสุกรสำว

• ปริมำณ IgG มีควำมสมัพนัธก์บักำรเจริญเติบโตของลกูสุกรและอตัรำกำรตำย



Epidemiology of PRRS: A risk factor study in 109 French Farrow-to-
Finish herds (by Fablet et al)

Herd size (>200 sow/herd)

OR = 5.5 CI:1.8-16.4

No disinfection in the 

gestation facilities

OR = 3.8 CI:1.2-11.5

On farm semen collection

OR = 5.9 CI:1.4-25.9

Short time quarantine <49 days

OR = 4.9 CI:1.4-17.9
Low temp in finishing 

OR = 3.4 CI:1.0-11.3

M. hyopneumoniae

OR = 5.5 CI:1.8-16.6

SIV H1N2

OR = 3.1 CI:1.1-8.5



8th ESPHM 2016



Q & A



จบการน าเสนอ


