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*หมายเหต ุ: ภายใต้การจดัการตามค�าแนะน�าของบรษิทัฯ

 ปัจจบุนัการเลี้ยงเป็ดไข่ได้มกีารพฒันาไปมากทั้งในเรื่องของสายพนัธุ ์ อาหาร 
วิธีการเลี้ยง ซึ่งผู้เลี้ยงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้
สามารถเลี้ยงเป็ดไข่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิตต�่า โดยเฉพาะ 
สายพันธุ์ ซีพี ซุปเปอร์ ซึ่งเป็นเป็ดไข่ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีรูปร่าง 
ที่ปราดเปรยีว หากนิเก่ง ไข่ดก โดยให้ไข่สะสมที่ 52 สปัดาห์สงูถงึ 280-300* ฟองต่อตวั 
และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วด้านคุณภาพไข่  
ให้ไข่น�้าหนกัเฉลี่ย 72 กรมั* มเีปลอืกไข่หนา และไข่แดงใหญ่
 คูม่อืการเลี้ยงเป็ดไข่ฉบบันี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระส�าคญัของการเลี้ยงเป็ดไข่
ในปัจจุบัน จากในส่วนของมาตรฐานสายพันธุ์เป็ดไข่ พร้อมทั้งได้รวบรวมความรู้
และเทคนิคการเลี้ยงจากผู้ช�านาญการด้านการเลี้ยงเป็ดไข่ไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม
คู่มอืฉบบันี้เป็นเพยีงแนวทางในการจดัการฟาร์ม ท�าให้ผู้เลี้ยงสามารถดูแลเป็ดไข่ 
สายพันธุ์  ซีพี ซุปเปอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสายพันธุ์ มีผลผลิตไข่ตรงตาม
ความต้องการของตลาด และมผีลก�าไรต่อผูเ้ลี้ยง หากต้องการรายละเอยีดเพิ่มเตมิ
นอกเหนอืจากคู่มอืฉบบันี้สามารถตดิต่อสอบถามเพิ่มเตมิได้ที่

ฝ่ายขายพันธุ์สัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

128 ถ. เย็นจิตแขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร.0-2680-4532, 0-2680-4557

คำ�นำ�
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ลักษณะของเป็ดไข่ส�ยพันธุ์ ซีพี ซุปเปอร์
1.ลักษณะลูกเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์ อายุ 1 วัน 
 มลีกัษณะสขีนสเีหลอืง กาก ีปากและเท้าสสี้มอมน�้าตาล

2.ลักษณะเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์ ระยะให้ผลผลิต
 มลีกัษณะสขีนสนี�้าตาลอ่อน ปากสดี�าน�้าตาล เท้าสสี้มอมน�้าตาล คอเรยีวยาว
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3.น�้าหนักเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์ 
 ลูกเป็ดอาย ุ1 วนั มนี�้าหนกัประมาณ 40 กรมั เมื่อน�้าหนกัประมาณ 1,450 กรมั 
ที่อาย ุ18 สปัดาห์ กเ็ริ่มให้ไข่ฟองแรก และเมื่อเป็ดให้ผลผลติครบ 1 ปี น�้าหนกัจะเท่ากบั 
1,650 กรมั

4.ลักษณะไข่เป็ด ซีพี ซุปเปอร์
 ลกัษณะของไข่ มนี�้าหนกัเฉลี่ย 72 กรมั สเีปลอืกไข่สขีาวและสเีขยีวอ่อน มไีข่แดง
ใหญ่ เปลอืกหนาและเหนยีวเหมาะแก่การน�าไปแปรรูป 
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5.ประสิทธิภาพสายพันธุ์

รายการ เป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์

อ�ยุเริ่มไข่ (สัปด�ห์) 18

นำ้�หนักตัวเมื่อเริ่มไข่ (กิโลกรัม) 1.45

นำ้�หนักตัวเมื่อปลด (กิโลกรัม) 1.70

ไข่สะสม/ปี (ฟอง) 280 - 300

FCR/ไข่ 1 กิโลกรัม 2.60

มวลไข่ (Egg Mass, กิโลกรัม) 21.6

นำ้�หนักไข่เฉลี่ย (กรัม) 72

สีเปลือกไข่ ข�ว, ข�วอมเขียว
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โรงเรือนและพื้นที่ส�าหรับเลี้ยงเป็ดไข่ที่เหมาะสม

ก�รเตรียมโรงเรือนและ อุปกรณ์สำ�หรับเลี้ยงเป็ด
1.การเตรียมโรงเรือนส�าหรับเลี้ยงเป็ด
 • พื้นที่การเลี้ยงระยะลูกเป็ดและเป็ดรุ่น 6 - 8 ตวัต่อ ตร.ม 
 • พื้นที่การเลี้ยงระยะเป็ดไข่ 3 – 4 ตวัต่อ ตร.ม
 • พื้นที่ในโรงเรอืนแบ่งส่วนพื้นที่การเลี้ยงดงันี้

  − พื้นที่การกนิอาหารและบรเิวณพกัผ่อน ประมาณ 50% ของโรงเรอืน
  − พื้นที่ไข่  ประมาณ 20% ของโรงเรอืน
  − พื้นที่ลานนอกโรงเรอืนมบี่อน�้า หรอืรางน�้าส�าหรบัให้เป็ดกนิน�้าและเล่นน�้า 
   ประมาณ 30% ของพื้นที่

จำ�นวน
เป็ด (ตัว)

พื้นที่กินอ�ห�ร
(ตร.ม.)

พื้นที่ว�งไข่
(ตร.ม.)

พื้นที่นอกโรงเรียน 
(ตร.ม.)

ขน�ดโรงเรือนที่เหม�ะสม (เมตร)

กว้�ง ย�ว พื้นที่รวม (ตร.ม.)

1000 12 24 288 144 58 86

2500 12 60 720 360 144 216

1500 12 36 432 216 86 130

3000 15 58 870 435 174 261

2000 12 48 576 288 115 173

3500 15 68 1020 510 204 306

รูปภาพแสดงลกัษณะโรงเรอืนเลี้ยงเป็ดไข่
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2.การเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับเลี้ยงเป็ด
 2.1 อปุกรณ์กก แบ่งเป็นกก กกละ 200 - 500 ตวั (ประมาณ 30 ตวัต่อ ตร.ม) เปิด
เครื่องกกในช่วงที่มอีณุหภูมติ�่า ในปัจจบุนัเครื่องกกลูกเป็ดมหีลายแบบ เช่น

  • เครื่องกกแบบฝาช ีเหมาะส�าหรบักกลูกเป็ด 200 ตวั
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• เครื่องกกแก๊สแบบจดุ (SBM) เหมาะส�าหรบักกลูกเป็ด 300 - 500 ตวั

• เครื่องกกแก๊สแบบเป่าลมร้อน (space heater) เหมาะส�าหรบักกลูกเป็ดจ�านวนมากๆ
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2.3 ม่านส�าหรบัป้องกนัลมโกรก และรกัษาอณุหภูมใิห้เหมาะสมขณะกกเป็ด

2.2 อปุกรณ์ล้อมเป็ดขณะกก 
 เพื่อช่วยให้เป็ดได้รบัความร้อนอย่างทั่วถงึ และอยู่ใกล้น�้า และอาหาร ซึ่งอปุกรณ์ 

ล้อมเป็ดควรจะมลีกัษณะเป็นวงกลม ไม่ควรมเีหลี่ยมมมุ เพราะจะท�าให้เป็ดเสยีหายได้

กกแบบวงกลม กกมีเหลี่ยมมุม



13

คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์

คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์

2.4 อปุกรณ์ส�าหรบัให้น�้า

 • กระปกุน�้าอตัราส่วนเป็ด 50 ตวัต่อกระปกุ เหมาะส�าหรบัใช้ในระยะกก ถงึอาย ุ1 สปัดาห์

 • รางน�้าอตัโนมตั ิ(รางน�้า PVC หรอื สแตนเลส ตดิลูกลอย) ขนาดกว้าง 6 - 8 นิ้ว 
ยาว 2 เมตร สามารถใช้เลี้ยงเป็ดได้ 300 ตวัเหมาะส�าหรบัเป็ดที่อายมุากกว่า 2 สปัดาห์
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 • ถงัน�้าอตัโนมตั ิ(พาซอง) เหมาะส�าหรบัเป็ดอายมุากกว่า 2 สปัดาห์ 1 ถงั ต่อ 
  เป็ด 100 ตวั

• นปิเปิ้ล (Nipple) 1 หวัต่อเป็ด 12 ตวั เหมาะส�าหรบัเป็ดอายมุากกว่า 1 สปัดาห์
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2.5 อปุกรณ์ส�าหรบัให้อาหาร
 • ถาดเหลอืง เหมาะส�าหรบัเป็ดอาย ุ1 วนั ถงึ 3 สปัดาห์ อตัราส่วน 1 ถาดต่อเป็ด
   20 - 50 ตวั

• รางอาหารกึ่งอตัโนมตั ิเหมาะส�าหรบัเป็ดไข่ในระยะไข่ 1 อนั ต่อเป็ด 300 ตวั
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 • รางอาหาร PVC ขนาด กว้าง 10 นิ้ว ยาว 4 เมตร เหมาะส�าหรับเป็ดระยะ 
  ไข่ 1 อัน ต่อเป็ด 300 ตัว

• แพนอาหารอัตโนมัติ เหมาะส�าหรับเป็ดระยะไข่ 1 แพนต่อเป็ด 14 ตัว
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• อ่างซีเมนต์ (ก้นตื้น) หรือกะละมัง เหมาะส�าหรับเป็ดระยะไข่ 1 อ่างต่อเป็ด 100 ตัว

2.6 รังไข่ ส�าหรับเป็ดระยะไข่ 

 สามารถใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ ดังภาพ

รังไข่จากล้อรถยนต์เก่า 

หมายเหตุ : เป็นอุปกรณ์ที่ท�าความสะอาดได้ง่าย  

รังไข่ท�าจากไม้
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รงัไข่ไม้แบบมปีระตูเปิดปิด รงัไข่ท�าจากเหลก็เส้นและใช้พลาสตกิ PE กั้นด้านข้าง

  1.ส�าหรบัโรงเรอืนใหม่ต้องเกบ็กวาด  และ  ตรวจเชค็อย่าให้มสีิ่งที่ก่ออนัตรายกบัตวั 
 เป็ด เช่น วัสดุมีคม แต่โรงเรือนที่เคยเลี้ยงเป็ดมาก่อน ต้องเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล วัสดุ 
 รองพื้น ออกจากโรงเรอืนให้มากที่สดุ

  2.ล้างท�าความสะอาดโรงเรือน และ อุปกรณ์การเลี้ยงด้วยน�้าสะอาดแล้วพ่นน�้ายา 
 ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าแมลง ทั้งภายใน และ ภายนอกโรงเรอืนให้ทั่ว   

  3.ส�าหรบัลูกเป็ด ให้ใส่วสัดรุองพื้นที่แห้ง และสะอาดเช่น แกลบรองพื้นโรงเรอืนหนา 
 ประมาณ 1 – 2 นิ้วพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส�าหรับกก ลูกเป็ด แผงกั้นล้อมบริเวณที่        
 จะเลี้ยงลูกเป็ด อุปกรณ์ให้น�้า ให้อาหารและ กั้นผ้าม่านโดยรอบ  เพื่อป้องกัน       
 ลม โกรก และฝนสาด

  4.ส�าหรบัเป็ดระยะให้ไข่ ควรใส่วสัดรุองพื้น ที่แห้ง และ สะอาด โดยเฉพาะในส่วน 
 ของพื้นที่ไข่

  5.พ่นยาฆ่าเชื้อ และยาฆ่าแมลง อกีครั้ง

  6.หากมีการปลดเป็ดฝูงเก่าออกควรมีการพักโรงเรือนหลังจากการท�าความสะอาด 
 และพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วอย่างน้อย 21 วันก่อนน�าฝูงเป็ดใหม่เข้าตามระเบียบของ             
 กรมปศสุตัว์

3.ขั้นตอนการเตรียมโรงเรือน
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ก�รจัดก�รลูกเป็ดไข่ระยะกกอ�ยุ 1 – 7 วัน
 การกกลกูเป็ดต้องค�านงึถงึการจดัการด้านอณุหภูม ิการขยายพื้นที่การเลี้ยง  และ 
การจดัวางอปุกรณ์ให้อาหาร ให้น�้า เพื่อให้ลกูเป็ดมคีวามเป็นอยูส่บาย สขุภาพแขง็แรง

	 2.เตรียมความพร้อมในการรับลูกเป็ด

 จัดเตรียม น�้าสะอาดใส่กระปุกน�้าและถาดอาหารก่อนลูกเป็ดเข้า 2 ชั่วโมง                 

เปิดเครื่องกก และปรบัอณุหภูมภิายในกกอยู่ที่ 32 �C

	 1.การน�าลูกเป็ดเข้าเลี้ยง
 1.1 ประมาณการลูกเป็ดเข้าเลี้ยง โดยค�านงึถงึพื้นที่การเลี้ยง 6 – 8 ตวัต่อตรม.
 1.2 การขออนุญาตลงลูกเป็ด โดยแจ้งการขอน�าเข้ากับปศุสัตว์อ�าเภอเพื่อ 
  ออกใบอนญุาตรบัรองการเลี้ยง  ก่อนจะน�าลูกเป็ดเข้าเลี้ยงใหม่

อ�ยุ

1 วัน 32 32

31 - 25 31 - 29

28 - 25หยุดกก

2-7 วัน

7-10 วัน

ฤดูร้อน/ฤดูฝน (องศ�c) ฤดูหน�ว (องศ�c)

ตารางแสดงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกกลูกเป็ด
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 3.การรับลูกเป็ด 
 ตรวจเช็คสุขภาพ โดยดูจากลักษณะภายนอก หากพบ ลูกเป็ดอ่อนแอ พิการ 
ตาบอด คอบดิ ขาเสยี ปากเบี้ยว ให้คดัทิ้ง และตรวจนบัจ�านวนลูกเป็ด พร้อมทั้งสุ่มชั่ง
น�้าหนกัลูกเป็ดประมาณ 5 - 10 %

 4.การกกลูกเป็ด 
 ควรมีการตรวจสอบอุณหภูมิ ความสุขสบายของลูกเป็ด และควรขยายพื้นที่    
การกกให้เตม็พื้นที่การเลี้ยงที่อายลุูกเป็ด 7 – 10 วนั  

การกระจายตวัของลูกเป็ดในกก

พอดี

หนาว

ลมโกรก

ร้อน
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คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์

วันที่ 3 - 4 (15 - 20 ตัว/ตร.ม)  

วันที่ 1 - 2 (30 - 35 ตัว/ตร.ม)

วันที่ 5 - 7 (10 - 15 ตัว/ตร.ม) วันที่ 8 - 10 ปล่อยเต็มพื้นที่ (6 - 8 ตัว/ตร.ม.)
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5.การจัดการอาหาร
 ใช้ถาดเหลอืง 7 วนัแรก โดยแบ่งอาหารให้วนัละ 3 ครั้ง

หมายเหตุ	: - เบอร์อาหารที่ใช้เลี้ยงลูกเป็ดได้คอื ไฮโปรไวท์ 541, เอราวณั ด1ี, 
สตาร์ฟีด ปข1, โนโว่ 6541 น�้าหนกัเฉลี่ย ลูกเป็ดช่วงสปัดาห์แรก 150 กรมั

อ�ยุ
(วัน)

อ�ห�ร
(กรัม/ตัว/วัน)

อ�ห�รสะสม
(กรัม/ตัว/วัน)

ก�รให้อ�ห�ร

1 9 9 ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

4 31 71

2 13 22

5 35 102

7 46 178

3 22 44

6 41 138

ค่�เฉลี่ย 28
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7.การจัดการแสง

6.การจัดการน�้า
 ในวันแรกที่ลงลูกเป็ดให้ฝึกการกินน�้า โดยการจับปากลูกเป็ดจุ่มลงในน�้า เพื่อให ้
ลกูเป็ดกินน�้าเป็น หลังจากเป็ดอายุ 4 วัน เริ่มลดจ�านวนกระปุกน�้าออก และฝึกให้เป็ด 
กินน�้าจากนปิเปิ้ล หรอือปุกรณ์ให้น�้าชนดิต่างๆ

อ�ยุ
(วัน)

จำ�นวนชั่วโมง
ก�รให้แสง

ช่วงเวล�ปิด
แสงสว่�ง

คว�มเข้มแสง

1 24

หลอดไฟฟ้�ขน�ด  
30 – 60  วัตต์ 
เฉพ�ะกล�งคืน 

(คว�มเข้มแสง >40 Lux) 
กล�งวันแสงธรรมช�ติ

4 21

2 23 24:00 - 1:00 น.

23:00 - 1:00 น.

23:00 - 2:00 น.

22:00 - 3:00 น.

22:00 - 2:00 น.

21:00 - 3:00 น.

5 20

7 18

3 22

6 19
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ก�รจัดก�รเป็ดรุ่นไข่อ�ยุ 2 – 17 สัปด�ห์

อ�ยุ
(สัปด�ห์ที่)

อ�ห�ร
(กรัม/ตัว/วัน)

อ�ห�รสะสม
(กก. / สัปด�ห์)

นำ้�หนักตัวสะสม
(กก.) ก�รให้อ�ห�ร

8

55 0.39 0.32

70 0.49 1.05

ให้มีอ�ห�รกินตลอดเวล�

ปริมาณอาหารที่ให้

ตามตารางแต ่ละ

สัปดาห์ให้ดูน�้าหนัก

ตัวที่เพิ่มขึ้นให้เป็น

ไปตามมาตรฐาน 

ถ ้าน�้าหนักสูงกว ่า

ม าต ร ฐ าน ให ้ ค ง

ปริมาณอาหารไว้ใน

สัปดาห์ถัดๆไปจน

กระทั่งน�้าหนกัได้ตาม

มาตรฐานจงึพจิารณา

เพิ่มอาหารต่อไป

หมายเหตุ : - ที่อ�ยุ 2 สัปด�ห์ ใช้อ�ห�รลูกเป็ด คือ 541, ดี1, ปข 1, 6541                     
              - ที่อ�ยุ 3 สัปด�ห์ถึง 17 สัปด�ห์ ใช่้อ�ห�รเป็ดรุ่น คือ 542, ดี2, ปข 2, 6542
                

4

11

62 0.44 0.75

79 0.55 1.20

2

9

58 0.41 0.49

72 0.50 1.10

5

12

64 0.45 0.85

80 0.56 1.25

7

14

16

17

67 0.47 0.99

90 0.63 1.35

115 0.81 1.45

3

10

60 0.42 0.64

75 0.53 1.15

6

13

15

65 0.46 0.93

85 0.57 1.30

100 0.70 1.40

1.การจัดการอาหาร 
 ควรให้อาหารวนัละ 1 ครั้งการเทอาหารต้องรวดเรว็ อปุกรณ์ให้อาหารต้องเพยีง
พอ และการกระจายอาหารต้องทั่วถงึ โดยปรมิาณอาหารพิจารณาตามตาราง

 1.สุ่มชั่งน�้าหนกัสปัดาห์ละครั้ง ถ้าจ�านวนเป็ด <1,000 ตวั ชั่ง 5 - 10% 
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2.การชั่งน�้าหนัก 
 การหาค่าความสม�่าเสมอ(uniformity)และค่าสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวน                  
( %CV; Coefficient of Variation) เปน็ค่าบง่ชี้ให้ทราบได้ว่าน�้าหนกัตวัเป็ดรุ่นไข่ในแต่ละ
สปัดาห์มคี่าใกล้เคยีงกบัมาตรฐานหรอืไม่ นอกจากนี้แล้วความสม�่าเสมอของฝงูเป็ดกม็ี
ความส�าคญัเช่นเดยีวกนั หากความสม�่าเสมอในฝูงสูงกจ็ะส่งผลถงึ %ไข่ที่จะสูงตามไป
ด้วย ในทางตรงกนัข้ามหากความสม�่าเสมอต�่ากจ็ะท�าให้ %ไข่ลดลง ซึ่งอาจแก้ไขด้วย
การพจิารณาถงึการเพิ่มปรมิาณอาหาร ความเรว็ในการกระจายอาหาร และอปุกรณ์ใน
การให้อาหาร เช่นเดยีวกบัค่า %CV จะมคีวามสมัพนัธ์กบัค่าความสม�่าเสมอ หากค่า 
%CV ต�่า กจ็ะท�าให้มคี่าความสม�่าเสมอที่สูง โดยวธิคี�านวณท�าได้ดงันี้

 1.สุ่มชั่งน�้าหนกัสปัดาห์ละครั้ง ถ้าจ�านวนเป็ด <1,000 ตวั ชั่ง 5 - 10% 

 2.หาค่าน�้าหนกัเฉลี่ย = น�้าหนกัรวมของเป็ดที่สุ่มชั่งทั้งหมด

จ�านวนเป็ดที่สุ่มชั่งทั้งหมด

3.ค�านวณหาช่วงน�้าหนกั ± 10% ของน�้าหนกัเฉลี่ย
+10 = (น�้าหนกัเฉลี่ย+น�้าหนกัเฉลี่ย) x 10

100
-10 = (น�้าหนกัเฉลี่ย-น�้าหนกัเฉลี่ย) x 10

100

4.ค�านวณหาค่าความสม�่าเสมอ =
(จ�านวนเป็ดที่นบัได้ในช่วง+10ของช่วงน�้าหนกัเฉลี่ย)x 100

จ�านวนเป็ดที่สุ่มชั่งทั้งหมด

5.ค�านวณหาค่าสมัประสทิธิ์ความแปรปรวน= (น�้าหนกัสูงสดุ – น�้าหนกัต�่าสดุ) x 100

  น�้าหนกัเฉลี่ย x ค่าคงที่ (F) ความสม�่าเสมอประชากร

หาก >1,000 ตวั ชั่ง 1 - 2%
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จำ�นวนเป็ดที่สุ่มชั่ง ค่�คงที่ (Fvalue) จำ�นวนเป็ดที่สุ่มชั่ง ค่�คงที่ (Fvalue)

25 3.94 75 4.81

40 4.30 90 4.94

30 4.09 80 4.87

45 4.40 95 4.98

35 4.20 85 4.90

50 4.50 100 5.02

55 4.57 >100 5.03

ตารางแสดงค่าคงที่ทางสถิติที่ใช้วัดความสม�่าเสมอของประชากร (F value)

ตารางความสมัพนัธ์ระหว่างค่าความสม�่าเสมอ และค่าสมัประสทิธิ์ความแปรปรวน
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 ที่ให้น�้าควรเป็นแบบรางน�้า และมีลูกลอย เพื่อจะได้มีน�้าให้เป็ดกินได้ตลอดเวลา  
ในช่วงเป็ดรุ่น น�้าเป็นปัจจัยส�าคัญต้องมั่นใจว่ามีอย่างเพียงพอ เพราะช่วงนี้มีการให้
อาหารอย่างจ�ากดัวนัละ 1 ครั้ง ดงันั้นเป็ดจะกนิอาหารอย่างรวดเรว็และกนิอาหารเตม็
กระเพาะจนถงึหลอดอาหาร หลงัจากกนิอาหารเสรจ็เป็ดจะกนิน�้าในเวลาเดยีวกนั หาก
เป็ดขาดน�้าหรืออุปกรณ์การให้น�้าไม่เพียงพอจะท�าให้เป็ดเกิดอาการอาหารติดคอ         
(จกุอาหาร) และเสยีหาย

 จ�กต�ร�งส�ม�รถอธิบ�ยได้ว่� ถ้�ค่�สัมประสิทธิ์คว�มแปรปรวน 

มีค่�ตำ่� ก็จะมีผลให้ค่� คว�มสมำ่�เสมอในฝูงมีค่�สูง ซึ่งส�ม�รถค�ดเด�

ได้ว่�เป็ดฝูงนี้จะมี % ก�รให้ไข่ที่ดี

3.การจัดการน�้า

4.การจัดการแสง

อ�ยุ
(สัปด�ห์)

จำ�นวนชั่วโมง
ก�รให้แสง

ช่วงเวล�ปิด
แสงสว่�ง

คว�มเข้มแสง

2 17 - ช่วงอ�ยุ 2-4 สัปด�ห์ หลอด
ไฟฟ�้ขน�ด 30 – 60 วตัต ์เฉพ�ะ
กล�งคืน กล�งวันแสงธรรมช�ติ

-ช่วงอ�ยุ16 - 17 สัปด�ห์ กล�ง
วันแสงธรรมช�ติ กล�งคืนเปิด
แสงที่คว�มเข้ม 5 Lux เพื่อฝึก
ก�รเข้�รังไข่ (21:00 ถึง 6:00 น.) 

5-15 12

3 16 20:00 - 4:00 น.

19:00 - 4:00 น.

แสงธรรมช�ติ

แสงธรรมช�ติ

แสงธรรมช�ติ

20:00 - 3:00 น.

16 12

4 15

17 12
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 6.การคดัท้ิงเป็ดผดิเพศ
 โดยปรกตใินการคดัเพศเป็ดไข่เพศเมยี จะม%ีความผดิพลาดประมาณ 0.5 - 1%  
(การขายลกูเป็ดไข่มลีกูเป็ดแถม 2%) เราสามารถเริ่มคดัเป็ดผดิเพศได้ที่อาย ุ5 - 7 สปัดาห์ 
 แต่จะเริ่มชัดเจนที่อายุประมาณ 10 สัปดาห์ โดยพิจารณาจาก ขนาดตัวที่ใหญ่  
หัวใหญ่ บริเวณหัวเป็นสีน�้าตาลหรือเขียวเข้ม ขนบริเวณหน้าอกสีน�้าตาลเข้ม ปากสี
เหลอืงเข้ม ขนที่ก้นงอน และเสยีงร้องแหบ ซึ่งผลเสยีของการไม่คดัเป็ดผดิเพศทิ้งคอื ไข่
เป็ดสดจะมเีชื้อ ท�าให้เกบ็ไว้ได้ไม่นาน รวมทั้งไม่เหมาะที่น�าไปแปรรูปอกีด้วย

 เมื่อเป็ดอายไุด้ 16 สปัดาห์ ควรเริ่มน�ารงัไข่เข้าเล้า เพื่อฝึกให้เป็ดเข้ารังไข่ โดย 
ในตอนกลางคืน (21:00 – 6:00 น.) ควรเปิดไฟให้มีความเข้มแสงประมาณ 5 Lux ใน
บรเิวณรงัไข่ และบรเิวณรงัไข่ควรมปีระต ูโดยจะเปิดประตเูฉพาะเวลาที่ให้แสงในเวลากลาง
คนื และปิดในเวลากลางวนั เพื่อให้เป็ดรู้เวลาเข้าไข่ และป้องกนัไม่ให้ไข่สกปรก

 5.การฝึกเข้ารังไข่
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ก�รจัดก�รเป็ดระยะไข่อ�ยุ 18 สัปด�ห์ถึง ปลด

 1.การจัดการอาหาร และ น�้า 
 1.1 ควรให้อาหารวนัละ 1 – 2 ครั้ง ซึ่งปรมิาณการให้อาหารจะขึ้นกบั % การให้
ผลผลติ โดยพจิารณาตามตาราง

หมายเหตุ : เบอร์อาหารที่ใช้เลี้ยงเป็ดระยะไข่คอื  ไฮโปรไวท์ 544-18, เอราวัณ 
ด4ี-แอล18, สตาร์ฟีด ปข18, โนโว่ 6544เอส

อ�ยุ
อ�ห�ร

(กรัม/ตัว/วัน)
อ�ห�รสะสม

(กก. / สัปด�ห์)
นำ้�หนักตัว

(กก.)

125 0.88 1.45

160 1.12 1.55-1.65

140 0.98

18 สัปด�ห์

130 0.91 1.50

145 1.02

155 1.09

ไข่ 5%

ไข่ 15%

ไข่ 30%

ไข่ 50%

ไข่ 70%

ไข่ 80%

ไข่ 90%

135 0.95 1.55

150 1.05
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 1.2 การเปลี่ยนสูตรอาหารเมื่อเป็ดเริ่มไข่ฟองแรก 
 เนื่องจากเป็ดไข่มกีารตอบสนองต่ออาหารค่อนข้างเรว็ ดงันั้นหากมกีารเปลี่ยนสตูร
อาหาร ควรค่อยๆปรับ ไม่ควรเปลี่ยนทันที เพราะจะมีผลต่อการให้ไข่ และคุณภาพ    
ของไข่

2.การจัดการแสง

 1.3  ที่ให้น�้าควรเป็นแบบรางน�้ามลีูกลอย  เพื่อจะได้มนี�้าให้เป็ดกนิได้ตลอดเวลา
และ ควรมกีารท�าความสะอาดรางน�้าทกุวนั

วันที่

1 75% 25%

50% 50%

25% 75%

0% 100%

2

3

4

อ�ห�รเป็ดระยะรุ่น อ�ห�รเป็ดระยะไข่

อ�ยุ
(สัปด�ห์)

จำ�นวนชั่วโมง
ก�รให้แสง

ช่วงเวล�ปิด
แสงสว่�ง

คว�มเข้มแสง

18 - ปลด 18

หลอดไฟฟ้�ขน�ด 30 – 60วัตต ์
เฉพ�ะกล�งคืน คว�มเข้มแสง 
5 lux (21:00 ถึง 3.00 น.) 
กล�งวันแสงธรรมช�ติ

21.00 - 03.00 น.

 การที่ไม่ให้เป็ดกินอาหารเต็มที่ในช่วงแรกของการให้ไข่เนื่องจาก เป็นการป้องกัน 
การเกดิไข่แฝด ซึ่งเป็นสาเหตทุ�าให้เป็ดก้นทะลกั แต่อย่างไรกต็าม การเลี้ยงเป็ดในโรง
เรือนเปิดสภาพอากาศเป็นปัจจัยส�าคัญในการกินอาหารได้ของเป็ด ดังนั้นในแต่ละวัน
ปรมิาณอาหารที่เป็ดกนิได้อาจไม่เท่ากนัจงึควรให้อาหารแต่พอด ีในหนึ่งวนัต้องมชี่วงที่
อาหารหมดรางอาหาร ห้ามมอีาหารเหลอืข้ามวนัเพราะท�าให้อาหารเน่าเสยี ส่งผลให้มี
กลิ่นเหมน็เป็ดไม่กนิอาหาร หรอืถ้าหากกนิอาจมผีลเสยีต่อสขุภาพเป็ดได้
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3.มาตรฐานประสิทธิภาพการเลี้ยง

อ�ยุไข่
สัปด�ห์

อัตร�ก�ร
ไข่ (%)

ไข่สะสม/แม่
อัตร�ต�ย

(%)
ต�ยสะสม

(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5.00
15.00
30.00
50.00
70.00
82.00
86.00
90.00
93.00
92.80
92.60
92.40
92.20
92.00
91.80
91.50
91.20
90.90
90.60
90.30
90.00
89.70
89.40
89.10
88.80
88.40
88.00
87.40
87.20
86.80

0.35
1.40
3.49
6.97
11.83
17.51
23.46
29.67
36.08
42.46
48.81
55.13
61.43
67.71
73.95
80.17
86.34
92.49
98.61
104.69
110.73
116.75
122.73
128.68
134.60
140.48
146.32
152.12
157.88
163.30

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
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อ�ยุไข่
สัปด�ห์

อัตร�ก�ร
ไข่ (%)

ไข่สะสม/แม่
อัตร�ต�ย

(%)
ต�ยสะสม

(%)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

86.40
86.00
85.60
85.20
84.20
84.40
84.00
83.60
83.20
82.80
82.40
82.00
81.60
81.20
80.80
80.40
80.00
79.60
79.20
78.80
78.40
78.00
77.40
76.80
76.20
75.60
75.00
74.40
73.80
73.20

169.29
174.94
180.54
186.12
191.65
197.14
202.60
208.02
213.40
218.74
224.05
229.32
234.55
239.75
244.90
250.03
255.11
260.16
265.17
270.15
275.09
279.99
284.84
289.65
294.41
299.12
303.78
308.39
312.96
317.48

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2
8.4
8.6
8.8
9.0
9.2
9.4
9.6
9.8
10.0
10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
00.2
11.4
11.6
11.8
12.0
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 ตอนกลางคนื ( 21:00 – 6:00 น. ) 
ควรเปิด ไฟให้มคีวามเข้มแสงประมาณ 5 
Lux ในบรเิวณรงัไข่ และบรเิวณรงัไข่ควรมี
ประตู โดยจะเปิดประตูเฉพาะเวลาที่ให้
แสงในเวลากลางคนื และปิดในเวลากลาง
วัน เพื่อให้เป็ดรู้เวลาเข้าไข่ นอกจากนี้
ภายในรงัไข่ต้องมวีสัดรุองพื้น ได้แก่ แกลบ 
หรอืฟาง ที่แห้ง สะอาด ปราศจากความชื้น 
 เพื่อป้องกันไข่สกปรก ควรเก็บไข่วัน
ละ 2 ครั้ง (เช้า 6.00 นและ 10.00 น.) โดย
เกบ็ไข่ที่อยู่นอกพื้นที่รงัไข่ก่อน ถ้าพบว่ามี
เป็ดอยู่ในพื้นที่รังไข่ ควรต้อนเป็ดออกมา
ก่อนและต้องมั่นใจได้ว่าไม่มีไข่ตกค้างอยู่
ในรังไข่ รวมทั้งในเวลากลางวันไม่ควรให้
เป็ดเข้าไปในพื้นที่รงัไข่ มฉิะนั้นจะเป็นการ
กระตุ้นพฤติกรรมการกกไข่ ซี่งส่งผลให้
ผลผลติไข่ลดลง

4.การจัดการรังไข่ และเก็บไข่



34 คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์

5.การจัดการไข่เป็ดสด
 การคดัไข่ แบ่งเบอร์ไข่ได้ดงัตาราง ซึ่งไข่ต้องแห้งสะอาด หากไข่สกปรก หรอืเปียก
น�้าไม่ควรเกบ็ไว้เป็นเวลานาน หรอืน�าไปแปรรูปเป็นไข่เคม็ เพราะมคีวามเสี่ยงที่จะเกดิ
การเน่าเสยีได้สูง

ตารางแสดงการคัดเบอร์ไข่เป็ด

หมายเหตุ: 1 ตั้ง ประกอบด้วย ไข่เป็ด 300 ฟอง ถาดไข่พลาสตกิขนาดจมัโบ้ 11 ถาด

เบอร์ไข่ นำ้�หนัก/ตั้ง (กก.) นำ�้หนกัฟอง (กรัม)

ไข่เป็ดคละใหญ่

ไข่เป็ดคละกล�ง

ไข่เป็ดคละเล็ก

ไข่เป็ดคละจิ๋วใหญ่

23.01 - 24.50 >70

18.51 - 20.00 <60

21.51 - 23.00 66 - 70

20.01 - 21.50 60 - 65



35

คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์

คู่มือการเลี้ยงเป็ดไข่ ซีพี ซุปเปอร์

 จากการทดลองเกบ็ไข่เป็ดสดในสภาวะต่างๆพบว่า ที่อณุหภูมหิ้องสามารถรกัษา
ความสดอยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรบัได้เพยีง 10 วนั ที่อณุหภูมห้ิองเยน็ได้ 25 วนั และที่อณุหภูมิ
ตู้เยน็ได้มากกว่า 30 วนัแต่อย่างไรกต็ามอณุหภูมทิี่เหมาะสมต่อการเกบ็ไข่เป็ดสดตาม
ที่ USDA แนะน�า คอื 16 องศาเซลเซยีส
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วัน

6.การรับเป็ดสาวเข้าเลี้ยง
 6.1 ควรเลอืกชื้อเป็ดสาวจากแหล่งที่เชื่อถอืได้
 6.2 ควรรบัเป็ดสาวก่อนที่จะให้ไข่ เพื่อป้องกนัปัญหาไข่แตกในช่องท้องระหว่าง      
 ขนย้าย และ เป็ดสาวควรมอีายเุดยีวกนัทั้งฝูง
 6.3 เป็ดสาวควรมนี�้าหนกัเฉลี่ยตามมาตรฐานสายพนัธุ์
 6.4 เมื่อเป็ดสาวมาถงึฟาร์ม ควรให้เป็ดได้กนิน�้าก่อนให้อาหารประมาณ  1 – 2  ชั่วโมง
 6.5 ควรคดัเป็ดที่อ่อนแอ  ไม่สมบูรณ์  เป็ดเพศผู้  ออกจากฝูง
 6.6 ควรถ่ายพยาธ ิและ ท�าวคัซนี ตามโปรแกรมที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

	 หมายเหตุ	:	อณุหภูมหิ้อง = 27 - 31 องศาเซลเซยีส อณุหภมูห้ิองเยน็ = 15 - 17 
องศาเซลเซยีส และอณุหภูมติู้เยน็ 7 - 9 องศาเซลเซยีส การแบ่งเกรดไข่ตามค่าความ
สดของ USDA(2000); H.U. grades AA = >72 A =72-60 B <60

กราฟแสดงค่าความสดของไข่เป็ดที่เก็บในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
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 7.การปลดเป็ด
 การปลดเป็ด  คอื  การน�าฝูงเป็ดเก่าออกจากฟาร์ม เพื่อเตรยีมโรงเรอืนส�าหรบัรบั 
 เป็ดสาวฝูงใหม่เข้าเลี้ยง การปลดเป็ดควรค�านงึจาก 
 • อายคุรบปลด
 • ความคุ้มทนุของการเลี้ยง
 • สภาวะตลาด

 เมื่อถึงวันจับเป็ดทางฟาร์มมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

 • อดอาหารก่อนจบัเป็ด 3 – 4 ชั่วโมง   
 • สุ่มน�้าหนกัเป็ดเพื่อหาน�้าหนกัเฉลี่ยของฝูง ประมาณ 1 - 2 % 
 • ต้อนเป็ดด้วยความระมดัระวงั
 • ตรวจนบัจ�านวนเป็ดที่ขายให้ครบจ�านวน

โปรแกรมยาและวัคซีนส�าหรับเป็ดรุ่น

อ�ยุเป็ด ย� วิต�มิน วัคซีน วิธีให้ หม�ยเหตุ

14 วัน วัคซีนก�ฬโรคเป็ด

วัคซีนก�ฬโรคเป็ด

วัคซีนอหิว�ต์์สัตว์ปีก

วัคซีนก�ฬโรคเป็ด

วัคซีนก�ฬโรคเป็ด

ฉีดเข้�ผิวหนังคอ

ฉีดเข้�กล้�มเนื้อหน้�อก

ฉีดเข้�กล้�มเนื้อหน้�อก

ฉีดเข้�กล้�มเนื้อหน้�อก

ฉีดเข้�ผิวหนังคอ

เข็มที่1

เข็มที่2

ทำ�ต�มคว�มเหม�ะสม

เข็มที่3

เข็มที่4

63 วัน

28 วัน

105 วัน

45 วัน
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โปรแกรมยาและวัคซีนส�าหรับเป็ดไข่

อ�ยุ
ผลผลิตไข่

ย� วิต�มิน วัคซีน วิธีให้ หม�ยเหตุ

ก่อนไข่

ย�ปฏิชีวนะ 3 วัน

ย�ถ่�ยพย�ธิ

วัคซีนอหิว�ต์สัตว์ปีก

วัคซีนอหิว�ห์สัตว์ปีก

วัคซีนก�ฬโรคเป็ด

ละล�ยนำ�้

ละล�ยนำ�้

ฉีดเข้�กล้�มเนื้อ

ฉีดเข้�กล้�มเนื้อ

ฉีดเข้�กล้�มเนื้อหน้�อก

ป้องกันก�รติดเชื้อ

เฉพ�ะพื้นที่ที่มีก�ร
ระบ�ด โดยให้วัคซีนหลัง
จ�กวัคซีนก�ฬโรคเป็ด
อย่�งน้อย 2 สัปด�ห์

เฉพ�ะพื้นที่ที่มีก�ร
ระบ�ด  โดยให้วัคซีน
หลังจ�กวัคซีนก�ฬโรค

เป็ดอย่�งน้อย 2 สัปด�ห์

ทุก  6  เดือน

ระยะไข่
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โรคอหิวาต์เป็ด 

 สาเหตุ

 เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี Pasteurella multocida
 ในประเทศไทยพบ  Serotype  A 1 , 3 , 4

 อาการ 

 เป็ดจะซมึ เบื่ออาหาร กระหายน�้าจดั มไีข้สูง ถ้าคล�าดูที่คอและเท้าจะร้อน มกัจะ
จบักลุ่มกนัอยู่ใกล้บรเิวณรางน�้า อจุจาระมสีขีาวปนเขยีวและมลีกัษณะเป็นยางเหนยีว  
บางครั้งเป็ดจะตายอยา่งกระทนัหนั หรอืถ้าเปน็เรื้อรงัจะท�าให้ข้อเข่า ข้อเท้าอกัเสบบวม 
ท�าให้เคลื่อนไหวล�าบาก ในเป็ดไข่จะท�าให้ไข่ลดลงได้

 การรักษา 

 การใช้ยาซลัฟา หรอืยาปฏชิวีนะจะช่วยลดความเสยีหายในฝูงเป็ดที่เริ่มเป็นระยะ
แรกยาซลัฟา (ยาซลัฟา , ซลัฟาเมอราซนี , ซลัฟาเมทธารนี) ยาปฏชิวีนะ (คลอเตตร้า
ซยัคลนิ, ออกซเีตตร้าซยัคลนิ) ผสมอาหาร 500 กรมั ต่ออาหาร 1 ตนั ) จะช่วยลดความ
รนุแรงได้

 การป้องกัน 

 ท�าวัคซีนป้องกันอหิวาต์เป็ด โดยท�าครั้งแรกเมื่อเป็ดอายุ 2 เดือนและท�าซ�้าทุก       

3 เดอืน โดย ฉดีเข้ากล้ามเนื้ออกตวัละ 1 ซ.ีซ.ี

โรคเป็ดที่สำ�คัญ
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โรคดั๊กเพลก ( กาฬโรคเป็ด )

 สาเหตุ 

 เกดิจากเชื้อไวรสั Herpes Virus

 อาการ 

 เป็ดจะแสดงอาการซมึ ท้องร่วง เบื่ออาหาร ปีกตก ไม่ค่อยเคลื่อนไหว มนี�้าตาไหล
ออกมาค่อนข้างเหนยีว เมื่อเป็นมากจะมนี�้ามกูไหลออกมาด้วย อจุจาระสเีขยีวปนเหลอืง 
บางครั้งมเีลอืดปน บรเิวณรอบๆ ทวารจะแดงช�้า หายใจล�าบาก อตัราการตาย 70-100%

 การป้องกัน 

 โดยการท�าวัคซีนป้องกัน	ดังนี้

 - ครั้งแรก ท�าเมื่อเป็ดอาย ุ1 เดอืน ท�าซ�้าทกุๆ  2 - 3 เดอืน โดยฉดีเข้ากล้ามเนื้อ
หน้าอก  ตวัละ 1 ซ.ีซ.ี 
 - ครั้งที่สอง เมื่อเป็ดอาย ุ3 เดอืน
 - ครั้งที่สาม เมื่อเป็ดอาย ุ6 เดอืน

 

 การรักษา 

 ไม่มยีารกัษาโรคนี้ที่ได้ผล   คงมแีต่การป้องกนัเท่านั้น

โรคเป็ดที่สำ�คัญ
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โรคตับอักเสบติดต่อของลูกเป็ด (Duck virus hepatitis)

 สาเหตุ 

 เกดิจากเชื้อไวรสั มอีตัราการตายสูง มกัเกดิกบัลูกเป็ดอาย ุ1 วนัจนถงึ 4 อาทติย์ 
ส่วนลูกเป็ดอาย ุ1 เดอืนมกัไม่เป็นโรคเพราะมคีวามต้านทาน

 อาการ 

 ลูกเป็ดแสดงอาการโรคนี้ชนิดเฉียบพลัน คือ ไม่เคลื่อนไหวชั่วขณะแล้วจะล้มลง
นอนตะแคง ชกัอกแอ่น คอหงาย เท้าทั้งสองแสดงท่าพุ้ยน�้าไปข้างหลงั และตายภายใน 
30 นาท ีลูกเป็ดอาย ุ1 วนัหากได้รบัเชื้อจะแสดงอาการของโรครวดเรว็มากภายใน 26 
ชั่วโมงหลงัรบัเชื้อ

 การป้องกันโรค 

 ให้ท�าวคัซนีโดยใช้แทงที่พงัผดืเท้าเป็ดจะคุ้มโรคได้ภายใน 2 วนั หรอือาจ ใช้ซรีมั
ฉดีป้องกนัโรคระบาด โดยเกบ็โลหติจากเป็ดที่เคยป่วยและหายจากโรคนี้แล้วน�ามาแยก
เอาซรีมั ใช้ส�าหรบัฉดีป้องกนัและรกัษาโรคนี้ได้ หรอืใช้พนัธุ์ที่ต้านทานโรค 

โรคเป็ดที่สำ�คัญ
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โรคนิวดั๊กซินโดรม (New duck syndrome)

 

 สาเหตุ 

 เกดิจากเชื้อแบคทเีรยี Riemerella(Pasteruella) anatipestiferสาเหตโุน้มน�าคอื การ
เลี้ยงเป็ดหนาแน่นเกนิไป การระบายอากาศในโรงเรอืนไม่ด ีแอมโมเนยีสูง คณุภาพลูก
เป็ดไม่ด ีการกกไม่ดี

 อาการ 

 พบในลูกเป็ดอาย ุ 1 – 8 สปัดาห์ มอีาการท้องร่วง เยื่อตาอกัเสบ ไอจาม ยนืไม่
มั่นคงหวั และ คอสั่นบดิชกัตาย  อตัราการตาย 2 – 3%  อาจสูงถงึ 95%

 การป้องกันโรค 

 
 • เข้มงวดเรื่องการสขุาภบิาล
 • การจดัหาลูกเป็ดจากแหล่งที่เชื่อถอืได้
 • ฉดีวคัซนีเป็ดอาย ุ1 – 2 สปัดาห์ (ในพื้นที่ที่การระบาด)

 การรักษา

 ให้ยา แอมพชิลิลนิ เพนนซิลิลนิจ ี อรีโิทรมยัซนิ และ ไทโลซนี  ในรูปของการผสม
น�้าให้กนิ หรอืฉดี สตัว์ที่แสดงอาการป่วยแล้วมกัไม่ตอบสนองต่อการรกัษาควรคดัทิ้ง

โรคเป็ดที่สำ�คัญ
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