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 สวัสดีครับ สมาชิกทุกๆ คน เปนยังไงบางครับกับ สวัสดีครับ สมาชิกทุกๆ คน เปนยังไงบางครับกับ
ฉบับเปดตัวคณะกรรมการชุดใหม หวังวาคงจะคุนเคยกันฉบับเปดตัวคณะกรรมการชุดใหม หวังวาคงจะคุนเคยกัน
ไดบางไมมากก็นอย โดยเฉพาะทานนายกสมาคม  ไดบางไมมากก็นอย โดยเฉพาะทานนายกสมาคม  
 สำหรับเนื้อหาภายในฉบับนี้ มีเรื่องราวใหตามกัน สำหรับเนื้อหาภายในฉบับนี้ มีเร่ืองราวใหตามกัน

อยางจุใจ คุมคาการติดตาม อาทิเชน บทสัมภาษณทานอยางจุใจ คุมคาการติดตาม อาทิเชน บทสัมภาษณทาน
นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ สรุปบทความวิชาการนายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ สรุปบทความวิชาการ
เรื่อง PRRS สายพันธุจีน ในงาน IPVS Digest 2010  เร่ือง PRRS สายพันธุจีน ในงาน IPVS Digest 2010  
ที่ผานมาและที่สดๆ รอนๆ ไดแกงานเสวนาของสมาคมฯ  ที่ผานมาและที่สดๆ รอนๆ ไดแกงานเสวนาของสมาคมฯ  
ที่จัดในงาน ICVS เรื่อง Comparment ในสุกรทำไดจริงที่จัดในงาน ICVS เร่ือง Comparment ในสุกรทำไดจริง

หรือรวมทั้งภาพกิจกรรมตางๆ ใหสมาชิกได Update กัน หรือรวมทั้งภาพกิจกรรมตางๆ ใหสมาชิกได Update กัน 

 สุดทาย อยาลืมนะครับ ชวงวันที่ 7-9 มีนาคม  สุดทาย อยาลืมนะครับ ชวงวันที่ 7-9 มีนาคม 
2554 สมาชิกทุกทานมีนัดกับ APVS 2011 (5th Asian 2554 สมาชิกทุกทานมีนัดกับ APVS 2011 (5th Asian 
Pig Veterinary Society Congress) กอนจากกันในฉบับนี้Pig Veterinary Society Congress) กอนจากกันในฉบับนี้

(ฉบับสงทายป2553) ขอใหทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง  (ฉบับสงทายป2553) ขอใหทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง  
ไวพบกันใหม ตนปหนา 2554  ไวพบกันใหม ตนปหนา 2554  

  
น.สพ.วิลาส วิบูลยศิริกุล น.สพ.วิลาส วิบูลยศิริกุล 

สัมภาษณ นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ 3 

ความรูเรื่อง PRRS สายพันธุจีน 4-6 

การเสวนา เรื่อง Compartment ในสุกรทำไดจริงหรือ (งาน ICVS) 7-9 

สรุปความเคลื่อนไหวดานสุกร และผูบริโภค 10 

เมนูอาหารจากเนื้อหมู 11  

ส.ค.ส. 2554 จากสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย 
และ ประมวลภาพกิจกรรม 12 
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1 ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงศกฤต  
2 น.สพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง  
3 รศ.น.สพ. กิจจา อุไรรงค  
4 น.สพ. มาโนช  เฟองฟูพงศ  
5 ศ.น.สพ.ดร. รุงโรจน ธนาวงษนุเวช  
6 น.สพ.ธีรภาพ อรุณไพโรจน  
 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
1 สพ.ญ. บุญญิตา รุจฑิฆัมพร นายกสมาคม 
2 สพ.ญ. เมตตา เมฆานนท อุปนายก 
3 น.สพ. วิลาส  วิบูลยศิริกุล อุปนายก 
4 น.สพ. ธเนศ อังศุพานิช อุปนายก 
5 น.สพ. วัฒนศักดิ์ ศรีสุข ประชาสัมพันธ 
6 น.สพ. สุทัศน ตั้งธโนปจัย ประชาสัมพันธ 
7 น.สพ. ปราโมทย   ตาฬวัฒน ประชาสัมพันธ 
8 น.สพ. สุรพันธ วงศาสุราฤทธิ์ กฎหมาย 
9 น.สพ. ศุกษม นาคะรัตนากร ทะเบียน 
10 น.สพ. กัมพล วงศวิลาวัณย ปฎิคม 
11 สพ.ญ. อุไรวรรณ เจนวรพจน ปฎิคม 
12 น.สพ.ดร. จำลอง มิตรชาวไทย วิชาการ 
13 น.สพ. รัตนพล สนิทวงศ ณ อยุธยา วิชาการ 
14 น.สพ. บัณฑูรย ตระการวีระเดช วิชาการ 
15 น.สพ. ไชยยง กฤษณเกรียงไกร วิชาการ 
16 น.สพ. อำพล ชะโยมชัย วิชาการ 
17 น.สพ. สุพรชัย ศรีหนองหาง กรรมการกลาง 
18 น.สพ. บุญธรรม รุจิสิโรตม กรรมการกลาง 
19 น.สพ. วีระเดช โพธาคณาพงศ กรรมการกลาง 
20 น.สพ. วิฑูรย เดชพรม กรรมการกลาง 
21 สพ.ญ. ทิวากร ศิริโชคชัชวาล เหรัญญิก 
22 น.สพ. ธนันต ลีละยูวะ เลขาธิการ 

และ ประมวลภาพกจกรรม 12
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ดีบางไมดีบางข้ึนกับชวงจังหวะท่ีเกิดจากความตองการของ
ตลาด แตทางสมาคมฯ ก็มีการหารือกับกรมการคาภายในมา
ตลอด ทั้งราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารม และราคาขายปลีกใน
ตลาดสด เพื่อใหผูเลี้ยงสุกร และผูคาปลีกในตลาดมีกำไร 
อยูได” 
 ทานนายก คิดวากิจกรรมท่ีทางสมาคมฯ ไดผลักดัน 
และคาดวาจะดำเนินการใหสำเร็จลุลวงคือ “การเจรจาตอรอง
เร่ืองภาษีนำเขากากถ่ัวเหลือง ตองเปน 0 % ในปหนาใหได 
เพ่ือจะไดลดตนทุนใหกับเกษตรกรผูเล้ียงฯ และผูบริโภคจะได
บริโภคเน้ือสุกรชำแหละในราคาท่ีไมสูงมากนัก และเร่ืองของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งปจจุบันผานการพิจารณาทั้งสอง
สภาไปแลว อยูระหวางจัดตั้งศูนยอำนวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรแหงชาติ โดยสมาชิกจะมี 82 คน จาก 76 จังหวัด
และตัวแทนองคกรการเกษตร 16 คน โดยในสวนขององคกร
การเกษตรจะมีการพิจารณาคุณสมบัติโดยกระทรวงเกษตร 
เพื่อใหขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกสภาการเกษตร และผานขั้นตอน
การเลือกต้ังตอไป ซึ่งสภาเกษตรฯ นี้ผูแทนจากเกษตรกรทุก
สาขาอาชีพมารวมกันทำงาน จะไดชวยผลักดันในสินคาอาชีพ
ของตัวเองใหมีเสถียรภาพและย่ังยืน โดยมีรัฐชวยพัฒนาและ
หาตลาดเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ ซ่ึงทางสมาคมฯ 
กำลังรางนโยบายและความตองการเพ่ือชวยเหลือพี่นองชาว
ปศุสัตวทั้งหมด” 

ÊÑÁÀÒÉ³ � 
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 ทานคิดวากิจกรรมท่ีทางสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ 
และทางสมาคมสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกรไทย สามารถ
ผลักดันใหบรรลุเปาหมายรวมกันอยางไร “ปจจุบันประเทศไทย
มีจุดแข็งดานการพัฒนาการเล้ียงสัตว ซึ่งอยูในระดับแนวหนา
ของโลก แตมีจุดออนในเรื่องการควบคุมโรคระบาด ซึ่งเปน
เรื่องที่ทางคูแขงใชโจมตีเรา และคูคารังเกียจในการนำเขาสุกร
จากไทย ในอนาคตน้ัน ผมคิดวาทางสมาคมสัตวแพทยผูควบคุม
ฟารมสุกรไทย นาจะมีบทบาทเรื่องของฟารมปลอดโรคปากเทา
เปอย และโรคท่ีสำคัญอื่นๆ ซึ่งเปนโรคที่ทางคูคาของเราตั้งแง
กีดกันทางการคากับไทย ทางภาครัฐก็ตองมีมาตรการในการ
ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค โดยตองรวมมือ
กันหลายฝายที่เก่ียวของซึ่งสมาคมผูเล้ียงฯยินดีเปนตัวกลางใน
การประสานงานระหวางผูเล้ียงสุกร สมาคมสัตวแพทยผูควบคุมฯ 
และกรมปศุสัตว เพื่อความสำเร็จรวมกันในอนาคต” 
 อยากฝากอะไรใหกับผูที่เก่ียวของกับปศุสัตวไทย “ตอนนี้ 
ราคาสุกรหนาฟารมลดลงเพราะหลายปจจัยแตสมาคมฯ อยาก
ขอความรวมมือในเร่ืองการใชสารเรงเน้ือแดงในฟารมบาง
ฟารม และมีผูประกอบการบางคนท่ีเห็นประโยชนเพียงเล็กนอย
แตทำลายธุรกิจสุกร ทำลายเกษตรกรรายยอย ตองตระหนัก
ถึงประเทศชาติเปนหลัก ขอขอบคุณสมาคมสัตวแพทยผูฯ  
ที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเพื่อทำใหวงการเล้ียงสุกร
ของพวกเราไดปรับตัว และพัฒนาการเล้ียงใหมีความมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป”  
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 คุณสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผูเล้ียงสุกรแหงชาติ เขารับตำแหนง
นายกสมาคมฯ เมื่อป 2546 ถึงปจจุบัน 8 ป 4 สมัย (ดำรงตำแหนงวาระละ 2 ป)  
 จากการที่คุณสุรชัย ดำรงตำแหนงนายกฯมาถึง 8 ป ผานรอนผานหนาว 
ผานวิกฤตการณมาหลายตอหลายครั้ง แตก็สามารถผานและคลี่คลายไปในทางที่ดี 
และในปหนา (2554) สมาคมผูเลี้ยงสุกรฯ จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งคาดวาทานจะไดรับ
ความไววางใจใหดำรงตำแหนงอีก 1 สมัย ทางสมาคมสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
สุกรไทย ตองขอขอบพระคุณที่ทานนายกฯ ใหเกียรติกับทางสมาคมฯ ไดมีโอกาส
สัมภาษณทาน เพื่อลงในจดหมายขาวของสมาคมฯ ไดทราบทิศทางในการทำงาน
และเสริมนโยบายในการทำกิจกรรมรวมกัน 
 ผลงานที่ผานมาของคุณสุรชัย ไดชวยเหลือสมาชิกสมาคมผูเล้ียงสุกร
แหงชาติอยางไรบาง? “มีการดูแลในเร่ืองของราคาสุกรหนาฟารมใหมีเสถียรภาพ 



4 จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย

TSVA Newsletter

 จากการพบโรค PRRS สายพันธุจีน (chinese strain) ในสุกรระดับชาวบาน ที่จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ที่อยูใกลเคียงในชวงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา  
ซึ่งมีการตายของแมสุกร และสุกรขุนรวม 700 ตัว ผมไดเสนอกับกรมปศุสัตวใหมีการตรวจสอบเชิงรุก 
วามีการแพรระบาด ออกไปสูฟารมสุกร มากนอยเพียงใด ซึ่งตามหลักวิชาการแลวนาจะมีการแพรออก
ไปพอสมควร การเกิดโรคคาดวา เกิดจากการลักลอบซื้อสุกรจากประเทศลาว ซึ่งกำลังเกิดการระบาด
ของโรคนี้ เขามาเลี้ยงโดยรูเทาไมถึงการณ ที่สำคัญพื้นฐานเดิมของสุกรทางภาคอีสาน สวนใหญจะเปน
ฟารมสุกรปด มีขนาดฝูงเล็ก และมีการติดเช้ือไวรัส PRRS ต่ำจนแทบจะไมมีภูมิคุมกันหลงเหลืออยู 
สิ่งท่ีนาเปนหวงคือ ถามีการติดเช้ือไวรัส PRRS ในฝูงสุกร ไมวาจะเปนสายพันธุเดิมที่มีในประเทศ 

หรือสายพันธุจีน ซึ่งจัดอยูในสายพันธุอเมริกัน (US strain) ที่คอนขางรุนแรง รวมถึงการใหวัคซีน 
PRRS เชื้อเปน ในฝูงสุกรที่ไมมีภูมิคุมกันที่ดีพอตอ PRRS ก็จะทำใหสุกรปวยจากโรคแทรกซอนในชวง
ติดเชื้อไวรัส PRRS ได โดยเฉพาะชวงฤดูฝนซึ่งน้ำมีโอกาสสูงที่จะปนเปอนดวยเช้ือ E. coli และจุลชีพ
อื่นๆ 
 มีตัวอยางความเสียหายจากการติดเชื้อไวรัส PRRS ในฝูงสุกรท่ีไมมีภูมิคุมกันตอ PRRS  

ที่เกิดจากการนำสุกรสองสายจากฟารมที่ปลอดโรค PRRS และ Mycoplasma hyopneumoniae  
(Minimized Disease: MD farm) เขาทดแทนฝูงสุกรในฟารมที่มีโรค PRRS (แตมีการผลิตในลักษณะ 
PRRS- stable) โดยการคลุกกับแมสุกรปลดทิ้ง พบวาสุกรปลอดโรค PRRS ที่นำไปคลุกเกิดการตาย

PRRS ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¨Õ¹ 
¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ 

โดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในงาน IPVS Digest เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 โรงแรมรามาการเดน 
โ
ใ
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ภาพท่ี 2 การแทงลูกระยะทายของแมสุกร จัดเปนลักษณะ

เดนอันหนึ่งในกลุมอาการปวยดวยโรค PRRS ในแมสุกร 

ภาพที่ 3 แสดงการอักเสบอยางรุนแรงของปอดที่เกิดจากการ
ติดไวรัส PRRS รวมกับแบคทีเรียแทรกซอน ที่เปนสาเหตุการ
ตาย ที่สำคัญไดแก Mycoplasma hyopneumoniae, 

Streptococcus spp. และ E. coli 

เกือบ 50% จากการติดเช้ือแทรกซอนดวย Streptococcus 
suis และ Pasteurella multocida ชวงการติด PRRS ปญหา
ดังกลาวในภายหลังสามารถแกไขไดโดยการใหวัคซีนเช้ือตาย
ประมาณ 2-3 คร้ัง เพ่ือปรับสภาพภูมิคุมกันในสุกรปลอดโรค
เหลานั้น กอนนำขารวมฝูงโดยไมเกิดความเสียหาย และฝูงยัง
คงใหการผลิตที่ดีตอไปไดดวยการคงสภาพ PRRS-stable  
ตอไป 
 การใหวัคซีน PRRS สายพันธุ US หรือสายพันธุ EU 
มีรายงานวาสามารถให Cross Protection กับ PRRS  
สายพันธุจีนไดระดับหน่ึง ซึ่งการลดความเสียหาย หรืออัตรา
การปวยในกรณีติดโรค PRRS ก็คือการควบคุมโรคแทรกซอน 
ซึ่งสัตวแพทยผูควบคุมฟารมตองชวยกันใหความรูรื่องการให
วัคซีนที่ถูกตอง โดยเฉพาะวัคซีน PRRS ที่มีการลักลอบนำเขา
จากประเทศจีน อาจเกิดการปนเปอนเช้ือไวรัส PRRS  
สายพันธุจีน หรือไวรัสโรคชนิดอ่ืนๆ และกอใหเกิดความเสียหาย
อยางหนักจากโรคแทรกซอน โดยเฉพาะจากเช้ือ E. coli  
ที่มีรายงานการกระตุนการสราง cytokine สูงขึ้นถึง 3 เทาเมื่อ
เทียบกับการติด PRRS เพียงอยางเดียว มีผลทำใหปอดอักเสบ
อยางรุนแรง ทำใหสุกรปวยและและเสียหายอยางหนัก 

ภาพที่ 1 แสดงภาวะ toxemia ที่คอนขางรุนแรง ในแมสุกรที่
ติดเชื้อไวรัส PRRS ในขณะที่น้ำกินปนเปอนดวยเช้ือ E. coli 
ซึ่งถือเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญในฟารมที่ติด PRRS 
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 การศึกษาวิจัยไวรัส PRRS ของประเทศไทย ในอดีต
จนถึงป 2009 พบวาพันธุกรรมของ ไวรัส PRRS สายพันธุ 
US มีความคลายกับไวรัส PRRS ของแคนาดา สวนไวรัส 
PRRS สายพันธุ EU มีความคลายกับไวรัส PRRS ของเดน
มารค โดยสุกรบางฝูงพบการติดเชื้อรวมกันทั้งสองสายพันธุ 
และเมื่อมีการใชวัคซีน PRRS ชนิดเชื้อเปนในสุกรทั้งสายพันธุ 
US และ EU ในประเทศไทย ก็สามารถตรวจพบไวรัส PRRS 
ที่มีตนกำเนิดมาจากวัคซีนท้ังสายพันธุ US และ EU ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานที่วาไวรัสวัคซีนสามารถ Shedding จาก
สุกรที่ไดรับวัคซีนและติดตอไปยังสุกรที่ไมไดทำวัคซีนไดถาไม
มีการควบคุมที่ดี และจากการศึกษาจนถึงป 2009 ยังไมพบ 
PRRS สายพันธุจีนในประเทศไทย 
 รายงาน Case สุกรปวยชวงตนเดือนกรกฎาคม 
2553 ทางหองปฏิบัติการไดรับตัวอยางสุกรปวย จากจังหวัด
หนองคาย ซ่ึงเปนสุกรชาวบาน พบแมสุกรและสุกรขุนมีอาการตัว
แดง มีไข นอนสุม สุกรตายพบพยาธิตัวกลมออกมาที่จมูกสุกร
ขุน อาการตัวแดงเกิดจากภาวะช็อค Bacteremia และพบ
รอยโรคมามโต ภาวะ Septic shock ปอดพบ Fibrin จาก
อาการและรอยโรคดังกลาวแสดงใหเห็นวาสุกรมีการติดเช้ือโรค

แทรกซอน รายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบ Porcine 
Circovirus 2 positive 3/4 ตัวอยาง Swine fever positive 
3/4 ตัวอยาง และพบไวรัส PRRS สายพันธุอเมริกา โดยผล
การถอดรหัสพันธุกรรมมีความเหมือนไวรัส PRRS ของประเทศ
จีน ที่กอโรค Swine high fever syndrome จากรายงานน้ี

บอกใหทราบวา PRRS สายพันธุจีน ไดเขามาสูประเทศไทย
แลว และทางกรมปศุสัตวไดวางมาตรการกำจัดโรค PRRS 

สายพันธุจีน ออกจากบริเวณที่มีโรคระบาด โดยการทำลาย
และควบคุมการเคล่ือนยายสัตว รวมถึงการปฏิบัติอยางเขมงวด
ตอระบบการปองกันทางชีวภาพ เพราะไวรัสสามารถแฝงตัว

อยูในสุกรหรือพาหนะที่ใชขนสงสุกรได 

 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนำไวรัส PRRS สาย
พันธุจีน จากประเทศเวียดนามไปทดลองที่ CDC โดยใชเนื้อ
เย่ือบดแลวฉีดเขาสุกร SPF พบวาสุกรปวยและตายจากการ
ติดเช้ือรวมที่ปนเปอนในเน้ือเยื่อ แตถาฉีดไวรัสที่ทำใหบริสุทธิ์
อยางเดียว (Plaque Purified) พบวาสุกรปวย มีไข แตไมตาย 
จุดสำคัญคือเช้ือไวรัส PRRS สายพันธุท่ีรุนแรง จะไปทำอันตราย
ตอ Macrophage ท่ีเปนระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยความ
เสียหายจะข้ึนอยูกับความรุนแรงของตัวเช้ือ ถาเช้ือมีความ
รุนแรงมาก ก็จะพบความเสียหายมากตอระบบภูมิคุมกันของ
รางกาย และทำใหเกิดโรคแทรกซอนตามมาไดเร็ว 
 การพบไวรัส PRRS สายพันธุจีนในประเทศไทย มี
ทางเลือกในการปฏิบัติอยู 2 แนวทาง คือ จะอยูรวมกับเช้ือสาย
พันธุใหม หรือจะกำจัดเช้ือดังกลาวใหหมดไป ซ่ึงการแพรระบาด
ของเชื้อโดยปกติแลวมากับคน สัตว หรือสิ่งของ โดยเชื้อไวรัส 
PRRS เปนไวรัสที่ไมคอยทนตอสภาพแวดลอม ดังนั้นการแพร

ระบาดจะตองมีส่ิงมีชีวิตพาเขามาสูฟารมสุกร จากการบกพรอง
ของระบบปองกันทางชีวภาพ แตถาเกิดการแพรของโรคดัง

กลาวเขาสูฝูงสุกรในฟารม โดยทั่วไปสุกรจะแสดงอาการปวย
และตายตามที่ไดกลาวมาแลว อยางไรก็ตามในฟารมที่มีการ
จัดการที่ดี สุกรอาจไมแสดงอาการทางคลินิกใหเห็นเดนชัด ถา
สงสัยวาสุกรปวยจากไวรัส PRRS สายพันธุจีน ผูเกี่ยวของทุก
ฝายตองมีวินัยในการสงตรวจเพ่ือยืนยันการเกิดโรคและยับยั้ง

การแพรกระจายของโรคใหทันทวงที ท้ังน้ีตองมีความรับผิดชอบ
ในการควบคุมและกำจัดโรครวมกัน งดการเคล่ือนยายสุกร
ตายหรือสุกรปวย ไมใหโรคแพรกระจายไปสูท่ีอ่ืน ท้ังน้ีสัตวแพทย

ผูควบคุมฟารมสุกรจะตองใหความรูแกเกษตร เจาของฟารม 
และผูเก่ียวของ ใหเกิดความตระหนักและรับผิดชอบตอสวนรวม
รวมกัน เพื่อผลประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ 

¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§ PRRS ÊÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¨Õ¹ 

โดย ศ.น.สพ.ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช 
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในงาน IPVS Digest เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2553 
โรงแรมรามาการเดน 

โโโ
คคคค
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ÇÑ¹·Õè 4 ¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ 2553 ³ ËŒÍ§ Jupiter 
12-13, Challenger Hall ÍÔÁá¾¤ àÁ×Í§·Í§¸Ò¹Õ 

¡ÒÃàÊÇ¹Ò àÃ×èÍ§ 

Compartment ã¹ÊØ¡Ã·Óä´Œ¨ÃÔ§ËÃ×Í 

 คำนิยามของ Compartmentalisation โดย OIE 
หมายถึง กลุมประชากรสัตวจำนวนหนึ่งกลุมหรือมากกวา ที่อยู
ภายใตระบบการบริหารจัดการดาน Biosecurity รวมกัน เพื่อ
จุดประสงคในการควบคุมโรคใดโรคหน่ึงหรือหลายโรค ท่ีกำหนด
ข้ึน ซ่ึงจะตองมีการตรวจติดตามโรค (Surveillance) การควบคุม
โรค (Disease Control) และมาตรการทางดานความปลอดภยั
ทางชีวภาพ (Biosecurity) ทั้งน้ีเพ่ือจุดประสงคทางการคา

ระหวางประเทศ 
 Compartmentalisation จึงไมไดเปนแนวความคิด
ใหมสำหรับสัตวแพทย เนื่องจาก Biosecurity เปนหลักการท่ี
ถูกใชมาเปนเวลานานแลวในโปรแกรมการควบคุมโรคในฟารม
สัตวเลี้ยง 

 Compartmentalisation ที่กำหนดข้ึนโดยองคกรโรค
ระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) มีประวัติดังนี้ 
 • ป 2547 ประกาศแนวความคิดเรื่องการควบคุม

โรคดวยระบบ Compartment เน่ืองจากเกิดโรคไขหวัดนก
ระบาดเมื่อปลายป 2546 

 • ป 2551 ประกาศ Compartment ใน 
Terrestrial Animal Health Code เปนครั้งแรก 

 • ป 2552 กำหนดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมและ
ประกาศระเบียบ Application of Compartmentalisation  

 • ปจจุบัน OIE ไดประกาศใช Compartment 

สำหรับสตัวปกและสุกร และจะประกาศใชในสตัวอืน่เพิม่มากขึน้  

¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒá¹Ç¤Ô´ Compartment 
การกำหนดมาตรการจัดการตองคำนึงถึงเรื่องตอไปนี้ 
 1. การจัดการดานปจจัยทางสภาพแวดลอม 
 2. การจัดการดานความเหมาะสมและประสิทธิภาพ

ของมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  
 3. การเฝาระวังและควบคุมโรคในฟารมและพ้ืนท่ี
กันชน  
 4. การติดตามโรค (Surveillance)  
 5. การตรวจยอนกลับ (Traceability)  

 6. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 

คุณสุรชัย สุทธิธรรม 
(ผูดำเนินรายการ) 

น.สพ.บุญเพ็ง 
สันติวัฒนธรรม 

สพญ.นพวรรณ 
บัวมีธูป 

น.สพ.วีระเดช 
โพธาคณาพงศ 

Compartmentalisation โดย น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพ่ือการสงออก  

จด
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ผังแสดงความสัมพันธขององคประกอบใน 
Compartment 

 

º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡Ñº 
Compartmentalisation 
 • จัดทำมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ  
(Biosecurity)  
 • จัดทำระบบบริหารจัดการ Compartment ในรูป
แบบเอกสาร  
 • ฝกอบรมทีมงานตลอดจนพนักงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังหมดใหมีความรูและสามารถนำไปปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 
 • สอดสองภาวะโรคระบาด 
 • ประสานงานและรายงานภาวะโรคตอภาครัฐบาล
อยางทันทวงที 
 • ใหความรวมมือในเร่ืองการกำจัดและควบคุมโรค
ไมวาจะเปนการทำลายสัตวปวยและรวมมือในการควบคุมการ
เคลื่อนยายสัตว 
 • รวมกับรัฐบาลและประสานงานในการวางระบบ
การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

»ÃÐâÂª¹�¢Í§ Compartmentalisation 
 • ใช เปนมาตรการในการควบคุมโรคท่ีอยู ใน
เปาหมาย เชน โรคปากและเทาเปอยและโรคอ่ืนๆ ท่ีเปนอุปสรรค
ตอการคา 
 • สามารถเพ่ิมและรักษาตลาดการสงออก 
 • ใชเปนขอมูลในการเจรจาเพ่ือเปดตลาดสูกลุม
ประเทศเปาหมาย 
 • ลดความสูญเสียทั้งภายในฟารมและประเทศชาติ  
 

Compartment โดย สพญ.นพวรรณ บัวมีธูป ผูอำนวยการสวนโรคปศุสัตว สำนักควบคุมปองกันและบำบัดโรคสัตว 

 กรมปศุสัตวมีนโยบายการสรางพื้นท่ีปลอดโรคปาก

และเทาเปอยในภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อกำจัดโรคปากและเทาเปอยในภาคตะวันออก
ใหหมดไป เพื่อให OIE รับรองสถานภาพปลอดโรคปากและ
เทาเปอยในภาคตะวันออก และเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตปศุสัตว ผลิตภัณฑปศุสัตว เพ่ือการสงออกไปจำหนายยัง

ตางประเทศ โดยมีเปาหมายในการดำเนินการคือ 
 1. ไมมีสัตวแสดงอาการโรคปากและเทาเปอยใน
พื้นที่ตั้งแตป 2552 เปนตนไป 

 2. ในป 2554 เปนตนไป ไมพบโรคปากและเทาเปอย
จากการสุมตรวจซีรั่มสัตวในพื้นที่ 
 3. ในป 2555 ขอรับการประเมินรับรองสถานภาพ

ปลอดโรคปากและเทาเปอยโดยการฉีดวัคซีน 

 4. ในป 2556 ไดรับการรับรองสถานภาพปลอดโรค

ปากและเทาเปอยโดยการฉีดวัคซีนจาก OIE 
 สำหรับพื้นที่ดำเนินการจะอยูในจังหวัดนครนายก 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแกว และ
ตราด โดยแบงพ้ืนที่ดังกลาวออกเปน 2 สวน ไดแก พื้นที่ 
Control เรียกใหเขาใจงายๆ วา เปนพ้ืนที่ไขแดง จะพัฒนา

เปนพ้ืนที่ Free zone ตอไป โดยพ้ืนที่นี้จะตองมีการควบคุม
โรคอยางเขมงวด และอีกพ้ืนท่ีหน่ึงจะเปน Buffer zone หมายถึง
แนวกันชน หรืออาจเรียกวา ไขขาว ซึ่งเปนพื้นที่ที่ลอมรอบเขต

พื้นที่ไขแดงเอาไว เพื่อแยก free zone ออกจาก พื้นที่ทั่วไป 
ทั้งน้ีหากพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตรจะเห็นไดวา พื้นที่ดัง
กลาวมีความเหมาะสมในการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคปากและเทา

เปอยเปนอยางย่ิง เน่ืองจากดานเหนือติดเทือกเขาใหญ การ

¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ 
 • ใชระบบมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 • ควบคุมการระบาดของโรคโดยการควบคุมปจจัย
ที่เก่ียวของทั้งหมด ไดแก โรงงานอาหารสัตว สัตว บุคลากร 
โรงงานชำแหละ โรงงานแปรรูป เคร่ืองมือและอุปกรณ รวม
ถึงระบบการขนสง 
 • ควบคุมสภาพแวดลอมในการผลิต ตั้งแต
วัตถุดิบอาหารสัตวจนถึงอาหารสำเร็จรูปเพื่อการบริโภค 
 • กำหนดระบบการตรวจสอบยอนกลับของ 
ผลิตภัณฑ 
 

ย
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คมนาคมขนสงสัตวมีความยากลำบาก ทิศตะวันตกมีแมน้ำบาง
ประกงค่ัน ทิศใตติดอาวไทย สวนทิศตะวันออกท่ีติดประเทศ
กัมพูชาไดกำหนดสวนท่ีเปนพ้ืนท่ีกันชนไว และจากขอมูลการ
เคล่ือนยายสัตว ขณะน้ีประเทศไทยมีการสงออกโค กระบือ
และสุกรไปประเทศกัมพูชา จึงลดความเสี่ยงในการนำโรคเขา 
ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผานมา กรมปศุสัตวไดเชิญเจาหนาที่ OIE มา
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการดังกลาว ซึ่งเจาหนาที่ OIE 
ไดใหขอคิดเห็นวาโครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง แต
ขอใหเพิ่มการจัดทำ risk assessment ของโรคปากและเทา
เปอยในพื้นที่ดวย เพื่อเปนหลักฐาน ตลอดจนเพิ่มการเฝาระวัง
ทางอาการ ซึ่งในสวนของเกษตรกรรายยอย กรมปศุสัตวได
เพ่ิมเจาหนาที่ลงถึงระดับตำบลสำหรับติดตามเฝาระวังโรคทาง
อาการ สวนในฟารมมาตรฐานขอความรวมมือจากสัตวแพทย
ควบคุมฟารมในการรวมดำเนินการเฝาระวังโรคดวย 
สวนการประกาศ Compartment ปลอดโรคปากและเทาเปอย
นั้น OIE 2010ไดกำหนดเ ง่ือนไขเพ่ิมเติมจากเงื่อนไข 
Compartment ท่ัวไปดังน้ี Compartment ตองไมมีการระบาด
ของโรคปากและเทาเปอยและไมมีหลักฐานแสดงวามีการติด
เชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอยในระยะ12 เดือนที่ผานมา หาม
ใชวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย หรือไมมีการใชวัคซีน
โรคปากและเทาเปอยอยางนอย 12 เดือน การนำเขาสัตว 
น้ำเชื้อและตัวออน ดำเนินการตามที่ OIE กำหนด มีหลักฐาน
การเฝาระวังโรคตาม Article 8.5.42 ถึง 8.5.48 และมีระบบ
การตรวจสอบยอนกลับตาม Chapter 4.1 และ 4.2 อธิบาย
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของสัตวใน Compartment 
สำหรับเช้ือโรคปากและเทาเปอยไดและมีการรับรองจาก

Veterinary Authority วาไมมีโรคปากและเทาเปอยระบาดใน

พื้นที่ซึ่ง Compartment ตั้งอยูอยางนอย 3 เดือน 
 ในปจจุบัน ทางกรมปศุสัตว ไดกำหนดหลักเกณฑใน
การรับรองฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอยซึ่งประกอบดวย 
2 สวน คือสวนของฟารมปลอดโรค และสวนของพื้นที่รัศมี 5 
กิโลเมตรรอบฟารมปลอดโรค โดยในสวนของฟารมปลอดโรค
มีหลักเกณฑรับรอง 3 ประเด็น ไดแก 1. ดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (ฟารมตองผานการรับรองมาตรฐานฟารมของกรม
ปศุสัตว ตองมีคูมือการปองกันและควบคุมโรคปากและเทา
เปอยของฟารม และการใชน้ำยาฆาเช้ือที่มีประสิทธิภาพตอ
การทำลายเช้ือไวรัสโรคปากและเทาเปอย) 2. ดานการเฝา
ระวัง (ฟารมจะตองมีการสุมเก็บตัวอยางซีรั่ม กระจายทุกกลุม
สุกรที่มีอยูในฟารม ฟารมละ 90 ตัวอยาง ที่ความชุกรอยละ 5 
และความเช่ือม่ันรอยละ 99) 3. การรักษาสถานภาพปลอด
โรค (มีการสังเกตอาการปวยของสุกร ตองมีการตรวจทดสอบ
โรคครั้งแรกหลังจากไดรับการรับรอง 6 เดือน หลังจากนั้นใหมี
การตรวจทดสอบโรคปละ 1 คร้ัง นอกจากนี้การนำสุกรใหม
เขาฟารมตองมาจากฟารมที่ปลอดโรคในระดับเดียวกัน หรือ
มากกวาหรือสุกรตัวนั้นตองทดสอบโรค และใหผลลบ 2 ครั้ง 
ในระยะ เวลาหางกัน 2 สัปดาห ซ่ึงในระหวางรอผลการทดสอบ
โรคทั้ง 2 ครั้ง ใหกักแยกสัตวนั้นออกจากสัตวรวมฝูง) สำหรับ
การปองกันและเฝาระวังโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่แนว
กันชน รัศมี 5 กม. ของฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอยนั้น 
ในสวนของสัตวกีบคูในพื้นที่กันชนไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคปากและเทาเปอยใหไดครอบคลุมอยางนอยรอยละ 80 
ของประชากรสัตวกีบคู และ จะตองมีการเฝาระวังทางอาการ 
และ เฝาระวังทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กัน 
 

Compartment โดย น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ ผูประกอบการ ฟารมสุกรเกาพี่นองฟารม จ.ราชบุรี 

 ทิศทางการเล้ียงสุกรจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งมี

แนวโนมเปนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากข้ึน ฟารมจะมีขนาด
ใหญมากข้ึน ทุกคนจึงตองหันมามองเรื่องตนทุนที่ลดลงหรือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตใหสูงข้ึน สำหรับอุปสรรคที่พบ

กันมาตลอด ก็คืออัตราการตายที่สูง ราคาวัตถุดิบอาหารที่
เปลี่ยนแปลง ภาวะโรคตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผล
ใหเราตองมาชวยกันหามาตรการในการปองกัน (ระบบการ
ปองกันโรค) มากกวาการใชยารักษา สวนประโยชนของการทำ 
Compartment มีหลายอยาง เชน เปนการพิสูจนศักยภาพ
ของสัตวแพทยไทย ปญหาโรคภายในฟารมจะลดลง ตนทุน

การใชยาและเวชภัณฑก็จะลดลงได ทำใหสภาพคลองทางการ

เงินดีขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสรางระเบียบวินัยใหกับบุคลากร
ภายในฟารม และสุดทาย เปนการเพ่ิมโอกาสในการสงออก 
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค ภาพลักษณของประเทศไทย

ดีมากขึ้นไปอีก  
 สวนของอุปสรรคหรือขอเสนอแนะนั้น กลาวไววา 
ตองทำใหเกษตรกรหรือเจาของฟารมที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
ไดรับทราบขอมูลตางๆ และประโยชนที่ฟารมจะไดรับจากการ
ทำ Compartment เพื่อเปนแรงจูงใจในการทำระบบ นอกจาก

นี้ในทุกภาคสวนที่เก่ียวของ จะตองมีการทำอยางตอเนื่องและ
จริงจัง สุดทายไดฝากขอคิดเห็นไววา “ถาเรา ยังไมเร่ิมที่จะ
เดินหนานับหนึ่งในวันนี้ เราก็คงจะย่ำอยูกับที่ นับศูนยตอไป”   

จด
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Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÊØ¡Ã »‚ 2553 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ »‚ 2554 

´ŒÒ¹¡ÒÃ¼ÅÔμ 
 ป 2553 หากพิจารณาจากวงจรการผลิตสุกร ปนี้ปริมาณ
สุกรจะตองออกมาปริมาณมาก และราคาตองปรับลดลง แตมี
ความเสียหายเขามาเก่ียวของ โดยเฉพาะปญหาเร่ืองโรค ทำให
สถานการณเปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม ปริมาณการเลี้ยงมีการ
เพิ่มขึ้น 3-5 % เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
 

´ŒÒ¹μŒ¹·Ø¹ 
 ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไมเวน
แมแตประเทศไทย ทำใหเกิดความเสียหายทางดานการเกษตร 
สงผลใหปจจัยดานการผลิตอาหารสัตวขาดแคลน ประกอบกับ
ราคาน้ำมันท่ีปรับราคาสูงข้ึน กวา10 % สงผลใหตนทุนสูงข้ึน 
ประมาณ 3-5 %  
 

´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ 
 สำหรับป 2553 ปญหาเรื่องโรค ไมวาจะเปนโรคเดิม
หรือโรคใหมๆที่เกิดขึ้น ไดทำความเสียหายใหกับวงการเล้ียง
สุกร ไมวาจะเปนพื้นที่ ทางภาคอีสาน กลาง-ตะวันออก  
รวมทั้งภาคเหนือ และภาคใต  ก็ประสบปญหาดังกลาว ทำให
ปริมาณสุกรเพ่ิมขึ้นไมมาก 

 

ÃÒ¤ÒáÅÐá¹Çâ¹ŒÁ 
 จากขอมูลเบื้องตนทั้ง 3 ดาน ไมวาจะเปน ดานการ

ผลิต ตนทุน และสุขภาพ ลวนเปนปจจัยที่จะสงผลใหราคามี
การผันแปรไดตลอดเวลา  

 อยางไรก็ตาม ป 2554 คาดวากำไรในอุตสาหกรรม
การเล้ียงสุกร อาจมีแนวโนมลดลง ประมาณ 30 % แต
สถานการณอาจพลิกผันได ทายสุด ผูผลิตสุกรตองใหความ

สำคัญในเร่ืองระบบการปองกันโรค และการจัดการดานสุขภาพจะ
ไดมีภูมิคุมกัน สามารถตานทานกับอุปสรรคที่เขามาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  
 

 

¡ÃÐáÊ¢‹ÒÇ´ŒÒ¹ÊØ¡Ã áÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
• เดนมารคต้ังเปาลดการใช antibiotics ในสุกร 10% ภายในป 

2013 
• เดนมารคประกาศความพรอมตอขอหามการเล้ียงสุกรใน
คอกของ EU (ภายในป 2556 ) 

• UKFSA เสนอใหโรงฆาสัตวตองติดกลอง CCTV เพ่ือ
ตอตานการละเมิดสวัสดิภาพสัตว ซึ่งสมาคมผูแปรรูปเนื้อ
ของอังกฤษขอใหมาตรการนี้เปนแบบสมัครใจ เพราะการ
ละเมิดสวัสดิภาพสัตวมีสัดสวนนอยมาก 

• นิวซีแลนดกำลังแก ไขกฎหมายสวัสดิภาพสัตว โดยจะ
ยกเลิกการผลิตสัตวที่โหดราย เชนการเล้ียงไกในกรงตับ 
และการเล้ียงสุกรในคอก 

• Cargill เปด Cargill Sow Innovation Center ในมลรัฐ 
Kentucky เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพสัตวและสุขภาพของ
สุกร 

• กรรมมาธิการยุโรปเสนอ Ban เน้ือสัตวจากการ Clone 
ชั่วคราว ( 5 ป )หลัง EFSA และ NGO ขอใหพิจารณา
ดานสวัสดิภาพสัตวและจริยธรรม 

• APVMA ของสหรัฐประกาศยกเลิกการข้ึนทะเบียนยาฆา
แมลง Endosufan ซึ่งสรางมลพิษแกสิ่งแวดลอม 

• EA ของยุโรปรับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 
FSSC 22000 แลวโดยจะเร่ิมใช 1 ม.ค. 2011 ทั้งนี้ 
ออสเตรเลีย สหรัฐ และแคนาดา ไดยอมรับมาตรฐานนี้
แลว 

• คณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐ อนุมัติราง
กฎหมายเพ่ิมโทษแกบริษัทหรือบุคคลที่ละเมิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือแกปญหาสินคามีส่ิงปนเปอน 

โดยจะเพิ่มโทษอาญาจาก 3 ปในปจจุบันเปน 10 ป 
• DEFRA ตั้งเปาออก Code of Practice ดานการติดฉลาก
แสดงประเทศแหลงกำเนิด (COOL) แบบสมัครใจภายใน
ปลายเดือน พ.ย.นี้ โดยจะครอบคลุมเนื้อสัตว นม และไข 

• กลุมผูผลิตอาหารของสหรัฐคัดคานนโยบายเชื้อเพลิง E 15 
ของ EPA เพราะจะทำใหขาวโพดมีราคาแพงข้ึน สงผลให
ราคาเนื้อสัตวสูงตามไปดวย 

• ภัตตาคารในกรุง Canberra ถูกปรับ 1,500 ดอลลารและ
ถูกสั่งปดหลังพบวามีการทำอาหารบริเวณที่จอดรถหลังราน 

Source: Trade Watch, Consumer Watch 
 

ÊÃØ»¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ´ŒÒ¹ÊØ¡ÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
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à¤Ã×èÍ§»ÃØ§ 
1. เนื้อหมูสับละเอียด 400 กรัม 
2. ขาวคั่ว 2 ชอนโตะ 
3. พริกขี้หนูปน 2 ชอนโตะ 
4. น้ำปลา 5 ชอนโตะ 
5. น้ำมะนาว 3 ชอนโตะ 
6. ตนหอมซอย 1/

4
 ถวยตวง 

7. ผักชีฝรั่งซอย 1/
4
 ถวยตวง 

8. หอมแดงซอย 1/
4
 ถวยตวง 

9. ผักชีซอย 1/
4
 ถวยตวง 

10. แปงสาลี 1 ชอนโตะ 
11. น้ำมันพืชสำหรับทอด 6 ถวยตวง 
12. ผักสด ตามตองการ 
 
ÇÔ¸Õ·Ó 
 1. ผสมหมูสับ ขาวค่ัว พริกข้ีหนูปน น้ำปลา น้ำ
มะนาว ตนหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย หอมแดงซอย ผักชี
ซอย และแปงสาลีใหเขากัน มีลักษณะเหนียวจับตัวกัน
เล็กนอย 

 2. ปนเคร่ืองลาบที่ผสมไวแลวใหมีขนาดช้ินพอ
คำคลายๆ ทอดมัน 

 3. นำกระทะต้ังไฟ ใสน้ำมันใหรอน นำลาบหมูที่
ปนไวแลวลงไปใหทอดใหเหลืองกรอบ ตักออกสะเด็ด
น้ำมันบนกระดาษซับไขมัน จัดใสจานเสิรฟพรอมผักสด 
 

àÁ¹ÙÍÒËÒÃ¨Ò¡à¹×éÍËÁÙ 

☺ ☺
☺ 
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ÅÒºËÁÙ·Í´ 

à¤Åç´ÅÑº 
 - หากใสแปงสาลีมากเกินไป ซึ่งเราใสเพื่อใหสวนผสมเกาะกัน เวลาทอดลาบทอด ก็จะทำใหเนื้อของลาบ
มีรสชาดเหมือนแปง และไมไดมีลักษณะที่แทจริงของเนื้อลาบ เพราะฉะน้ันอยาใสแปงสาลีมากเกินไป แตหาก

ไมใสแปงเลย ก็จะไมเกาะตัวกัน และแตกเวลาทอด 
 - การใชไฟเวลาทอดนั้นเปนเรื่องสำคัญ ถาไฟแรงเกินไปหมูขางนอกก็จะไหม แตขางในก็ยังไมสุก 
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สมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย 
หอง 0835 ตึก 60 ป คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2218-9526 
www.tsva.or.th, E-mail : tsva2545@gmail.com 

ผูจัดพิมพ : เจ.พี.บิซิเนส ฟอรม โทร. 084-163-3116 
jp_bform@hotmail.com 

 ภาพงานเสวนา
วิชาการ เรื่อง 

Comparment ในสุกร
ทำไดจริงหรือ วันที่ 4 

พฤศจิกายน 2553 ณ หอง 
Jupiter 12-13, 

Challenger Hall อิมแพค 
เมืองทองธานี 
(งาน ICVS) 

 ภาพแสดงความยินดีกับ น.สพ. ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ รอง
อธิบดีกรมปศุสัตว วันท่ี 21 กันยายน 2553 ณ กรมปศุสัตว กทม.  
ในโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับ 10) สำนักงาน ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 

 »ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 

 ภาพงาน 
ประชุมวิชาการ 
IPVS DIGEST 
2010 วันที่ 3 
กันยายน 2553 
ณ โรงแรมรามา
การเดนส กทม. 
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