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สวัสดีครับ สมาชิกทุกๆ คน เปนยังไงบางครับกับ
ฉบับเปดตัวคณะกรรมการชุดใหม หวังวาคงจะคุนเคยกัน
ไดบางไมมากก็นอย โดยเฉพาะทานนายกสมาคม
สำหรับเนื้อหาภายในฉบับนี้ มีเรื่องราวใหตามกัน
อยางจุใจ คุมคาการติดตาม อาทิเชน บทสัมภาษณทาน
นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ สรุปบทความวิชาการ
เรื่อง PRRS สายพันธุจีน ในงาน IPVS Digest 2010
ที่ผานมาและที่สดๆ รอนๆ ไดแกงานเสวนาของสมาคมฯ
ที่จัดในงาน ICVS เรื่อง Comparment ในสุกรทำไดจริง
หรือรวมทั้งภาพกิจกรรมตางๆ ใหสมาชิกได Update กัน
สุ ด ท า ย อย า ลื ม นะครั บ ช ว งวั น ที่ 7-9 มี น าคม
2554 สมาชิกทุกทานมีนัดกับ APVS 2011 (5th Asian
Pig Veterinary Society Congress) กอนจากกันในฉบับนี้
(ฉบั บ ส ง ท า ยป 2 553) ขอให ทุ ก คน มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง
ไวพบกันใหม ตนปหนา 2554
น.สพ.วิลาส วิบูลยศิริกุล

สัมภาษณ นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ
ความรูเรื่อง PRRS สายพันธุจีน
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การเสวนา เรื่อง Compartment ในสุกรทำไดจริงหรือ (งาน ICVS) 7-9
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สรุปความเคลื่อนไหวดานสุกร และผูบริโภค
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เมนูอาหารจากเนื้อหมู
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ส.ค.ส. 2554 จากสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
ประมวลภาพกิจกรรม
และ ประมวลภาพกจกรรม
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คุณสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ 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 ไดชวยเหลือสมาชิกสมาคมผูเลี้ยงสุกร
แหงชาติอยางไรบาง? “มีการดูแลในเรื่องของราคาสุกรหนาฟารมใหมีเสถียรภาพ
ดีบางไมดีบางขึ้นกับชวงจังหวะที่เกิดจากความตองการของ
ตลาด แตทางสมาคมฯ ก็มีการหารือกับกรมการคาภายในมา
ตลอด ทั้งราคาสุกรมีชีวิตหนาฟารม และราคาขายปลีกใน
ตลาดสด เพื่ อ ให ผู เ ลี้ ย งสุ ก ร และผู ค า ปลี ก ในตลาดมี ก ำไร
อยูได”
ทานนายก คิดวากิจกรรมที่ทางสมาคมฯ ไดผลักดัน
และคาดวาจะดำเนินการใหสำเร็จลุลวงคือ “การเจรจาตอรอง
เรื่องภาษีนำเขากากถั่วเหลือง ตองเปน 0 % ในปหนาให ได
เพื่อจะไดลดตนทุนใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงฯ และผูบริโภคจะได
บริโภคเนื้อสุกรชำแหละในราคาที่ไมสูงมากนัก และเรื่องของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ ซึ่งปจจุบันผานการพิจารณาทั้งสอง
สภาไปแลว อยูระหวางจัดตั้งศูนยอำนวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเกษตรแหงชาติ โดยสมาชิกจะมี 82 คน จาก 76 จังหวัด
และตัวแทนองคกรการเกษตร 16 คน โดยในสวนขององคกร
การเกษตรจะมีการพิจารณาคุณสมบัติโดยกระทรวงเกษตร
เพื่อใหขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกสภาการเกษตร และผานขั้นตอน
การเลือกตั้งตอไป ซึ่งสภาเกษตรฯ นี้ผูแทนจากเกษตรกรทุก
สาขาอาชีพมารวมกันทำงาน จะไดชวยผลักดันในสินคาอาชีพ
ของตัวเองใหมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยมีรัฐชวยพัฒนาและ
หาตลาดเพือ่ ชวยเหลือเกษตรกรภายในประเทศ ซึง่ ทางสมาคมฯ
กำลังรางนโยบายและความตองการเพื่อชวยเหลือพี่นองชาว
ปศุสัตวทั้งหมด”

ทานคิดวากิจกรรมที่ทางสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ
และทางสมาคมสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกรไทย สามารถ
ผลักดันใหบรรลุเปาหมายรวมกันอยางไร “ปจจุบันประเทศไทย
มีจุดแข็งดานการพัฒนาการเลี้ยงสัตว ซึ่งอยูในระดับแนวหนา
ของโลก แตมีจุดออนในเรื่องการควบคุมโรคระบาด ซึ่งเปน
เรื่องที่ทางคูแขงใชโจมตีเรา และคูคารังเกียจในการนำเขาสุกร
จากไทย ในอนาคตนัน้ ผมคิดวาทางสมาคมสัตวแพทยผคู วบคุม
ฟารมสุกรไทย นาจะมีบทบาทเรื่องของฟารมปลอดโรคปากเทา
เปอย และโรคที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งเปนโรคที่ทางคูคาของเราตั้งแง
กีดกันทางการคากับไทย ทางภาครัฐก็ตองมีมาตรการในการ
ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค โดยตองรวมมือ
กันหลายฝายที่เกี่ยวของซึ่งสมาคมผูเลี้ยงฯยินดีเปนตัวกลางใน
การประสานงานระหวางผูเ ลีย้ งสุกร สมาคมสัตวแพทยผคู วบคุมฯ
และกรมปศุสัตว เพื่อความสำเร็จรวมกันในอนาคต”
อยากฝากอะไรใหกับผูที่เกี่ยวของกับปศุสัตวไทย “ตอนนี้
ราคาสุกรหนาฟารมลดลงเพราะหลายปจจัยแตสมาคมฯ อยาก
ขอความรวมมือในเรื่องการใชสารเรงเนื้อแดงในฟารมบาง
ฟารม และมีผปู ระกอบการบางคนทีเ่ ห็นประโยชนเพียงเล็กนอย
แตทำลายธุรกิจสุกร ทำลายเกษตรกรรายยอย ตองตระหนัก
ถึ ง ประเทศชาติ เ ป น หลั ก ขอขอบคุ ณ สมาคมสั ต วแพทย ผู ฯ
ที่เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเพื่อทำใหวงการเลี้ยงสุกร
ของพวกเราไดปรับตัว และพัฒนาการเลี้ยงใหมีความมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป”
จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
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โ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดย
ใในงาน IPVS Digest เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 โรงแรมรามาการเดน

จากการพบโรค PRRS สายพันธุจีน (chinese strain) ในสุกรระดับชาวบาน ที่จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ที่อยู ใกลเคียงในชวงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา
ซึ่งมีการตายของแมสุกร และสุกรขุนรวม 700 ตัว ผมไดเสนอกับกรมปศุสัตวใหมีการตรวจสอบเชิงรุก
วามีการแพรระบาด ออกไปสูฟารมสุกร มากนอยเพียงใด ซึ่งตามหลักวิชาการแลวนาจะมีการแพรออก
ไปพอสมควร การเกิดโรคคาดวา เกิดจากการลักลอบซื้อสุกรจากประเทศลาว ซึ่งกำลังเกิดการระบาด
ของโรคนี้ เขามาเลี้ยงโดยรูเทาไมถึงการณ ที่สำคัญพื้นฐานเดิมของสุกรทางภาคอีสาน สวนใหญจะเปน
ฟารมสุกรปด มีขนาดฝูงเล็ก และมีการติดเชื้อไวรัส PRRS ต่ำจนแทบจะไมมีภูมิคุมกันหลงเหลืออยู
สิ่งที่นาเปนหวงคือ ถามีการติดเชื้อไวรัส PRRS ในฝูงสุกร ไมวาจะเปนสายพันธุเดิมที่มี ในประเทศ
หรือสายพันธุจีน ซึ่งจัดอยูในสายพันธุอเมริกัน (US strain) ที่คอนขางรุนแรง รวมถึงการใหวัคซีน
PRRS เชื้อเปน ในฝูงสุกรที่ไมมีภูมิคุมกันที่ดีพอตอ PRRS ก็จะทำใหสุกรปวยจากโรคแทรกซอนในชวง
ติดเชื้อไวรัส PRRS ได โดยเฉพาะชวงฤดูฝนซึ่งน้ำมีโอกาสสูงที่จะปนเปอนดวยเชื้อ E. coli และจุลชีพ
อื่นๆ
มีตัวอยางความเสียหายจากการติดเชื้อไวรัส PRRS ในฝูงสุกรที่ ไมมีภูมิคุมกันตอ PRRS
ที่เกิดจากการนำสุกรสองสายจากฟารมที่ปลอดโรค PRRS และ Mycoplasma hyopneumoniae
(Minimized Disease: MD farm) เขาทดแทนฝูงสุกรในฟารมที่มีโรค PRRS (แตมีการผลิตในลักษณะ
PRRS- stable) โดยการคลุกกับแมสุกรปลดทิ้ง พบวาสุกรปลอดโรค PRRS ที่นำไปคลุกเกิดการตาย
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ภาพที่ 1 แสดงภาวะ toxemia ที่คอนขางรุนแรง ในแมสุกรที่
ติดเชื้อไวรัส PRRS ในขณะที่น้ำกินปนเปอนดวยเชื้อ E. coli
ซึ่งถือเปนปจจัยเสี่ยงที่สำคัญในฟารมที่ติด PRRS

เกือบ 50% จากการติดเชื้อแทรกซอนดวย Streptococcus
suis และ Pasteurella multocida ชวงการติด PRRS ปญหา
ดังกลาวในภายหลังสามารถแก ไขไดโดยการใหวัคซีนเชื้อตาย
ประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อปรับสภาพภูมิคุมกันในสุกรปลอดโรค
เหลานั้น กอนนำขารวมฝูงโดยไมเกิดความเสียหาย และฝูงยัง
คงใหการผลิตที่ดีตอไปไดดวยการคงสภาพ PRRS-stable
ตอไป
การใหวัคซีน PRRS สายพันธุ US หรือสายพันธุ EU
มี ร ายงานว า สามารถให Cross Protection กั บ PRRS
สายพันธุจีนไดระดับหนึ่ง ซึ่งการลดความเสียหาย หรืออัตรา
การปวยในกรณีติดโรค PRRS ก็คือการควบคุมโรคแทรกซอน
ซึ่งสัตวแพทยผูควบคุมฟารมตองชวยกันใหความรูรื่องการให
วัคซีนที่ถูกตอง โดยเฉพาะวัคซีน PRRS ที่มีการลักลอบนำเขา
จากประเทศจี น อาจเกิ ด การปนเป อ นเชื้ อ ไวรั ส PRRS
สายพันธุจ นี หรือไวรัสโรคชนิดอืน่ ๆ และกอใหเกิดความเสียหาย
อย า งหนั ก จากโรคแทรกซ อ น โดยเฉพาะจากเชื้ อ E. coli
ที่มีรายงานการกระตุนการสราง cytokine สูงขึ้นถึง 3 เทาเมื่อ
เทียบกับการติด PRRS เพียงอยางเดียว มีผลทำใหปอดอักเสบ
อยางรุนแรง ทำใหสุกรปวยและและเสียหายอยางหนัก

ภาพที่ 3 แสดงการอักเสบอยางรุนแรงของปอดที่เกิดจากการ
ติดไวรัส PRRS รวมกับแบคทีเรียแทรกซอน ที่เปนสาเหตุการ
ตาย ที่ ส ำคั ญ ได แ ก Mycoplasma hyopneumoniae,
Streptococcus spp. และ E. coli
ภาพที่ 2 การแทงลูกระยะทายของแมสุกร จัดเปนลักษณะ
เดนอันหนึ่งในกลุมอาการปวยดวยโรค PRRS ในแมสุกร
จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
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โโดย ศ.น.สพ.ดร.รุงโรจน ธนาวงษนุเวช
คคณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ใในงาน IPVS Digest เมือ่ วันที่ 2 กันยายน 2553
โโรงแรมรามาการเดน

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
ที่ มี ต น กำเนิ ด มาจากวั ค ซี น ทั้ ง สายพั น ธุ US และ EU ซึ่ ง
สอดคลองกับรายงานที่วาไวรัสวัคซีนสามารถ Shedding จาก
สุกรที่ไดรับวัคซีนและติดตอไปยังสุกรที่ไมไดทำวัคซีนไดถาไม
มีการควบคุมที่ดี และจากการศึกษาจนถึงป 2009 ยังไมพบ
PRRS สายพันธุจีนในประเทศไทย
รายงาน Case สุ ก รป ว ยช ว งต น เดื อ นกรกฎาคม
2553 ทางหองปฏิบัติการไดรับตัวอยางสุกรปวย จากจังหวัด
หนองคาย ซึง่ เปนสุกรชาวบาน พบแมสกุ รและสุกรขุนมีอาการตัว
แดง มีไข นอนสุม สุกรตายพบพยาธิตัวกลมออกมาที่จมูกสุกร
ขุน อาการตัวแดงเกิดจากภาวะช็อค Bacteremia และพบ
รอยโรคมามโต ภาวะ Septic shock ปอดพบ Fibrin จาก
อาการและรอยโรคดังกลาวแสดงใหเห็นวาสุกรมีการติดเชือ้ โรค
แทรกซอน รายงานผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารพบ 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 จากรายงานนี้
บอกใหทราบวา PRRS สายพันธุจีน ไดเขามาสูประเทศไทย
แลว และทางกรมปศุสัตวไดวางมาตรการกำจัดโรค PRRS
สายพันธุจีน ออกจากบริเวณที่มีโรคระบาด โดยการทำลาย
และควบคุมการเคลือ่ นยายสัตว รวมถึงการปฏิบตั อิ ยางเขมงวด
ตอระบบการปองกันทางชีวภาพ เพราะไวรัสสามารถแฝงตัว
อยูในสุกรหรือพาหนะที่ใชขนสงสุกรได
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนำไวรัส PRRS สาย
พันธุจีน จากประเทศเวียดนามไปทดลองที่ CDC โดยใชเนื้อ
เยื่อบดแลวฉีดเขาสุกร SPF พบวาสุกรปวยและตายจากการ
ติดเชื้อรวมที่ปนเปอนในเนื้อเยื่อ แตถาฉีดไวรัสที่ทำใหบริสุทธิ์
อยางเดียว (Plaque Purified) พบวาสุกรปวย มีไข แตไมตาย
จุดสำคัญคือเชือ้ ไวรัส PRRS สายพันธุท ร่ี นุ แรง จะไปทำอันตราย
ตอ Macrophage ทีเ่ ปนระบบภูมคิ ุมกันของรางกาย โดยความ
เสียหายจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของตัวเชื้อ ถาเชื้อมีความ
รุนแรงมาก ก็จะพบความเสียหายมากตอระบบภูมิคุมกันของ
รางกาย และทำใหเกิดโรคแทรกซอนตามมาไดเร็ว
การพบไวรัส PRRS สายพันธุจีนในประเทศไทย มี
ทางเลือกในการปฏิบตั อิ ยู 2 แนวทาง คือ จะอยูร ว มกับเชือ้ สาย
พันธุใ หม หรือจะกำจัดเชือ้ ดังกลาวใหหมดไป ซึง่ การแพรระบาด
ของเชื้อโดยปกติแลวมากับคน สัตว หรือสิ่งของ โดยเชื้อไวรัส
PRRS เปนไวรัสที่ไมคอยทนตอสภาพแวดลอม ดังนั้นการแพร
ระบาดจะตองมีสง่ิ มีชวี ติ พาเขามาสูฟ ารมสุกร จากการบกพรอง
ของระบบปองกันทางชีวภาพ แตถาเกิดการแพรของโรคดัง
กลาวเขาสูฝูงสุกรในฟารม โดยทั่วไปสุกรจะแสดงอาการปวย
และตายตามที่ ไดกลาวมาแลว อยางไรก็ตามในฟารมที่มีการ
จัดการที่ดี สุกรอาจไมแสดงอาการทางคลินิกใหเห็นเดนชัด ถา
สงสัยวาสุกรปวยจากไวรัส PRRS สายพันธุจีน ผูเกี่ยวของทุก
ฝายตองมีวินัยในการสงตรวจเพื่อยืนยันการเกิดโรคและยับยั้ง
การแพรกระจายของโรคใหทนั ทวงที ทัง้ นีต้ อ งมีความรับผิดชอบ
ในการควบคุมและกำจัดโรครวมกัน งดการเคลื่อนยายสุกร
ตายหรือสุกรปวย ไมใหโรคแพรกระจายไปสูท อ่ี น่ื ทัง้ นีส้ ตั วแพทย
ผูควบคุมฟารมสุกรจะตองใหความรูแกเกษตร เจาของฟารม
และผูเ กีย่ วของ ใหเกิดความตระหนักและรับผิดชอบตอสวนรวม
รวมกัน เพื่อผลประโยชนสูงสุดของประเทศชาติ
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คุณสุรชัย สุทธิธรรม
(ผูดำเนินรายการ)

น.สพ.บุญเพ็ง
สันติวัฒนธรรม

สพญ.นพวรรณ
บัวมีธูป

น.สพ.วีระเดช
โพธาคณาพงศ

Compartmentalisation โดย น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม นายกสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการสงออก
คำนิยามของ Compartmentalisation โดย OIE
หมายถึง กลุมประชากรสัตวจำนวนหนึ่งกลุมหรือมากกวา ที่อยู
ภายใตระบบการบริหารจัดการดาน Biosecurity รวมกัน เพื่อ
จุดประสงคในการควบคุมโรคใดโรคหนึง่ หรือหลายโรค ทีก่ ำหนด
ขึน้ ซึง่ จะตองมีการตรวจติดตามโรค (Surveillance) การควบคุม
โรค (Disease Control) และมาตรการทางดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosecurity) ทั้งนี้เพื่อจุดประสงคทางการคา
ระหวางประเทศ
Compartmentalisation จึงไม ไดเปนแนวความคิด
ใหมสำหรับสัตวแพทย เนื่องจาก Biosecurity เปนหลักการที่
ถูกใชมาเปนเวลานานแลวในโปรแกรมการควบคุมโรคในฟารม
สัตวเลี้ยง
Compartmentalisation ที่กำหนดขึ้นโดยองคกรโรค
ระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE) มีประวัติดังนี้
• ป 2547 ประกาศแนวความคิดเรื่องการควบคุม
โรคดวยระบบ Compartment เนื่องจากเกิดโรคไขหวัดนก
ระบาดเมื่อปลายป 2546

• ป 2551 ประกาศ Compartment ใน
Terrestrial Animal Health Code เปนครั้งแรก
• ป 2552 กำหนดรายละเอียดตางๆ เพิ่มเติมและ
ประกาศระเบียบ Application of Compartmentalisation
• ป จ จุ บั น OIE ได ป ระกาศใช Compartment
สำหรับสัตวปก และสุกร และจะประกาศใชในสัตวอนื่ เพิม่ มากขึน้

¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μãªŒá¹Ç¤Ô´ Compartment
การกำหนดมาตรการจัดการตองคำนึงถึงเรื่องตอไปนี้
1. การจัดการดานปจจัยทางสภาพแวดลอม
2. การจัดการดานความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
3. การเฝาระวังและควบคุมโรคในฟารมและพื้นที่
กันชน
4. การติดตามโรค (Surveillance)
5. การตรวจยอนกลับ (Traceability)
6. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
จด
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ผังแสดงความสัมพันธขององคประกอบใน
Compartment

¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÒμÃ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ
• ใชระบบมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
• ควบคุมการระบาดของโรคโดยการควบคุมปจจัย
ที่เกี่ยวของทั้งหมด ไดแก โรงงานอาหารสัตว สัตว บุคลากร
โรงงานชำแหละ โรงงานแปรรูป เครื่องมือและอุปกรณ รวม
ถึงระบบการขนสง
• ควบคุ ม สภาพแวดล อ มในการผลิ ต ตั้ ง แต
วัตถุดิบอาหารสัตวจนถึงอาหารสำเร็จรูปเพื่อการบริโภค
• กำหนดระบบการตรวจสอบย อ นกลั บ ของ
ผลิตภัณฑ

º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¡Ñº
Compartmentalisation
• จั ด ทำมาตรการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
(Biosecurity)
• จัดทำระบบบริหารจัดการ Compartment ในรูป
แบบเอกสาร
• ฝกอบรมทีมงานตลอดจนพนักงานที่เกี่ยวของ
ทัง้ หมดใหมคี วามรูแ ละสามารถนำไปปฏิบตั งิ านไดตามเปาหมาย
• สอดสองภาวะโรคระบาด
• ประสานงานและรายงานภาวะโรคตอภาครัฐบาล
อยางทันทวงที
• ใหความรวมมือในเรื่องการกำจัดและควบคุมโรค
ไมวาจะเปนการทำลายสัตวปวยและรวมมือในการควบคุมการ
เคลื่อนยายสัตว
• รวมกับรัฐบาลและประสานงานในการวางระบบ
การเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

»ÃÐâÂª¹¢Í§ Compartmentalisation
• ใช เ ป น มาตรการในการควบคุ ม โรคที่ อ ยู ใ น
เปาหมาย เชน โรคปากและเทาเปอ ยและโรคอืน่ ๆ ทีเ่ ปนอุปสรรค
ตอการคา
• สามารถเพิ่มและรักษาตลาดการสงออก
• ใชเปนขอมูลในการเจรจาเพื่อเปดตลาดสูกลุม
ประเทศเปาหมาย
• ลดความสูญเสียทั้งภายในฟารมและประเทศชาติ

Compartment โดย สพญ.นพวรรณ บัวมีธูป ผูอำนวยการสวนโรคปศุสัตว สำนักควบคุมปองกันและบำบัดโรคสัตว
กรมปศุสัตวมีนโยบายการสรางพื้นที่ปลอดโรคปาก
และเท า เป อ ยในภาคตะวั น ออกของประเทศไทย ซึ่ ง มี
วัตถุประสงคเพื่อกำจัดโรคปากและเทาเปอยในภาคตะวันออก
ใหหมดไป เพื่อให OIE รับรองสถานภาพปลอดโรคปากและ
เทาเปอยในภาคตะวันออก และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตปศุสัตว ผลิตภัณฑปศุสัตว เพื่อการสงออกไปจำหนายยัง
ตางประเทศ โดยมีเปาหมายในการดำเนินการคือ
1. ไม มี สั ต ว แ สดงอาการโรคปากและเท า เป อ ยใน
พื้นที่ตั้งแตป 2552 เปนตนไป
2. ในป 2554 เปนตนไป ไมพบโรคปากและเทาเปอย
จากการสุมตรวจซีรั่มสัตวในพื้นที่
3. ในป 2555 ขอรับการประเมินรับรองสถานภาพ
ปลอดโรคปากและเทาเปอยโดยการฉีดวัคซีน
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4. ในป 2556 ไดรับการรับรองสถานภาพปลอดโรค
ปากและเทาเปอยโดยการฉีดวัคซีนจาก OIE
สำหรั บ พื้ น ที่ ด ำเนิ น การจะอยู ใ นจั ง หวั ด นครนายก
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี สระแกว และ
ตราด โดยแบงพื้นที่ดังกลาวออกเปน 2 สวน ไดแก พื้นที่
Control เรียกใหเขาใจงายๆ วา เปนพื้นที่ไขแดง จะพัฒนา
เปนพื้นที่ Free zone ตอไป โดยพื้นที่นี้จะตองมีการควบคุม
โรคอยางเขมงวด และอีกพืน้ ทีห่ นึง่ จะเปน Buffer zone หมายถึง
แนวกันชน หรืออาจเรียกวา ไขขาว ซึ่งเปนพื้นที่ที่ลอมรอบเขต
พื้นที่ไขแดงเอาไว เพื่อแยก free zone ออกจาก พื้นที่ทั่วไป
ทั้งนี้หากพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตรจะเห็นไดวา พื้นที่ดัง
กลาวมีความเหมาะสมในการจัดทำพื้นที่ปลอดโรคปากและเทา
เปอยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากดานเหนือติดเทือกเขาใหญ การ
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คมนาคมขนสงสัตวมีความยากลำบาก ทิศตะวันตกมีแมน้ำบาง
ประกงคั่น ทิศใตติดอาวไทย สวนทิศตะวันออกที่ติดประเทศ
กัมพูชาไดกำหนดสวนที่เปนพื้นที่กันชนไว และจากขอมูลการ
เคลื่อนยายสัตว ขณะนี้ประเทศไทยมีการสงออกโค กระบือ
และสุกรไปประเทศกัมพูชา จึงลดความเสี่ยงในการนำโรคเขา
ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผานมา กรมปศุสัตวไดเชิญเจาหนาที่ OIE มา
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการดังกลาว ซึ่งเจาหนาที่ OIE
ไดใหขอคิดเห็นวาโครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง แต
ขอใหเพิ่มการจัดทำ risk assessment ของโรคปากและเทา
เปอยในพื้นที่ดวย เพื่อเปนหลักฐาน ตลอดจนเพิ่มการเฝาระวัง
ทางอาการ ซึ่งในสวนของเกษตรกรรายยอย กรมปศุสัตวได
เพิ่มเจาหนาที่ลงถึงระดับตำบลสำหรับติดตามเฝาระวังโรคทาง
อาการ สวนในฟารมมาตรฐานขอความรวมมือจากสัตวแพทย
ควบคุมฟารมในการรวมดำเนินการเฝาระวังโรคดวย
สวนการประกาศ Compartment ปลอดโรคปากและเทาเปอย
นั้ น OIE 2010ได ก ำหนดเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม จากเงื่ อ นไข
Compartment ทัว่ ไปดังนี้ Compartment ตองไมมกี ารระบาด
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
สำหรั บ เชื้ อ โรคปากและเท า เป อ ยได แ ละมี ก ารรั บ รองจาก
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 และการใชน้ำยาฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพตอ
การทำลายเชื้อไวรัสโรคปากและเทาเปอย) 2. ดานการเฝา
ระวัง (ฟารมจะตองมีการสุมเก็บตัวอยางซีรั่ม กระจายทุกกลุม
สุกรที่มีอยูในฟารม ฟารมละ 90 ตัวอยาง ที่ความชุกรอยละ 5
และความเชื่อมั่นรอยละ 99) 3. การรักษาสถานภาพปลอด
โรค (มีการสังเกตอาการปวยของสุกร ตองมีการตรวจทดสอบ
โรคครั้งแรกหลังจากไดรับการรับรอง 6 เดือน หลังจากนั้นใหมี
การตรวจทดสอบโรคปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้การนำสุกรใหม
เขาฟารมตองมาจากฟารมที่ปลอดโรคในระดับเดียวกัน หรือ
มากกวาหรือสุกรตัวนั้นตองทดสอบโรค และใหผลลบ 2 ครั้ง
ในระยะ เวลาหางกัน 2 สัปดาห ซึง่ ในระหวางรอผลการทดสอบ
โรคทั้ง 2 ครั้ง ใหกักแยกสัตวนั้นออกจากสัตวรวมฝูง) สำหรับ
การปองกันและเฝาระวังโรคปากและเทาเปอยในพื้นที่แนว
กันชน รัศมี 5 กม. ของฟารมปลอดโรคปากและเทาเปอยนั้น
ในสวนของสัตวกีบคู ในพื้นที่กันชนไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคปากและเทาเปอยให ไดครอบคลุมอยางนอยรอยละ 80
ของประชากรสัตวกีบคู และ จะตองมีการเฝาระวังทางอาการ
และ เฝาระวังทางหองปฏิบัติการอยางตอเนื่องไปพรอมๆ กัน

Compartment โดย น.สพ.วีระเดช โพธาคณาพงศ ผูประกอบการ ฟารมสุกรเกาพี่นองฟารม จ.ราชบุรี
ทิ ศ ทางการเลี้ ย งสุ ก รจากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ซึ่ ง มี
แนวโนมเปนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น ฟารมจะมีขนาด
ใหญมากขึ้น ทุกคนจึงตองหันมามองเรื่องตนทุนที่ลดลงหรือ
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น 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 เปนการเพิ่มโอกาสในการสงออก
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค ภาพลักษณของประเทศไทย
ดีมากขึ้นไปอีก
สวนของอุปสรรคหรือขอเสนอแนะนั้น กลาวไววา
ตองทำใหเกษตรกรหรือเจาของฟารมที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
ไดรับทราบขอมูลตางๆ และประโยชนที่ฟารมจะไดรับจากการ
ทำ Compartment เพื่อเปนแรงจูงใจในการทำระบบ นอกจาก
นี้ในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ จะตองมีการทำอยางตอเนื่องและ
จริงจัง สุดทายไดฝากขอคิดเห็นไววา “ถาเรา ยังไมเริ่มที่จะ
เดินหนานับหนึ่งในวันนี้ เราก็คงจะย่ำอยูกับที่ นับศูนยตอไป”
จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
จด
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• เดนมารคตัง้ เปาลดการใช antibiotics ในสุกร 10% ภายในป
ป 2553 หากพิจารณาจากวงจรการผลิตสุกร ปนี้ปริมาณ 2013
สุกรจะตองออกมาปริมาณมาก และราคาตองปรับลดลง แตมี • เดนมารคประกาศความพรอมตอขอหามการเลี้ยงสุกรใน
คอกของ EU (ภายในป 2556 )
ความเสียหายเขามาเกีย่ วของ โดยเฉพาะปญหาเรือ่ งโรค ทำให
สถานการณเปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม ปริมาณการเลี้ยงมีการ • UKFSA เสนอใหโ รงฆา สั ต ว ตอ งติด กล อ ง CCTV เพื่อ
ตอตานการละเมิดสวัสดิภาพสัตว ซึ่งสมาคมผูแปรรูปเนื้อ
เพิ่มขึ้น 3-5 % เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ของอังกฤษขอใหมาตรการนี้เปนแบบสมัครใจ เพราะการ
ละเมิดสวัสดิภาพสัตวมีสัดสวนนอยมาก
´ŒÒ¹μŒ¹·Ø¹
ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไมเวน • นิ ว ซี แ ลนด ก ำลั ง แก ไ ขกฎหมายสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว โดยจะ
ยกเลิกการผลิตสัตวที่โหดราย เชนการเลี้ยงไก ในกรงตับ
แมแตประเทศไทย ทำใหเกิดความเสียหายทางดานการเกษตร
และการเลี้ยงสุกรในคอก
สงผลใหปจจัยดานการผลิตอาหารสัตวขาดแคลน ประกอบกับ
ราคาน้ำมันที่ปรับราคาสูงขึ้น กวา10 % สงผลใหตนทุนสูงขึ้น • Cargill เปด Cargill Sow Innovation Center ในมลรัฐ
Kentucky เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพสัตวและสุขภาพของ
ประมาณ 3-5 %
สุกร
• กรรมมาธิการยุโรปเสนอ Ban เนื้อสัตวจากการ Clone
´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
ชั่วคราว ( 5 ป )หลัง EFSA และ NGO ขอใหพิจารณา
สำหรับป 2553 ปญหาเรื่องโรค ไมวาจะเปนโรคเดิม
ดานสวัสดิภาพสัตวและจริยธรรม
หรือโรคใหมๆที่เกิดขึ้น ไดทำความเสียหายใหกับวงการเลี้ยง
• APVMA ของสหรัฐประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนยาฆา
สุ ก ร ไม ว า จะเป น พื้ น ที่ ทางภาคอี ส าน กลาง-ตะวั น ออก
แมลง Endosufan ซึ่งสรางมลพิษแกสิ่งแวดลอม
รวมทั้งภาคเหนือ และภาคใต ก็ประสบปญหาดังกลาว ทำให
• EA ของยุ โ รปรั บ มาตรฐานความปลอดภั ย ของอาหาร
ปริมาณสุกรเพิ่มขึ้นไมมาก
FSSC 22000 แล ว โดยจะเริ่ ม ใช 1 ม.ค. 2011 ทั้ ง นี้
ออสเตรเลีย สหรัฐ และแคนาดา ไดยอมรับมาตรฐานนี้
ÃÒ¤ÒáÅÐá¹Çâ¹ŒÁ
แลว
จากขอมูลเบื้องตนทั้ง 3 ดาน ไมวาจะเปน ดานการ
• คณะกรรมาธิ ก ารยุ ติ ธ รรมของวุ ฒิ ส ภาสหรั ฐ อนุ มั ติ ร า ง
ผลิต ตนทุน และสุขภาพ ลวนเปนปจจัยที่จะสงผลใหราคามี
กฎหมายเพิ่มโทษแกบริษัทหรือบุคคลที่ละเมิดมาตรฐาน
การผันแปรไดตลอดเวลา
ความปลอดภัยของอาหาร เพือ่ แกปญ
 หาสินคามีสง่ิ ปนเปอ น
อยางไรก็ตาม ป 2554 คาดวากำไรในอุตสาหกรรม
โดยจะเพิ่มโทษอาญาจาก 3 ปในปจจุบันเปน 10 ป
การเลี้ ย งสุ ก ร อาจมี แ นวโน ม ลดลง ประมาณ 30 % แต
• DEFRA ตั้งเปาออก Code of Practice ดานการติดฉลาก
สถานการณอาจพลิกผันได ทายสุด ผูผลิตสุกรตองใหความ
แสดงประเทศแหลงกำเนิด (COOL) แบบสมัครใจภายใน
สำคัญในเรือ่ งระบบการปองกันโรค และการจัดการดานสุขภาพจะ
ปลายเดือน พ.ย.นี้ โดยจะครอบคลุมเนื้อสัตว นม และไข
ไดมีภูมิคุมกัน สามารถตานทานกับอุปสรรคที่เขามาไดอยางมี
• กลุมผูผลิตอาหารของสหรัฐคัดคานนโยบายเชื้อเพลิง E 15
ประสิทธิภาพ
ของ EPA เพราะจะทำใหขาวโพดมีราคาแพงขึ้น สงผลให
ราคาเนื้อสัตวสูงตามไปดวย
• ภัตตาคารในกรุง Canberra ถูกปรับ 1,500 ดอลลารและ
ถูกสั่งปดหลังพบวามีการทำอาหารบริเวณที่จอดรถหลังราน
Source: Trade Watch, Consumer Watch
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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 ขาวคั่ว พริกขี้หนูปน น้ำปลา น้ำ
มะนาว ตนหอมซอย ผักชีฝรั่งซอย หอมแดงซอย ผักชี
ซอย และแปงสาลีใหเขากัน มีลักษณะเหนียวจับตัวกัน
เล็กนอย
2. ปนเครื่องลาบที่ผสมไวแลวใหมีขนาดชิ้นพอ
คำคลายๆ ทอดมัน
3. นำกระทะตั้งไฟ ใสน้ำมันใหรอน นำลาบหมูที่
ปนไวแลวลงไปใหทอดใหเหลืองกรอบ ตักออกสะเด็ด
น้ำมันบนกระดาษซับไขมัน จัดใสจานเสิรฟพรอมผักสด

à¤Åç´ÅÑº
- หากใสแปงสาลีมากเกินไป ซึ่งเราใสเพื่อใหสวนผสมเกาะกัน เวลาทอดลาบทอด ก็จะทำใหเนื้อของลาบ
มีรสชาดเหมือนแปง และไมไดมีลักษณะที่แทจริงของเนื้อลาบ เพราะฉะนั้นอยาใสแปงสาลีมากเกินไป แตหาก
ไมใสแปงเลย ก็จะไมเกาะตัวกัน และแตกเวลาทอด
- การใช ไฟเวลาทอดนั้นเปนเรื่องสำคัญ ถาไฟแรงเกินไปหมูขางนอกก็จะไหม แตขางในก็ยังไมสุก

จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
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ภาพแสดงความยินดีกับ น.สพ. ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ รอง
อธิบดีกรมปศุสัตว วันที่ 21 กันยายน 2553 ณ กรมปศุสัตว กทม.
ในโอกาสไดรับการแตงตั้งเปนผูตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ผูต รวจราชการกระทรวง ระดับ 10) สำนักงาน ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553
ภาพงาน
ประชุมวิชาการ
IPVS DIGEST
2010 วันที่ 3
กันยายน 2553
ณ โรงแรมรามา
การเดนส กทม.

ภาพงานเสวนา
วิชาการ เรื่อง
Comparment ในสุกร
ทำไดจริงหรือ วันที่ 4
พฤศจิกายน 2553 ณ หอง
Jupiter 12-13,
Challenger Hall อิมแพค
เมืองทองธานี
(งาน ICVS)

สมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย

หอง 0835 ตึก 60 ป คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
าวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
12งรีดจดหมายข
ถนนอั
ูนังต แขวงวั
งใหม 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

