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APVS 2011 (5th Asian Pig Veterinary Society Congress)
ในชวงมีนาคมที่ผานมา หวังวาผูเขารวมงาน จะได Update
ความรูกันไดบางไมมากก็นอย ขาวดีสำหรับสมาชิกที่เขารวมงาน
TSVA Newsletter ฉบับนี้จะมี CD รวมภาพตางๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในงาน เป น อภิ นั น ทนาการแนบมาด ว ย หวั ง ว า คงถู ก ใจ
นะครับ สวนสมาชิกทั่วไปที่สนใจภาพกิจกรรมในงานดังกลาว
และ Topic วิชาการตางๆ ที่มีการนำเสนอสามารถติดตามได
จาก website : www.apvs2011.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
จนถึงสิ้นป 2554
สำหรับเนื้อหาภายในฉบับนี้ มีเรื่องราวใหตามกันอยาง
จุใจเชนเคย อาทิเชน บทสัมภาษณทานนายกสมาคมผูผลิตและ
แปรรูปสุกรเพื่อการสงออก สรุปบทความวิชาการเรื่อง วัคซีน
PRRS จากงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร
รวมทั้งภาพกิจกรรมตางๆใหสมาชิกได Update กัน
สุดทาย ใกลสิ้นวาระการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริ ห ารสมาคมสั ต วแพทย ค วบคุ ม ฟาร ม สุ ก รไทย ชุ ด ป จ จุ บั น
(2552-2554) ทางสมาคมจะจัดสัมมนาวิชาการ ขึ้น 2 งาน
ไดแกงานสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกตอปญหาโรค
พีอารอารเอส สำหรับฟารมสุกรในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (CPG:
Version 3) ชวงเดือนสิงหาคม 2554 และงานสัมมนาวิชาการ
ปลายป ชวงเดือนตุลาคม 2554 รวมกับใหมีการเลือกคณะ
กรรมการบริ ห ารสมาคมสั ต วแพทย ค วบคุ ม ฟาร ม สุ ก รไทย
ชุดใหม (2554-2556) ซึ๋งวันเวลา และสถานที่จัดงานสัมมนา
จะแจงใหทราบภายหลัง และขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน เตรียมตัว
รวมสมัครคณะกรรมการของสมาคมฯ กัน อยางคับคั่งนะครับ
เพื่ อ ให สั ต วแพทย ค วบคุ ม ฟาร ม สุ ก รไทย ก า วหน า ก า วไกล
กาวสูสากล (รายละเอียดการสมัครคณะกรรมการของสมาคมฯ
ติดตามไดจากแผนแทรกในฉบับ)
กอนจากกันในฉบับนี้ ขอใหทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง
ไวพบกันใหม ในฉบับหนา กอนงานสัมมนาวิชาการและเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมปลายป
น.สพ.วิลาส วิบูลยศิริกุล

สัมภาษณ นายกสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการสงออก
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วัคซีนปองกัน PRRS คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร
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สรุปรายงานการผลิตและโรคสุกรที่สำคัญของประเทศสมาชิก
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จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย

ในงาน APVS 2011
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ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคม
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ในฐานะนายกฯท า นมี น โยบายอย า งไรในการ (Carbon Footprint Project) โดยสามารถขายคารบอนจาก
กาซมีเธน (Methane) ในบอหมักขีห้ มู ทีเ่ รียกวาคารบอนเครดิต
เพิ่มการผลิตและการสงออกเนื้อสุกร
สวนดานการสงออกนั้น เนื่องจากประเทศไทยยังไม
“ป จ จุ บั น การผลิ ต สุ ก รขุ น นั้ น พั ฒ นาไปมาก มี ก าร
จัดการที่ทันสมัย การสรางโรงเรือนที่มีมาตรฐานและสายพันธุ สามารถปราบโรคปากและเท า เป อ ย (Foot and Mouth
ก็ดีคุณภาพซากก็เปนที่ตองการของตลาด ผมคิดวาในสวนการ Disease) ในสัตวกีบคูลงได ทำใหมีปญหาเรื่องการสงออกไป
ผลิ ต นั้ น คงมี ม าตรฐานที่ ดี อ ยู แ ล ว แต อ ยากให คิ ด ถึ ง เรื่ อ ง ขายยังตางประเทศใหมากขึ้น ทางสมาคมฯขอฝากใหภาครัฐ
สิ่งแวดลอมที่จะเปนปญหาตามมาดวย ทางสมาคมก็อยากให คือกรมปศุสัตวและสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
ความรูและความเขาใจในการจัดการเรื่องสิ่งแวดลอมโดยยังมี เปนเจาภาพรวมในการปองกันและปราบปรามโรคอันเปนที่
ผลตอบแทนเปนเงินกลับมาที่ผูผลิตสุกรขุน ซึ่งเปนโครงการที่ รังเกียจของประเทศคูคา ผมคิดวาภาคเอกชนใหการสนับสนุน
ดีและยัง่ ยืนในอนาคตอันใกลนค้ี อื โครงการคารบอน ฟุตปริน๊ ท อยูแลว ถาทำแลว ทุกภาคสวนก็จะไดรับประโยชนรวมกัน”

โครงการคารบอนฟุตปริ๊นท
เปนการตอยอดของการทำคารบอนเครดิตแตเปนการ
ทำในสินคาอุปโภคบริโภคโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG)
2. พัฒนาเทคโนโลยี่การผลิตที่สะอาดตลอด
หวงโซอุปทาน (Food Supply Chain)
3. มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน (Global
Warming)
4. ตอบสนองตอการขยายตลาดไปยังกลุม
ผูบริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม (Green Customer)

จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
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โดย รศ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ (สพบ.)

แนวคิดเรื่องวัคซีนปองกัน PRRS
การให วั ค ซี น ในฝู ง สุ ก รแม พั น ธุ ที่ เ คยสั ม ผั ส เชื้ อ
มากอน เพื่อภูมิคุมกันและถายทอดมายังลูกสุกรทางนม
น้ำเหลือง ทำใหสามารถหยานมลูกสุกรซึง่ ไมตดิ เชือ้ PRRS
การพัฒนาวัคซีนในชวงแรกเมือ่ 7-8 ปทแ่ี ลว ไดไปดูงานการ
ผลิตวัคซีนในหลายประเทศ เชน สิงคโปร เกาหลี และ
ไต ห วั น เป น ต น โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ การผลิ ต วั ค ซี น
เชือ้ ตาย ซึง่ วัคซีนเชือ้ ตายจะตองใชปริมาณเชือ้ ไวรัสจำนวน
มากจึงจะสามารถกระตุนใหสุกรสรางภูมิคุมกันได ในการ
พัฒนาเซลลและเชื้อไวรัสไดใชเวลานานพอสมควร
การใชวัคซีนเชื้อตายในฝูงสุกรแมพันธุเปนระยะ
เวลานาน อาจมีแมสุกรบางตัวที่ไมเคยสัมผัสเชื้อ PRRS
มากอน เมื่อใหวัคซีนเชื้อตายก็จะไมเกิดการสรางภูมิคุมกัน
และไมถายทอดมายังลูกสุกร บางครั้งจึงอาจพบลูกสุกร
บางสวนแสดงอาการปวยได หลังจากติดตามผลมาระยะ
หนึ่งจึงไดพัฒนาวัคซีน PRRS ชนิดเชื้อเปนขึ้นมาใช โดย
ไดติดตามผลการใชวัคซีนเชื้อเปนมาประมาณ 4 ปแลว

การพัฒนาวัคซีนปองกัน PRRS
วัคซีนปองกัน PRRS ที่พัฒนาขึ้นมาเปนชนิด US
Strain ซึ่งแยกไดจากในสุกรของประเทศไทย โดยวัคซีน
4

จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย

เชือ้ ตายใชสอ่ื W/O/W ปริมาณไวรัสไมนอ ยกวา 6.5 TCID
50 /dose สวนวัคซีนเชื้อเปน นำมาผานการเพาะเลี้ยง
ทำใหออนแรง 100 กวา Passage มีปริมาณไวรัส 4.54.8 TCID50 /dose สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของวัคซีน โดยการประเมินในระดับฝูงสุกร
จากการติดตาม การตรวจวิธี ELISA และ RT-PCR ในฝูง
สุกรหลังการใชวัคซีนทุกๆ 3-4 เดือน การประเมินสถานะ
ฝู ง สุ ก รแม พั น ธุ Stable ซึ่ ง เป น สถานะที่ สุ ก รแม พั น ธุ
ไมแพรเชื้อ และลูกสุกรหยานมไมพบการติดเชื้อ PRRS
โดยใหผลลบตอการตรวจดวยวิธี RT-PCR รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังการใชวัคซีน
ในดานประสิทธิภาพการผลิตสุกร อัตราการเจริญเติบโต
ของสุกร และ %สูญเสียของสุกร เปนตน
จากการติ ด ตามผลในช ว งหลายป ที่ ผ า นมา
พบวาวัคซีนทั้งชนิดเชื้อเปนและเชื้อตายมีความปลอดภัย
และให ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ทั้ ง นี้ ก ารพั ฒ นาวั ค ซี น ป อ งกั น
PRRS และการติดตามประเมินผลตองใชเวลานานพอ
สมควร จึ ง ต อ งมี ก ารวางแผนและหวั ง ผลในระยะยาว
เพื่อการปองกันและควบคุมโรค PRRS ในฟารมสุกรของ
เกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิตสุกรของประเทศไทย
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โดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค

สถานการณ PRRS ในประเทศไทย

การควบคุม PRRS ดวยวัคซีน

ภาพความเสียหายในสุกรจากปญหา PRRS ใน
ประเทศไทย ถาเปรียบเทียบ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา พบวาความ
เสียหายลดลงมาก เนื่องจากเกษตรกรสวนใหญเรียนรูจาก
นักวิชาการมากขึ้น ในเรื่องการกอโรค องคประกอบรวมใน
การสรางความเสียหายในระดับฟารม และเรียนรู ในเรื่อง
การใชวัคซีน ปจจุบันวัคซีนที่มีทะเบียนถูกตองในประเทศ
ไทยมีของเบอรริงเกอร และฮิปปรา ซึ่งเปนวัคซีนหลักที่
เกษตรกรใชอยูในภาคสนาม
ในชวงที่ผานมามีขาวความเสียหายจาก PRRS
โดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน ซึ่งสวนใหญเกิดกับเกษตรกร
รายยอยหรือเกษตรกรในฟารมสงเสริมของบริษทั สถานภาพ
เดิมของฟารมเหลานี้การติด PRRS อยู ในระดับต่ำหรือ
เกือบจะ Negative ฝูงสุกรแมพันธุแทบจะไมมีภูมิคุมกัน
แลว และลูกสุกรไมพบการติดเชื้อ (Inactive) เมื่อเกิดโรค
กับฟารมขึ้นจึงสรางความเสียหายมาก
สำหรับ PRRS สายพันธุจีน เปน US Strain
ที่คอนขางรุนแรง ที่แพรระบาดมาจากประเทศลาวและ
กัมพูชา ซึ่งนาจะมี Cross Protection กับ US Strain
เดิม หรือ EU Strain เดิม โดยกำลังจะทำการทดลองเพื่อ
พิสูจนในเรื่องนี้ และยังมีขอมูลที่รายงานในตางประเทศ
วาให Cross Protection ในระดับหนึ่ง

การปองกันและควบคุมปญหา PRRS ในฟารม
สุกรทัว่ ๆไป โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตทีเ่ ลีย้ งสุกรหนาแนน
การจัดการดาน Biosecurity ที่ปองกันไมใหโรคเขาฟารม
100% นั้ น ทำได ย าก การควบคุ ม โรคด ว ยการใช วั ค ซี น
จึงเปนแนวทางที่มีความเหมาะสมในการควบคุมปญหา
PRRS ในภาคสนาม โดยการใชวัคซีนเพื่อทำใหฝูงแมพันธุ
Stable ซึ่งหมายถึงมีภูมิคุมกันตอโรคในระดับที่ ไมแพร
เชือ้ ใหลกู และถายทอดภูมคิ มุ กันใหลกู สุกรทางนมน้ำเหลือง
สามารถผลิตลูกสุกรหยานมที่ไมตดิ เชือ้ PRRS (Negative)
ซึ่งมีหลักการที่สำคัญดังนี้
1. สุ ก รสาว ต อ งทำให เ ข า ผสมในสภาพที่
ไมแพรเชื้อ (Active Shedding) โดยทำวัคซีนเชื้อเปน
2-3 เข็ม กอนการผสมพันธุ แตละเข็มหางกัน 3-4 สัปดาห
เพือ่ ใหสกุ รสาวมีภมู คิ มุ กันและไมแพรเชือ้ PRRS ตรวจสอบ
โดยวิธี ELISA (S/P ratio ควรต่ำกวา 2) และถาจะใหผล
ที่ดีขึ้นก็โดยการตรวจดวยวิธี PCR ซึ่งสุกรสาวทุกตัวกอน
เขาผสมพันธุใหผล PCR เปน Negative จากตัวอยางซีรั่ม
2. สุ ก รแม พั น ธุ ต อ งทำให สุ ก รแม พั น ธุ มี
ภู มิ คุ ม กั น ในระดั บ สู ง เพื่ อ ถ า ยทอดให ลู ก สุ ก รทางนม
น้ ำ เหลื อ ง โดยการทำวั ค ซี น เชื้ อ ตาย (ถ า เป น ไปได )

จดดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
จดหมายข
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ในแม สุ ก รทุ ก Parity ก อ นคลอด 3-4 สั ป ดาห กรณี
ถาจะใชวัคซีนเชื้อเปนฝูงสุกรแมพันธุนั้นตองเคยผานการ
ทำวัคซีนเชื้อเปนและมีภูมิคุมกันอยูกอนแลวในชวงเตรียม
สุกรสาว
3. ลู ก สุ ก ร การทำให สุ ก รสาวไม แ พร เ ชื้ อ
ฝูงแมพนั ธุ Stable และลูกสุกรหยานมไมตดิ เชือ้ PRRS
- ถ า ฟาร ม มี ร ะบบ Biosecurity ที่ ดี
สามารถปองกันการติดเชื้อตลอดการเลี้ยงจนถึงจับขาย
ก็ ไมจำเปนตองทำวัคซีน

- ถ า ฟาร ม ที่ มี ข อ จำกั ด ลู ก สุ ก รหลั ง
หยานมยังคงพบการติดเชือ้ จากสภาพแวดลอม ใหทำวัคซีน
กอนการติดเชื้อ โดยใหทำวัคซีนเชื้อเปนที่อายประมาณุ
2 สัปดาห ซึ่งตองแนใจวาฝูงแมพันธุ Stable ลูกสุกรไมมี
การติดเชื้อ PRRS กอนการฉีดวัคซีน

บทบาทของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
สัตวแพทยผูควบคุมควบฟารมตองมีความรูความ
เขาใจในเรื่องโรค ชวยเกษตรกรในการวิเคราะหปญหา
แนะนำและชวยตัดสินใจใหฟารมมีผลผลิตที่ดี ทั้งนี้ความ
เสียหายจากปญหา PRRS เกิดจากการติดเชือ้ อืน่ ๆแทรกซอน
รวมดวย ดังนัน้ จึงตองอาศัยมาตรฐานในการควบคุมปองกัน
โรค มาตรฐานการจัดการ เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพของ
วิชาชีพสัตวแพทย

ภาพบนและภาพลาง แสดงสภาพและพยาธิสภาพของลูกสุกรอนุบาล อายุประาณ 5-6
สัปดาหที่ติดโรค PRRS ความเสียหายสวนใหญประมาณ 10-30% ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
แทรกซอน และมาตรฐานการเลี้ยงการจัดการของฟารม โรคแทรกซอนที่สำคัญของโรค PRRS
ในชวงอนุบาลคือการติดเชื้อ E. coli, Mycoplasma hyopnemoniae, โรคสมองอักเสบจากเชื้อ
Streptococcus suis และโรคเกลสเซอร (Glasser’s disease)
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»ÃÐà·È¨Õ¹
• สุกรของประเทศจีน ป 2009 มีจำนวนทั้งหมด 650,417,009 ตัว (80-85% Backyard)
• โรคสุกรที่สำคัญในประเทศจีน ไดแก PRRS, PCV2, TGE/PED, Strptococcus suis, APP และ Hemopillus
parasuis
• ประเทศจีนมีโครงการกำจัดโรค AD การใชวัคซีนควบคุม CSF และ HP-PRRS ทำใหฟารมสุกรปลอดจากโรค
• การใชกฎหมายควบคุม และตรวจสอบ Food Safety

»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãμŒ
•
•
•
•

จำนวนสุกรของประเทศเกาหลีใต ป 2010 มีจำนวน 9,883,000 ตัว แมพันธุจำนวน 904,000 แม
จากการระบาดของโรค FMD ในเดือนกุมภาพันธ 2011 คาดวาจำนวนสุกรลดลงเหลือ 6,880,000 ตัว
มุงมั่นในเรื่อง Pork Safety, HACCP และ Biosecurity
ประเทศเกาหลีใตมีแผนการกำจัดโรค CSF และ FMD

»ÃÐà·È¿ÅÔ»»¹Ê
• จำนวนสุกรของประเทศฟลิปปนส ป 2010 มีจำนวนทั้งหมด 13.4 ลานตัว (71% Backyard)
• โรคสุกรทีส่ ำคัญในประเทศฟลิปปนส ไดแก PCV2, PRRS, PED, AD, CSF และ SI
• ประเทศฟลิปปนสพบโรค FMD ครั้งสุดทาย 28 ธันวาคม 2005 หยุดการใชวัคซีน FMD ตั้งแตป 2009 โดยจะ
เปนประเทศปลอดโรค FMD ในป 2011
• มุงมั่นที่จะเปนประเทศสงออกเนื้อสุกร พันธุสุกร และน้ำเชื้อสุกร

»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ
• จำนวนสุกรของประเทศเวียดนาม ป 2009 มีจำนวนทั้งหมด 27.5 ลานตัว
• โรคสุกรทีส่ ำคัญในประเทศเวียดนาม ไดแก PRRS, FMD, CSF, PCV2 และ SI
• การควบคุมโรคของประเทศเวียดนามโดยการเขมงวดทั้ง Husbandry practices และ Biosecurity

»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
• จำนวนสุกรของประเทศญี่ปุน ป 2009 มีจำนวน 9,745,000 ตัว แมพันธุจำนวน 910,000 แม
• โรคสุกรทีส่ ำคัญในประเทศญี่ปุน ไดแก CSF, FMD, SVD, PRRS และ APP

»ÃÐà·Èä·Â
• จำนวนสุกรของประเทศไทย ป 2010 มีจำนวนทั้งหมด 8,347,017 ตัว
• โครงการดานสุขภาพสุกร ไดแก การใชวคั ซีนปองกันโรค CSF และ FMD การเฝาระวังโรค และมาตรการควบคุมโรค
• ฟารมสุกรปลอดโรค FMD มีจำนวน 148 ฟารม มาตรฐานฟารมสุกร มีจำนวน 3,614 ฟารม และมาตรฐานโรงงาน
แปรรูปสุกร มีจำนวน 7 โรงงาน
จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
จด
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

ภาพกิจกรรมงาน APVS 2011 เปดงาน
โดย นายธี ร ะ วงศ ส มุ ท ร รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร ซิ ตี้ จอมเที ย น (พั ท ยา)
ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2554

ภาพกิ จ กรรมงาน
CPG ต อ ป ญ หาโรค
PRRS ครัง้ ที่ 3 เปดงาน
โดย น.สพ. ยุ ค ล ลิ้ ม
แหลมทอง นายกสั ต ว
แพทยสภา ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
ในวันที่ 24 มีนาคม 2554

สมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย

หอง 0835 ตึก 60 ป คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
าวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
8งรีดจดหมายข
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

