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 สวัสดีครับ สมาชิกทุกๆคน เปนยังไงบางครับกับงาน 
APVS 2011 (5th Asian Pig Veterinary Society Congress) APVS 2011 (5th Asian Pig Veterinary Society Congress) 
ในชวงมีนาคมที่ผานมา หวังวาผูเขารวมงาน จะได Update ในชวงมีนาคมที่ผานมา หวังวาผูเขารวมงาน จะได Update 
ความรูกันไดบางไมมากก็นอย ขาวดีสำหรับสมาชิกที่เขารวมงาน ความรูกันไดบางไมมากก็นอย ขาวดีสำหรับสมาชิกที่เขารวมงาน 
TSVA Newsletter ฉบับนี้จะมี CD รวมภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นTSVA Newsletter ฉบับนี้จะมี CD รวมภาพตางๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในงาน เปนอภินันทนาการแนบมาดวย หวังวาคงถูกใจ ภายในงาน เปนอภินันทนาการแนบมาดวย หวังวาคงถูกใจ 
นะครับ สวนสมาชิกทั่วไปที่สนใจภาพกิจกรรมในงานดังกลาว นะครับ สวนสมาชิกทั่วไปท่ีสนใจภาพกิจกรรมในงานดังกลาว 
และ Topic วิชาการตางๆ ที่มีการนำเสนอสามารถติดตามไดและ Topic วิชาการตางๆ ที่มีการนำเสนอสามารถติดตามได
จาก website : www.apvs2011.com ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจาก website : www.apvs2011.com ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป
จนถึงสิ้นป 2554  จนถึงสิ้นป 2554  
 สำหรับเนื้อหาภายในฉบับนี้ มีเรื่องราวใหตามกันอยาง สำหรับเน้ือหาภายในฉบับนี้ มีเร่ืองราวใหตามกันอยาง
จุใจเชนเคย อาทิเชน บทสัมภาษณทานนายกสมาคมผูผลิตและจุใจเชนเคย อาทิเชน บทสัมภาษณทานนายกสมาคมผูผลิตและ
แปรรูปสุกรเพื่อการสงออก สรุปบทความวิชาการเรื่อง วัคซีน แปรรูปสุกรเพ่ือการสงออก สรุปบทความวิชาการเร่ือง วัคซีน 
PRRS จากงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร PRRS จากงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร 
รวมทั้งภาพกิจกรรมตางๆใหสมาชิกได Update กัน  รวมทั้งภาพกิจกรรมตางๆใหสมาชิกได Update กัน  
 สุดทาย ใกลสิ้นวาระการบริหารงานของคณะกรรมการ สุดทาย ใกลสิ้นวาระการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริหารสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย ชุดปจจุบัน  บริหารสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย ชุดปจจุบัน  
(2552-2554) ทางสมาคมจะจัดสัมมนาวิชาการ ขึ้น 2 งาน (2552-2554) ทางสมาคมจะจัดสัมมนาวิชาการ ขึ้น 2 งาน 
ไดแกงานสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกตอปญหาโรคไดแกงานสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกตอปญหาโรค
พีอารอารเอส สำหรับฟารมสุกรในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (CPG: พีอารอารเอส สำหรับฟารมสุกรในประเทศไทย ครั้งที่ 3 (CPG: 
Version 3) ชวงเดือนสิงหาคม 2554 และงานสัมมนาวิชาการVersion 3) ชวงเดือนสิงหาคม 2554 และงานสัมมนาวิชาการ
ปลายป ชวงเดือนตุลาคม 2554 รวมกับใหมีการเลือกคณะปลายป ชวงเดือนตุลาคม 2554 รวมกับใหมีการเลือกคณะ
กรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย  กรรมการบริหารสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย  
ชุดใหม (2554-2556) ซึ๋งวันเวลา และสถานที่จัดงานสัมมนา ชุดใหม (2554-2556) ซึ๋งวันเวลา และสถานท่ีจัดงานสัมมนา 
จะแจงใหทราบภายหลัง และขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน เตรียมตัวจะแจงใหทราบภายหลัง และขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน เตรียมตัว
รวมสมัครคณะกรรมการของสมาคมฯ กัน อยางคับคั่งนะครับ รวมสมัครคณะกรรมการของสมาคมฯ กัน อยางคับคั่งนะครับ 
เพื่อใหสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย กาวหนา กาวไกล  เพ่ือใหสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย กาวหนา กาวไกล  
กาวสูสากล (รายละเอียดการสมัครคณะกรรมการของสมาคมฯ กาวสูสากล (รายละเอียดการสมัครคณะกรรมการของสมาคมฯ 
ติดตามไดจากแผนแทรกในฉบับ) ติดตามไดจากแผนแทรกในฉบับ) 
 กอนจากกันในฉบับนี้ ขอใหทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง   กอนจากกันในฉบับนี้ ขอใหทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง  
ไวพบกันใหม ในฉบับหนา กอนงานสัมมนาวิชาการและเลือกตั้งไวพบกันใหม ในฉบับหนา กอนงานสัมมนาวิชาการและเลือกตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมปลายป คณะกรรมการชุดใหมปลายป 

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

สัมภาษณ นายกสมาคมผูผลิตและแปรรูปสุกรเพ่ือการสงออก 3 

วัคซีนปองกัน PRRS คณะสัตวแพทยศาสตร ม.เกษตรศาสตร 4-6   

สรุปรายงานการผลิตและโรคสุกรที่สำคัญของประเทศสมาชิก 

ในงาน APVS 2011 7 

ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคม 8 

¨Ò¡ã¨... 
ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ 

นน ปน ังไไงบ งค ับบ ับบง นคน เปนยังไงบางครับกับงาน

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
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 
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จด

(Carbon Footprint Project) โดยสามารถขายคารบอนจาก
กาซมีเธน (Methane) ในบอหมักข้ีหมู ท่ีเรียกวาคารบอนเครดิต 
 สวนดานการสงออกนั้น เน่ืองจากประเทศไทยยังไม
สามารถปราบโรคปากและเทาเปอย (Foot and Mouth  
Disease) ในสัตวกีบคูลงได ทำใหมีปญหาเร่ืองการสงออกไป
ขายยังตางประเทศใหมากข้ึน ทางสมาคมฯขอฝากใหภาครัฐ
คือกรมปศุสัตวและสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย
เปนเจาภาพรวมในการปองกันและปราบปรามโรคอันเปนท่ี
รังเกียจของประเทศคูคา ผมคิดวาภาคเอกชนใหการสนับสนุน
อยูแลว ถาทำแลว ทุกภาคสวนก็จะไดรับประโยชนรวมกัน” 
 

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

 ในฐานะนายกฯทานมีนโยบายอยางไรในการ 
เพิ่มการผลิตและการสงออกเน้ือสุกร 
 “ปจจุบันการผลิตสุกรขุนน้ันพัฒนาไปมาก มีการ
จัดการท่ีทันสมัย การสรางโรงเรือนที่มีมาตรฐานและสายพันธุ
ก็ดีคุณภาพซากก็เปนที่ตองการของตลาด ผมคิดวาในสวนการ
ผลิตน้ันคงมีมาตรฐานที่ดีอยูแลว แตอยากใหคิดถึงเร่ือง
สิ่งแวดลอมที่จะเปนปญหาตามมาดวย ทางสมาคมก็อยากให
ความรูและความเขาใจในการจัดการเร่ืองส่ิงแวดลอมโดยยังมี
ผลตอบแทนเปนเงินกลับมาที่ผูผลิตสุกรขุน ซึ่งเปนโครงการท่ี
ดีและย่ังยืนในอนาคตอันใกลน้ีคือ โครงการคารบอน ฟุตปร๊ินท  
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แนวคิดเรื่องวัคซีนปองกัน PRRS 
 การใหวัคซีนในฝูงสุกรแมพันธุที่เคยสัมผัสเชื้อ 
มากอน เพื่อภูมิคุมกันและถายทอดมายังลูกสุกรทางนม
น้ำเหลือง ทำใหสามารถหยานมลูกสุกรซ่ึงไมติดเช้ือ PRRS 
การพัฒนาวัคซีนในชวงแรกเม่ือ 7-8 ปท่ีแลว ไดไปดูงานการ
ผลิตวัคซีนในหลายประเทศ เชน สิงคโปร เกาหลี และ
ไตหวัน เปนตน โดยมีเปาหมายเพื่อการผลิตวัคซีน 
เช้ือตาย ซ่ึงวัคซีนเช้ือตายจะตองใชปริมาณเช้ือไวรัสจำนวน
มากจึงจะสามารถกระตุนใหสุกรสรางภูมิคุมกันได ในการ
พัฒนาเซลลและเช้ือไวรัสไดใชเวลานานพอสมควร  
 การใชวัคซีนเช้ือตายในฝูงสุกรแมพันธุเปนระยะ
เวลานาน อาจมีแมสุกรบางตัวท่ีไมเคยสัมผัสเช้ือ PRRS 
มากอน เมื่อใหวัคซีนเชื้อตายก็จะไมเกิดการสรางภูมิคุมกัน
และไมถายทอดมายังลูกสุกร บางคร้ังจึงอาจพบลูกสุกร
บางสวนแสดงอาการปวยได หลังจากติดตามผลมาระยะ
หนึ่งจึงไดพัฒนาวัคซีน PRRS ชนิดเชื้อเปนขึ้นมาใช โดย
ไดติดตามผลการใชวัคซีนเชื้อเปนมาประมาณ 4 ปแลว 
 

การพัฒนาวัคซีนปองกัน PRRS 
 วัคซีนปองกัน PRRS ที่พัฒนาขึ้นมาเปนชนิด US 
Strain ซึ่งแยกไดจากในสุกรของประเทศไทย โดยวัคซีน

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÑ¤«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹ 

PRRS 

ÇÑ¤«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹ PRRS 
¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� 

โดย รศ.ดร.วรวิทย วัชชวัลคุ (สพบ.) 

4 จดหมายขาวสมาคมสัตวแพทยควบคุมฟารมสุกรไทย

เช้ือตายใชส่ือ W/O/W ปริมาณไวรัสไมนอยกวา 6.5 TCID
50 /dose สวนวัคซีนเชื้อเปน นำมาผานการเพาะเล้ียง
ทำใหออนแรง 100 กวา Passage มีปริมาณไวรัส 4.5-
4.8 TCID50 /dose สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของวัคซีน โดยการประเมินในระดับฝูงสุกร 
จากการติดตาม การตรวจวิธี ELISA และ RT-PCR ในฝูง
สุกรหลังการใชวัคซีนทุกๆ 3-4 เดือน การประเมินสถานะ
ฝูงสุกรแมพันธุ Stable ซึ่งเปนสถานะท่ีสุกรแมพันธุ 
ไมแพรเชื้อ และลูกสุกรหยานมไมพบการติดเช้ือ PRRS 
โดยใหผลลบตอการตรวจดวยวิธี RT-PCR รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังการใชวัคซีน
ในดานประสิทธิภาพการผลิตสุกร อัตราการเจริญเติบโต
ของสกุร และ %สูญเสียของสุกร เปนตน  
 จากการติดตามผลในชวงหลายปที่ ผ านมา  
พบวาวัคซีนทั้งชนิดเช้ือเปนและเช้ือตายมีความปลอดภัย 
และใหประสิทธิภาพที่ดี ทั้งน้ีการพัฒนาวัคซีนปองกัน 
PRRS และการติดตามประเมินผลตองใชเวลานานพอ
สมควร จึงตองมีการวางแผนและหวังผลในระยะยาว  
เพ่ือการปองกันและควบคุมโรค PRRS ในฟารมสุกรของ
เกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิตสุกรของประเทศไทย  
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¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ PRRS 
´ŒÇÂÇÑ¤«Õ¹ 

โดย รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค 

ÇÑ¤«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹ PRRS 
¤³ÐÊÑμÇá¾·ÂÈÒÊμÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÃ� 

สถานการณ PRRS ในประเทศไทย 
 ภาพความเสียหายในสุกรจากปญหา PRRS ใน
ประเทศไทย ถาเปรียบเทียบ ในชวง 5 ปท่ีผานมา พบวาความ
เสียหายลดลงมาก เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญเรียนรูจาก
นักวิชาการมากข้ึน ในเรื่องการกอโรค องคประกอบรวมใน
การสรางความเสียหายในระดับฟารม และเรียนรูในเร่ือง
การใชวัคซีน ปจจุบันวัคซีนท่ีมีทะเบียนถูกตองในประเทศ
ไทยมีของเบอรริงเกอร และฮิปปรา ซึ่งเปนวัคซีนหลักที่
เกษตรกรใชอยูในภาคสนาม  
 ในชวงท่ีผานมามีขาวความเสียหายจาก PRRS 
โดยเฉพาะในเขตภาคอีสาน ซึ่งสวนใหญเกิดกับเกษตรกร
รายยอยหรือเกษตรกรในฟารมสงเสริมของบริษัท สถานภาพ
เดิมของฟารมเหลานี้การติด PRRS อยูในระดับต่ำหรือ
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
พิสูจนในเร่ืองนี้ และยังมีขอมูลที่รายงานในตางประเทศ 
วาให Cross Protection ในระดับหนึ่ง 
 

การควบคุม PRRS ดวยวัคซีน 
 การปองกันและควบคุมปญหา PRRS ในฟารม
สุกรท่ัวๆไป โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตท่ีเล้ียงสุกรหนาแนน 
การจัดการดาน Biosecurity ที่ปองกันไมใหโรคเขาฟารม 
100% นั้นทำไดยาก การควบคุมโรคดวยการใชวัคซีน 
จึงเปนแนวทางท่ีมีความเหมาะสมในการควบคุมปญหา 
PRRS ในภาคสนาม โดยการใชวัคซีนเพื่อทำใหฝูงแมพันธุ 
Stable ซึ่งหมายถึงมีภูมิคุมกันตอโรคในระดับท่ีไมแพร
เช้ือใหลูก และถายทอดภูมิคุมกันใหลูกสุกรทางนมน้ำเหลือง 
สามารถผลิตลกูสุกรหยานมที่ไมตดิเช้ือ PRRS (Negative) 
ซึ่งมีหลักการท่ีสำคัญดังนี้ 
 1. สุกรสาว ตองทำใหเขาผสมในสภาพท่ี 
ไมแพรเช้ือ (Active Shedding) โดยทำวัคซีนเช้ือเปน  
2-3 เข็ม กอนการผสมพันธุ แตละเข็มหางกัน 3-4 สปัดาห 
เพือ่ใหสกุรสาวมภีมูคิุมกนัและไมแพรเช้ือ PRRS ตรวจสอบ
โดยวิธี ELISA (S/P ratio ควรต่ำกวา 2) และถาจะใหผล
ที่ดีขึ้นก็โดยการตรวจดวยวิธี PCR ซึ่งสุกรสาวทุกตัวกอน
เขาผสมพันธุใหผล PCR เปน Negative จากตัวอยางซีรั่ม 
 2. สุกรแมพันธุ ตองทำใหสุกรแมพันธุมี
ภูมิคุมกันในระดับสูง เพื่อถายทอดใหลูกสุกรทางนม
น้ำเหลือง โดยการทำวัคซีนเชื้อตาย (ถาเปนไปได)  
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  - ถาฟารมที่มีขอจำกัด ลูกสุกรหลัง
หยานมยังคงพบการติดเช้ือจากสภาพแวดลอม ใหทำวัคซีน
กอนการติดเช้ือ โดยใหทำวัคซีนเช้ือเปนที่อายประมาณุ  
2 สัปดาห ซึ่งตองแนใจวาฝูงแมพันธุ Stable ลูกสุกรไมมี
การติดเชื้อ PRRS กอนการฉีดวัคซีน 

 

บทบาทของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม 
 สัตวแพทยผูควบคุมควบฟารมตองมีความรูความ
เขาใจในเร่ืองโรค ชวยเกษตรกรในการวิเคราะหปญหา 
แนะนำและชวยตัดสินใจใหฟารมมีผลผลิตที่ดี ทั้งน้ีความ
เสียหายจากปญหา PRRS เกิดจากการติดเช้ืออ่ืนๆแทรกซอน
รวมดวย ดังน้ันจึงตองอาศัยมาตรฐานในการควบคุมปองกัน
โรค มาตรฐานการจัดการ เพื่อสรางมาตรฐานคุณภาพของ
วิชาชีพสัตวแพทย 

ในแมสุกรทุก Parity กอนคลอด 3-4 สัปดาห กรณี 
ถาจะใชวัคซีนเช้ือเปนฝูงสุกรแมพันธุนั้นตองเคยผานการ
ทำวัคซีนเช้ือเปนและมีภูมิคุมกันอยูกอนแลวในชวงเตรียม
สุกรสาว 
 3. ลูกสุกร การทำใหสุกรสาวไมแพรเ ช้ือ  
ฝูงแมพันธุ Stable และลูกสุกรหยานมไมติดเช้ือ PRRS
  - ถาฟารมมีระบบ Biosecur i ty ที่ดี 
สามารถปองกันการติดเช้ือตลอดการเลี้ยงจนถึงจับขาย  
ก็ไมจำเปนตองทำวัคซีน  

ภาพบนและภาพลาง แสดงสภาพและพยาธิสภาพของลูกสุกรอนุบาล อายุประาณ 5-6 
สัปดาหที่ติดโรค PRRS ความเสียหายสวนใหญประมาณ 10-30% ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
แทรกซอน และมาตรฐานการเลี้ยงการจัดการของฟารม โรคแทรกซอนที่สำคัญของโรค PRRS 
ในชวงอนุบาลคือการติดเชื้อ E. coli, Mycoplasma hyopnemoniae, โรคสมองอักเสบจากเช้ือ 
Streptococcus suis และโรคเกลสเซอร (Glasser’s disease) 
 

ย
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ÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐâÃ¤ÊØ¡Ã·ÕèÊÓ¤ÑÞ 
¢Í§»ÃÐà·ÈÊÁÒªÔ¡ã¹§Ò¹ APVS 2011 

 

»ÃÐà·È Ṏ¹ 
 • 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) 
 • โรคสุกรที่สำคัญในประเทศฟลิปปนส 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 
 • โรคสุกรที่สำคัญในประเทศเวียดนาม ไดแก PRRS, FMD, CSF, PCV2 และ SI 
 • การควบคุมโรคของประเทศเวียดนามโดยการเขมงวดทั้ง Husbandry practices และ Biosecurity 
 

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

»ÃÐà·Èä·Â 
 • จำนวนสุกรของประเทศไทย ป 2010 มีจำนวนทั้งหมด 8,347,017 ตัว 
 • โครงการดานสุขภาพสุกร ไดแก การใชวคัซนีปองกนัโรค CSF และ FMD การเฝาระวังโรค และมาตรการควบคุมโรค 
 • ฟารมสุกรปลอดโรค FMD มีจำนวน 148 ฟารม มาตรฐานฟารมสุกร มีจำนวน 3,614 ฟารม และมาตรฐานโรงงาน 

  แปรรูปสุกร มีจำนวน 7 โรงงาน 
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 ภาพกิจกรรมงาน 
CPG ตอปญหาโรค 
PRRS คร้ังท่ี 3 เปดงาน
โดย น .สพ . ยุคล ลิ้ม
แหลมทอง นายกสัตว
แพทยสภา ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ 
ในวันท่ี 24 มีนาคม 2554 

 »ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ 

 ภาพกิจกรรมงาน APVS 2011 เปดงาน
โดย นายธีระ วงศสมุทร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน (พัทยา)  
ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 
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