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สวัสดีครับ สมาชิกทุกๆคน เป็นยังไงกันบ้างครับกับงาน
สัมมนาวิชาการ “ Clinical Practice Guideline (CPG) for
PRRS in Thailand : 3rd Revision ” ในวันที่ 26 สค. 2554
ณ ม.เกษตร บางเขน ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือ CPG for PRRS : 3rd Revision ที่เปิดตัวไปพร้อมกับ
การสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรา สัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่
เหมาะสมสำหรับปัญหา PRRSทีท่ า้ ทายอยู่ ในปัจจุบนั โดยเฉพาะ
HP-PRRS
ส่วน TSVA Newsletter ฉบับที่ 21 ที่ท่านอ่านอยู่ใน
ขณะนี้ ยังคงเข้มข้น คุ้มค่าการติดตาม อาทิเช่น บทสัมภาษณ์
ท่านนายกสัตวแพทยสภา บทความพิเศษเรื่องโอกาสการส่งออก
ของสุกรไทยสู่ตลาดโลก และข่าวคราวสรุปความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับสุกร รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆให้สมาชิกได้ Update
กัน 
สุ ด ท้ า ย อย่ า ลื ม นะครั บ ว่ า พวกเรามี นั ด กั น กั บ งาน
สัมมนาวิชาการ ( 6th International Symposium on Emerging
and Re-emerging Pig Disease DIGEST ) และประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2554 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยชุดใหม่ ( วาระ 2554 – 2556
) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ (รายละเอียด
ดูเพิ่มเติมได้ในข่าวสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำ
ปี 2554 หน้า 7 ) ก่อนจากกันในฉบับนี(้ ฉบับส่งท้ายคณะกรรมการ
ชุดเก่า ) ขอให้ทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง และร่ำรวยเงินทองทุก
คน นะครับ
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล

สัมภาษณ์ นายกสัตวแพทยสภา
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• สัมภาษณ์

น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
นายกสัตวแพทยสภา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)

ที่สัตวแพทย์ต้องรู้

นายกสัตวแพทยสภา “ ก่อนที่ระบบดังกล่าวจะมีผล
บังคับใช้ ได้นั้น ทุกประเทศสมาชิกก็จะต้องมีการเจรจาตกลง
กันเสียก่อน ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการเจรจาระหว่างประเทศกันไป
บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน การค้า การลงทุน รวมถึง
ด้านวิชาชีพทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และทาง
สัตวแพทย์ดว้ ย ซึง่ จะต้องมีการตกลงร่วมกันในประเทศสมาชิก
เศรษฐกิจอาเซียน ในเรื่องของการวางมาตรฐานต่างๆ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
ในขณะเดียวกันเราต้องมาดูมาตรฐานของประเทศ
ไทยเราว่า มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดอาเซียนกับ
เขาได้หรือไม่ มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างไร เพราะ
เมื่อถึงเวลานั้น ( ปี2558 ) ก็จะมีการไหลของแรงงานและ
วิ ช าชี พ เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งประเทศสมาชิ ก เพราะฉะนั้ น
สั ต วแพทย์ ไ ทยของเราจึ ง ต้ อ งเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ ที่ จ บการศึ ก ษาด้ า นสั ต วแพทย์ จ าก
สถาบันในต่างประเทศ จะต้องผ่านการสอบมาตรฐานด้านวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ทท่ี างสัตวแพทยสภาจะเป็นผูก้ ำหนดขึน้ ให้ได้เสีย
ก่อน จึงจะสามารถประกอบอาชีพทางสัตวแพทย์ในประเทศ
ไทยได้ ซึ่งทางสัตวแพทยสภาก็จะยึดหลักการปฎิบัติตาม พรบ.
วิชาชีพการสัตวแพทย์ “
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• การที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)จะมีผลบังคับใช้
กับประเทศสมาชิก (ปี 2558 ) จะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง
ต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทย

• ทางสั ต วแพทยสภามี วิ ธี ก ารที่ จ ะให้ ส มาชิ ก ในวิ ช าชี พ
สัตวแพทย์ปรับตัวอย่างไรในปี 2558 ที่จะถึงนี้ รวมถึงการ
อนุมัติหลักสูตรวิชาชีพสัตวแพทย์ที่จะทำการเปิดการเรียน
การสอนใหม่

นายกสั ต วแพทยสภา “สมาชิ กต้ อ งมี ส่ วนร่วมกับ
สังคมโดยรวม และทางสภาฯ ก็จะเข้าไปมีสว่ นร่วมต่อการดำเนิน
กิจกรรมของสมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ ซึ่งนอกจาก
การทีส่ ภาฯ เป็นผูอ้ อกใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต วิชาชีพ
การสัตวแพทย์แล้ว ก็ยังต้องทำความเข้าใจกับสมาชิกถึงการ
เปิดเสรีทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ตลอดจนต้องดูแลหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ที่บรรจุหลักสูตรคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เข้าไว้ ในมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมแล้ว
หลักสูตรทีส่ ถาบันนัน้ ๆ กำหนดไว้จะต้องได้รบั การวางมาตรฐาน
และการยอมรับจากคณะกรรมการของสภาวิชาชีพ และคณะ
กรรมการที่จัดทำหลักสูตรในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อทำการ
อนุมัติหลักสูตร ก่อนที่จะนำไปเปิดให้บริการสอนในสถาบันการ
ศึกษานั้นๆ”
จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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โอกาสการส่งออกของสุกรไทย

สู่ตลาดโลก
น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม
นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก; 22 มิถุนายน 2554

อุ ต สาหกรรมสุ ก รของไทย มี ก ารผลิ ต และการ
บริโภคเนื้อสุกรที่เพิ่มทุกปี โดยประมาณการว่าในปี 2554
มีการผลิตสุกรจำนวน 12.5 ล้านตัว แบ่งเป็นการบริโภค
ภายในประเทศ 99% และการส่งออก 1% ซึ่งประเทศไทย
มีโรงเชือดเพื่อการส่งออกจำนวน 8 โรงงาน และโรงงาน
แปรรูปเพื่อการส่งออกจำนวน 28 โรงงาน โดยเป้าหมาย
การส่งออกเนือ้ สุกรรวมในปี 2554 ประมาณการไว้ท่ี 16,000
ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,988 ล้านบาท ตลาดส่งออกเนื้อสุกรที่
สำคัญของไทย ได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เวียดนาม
และมาเลเซีย เป็นต้น 

ตลาดเป้าหมายในอนาคตของไทย
มีกฎระเบียบการนำเข้าสุกร ดังนี้

ฮ่องกง
• เนื้อสุกรต้องปลอดจากสารเร่งเนื้อแดง (ซา
ลบูทามอล และเคลนบูเทรอล)
• เนื้อสุกรต้องปลอดจากยาสัตว์ตกค้าง (กลุ่มยา
ซัลฟา และยาปฏิชีวนะ)
• โรงเชือดจะต้องเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานส่งออก
• อุณหภูมิของเนื้อสุกรแช่เย็นไม่สูงกว่า 4 0C
และเนื้อแช่แข็งไม่สูงกว่า -18 0C

ญี่ปุ่น
• เนื้อสุกรสดต้องมาจากเขตปลอดโรคปากและ
เท้าเปื่อยตามข้อกำหนดของ OIE
• เนื้อสุกรปรุงสุกที่ส่งออก
o วิธีการต้มจะต้องผ่านความร้อนไม่น้อยกว่า
0
70 C 1-2 นาที
o วิธีการอื่นจะต้องผ่านความร้อนไม่น้อยกว่า
0
70 C 30 นาที
• โรงงานที่จะส่งออกต้องได้รับการรับรองจาก
รัฐบาลญี่ปุ่น
ตารางที่ 1 แสดงภาพรวมอุตสาหกรรมสุกรของไทย
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สิงคโปร์
• เนื้อสุกรสดต้องมาจากเขตปลอดโรคปากและ
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เท้าเปื่อยตามข้อกำหนดของ OIE
• เนื้ อ สุ ก รสดที่ น ำมาผลิ ต ต้ อ งมาจากโรงฆ่ า
ชำแหละที่สิงคโปร์รับรองเท่านั้น
• โรงงานผลิตภัณฑ์สุกรต้องได้รับการรับรองจาก
รัฐบาลสิงคโปร์
• ผลิตภัณฑ์สุกรที่ผลิตต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
อุณหภูมิและเวลาที่ OIEกำหนด (70 0C 30 นาที)
• การรับรองเป็นรายผลิตภัณฑ์

เกาหลีใต้
• เนื้อสุกรสดต้องมาจากเขตปลอดโรคปากและ
ตารางที่ 2 แสดงข้อกำหนดด้านเวลาและอุณหภูมิสุกร
เท้าเปื่อยตามข้อกำหนดของ OIE
• โรงงานต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ปรุงสุกของประเทศผู้นำเข้าเนื้อสุกรจากประเทศ ที่มีโรค
• สุกรปรุงสุกต้องผ่านความร้อนที่สามารถทำลาย ปากและเท้าเปื่อยระบาด
เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยได้
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU)
3. เนื้อสุกรสด ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งเขตปลอด
• ยั ง ไม่ ย อมรั บ เนื้ อ สดจากประเทศที่ มี โ รคปาก โรค FMD ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ประกาศเขตปลอดโรค
และเท้าเปื่อย
FMD ปราบโรค FMD ให้หมด โดยกรมปศุสัตว์
• EU อนุญาตให้นำเข้าเนื้อสุกรปรุงสุกจากไทย
4. เนื้อสุกรแปรรูป ให้เร่งวิจัยเรื่องอุณหภูมิและ
เฉพาะสินค้าที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนในภาชนะปิด เวลาในการทอดที่สามารถฆ่าเชื้อ FMDV ได้ ให้เสร็จโดย
สนิท (hermetically sealed container) ที่มีค่า F0   3 
≥
เร็ว และเสนอผลงานวิจัยต่อรัฐบาลญี่ปุ่น และให้พัฒนา
• โรงเชือดและโรงงานแปรรูปต้องได้รบั รองจาก EU ผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

ผลกระทบของโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

การดำเนินการของสมาคมต่อการพัฒนาการเลี้ยง
FMD สร้างความเสียหายอย่างมากต่อเกษตรกร สุกรเพื่อการส่งออก

และเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ปี ล ะกว่ า
• ผลักดันให้รัฐบาลสร้างเขตปลอดโรคปากและ
10,000 ล้านบาท ในส่วนของเศรษฐกิจปศุสัตว์โลก ส่ง เท้าเปือ่ ยตามหลักของ OIE ให้แล้วเสร็จ ซึง่ หากรัฐส่งเสริม
ผลกระทบต่อเกษตรกรและผูผ้ ลิต ทำให้สญ
ู เสียงบประมาณ และปราบโรคได้ตามเป้าหมาย คาดว่าภายใน 2 ปี จะส่ง
ในการกำจัดโรค คิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 100,000 ล้านบาท ออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรได้ ไม่น้อยกว่า 100,000 ตันต่อปี
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสุกร
ข้อเสนอแนะในการส่งออกของสุกรไทยสู่ตลาดโลก มีชีวิตประมาณ 3-4 ล้านตัวต่อปี
ปัญหาหลัก มีอยู่ 2 ประเด็นที่สำคัญ คือ 
• ผลั ก ดั น เปิ ด ตลาดส่ ง ออกเนื้ อ สุ ก รไปยั ง
1. ประเทศไทยไม่ ป ลอดจากโรคปากและเท้ า สหภาพยุโรป ในรูปของเนื้อสุกรปรุงสุกแช่แข็ง (ปัจจุบัน
เปื่อย ทำให้การส่งออกเนื้อสุกรมีปัญหา
สหภาพยุโรปอนุญาตนำเข้าเนื้อสุกรจากไทยเฉพาะในรูป
2. ตลาดมีจำกัดเฉพาะญี่ปุ่นและฮ่องกง
ของ Retort Pouch เท่านั้น)
ข้อเสนอแนะ
• หากผลั ก ดั น ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ส ำเร็ จ 

1. จัดทำเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย และ จะทำให้ผเู้ ลีย้ งสุกรเข้าสูร่ ะบบมาตรฐานฟาร์ม และสามารถ
ทำให้โรคหมดจากประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ระบบฟาร์มเกษตรอุตสาหกรรมที่ทันสมัยได้
2. ขอให้รัฐเจรจาเปิดตลาดสหภาพยุโรป
จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับสุกร เนื้อสุกร ปี ๒๕๕๔
---------------------------------------ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้สุกร
เนื้อสุกร เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น
เพื่อให้การกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๒) (๓) และมาตรา ๒๕ (๓) (๔) (๕) และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระ
ราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ ให้ ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหกเดือนตั้งแต่ วันถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ผู้เลี้ยงสุกรมีชีวิตเพื่อจำหน่าย ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งครอบครองสุกรที่มีชีวิตมี
ปริมาณตั้งแต่ห้าร้อยตัวขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองแทนผู้อื่น แจ้งข้อมูลปริมาณการ
เลี้ยง ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ และสถานที่เลี้ยงสุกรมีชีวิต
โดยแจ้งข้อมูลเป็นสองงวดต่อเดือน งวดที่หนึ่งสำหรับวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ภายในเจ็ดวัน และงวดที่ 2 สำหรับวันที่ 16
ถึงวันสิ้นเดือนภายในเจ็ดวัน โดยเริ่มตั้งแต่งวดที่หนึ่งของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และให้ดำเนินการแจ้งข้อมูล
ต่อไป ไม่ว่าจะครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดหรือไม่ก็ตาม
ในกรณีมีการครอบครองภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ ใช้บังคับให้แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันที่มีการครอบครองสุกรมีชีวิตเกินปริมาณที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓ ให้ผู้ครอบครองซากสุกรที่มีปริมาณตั้งแต่ห้าพันกิโลกรัมขึ้นไป ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์
หรือครองครองแทนผู้อื่น แจ้งข้อมูลปริมาณผลิต ปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการใช้ ปริมาณการส่ง
ออก ปริมาณการรับฝาก ปริมาณคงเหลือ และสถานที่เก็บซากสุกร โดยแจ้งข้อมูลเป็นสองงวดต่อเดือน งวดที่หนึ่ง
สำหรับวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ภายในเจ็ดวัน และงวดที่สอง สำหรับวันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ภายในเจ็ดวัน โดยเริ่มตั้งแต่
งวดที่หนึ่งของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลต่อไป ไม่ว่าจะครอบครองเกินปริมาณที่
กำหนดหรือไม่ก็ตาม
ในกรณีมีการครอบครองภายหลังวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ แจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแต่
วันที่มีการครอบครองซากสุกรเกินปริมาณที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๔ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บที่ได้แจ้งไว้แล้วตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
ทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๕ การแจ้งตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด ณ
สถานที่ราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ให้แจ้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา
สินค้าและบริการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
(๒) ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น นอกจาก (๑) ให้แจ้ง ณ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแห่งท้องที่นั้น
6

จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

TSVA Newsletter
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารก็ ได้ โดยให้ถือวันที่ ได้ประทับตรา
ประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันแจ้ง ในกรณีที่แจ้งทางโทรสารจะถือวันที่ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนา
ในการแจ้ง
กาแจ้งตามวรรคสองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้เลี้ยงเพื่อจำหน่าย ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออก ไปนอกราชอาณาจักรสุกรมี
ชีวิต ผู้ครอบครองซากสุกร ได้ส่งต้นฉบับให้เลขาธิการแล้ว
ข้อ ๖ เมื่อผู้เลี้ยงเพื่อจำหน่าย ผู้จำหน่าย ผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรสุกรมีชีวิต ผู้ครอบครองซากสุกร
ร้องขอต่อเลขาธิการเพื่อขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ หรือเมื่อเลขาธิการเห็นสมควร เลขาธิการอาจ
มีคำสั่งขยายระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นได้ แต่การขยายระยะเวลาเช่นว่านี้ ให้พึงทำได้ต่อเมื่อมี
พฤติการณ์พิเศษหรือมีเหตุจำเป็นและผู้ครอบครองได้มีคำร้องขอ หรือเลขาธิการได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลานั้น เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นางพรทิวา นาคาศัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
"6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig disease DIGEST"

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
ท่านจะได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเรื่องโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสุกร ซึ่งเป็นข้อมูลจากการประชุมที่เมือง
Barcelona ประเทศสเปน ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2554
08.00-09.00
09.00-09.10
09.10-09.35
09.35-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15
11.15-12.00
12.00-12.30
12.30-14.00
14.00-14.25
14.25-15.10
15.10-15.25
15.25-16.00

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิดงาน
ปาฐกถาพิเศษ โดยนายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง นายกสัตวแพทยสภา 
Introduction to 6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Disease in Barcelona
โดยสัตวแพทย์หญิง เมตตา เมฆานนท์
พักรับประทานอาหารว่าง
Porcine reproductive and respiratory syndrome virus โดย รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์
Foot and mouth disease and other viruses (ASF, etc.) โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. ปริวรรต พูลเพิม่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
พักรับประทานอาหารกลางวันและลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
Influenza viruses in pigs โดย สัตวแพทย์หญิงจารุณี สาสตรา 
Porcine circovirus diseases and Torque teno sus virus โดย ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
ปิดการประชุม
เชิญรับประทานอาหารว่างก่อนกลับ

ลงทะเบียนล่วงหน้า ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 26 กันยายน 2554
ติดต่อ คุณกุ้ง (เลขา สมาคมฯ)
โทรศัพท์/โทรสาร : 02 218 9526,
มือถือ : 080 805 5522

อัตราค่าลงทะเบียน* (บาท/ท่าน) ล่วงหน้า หน้างาน
สมาชิกสมาคมฯ
300
500
ไม่ใช่สมาชิก
700 1,000

* ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง
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ประมวลภาพกิจกรรม

ก

ก

ก

m ภาพงาน “Thank You Party” For All the Unity and Support to TSVA

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ รร.มณเฑียรริเวอร์ ไซต์ กทม.

m ภาพงาน สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร

“โครงการความร่วมมือ เพือ่ ความสำเร็จของ
FMD Free Zone ปศุสัตว์เขต 2” วันที่ 22
มิถุนายน 2554 ณ รร.ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

m ภาพงานงานสัมมนาวิชาการ “Clinical Practice Guideline (CPG) for PRRS in Thailand : 3rd Revision”

วันที่ 26 สค. 2554 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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