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ความมั่นคงทางอาหาร
กับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร

สรุปความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุกร

ในเล่ม

บทสัมภาษณ์
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
อธิบดีกรมปศุสัตว์

“การประชุมสัมมนา
การควบควบคุม
โรคปากและเท้าเปื่อยระดับโลก

“

ประมวลภาพกิจกรรม
น.8
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	 สวัสดีครับ	 สมาชิกทุกๆคน	 เป็นยังไงกันบ้าง	 ยังสบาย 

กันดีอยู่หรือเปล่า	มีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ	กันบ้าง

หรอืไม่ครบั	ทราบไหม!!!	ปัจจบุนัทางสมาคมฯมช่ีองทางให้เพือ่นๆ

สมาชกิ	ได้ตดิต่อสือ่สารกบัสมาคมฯผ่านสือ่ออนไลน์	ทัง้	website	

(www.tsva.or.th),	 Facebook	 (www.facebook.com/

ThaiSwineVeterinaryAssociation)	รวมทัง้	E-mail	(tsva2545@

gmail.com)

	 ส�าหรับ	TSVA	Newsletter	สื่อสิ่งพิมพ	์ก็เป็นที่น�าเสนอ

สาระความรู้	 ข่าวสารต่างๆในแวดวงสุกร	 รวมทั้งประเด็นอื่นๆ	 

ที่น่าสนใจ	 มาให้เพ่ือนสมาชิกได้	 Updateกันอีกช่องทางหนึ่ง	 

โดยฉบับที่ท่านถืออ่านในขณะนี้	 ก็เป็นฉบับที่	 22	แล้ว	มีเนื้อหา 

ที่น่าสนใจหลายอย่าง	ให้ติดตามกัน	อาทิเช่น	บทสัมภาษณ์อธิบดี

กรมปศุสัตว์	 บทความพิเศษเรื่องความมั่นคงทางอาหารกับ

สตัวแพทย์ผูค้วบคมุฟาร์มสกุร	และข่าวคราวสรุปความเคลือ่นไหว

เกี่ยวกับสุกร	 รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ	 หวังว่าจะเป็นประโยชน์

ไม่มากก็น้อยนะครับ!	

	 สุดท้าย	 แต่ไม่ท้ายสุดส�าหรับ	 CPG	 for	 PRRS	 in	 

Thailand	(ภูมิภาค)	ทางสมาคมฯได้เริ่มจัดสัญจร	ไปแล้วโดยเริ่ม

ที่เชียงใหม่	 ตามที่สมาชิกหลายคนในพื้นที่	 สนใจไปร่วมงานกัน	 

(มีภาพกิจกรรมให้ติดตาม)	 ทางสมาคมฯมีเป้าหมายต่อไป	 

ที่ขอนแก่น	วันที่	3	พฤษภาคม	2555	ที่จะถึงนี้	ยังไงท่านสมาชิก

ที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคอีสาน	 อย่าลืมติดตามข่าวสารต่อไปนะครับ	

จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ	ต่อไป

	 ท้ายสุดขอให้ทุกคน	 มีสุขภาพแข็งแรง	 และร�่ารวยเงิน

ทองทุกคน	นะครับ!!!	

น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล

บทสัมภาษณ์	อธิบดีกรมปศุสัตว์	 3

ความมั่นคงทางอาหารกับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร	 4-5

สรุปความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุกร	 6

เกร็ดความรู้	:	เมนูอาหาร	VS	สุขภาพ	 7

ภาพกิจกรรมของสมาคม	 8

จากใจ...
บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
1.	 น.สพ.ทฤษดี	 ชาวสวนเจริญ	 อธิบดีกรมปศุสัตว์

2.	 ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ	 คุณาวงศ์กฤต

3.	 น.สพ.	ยุคล	 ลิ้มแหลมทอง

4.	 รศ.น.สพ.	กิจจา	 อุไรรงค์

5.	 ศ.กิตติคุณ	พีระศักดิ์	 จันทร์ประทีป

6.	 น.สพ.	มาโนช		 เฟื่องฟูพงศ์

7.	 ศ.น.สพ.ดร.	รุ่งโรจน์	 ธนาวงษ์นุเวช

8.	 น.สพ.ธีรภาพ	 อรุณไพโรจน์

คณะกรรมการ   

1.	 สพ.ญ.	บุญญิตา	 รุจฑิฆัมพร	 นายกสมาคม

2.	 น.สพ.	วิลาส		 วิบูลย์ศิริกุล	 อุปนายก

3.	 น.สพ.	ปราโมทย์			 ตาฬวัฒน์	 อุปนายก

4.	 น.สพ.	สุรพันธ์	 วงศาสุราฤทธิ์	 อุปนายก

5.	 น.สพ.	สุทัศน์	 ตั้งธโนปจัย	 ประชาสัมพันธ์

6.	 สพญ.สิริเพ็ญ	 แซนดร้า	ศุขะบุตร	 ประชาสัมพันธ์

7.	 น.สพ.	วีระเดช	 โพธาคณาพงศ์	 ประชาสัมพันธ์

8.	 น.สพ.วีรยศ	 วชิรโภคา	 ไอที

9.	 น.สพ.	บุญธรรม	 รุจิสิโรตม์	 ไอที

10.	 น.สพ.	ศุกษม	 นาคะรัตนากร	 ทะเบียน

11.	 น.สพ.สิทธิการ	 ไตรยราช	 กรรมการกลาง

12.	 น.สพ.	กัมพล	 วงศ์วิลาวัณย์	 กรรมการกลาง

13.	 สพ.ญ.	เมตตา	 เมฆานนท์	 วิชาการ

14.	 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์	 ชื่นชม	 วิชาการ

15.	 อ.น.สพ.ดร.อรรณพ	 สุริยสมบูรณ์	 วิชาการ

16.	 น.สพ.ดร.	จ�าลอง	 มิตรชาวไทย	 วิชาการ

17.	 น.สพ.	ไชยยง	 กฤษณเกรียงไกร	 วิชาการ

18.	 น.สพ.	มงคล	 ล�าไย	 วิชาการ

19.	 สพ.ญ.	ทิวากร	 ศิริโชคชัชวาล	 เหรัญญิก

20.	 สพ.ญ.	อุไรวรรณ	 เจนวรพจน์	 ผุ้ช่วยเหรัญญิก

21	 น.สพ.	ธนันต์	 ลีละยูวะ	 เลขาธิการ

22	 สพ.ญ.	ศศิวิมล	 ตลุ่มมุข	 ผู้ช่วยเลขาธิการ
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	 ก่อนอ่ืนมาท�าความรู้จักกับประวัติโดยย่อของอธิบดี 

กรมปศสุตัว์	นายสตัวแพทย์ทฤษด	ีชาวสวนเจรญิ	พอเป็นสงัเขป	

ดังนี้	

	 การศึกษา	 :	 ท่านจบปริญญาตรี	 สัตวแพทยศาสตร์

บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(VET	รุ่น	37)

การท�างานและด�ารงต�าแหน่ง
	 •	ปี	 2553	 ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

	 •	ปี	2554	ถึงปัจจุบัน	อธิบดีกรมปศุสัตว์	กรมปศุสัตว์	

(ล�าดับที่	18)

บทสัมภาษณ์
1. นโยบายของกรมปศุสัตว์กับการท�างานร่วมกับสมาคม 

 ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสุกร

	 •	ฟาร์มสุกรในเมืองไทยนั้น	 ปัจจุบันได้พัฒนาไปมาก	

คุณภาพสุกรของเราได้มาตรฐาน	 ทางกรมฯได้เล็งเห็นความ

ส�าคัญของการส่งออกเน้ือสุกร	 โดยกรมฯได้ก�าหนดเขตปลอด

โรคปากและเท้าเปื่อยไว้ ในเขต	 2	 (ภาคตะวันออก)ให้เป็นเขต

ปลอดโรค(FMD	Free	Zone)โดยในปีนี้ทางกรมฯจะผลักดันให้

เขตนี้ได้ถูกรับรองโดยองค์การโรคระบาดสัตว์	 (OIE)	ซึ่งเราจะ

เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมในปลายเดือนมิถุนายนนี้	 ซึ่งจะมี

ประเทศสมาชิก	178	ประเทศเข้าร่วมประชุม

	 •	ส่วนการท�างานร่วมกันระหว่างกรมฯและสมาคมฯ

นั้น	เราต้องสร้างภาค	ีเครือข่ายเพื่อเป็นตัวท�างานร่วมกัน	โดย

จะมีการพบปะหารือร่วมกันทุกๆ	 2-3	 เดือน	 เพื่อเดินตามแผน

งานทีว่างไว้ร่วมกนั	ประสานงานกนัเพือ่ขบัเคลือ่นและแก้ปัญหา	

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน

2. เป้าหมายในการผลิตวคัซนีป้องกนัโรคปากและเท้าเป่ือย  

 ในปี 2555 

	 •	ทางกรมฯจะผลติได้ไม่ต�า่กว่า	20	ล้านโด๊ส	ซึง่กรมฯ

ขอให้ทางสมาชกิของสมาคมฯช่วยท�าความเข้าใจกบัเกษตรกรผู้

เลี้ยงสุกรให้ช่วยกันท�าวัคซีนป้องกันโรคด้วย	 แม้ว่าสภาวะทาง

ตลาดไม่ดี	

3. ในอีก 3 ป ีข ้างหน ้าเราจะมีประชาคมเศรษฐกิจ 

 อาเซีย่น (AEC) ท่านอยากจะให้ค�าแนะน�าหรอืข้อคดิเหน็ 

 อย่างไรบ้าง

	 ฟาร์มสุกร	จะแบ่งเป็น	2	แบบ	คือ

	 1.	 ฟาร์มขนาดใหญ่	จะท�าธุรกจิแบบครบวงจรเพ่ือเป็น

ช่องทางการจ�าหน่ายเนื้อสุกร	ซึ่งท�าให้สามารถแข่งขันในตลาด

ได้

	 2.	 ฟาร์มขนาดเล็ก	ควรจะต้องรวมตัวกันและท�าเป็น

สมาชิกเครือข่าย	เช่นสหกรณ์ฯ	มีการจัดท�าโรงช�าแหละสุกรให้

กับสมาชิก	เพื่อบริการสมาชิกในการท�าการตลาดเนื้อสุกร
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ความมั่นคงทางอาหาร
สัตวแพทย์
ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร

 ความมั่นคงทางอาหาร (Food security) 

หมายถงึ	สถานการณท์ีท่กุคนในทกุเวลา	สามารถเขา้ถงึ

อาหารได	้ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ	

ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ	ซึ่งตรงตามความ

ต้องการและรสนิยมของตนเอง	เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

	 “Food	security	exists	when	all	people,	at	

all	times,	have	physical	and	economic	access	to	

sufficient,safe	and	nutritious	food	that	meets	their	

dietary	needs	and	food	preferences	for	an	active	

and	healthy	life”.	(World	Food	Summit,	1996)

	 องค์การอาหารและเกษตร

แหง่สหประชาชาต	ิ(Food	and	Agri-

culture	Organization	of	the	United	

Nations:	 FAO)	 ซึ่งเป็นองค์การที่ 

มุ่งเสริมสร้างความผาสุกร่วมกัน	 เพื่อยกระดับการ

บริโภคอาหาร	 มาตรฐานการครองชีพของประชากร

ในโลก	 เพิ่มสมรรถนะในการผลิต	 การจัดสรรผลิตผล

การเกษตรของโลกให้สูงขึ้น	 ปรับปรุงสภาวะของ

ชนบท	และพัฒนาเศรษฐกิจของโลก	เพื่อให้มนุษยชาต ิ

พ้นจากความหิวโหย	ได้นิยามให้ความมั่นคงทางอาหาร	

มีองค์ประกอบใน	4	มิติ	ดังนี้

	 1.	 การให้มีอาหารเพียงพอ	(Food	availability)	

	 2.	 การเข้าถึงอาหาร	(	Food	acess)

	 3.	 การใช้ประโยชน์จากอาหาร	(Utilization)

	 4.	 การมีเสถียรภาพด้านอาหาร	(Stability)

	 ส�าหรับประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้ง	 4	 มิติ	 

ซึ่ งจะต้องมีอาหารที่ เพียงพอต่อการบริ โภคของ

ประชาชน	 สามารถเข้าถึงอาหารได้	 มีคุณภาพที่ 

เหมาะสม	มีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี	ส�าหรับทางด้าน

การผลิตสุกรซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์	 

ซึง่การผลติสกุรและผลติภณัฑส์กุรทีเ่พยีงพอ	มคีณุภาพ	

และปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 มีความเก่ียวข้องโดยตรง

กับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร	 ซ่ึงแผนพัฒนาสุกร 

ทัง้ระบบ	พ.ศ.	2553-2557	ของกรมปศสุตัว	์ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร	มีดังนี้

กับ
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	 1.	 การพฒันาการผลติสกุรและผลติภณัฑ	์เชน่	

การขึน้ทะเบยีนผูเ้ลีย้งสกุร	การก�าหนดแผนการผลติสกุร

ในแตล่ะป	ีการสรา้งการรวมกลุ่มและองคก์ร	การพฒันา

ฟาร์มสุกรให้ผา่นเกณฑม์าตรฐานฟารม์	การรับรองฟารม์

ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	เป็นต้น

	 2.	 การพัฒนาตลาดสุกรและผลิตภัณฑ์	 เช่น	

การขึน้ทะเบยีนสถานทีแ่ละผูจ้�าหนา่ย	การก�าหนดเกณฑ์

มาตรฐานของสถานที่จ�าหน่ายสุกรช�าแหละ	เป็นต้น

	 3.	 การพัฒนาโรงฆ่าสุกรและการขนส่ง	 เช่น	

การขึ้นทะเบียนโรงฆ่าสุกร	เป็นต้น

	 4.	 มาตรฐานปจัจยัการผลติสกุรและผลติภณัฑ	์

เช่น	 การให้ความรู้	 ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการ

จัดการอาหารสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน	 การควบคุมการใช้

ยาปฏิชีวนะและสารเคมีทั้งการฉีดและการผสมใน 

อาหารสัตว์ให้ถูกต้อง	เป็นต้น

	 ส�าหรบับทบาทของสตัวแพทย์ควบคมุฟารม์สกุร	

ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร	 จะมี

บทบาทในดา้นการเลีย้งสกุร	การควบคมุโรคระบาดสตัว	์ 

โดยเฉพาะโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน	 เพื่อให้ได้เนื้อสุกร

และผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ	 มีคุณภาพ	 และปลอดภัย 

สู่ผู้บริโภค	 โดยจะต้องเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

ที่ทันสมัยในด้านต่าง	 เช่น	 การวินิจฉัยโรคสุกร	 

การจัดการฟาร์มสุกร	 ระบบบริหารคุณภาพต่างๆ	

และการตรวจประเมิน	 ช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ	 

เพิ่มผลผลิตให้แก่ฟาร์มและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	 

และเป็นมาตรฐานสากล	 เพ่ือสร้างความปลอดภัย 

และความมั่นคงทางด้านอาหาร

ภาพแสดงการฉีดยาในสุกร

ที่มา	:	 -	 The	37th	International	Conference	on	

	 	 Veterinary	Science,	Thailand

	 -	 www.fao.org

	 -	 www.moac.go.th
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��
�

	 กรมปศุสัตว์	 ร่วมกับ	 FAO	 OIE	 สัตวแพทย- 

สมาคมฯ	รัฐมนตรีเกษตรจาก	30	ประเทศ	และอธิบดี

กรมการสัตวแพทย์กว่า	178	ประเทศ	ประชุมสัมมนา

การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยระดับโลก ครั้งที่ 2 

(FAO/	OIE	Global	Conference	on	Foot	and	Mouth	

Disease	Control	in	Bangkok,	Thailand)	ระหว่างวัน

ที่	27-29	มิถุนายน	2555

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ	 อธิบดี

กรมปศุสัตว์	เผยว่าประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	กรมปศุสตัว์	ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตร

แห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organiza-

tion	of	the	United	Nations,	FAO)	องค์การโรคระบาด

สตัว์ระหว่างประเทศ	(World	Organisation	for	Animal	

Health,	OIE)	และสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์	ได้รบัเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการ

ประชุม	The	Second	FAO/OIE	Global	Conference	

on	 Foot	 and	Mouth	 Disease	 Control	 ที่โรงแรม

พลาซ่า	แอทธินี	ถนนวิทยุ	กรุงเทพมหานคร	ในระหว่าง

วันที่	27-29	มิถุนายน	2555	เพื่อน�าเสนอยุทธศาสตร์

และงบประมาณทีต้่องใช้ใน	5	ปีแรก	ส�าหรบัการควบคมุ

ก�าจัดโรคปากและเท้าเป่ือยให้หมดจากโลกภายในปี	พ.ศ.	

2563	(Global	FMD	Control	Strategy)	เนื่องจากเป็น

โรคระบาดที่รุนแรงในสัตว์เคี้ยวเอื้องและสุกร	เพื่อช่วย

ลดและบรรเทาปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่ต้อง

บรโิภคเนือ้และนมหรอืใช้แรงงานจากสัตว์เหล่านี	้อีกทัง้

การระบาดในวงกว้างท�าให้เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจได้สูง	และยังเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญของการค้า

ระหว่างประเทศอีกด้วย

	 ผู ้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรี

เกษตรจาก	 30	 ประเทศ	 อธิบดีกรมการสัตวแพทย์ซึ่ง

เป็นผู้แทนของ	 OIE	 ในประเทศสมาชิกจ�านวน	 178	

ประเทศ	ผู้ก�าหนดนโยบาย	สัตวแพทย์	นักวิจัยวิชาการ	

นักวิทยาศาสตร์	 ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้แทนองค์การระหว่าง

ประเทศ	ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค

และโรงงานผลติวคัซนีโรคปากและเท้าเป่ือย	ผูป้ระกอบ

การด้านสุขภาพสัตว์และการปศุสัตว์	 หน่วยงานที่ให้

ความช่วยเหลือสนับสนุน	 และองค์กรเอกชนจาก

ประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 350	 นาย	 รวมเจ้าหน้าที่กรม

ปศุสัตว์และนายสัตวแพทย์ของไทยอีกประมาณ	 300	

นาย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนองค์ความรู้ ใหม่ๆ	

นวตักรรม	การตรวจวนิจิฉยัและการใช้วคัซนีควบคมุโรค	

ความก้าวหน้าของงานวิจัย	 การวิเคราะห์ภาวะโรคและ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ	และสร้างมิตรภาพความคุ้นเคย

 การจัดประชุมระดับโลกในครั้งนี้	 จะช่วยเผย

แพร่ชื่อเสียงและศักยภาพของประเทศไทย	 นอกเหนือ

จากความสามารถในการจดัประชมุนานาชาตทิีน่่าประทบั

ใจ	และเป็นการแหล่งท่องเทีย่วทีด่ทีีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก

แล้ว	 ประเทศไทยยังมีวิทยาการด้านควบคุมก�าจัดโรค

ปากและเท้าเปื่อย	 ซึ่งกรมปศุสัตว์ก�าลังด�าเนินการเพื่อ

ขอให้	OIE	รบัรองพืน้ท่ีในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ปลอดจากโรคปากและเท้าเป่ือยตามมาตรฐานสากลตาม

แผนงาน	 Progressive	 Control	 Pathway	 (PCP)	

ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้อีกด้วย

	 ทั้งนี้	 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยตรงได้ที่	

http	:	www.oie.int	หรือ	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่	กรมปศุสัตว์	กองปศุสัตว์ต่างประเทศ	ถนนพญาไท	

เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 โทรศัพท์	 02-653-4444	 ต่อ	

4172

การประชุมสัมมนาการควบควบคุม
โรคปากและเท้าเปื่อยระดับโลก

สรุปความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสุกร

ข้อมูล	:	กองปศุสัตว์ต่างประเทศ	กรมปศุสัตว์
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 •	 มหาวิทยาลัย	 Yale	 รายงานว่า	 ผู้ท่ีเป็นโรคโลหิต

จางจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงขึ้นถึง	 3	 เท่าหากมีอาการ	

stroke

 • วารสาร	 Hepatology	 รายงานว่า	 การดื่มกาแฟ 

จะช่วยลดความเสีย่งของโรคตบัและลดการเกิดพงัผดืในตบัของ

ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง

 •	 Journal	of	Agricultural	and	Food	Chemistry	

รายงานว่าทานมนัฝรัง่จะลดความดนัโลหติในผูท้ีม่ภีาวะอ้วนและ

มีความดันโลหิตสูงได้โดยไม่เพิ่มน�้าหนักตัว

 • มหาวิทยาลัย	 Tohoku	 รายงานว่า	 ผู้สูงอายุที่ดื่ม 

ชาเขียวเป็นประจ�าจะมีความเสี่ยงต�่าต่อการไร้ความสามารถ

 •	 Duke	 Cancer	 Institute	 พบว่าโรคหัวใจมีความ

สัมพันธ์กับมะเร็งต่อมลูกหมาก

 • มหาวิทยาลัย	 Winconsin-Madison	 รายงานว่า 

เด็กหญิงที่เป็นสาวเร็วเพราะทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง

 •	 Mayo	Clinic	ในสหรฐัฯพบว่า	ผูส้งูอายท่ีุทานอาหาร

มากเกินไปอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความจ�าถึง	2	เท่า

 •	 มหาวิทยาลัย	 Glasgow	 รายงานว่า	 อาหารที่มี	

polyphenols	 สูง	 เช่น	 ชาเขียว	 แอปเปิ้ล	 มะนาว	 และองุ่น	 

จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ

 • Journal	 of	Women’s	Health	 รายงานว่า	สตรี 

ที่ดื่มไวน์แดงพอประมาณอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็ง

ทรวงอก

 •	 วารสาร	 Cancer	 Causes	 รายงานว่า	 สตรีท่ี 

สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนัง

 • วารสาร	Heart	รายงานว่า	สตรทีีม่นี�า้หนกัมากและ

สูบบุหรี่ช่วงตั้งครรภ์จะส่งผลเสียต่อการพัฒนาของหัวใจในเด็ก

 •	 International	 Dairy	 Journal	 รายงานว่าการ 

ดื่มนมอย่างน้อย	1	แก้ว/วัน	จะช่วยให้สมองและจิตใจแจ่มใส

 • NH	ของสหรัฐฯ	รายงานว่า	สตรีชาวเอเชียที่ทาน

แคเฟอีนเทียบเท่ากาแฟ	 1	 ถ้วย/วันจะมีฮอร์โมน	 Estrogen	 

เพิ่มขึ้น	ขณะที่สตรีชาวอเมริกันจะมีระดับของฮอร์โมนนี้ลดลง

เกร็ดความรู้ : เมนูอาหาร VS สุขภาพ

ที่มา	:	Trade	Watch	ฉบับพิเศษที่	3	มีนาคม	2555
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วิธีท�าทีละขั้นตอน
	 1.	 ท�าน�้าหมัก	 โดยตั้งน�้ามันในกระทะจนร้อน	 น�ากระเทียมไปเจียวให้เหลือง	 

จากนั้นใส่ส่วนผสมเครื่องปรุงที่เหลือลงไป	 ผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีจึงใส่น�้าละลายแป้ง

ข้าวโพดลงไป	คนอีกครั้งจนน�้าแป้งละลายเข้ากับส่วนผสมดี	จึงปิดไฟ	

	 2.	หมักซี่โครงหมูกับน�า้หมัก	(ที่เตรียมไว้ ในขั้นตอนที่	1)	ทิ้งไว้อย่างน้อย	30	นาที	

ถ้ามีเวลาควรหมักทิ้งไว้สัก	1	ชั่วโมง	

	 3.	น�าหมูไปอบด้วยความร้อนประมาณ	350	ฟาเรนไฮต์	ประมาณ	20	นาทีหรือ

จนสุก	ระหว่างอบควรทาน�า้หมักอย่างสม�า่เสมอเพื่อไม่ให้เนื้อซี่โครงหมูแห้งเกินไป

	 4.	จัดใส่จาน	แต่งหน้าผักช	ีเสริฟพร้อมผักสดหรือผักต้มสุก	และข้าวสวยร้อนๆ

เมนูซี่โครงหมูอบซอสมะเขือเทศ
เครื่องปรุง + ส่วนผสม
•	ซี่โครงหมู	800	กรัม	(ท�าความสะอาดและสับเป็นชิ้น)	

•	ซ๊อสมะเขือเทศ	4	ช้อนโต๊ะ	

•	ขิงแก	่1	ช้อนชา	(สับละเอียด)	

•	กระเทียม	1	ช้อนโต๊ะ	(สับละเอียด)	

•	พริกไทยป่น	1/2	ช้อนชา	

•	น�้าตาลทราย	1	ช้อนโต๊ะ	

•	ซิอิ๊วขาว	1	ช้อนชา	

•	น�้ามันหอย	1	ช้อนโต๊ะ	

•	แป้งข้าวโพด	1	ช้อนโต๊ะ	(ละลายน�้า)	

•	น�้ามันพืช	2	ช้อนโต๊ะ	

•	ผักชี,ผักสด	(หรือผักต้มสุก)	ส�าหรับแต่งหน้าอาหาร

ขอบคุณข้อมูล	:	www.ezythaicooking.com

Z
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สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ห้อง	0835	ตึก	60	ป	ีคณะสัตวแพทยศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	โทร.	0-2218-9526

www.tsva.or.th,	E-mail	:	tsva2545@gmail.com

ผู้จัดพิมพ	์:	เจ.พี.บิซิเนส	ฟอร์ม	โทร.	084-163-3116

jp_bform@hotmail.com

m สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม

สกุรไทย รว่มกบั หนว่ยปฎบิติัการวิจยั

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้�าในสัตว์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (CU-

EIDAs) จัดเสวนา “ร่วมด้วยช่วยกัน 

เพื่อการรบัมอืโรคอบุติัใหม่ในสกุร” ใน

งาน ICVS ครั้งที่ 37 วันที่ 2 มีนาคม 

2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

m งานประกาศเกียรติคุณสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจ�าปี 2554 โดย

สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร ได้รับการประกาศให้เป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง 

ประจ�าปี 2554 ด้านการผลิตอาหาร โดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศ

 ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงาน ICVS ครั้งที่ 37 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

2555 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Lประมวลภาพกิจกรรม

m  สมาคมสัตวแพทย์ควบคุม

ฟาร์มสุกรไทย จัดสัมมนาสัญจร 

ภูมิภาค “CPG for PRRS in 

Thailand” ครั้งท่ี 1 วันที่ 3 

เมษายน 2555 ณ คณะสัตว-

แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
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