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น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล

คณะกรรมการ

สวัสดีครับทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่จดหมายข่าว TSVA Newsletter ฉบับที่ 30 ฉบับ
ปฐมฤกษ์ของปีแพะ 2558 เป็นไงกันบ้างกับปีใหม่ที่ผ่านมา หวังว่าทุกท่านคงมีความสุขสบาย  
กันดี ถ้วนหน้าทุกคน นะครับ

สารบัญ

สำาหรับเรื่องราว Update ต่างๆ ที่จะนำามาบอกกล่าวให้ได้ติดตามกัน ห้ามพลาดนะครับ !
กบักจิกรรมดีๆ  ในปนีี ้ทีส่มาคมฯจะมีให้แกส่มาชิกทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวของการจดัฝกึอบรม งานไดเจสท์

วิชาการต่างประเทศที่สำาคัญเสมือนหนึ่งได้ไปงานสัมมนากันจริงๆ รวมทั้งเจาะเกาะติดกับกระแสสังคม โดยเฉพาะ เรื่อง 
Food Safety กับ Biosecurity ที่พวกเราต้องร่วมมือร่วมแรงกัน วงการสัตวแพทย์ไทย จะได้ก้าวไกล สู่สากล

ด้านข่าวสารกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาคมฯยังร่วมทำากิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐโดยกรม
ปศุสัตว์ และ มกอช. มหาวิทยาลัย รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาวงการสุกรไทยในเรื่องการผลิตสุกร 
ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และแข่งขันกับต่างประเทศได้ (ติดตามได้จากภาพกิจกรรมของสมาคมฯ ในส่วน 
ของปกหลัง และในช่องทางทางติดต่อด้านล่าง )  

สำาหรับ CPG โรค PRRS ครั้งที่ 4 และ CPG โรค PED ครั้งที่ 1 ฉบับภาษาไทย ที่สมาคมฯและนักวิชาการ 
จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัย ได้ระดมสมองกันจัดทำาขึ้น ก็ได้จัดทำาเสร็จเรียบร้อย และ
ได้แจก CPG โรค PRRS แก่สมาชิกไปบางส่วนแล้วสำาหรับงานประชุมใหญ่ประจำาปี 2557 ที่ผ่านมา นอกจากนี้เพื่อเป็นการ 
เข้าสู่สากลมากขึ้น  ทางสมาคมฯจึงได้จัดให้มีการพิมพ์เป็นฉบับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่วย
งาน APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 ที่จะถึงนี้ ยัง
ไงข่าวสาร Update จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางติดต่อด้านล่าง

            สำาหรับ TSVA Newsletter ฉบับนี้ ยังมีเนื้อหาที่ Update เช่นเคย ทั้งคอลัมน์ คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม ที่ครั้งนี้จะออกนอกฟาร์มไป
ทำาความรู้จักกับ สพ.ญ.ดร.ดรุณี ทันตสุวรรณ หน่วยงาน APHIS ที่มีส่วนร่วมกับสมาคมฯในการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ บทความวิชาการ เกาะกระแส
เทรนด์โรคสุกรที่สำาคัญต่อการส่งออก ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร รวมทั้ง เม้าธ์หมูนอก รับรองเหมือนได้ไปจริง  
กับเรื่องดูฟาร์มหมูที่เส้นศูนย์สูตร และสรรหามาเล่า ลองติดตามดูนะครับ                                                          

          สุดท้าย ขอให้สมาชิก ท่านผู้อ่านทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง ก้าวหน้าในอาชีพ (หน้าที่) มีเงินใช้ตลอดปี ตลอดไป 
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สัมภาษณ์ 

สพ.ญ.ดร.ดารุณี ทันตสุวรรณ

โดย อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์ 

คุณหมอเยี่ยมฟาร์มคุณหมอเยี่ยมฟาร์ม

สวัสดีผู้อ่านจดหมายข่าว TSVA Newsletter ทุกท่าน ก่อนอื่นทางผู้เขียนต้องขอโทษมา ณ ทีนี้ด้วย ที่ฉบับนี้ออกมาช้ากว่ากำาหนด 

มาเขา้เรือ่งของฉบบัน้ีกันเลยนะครบั ในตอนกอ่นๆหนา้นี ้เปน็การสมัภาษณเ์จา้ของฟารม์เลีย้งสกุรเปน็หลกั แตใ่นฉบบันีเ้ปน็การพดูคยุ

กับสัตวแพทย์ที่ทำางานอยู่ในองค์กรต่างประเทศ คือ คุณหมอดารุณี ทันตสุวรรณ หรือคุณหมอแดง ที่หลายๆคนคงจะรู้จักและเจอะเจอ

ได้บ้างตาม งานประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสัตวแพทย์หรืองานประชุมของหน่วยงานราชการจัดขึ้นมา

ปัจจุบันพี่หมอแดงทำางานอยู่ที่หน่วยงาน APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) สังกัดกระทรวงเกษตร ของ

ประเทศสหรัฐอมริกา หลายๆคนคงสงสัยว่าหน่วยงานนี้ทำาไมถึงมีสัตวแพทย์ไทยไปนั่งทำางานอยู่ได้ (ในความเป็นจริงแล้วมีหน่วยงาน

หรือองค์กรที่ทำางานระหว่างประเทศอยู่เยอะมากในบ้านเรา เช่น OIE, FAO, USAID เป็นต้น หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้มีหน้าที่แตกต่าง

กันไป) ลักษณะงานของ APHIS นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานในส่วนของสัตว์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสัตวแพทย์ และ

อีกส่วนงานหนึ่ง คือ ในส่วนของพืช ทีนี้มาดูกันว่าหน้าที่ในความรับผิดชอบหลักของ APHIS ที่ทำา คือ การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของ

ภาคเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา ท้ังการนำาเข้า-ส่งออก การควบคุมและป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับการเกษตรของ

ประเทศสหรัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของโรคต่างๆที่อาจจะแฝงตัวปะปนเข้ามากับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แมลงวันทอง (ในกรณีของมะม่วง

น้ำาดอกไม ้เปน็ตน้) นอกจากนีย้งัทำาหนา้ทีใ่นการเผยแพรค่วามรูจ้ดัฝกึอบรมในเรือ่งราวตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง ซ่ึงในปนีีท้างหนว่ยงาน APHIS 

ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ CPG (Clinical Practice Guideline)  สำาหรับโรค PRRS และ PED ให้กับทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุม

ฟาร์มสุกรไทย ซึ่งพี่หมอแดงต้องรับผิดชอบในการดูแลงานทั้งสองส่วนนี้ 

ทนีีก้อ่นทีพ่ีห่มอแดงจะมาทำางานทีห่น่วยงาน APHIS พีห่มอแดงจบการศกึษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เมื่อจบแล้ว ได้เข้ามาทำางานในส่วนของกรมปศุสัตว์ และได้ทำางานเป็นสัตวแพทย์ในช่วงแรกของการบุกเบิกในส่วนงานชันสูตรโรค

สัตว์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเรื่องของพยาธิใบไม้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต่อมาได้โอนย้ายมาทำางานในส่วนของสถาบัน 

สุขภาพสตัวแ์หง่ชาต ิและหลงัจากทีไ่ด้มกีารจัดต้ังหนว่ยงานใหมข่ึน้มา คอื มกอช. พีห่มอแดงจงึไดโ้อนย้ายมาทำางานในสว่นของการรา่ง 

และการออกกฎระเบียบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลีย้งสัตว ์เชน่ เรือ่งมาตราฐานฟารม์เล้ียงสัตว์ จากทีไ่ดเ้ล่ามาจะเหน็ไดว่้าพีห่มอแดงนัน้ 

มปีระสบการณท์ีอ่ยูใ่นภาคสนามมาโดยตลอด และมคีวามชำานาญในเร่ืองของหอ้งปฎบิตักิาร การตรวจวนิิจฉยัโรค และยงัมปีระสบการณ์

ในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งพี่หมอแดงได้บอกแนวทางให้ฟังเพิ่มเติมว่า การที่จะเข้ามาทำางานในองค์กรระหว่างประเทศนั้น ไม่ได้

เป็นเรื่องยาก แต่จำาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อน เช่น ความพร้อมในเรื่องของความรู้ทางสัตวแพทย์ที่จำาเป็นต้องรู้ลึกและรู้

จริง และจำาเป็นอย่างมากที่จะต้องมีประสบการณ์ในภาคสนาม เพื่อที่จะได้มีมุมมองและแนวความคิดที่หลากหลายในการทำางาน โดย

เฉพาะเรื่องโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น และ

ที่ขาดไม่ได้เลย คือ ความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ที่ต้องสามารถใช้งานได้ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน และต้องพร้อมที่จะ

ทำางานหนักและล่วงเวลาได้ ดังนั้นถ้าหากสัตวแพทย์คนไหนที่เริ่มสนใจที่อยากจะทำางานในองค์กรต่างประเทศหรือคิดที่จะทำางานต่าง

ประเทศ เช่น AEC ควรที่จะเริ่มต้นวางแผนได้ตั้งแต่ตอนนี้ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป แล้วจะเสียดายเมื่อโอกาสมาถึง
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โดย น.สพ.ไชยยง  กฤษณเกรียงไกร (หมอหน่อย)

ระบบความปลอดภยัทางชวีภาพ

และความปลอดภยัทางดา้นอาหาร

จากการที่ประเทศไทยได้ส่งออกสุกรไปยังประเทศรัสเซีย และอาจจะได้มีโอกาสขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ 

เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งในปี 2558 นี้เป็นปีเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงต้องมีการเตรียมพร้อมด้านความรู้ และ

สิ่งที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ เช่น ความรู้ในเรื่องโรคที่มีความสำาคัญต่อการส่งออก ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และความ

ปลอดภัยทางด้านอาหาร เป็นต้น  ซึ่งการพัฒนาการเลี้ยงสุกรให้เป็นฟาร์มสุกรมาตรฐาน มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเป็นผู้กำากับดูแล 

ให้ความรู้ คำาแนะนำา แก่ผู้ประกอบการฟาร์มสุกร เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร สัตวบาล และผู้เกี่ยวข้อง จะเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศไทย 

โรคสุกรที่มีความสำาคัญต่อการส่งออก 

โรคสุกรที่มีความสำาคัญต่อการส่งออก ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโรคสุกรเพียงบางส่วน ซึ่งเป็นโรคที่มีความสำาคัญตามองค์การ

โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE-Listed diseases) และโรคสุกรซึ่งมักจะเป็นข้อกำาหนดของประเทศคู่ค้า เช่น Foot and mouth 

disease, Classical swine fever, African swine fever,Trichinosis และ Antrax  เป็นต้น

Foot and mouth disease สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสใน Genus Apthovirus ก่อโรคในสัตว์กีบคู่ สุกร ช้าง และสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

สุกรป่วยจะพบอาการไข้สูง มีตุ่มใสเกิดขึ้นที่ปากและไรกีบ อัตราการตายต่ำา ในลูกสัตว์อาจพบการตายอย่างเฉียบพลัน เนื่องจากหัวใจ

ล้มเหลว การติดต่อโดยการหายใจ การกินเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่กับสิ่งแวดล้อม อาหาร น้ำา หรือหญ้า และการสัมผัสกับสัตว์ป่วย การ

ป้องกันโรคโดยการให้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ เข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์

Classical swine fever  สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสใน Genus Pestivirus สุกรป่วยจะมีอาการไข้ ซึม เบื่ออาหาร ท้องเสีย เดิน

โซเซ และพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ต่อมน้ำาเหลือง ไต และพบเนื้อตายจากการขาดเลือดที่ม้าม สุกรขับเชื้อไวรัสทางน้ำามูก นำ้าลาย 

ปัสสาวะ อุจจาระ และนำ้าเชื้อสุกร การป้องกันโรคโดยการให้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

African swine fever  สาเหตเุกิดจากเชือ้ไวรสัใน Genus Asfivirus สกุรปว่ยจะมอีาการไขส้งู พบจุดเลอืดออกท่ีผวิหนงัและอวยัวะ

ภายใน อัตราการตายอาจสูงถึง 100% การติดต่อโดยการสัมผัสกับสุกรป่วย อุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หรือสุกรถูกกัดโดยเห็บอ่อนซึ่ง

เป็นพาหะนำาโรคใน genus Ornithodoros การวินิจฉัยโรคจากอาการ และการตรวจทางซีรั่มวิทยา การป้องกันโรคโดยมาตรการตรวจ

สอบ การจำากัด และควบคุมการนำาเข้าผลิตภัณฑ์สุกร 

Trichinosis  เป็นโรคพยาธิในกล้ามเนื้อสุกร พบโรคในสุกรน้อยแต่มีความสำาคัญทางด้านสาธารณสุข การตรวจโรคโดยการตรวจ

ดูตัวอ่อนพยาธิที่ cyst ของกล้ามเนื้อสุกร ที่โรงงานแปรรูปสุกร และการตรวจทางซีรั่มวิทยา การป้องกันโรคโดยการควบคุมและกำาจัด

หนูภายในฟาร์ม

Antrax เป็นโรคที่ไม่ค่อยพบในสุกร สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus anthracis ที่ปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำา สุกรป่วย

พบอาการ มีไข้ เลือดออกจมูก ถ่ายเป็นเลือด หายใจลำาบาก คอบวม ผิวหนังเป็นสีม่วง และป่วยตายแบบเฉียบพลัน การวินิจฉัยโรค

จากอาการป่วย การผ่าซาก และการเพาะแยกเชื้อ การป้องกันโรคโดยการป้องกันการปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อม และ

สัตว์ป่วยในพื้นที่พบการเกิดโรค

..

โรคสุกรท่ีสำาคัญตอ่การส่งออก โรคสุกรท่ีสำาคัญตอ่การส่งออก 
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ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ฟาร์มเลี้ยงสุกร ทั้งฟาร์มขนาดใหญ่จนถึงฟาร์มเกษตรกรรายย่อย หากจะอยู่ในอุตสาหกรรมสุกรได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีการ

พัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ โดยจะต้องต้องมีรั้ว ประตู ระบบสเปรย์นำ้ายาฆ่าเชื้อ การควบคุมบุคคลเข้า

ออก การเปลี่ยนชุด รองเท้าบู้ท การควบคุมรถขนส่ง การควบคุมสัตว์พาหะนำาโรค การบำาบัดน้ำา และการจัดการของเสีย ซึ่งจะต้องมี

การจัดการที่ชัดเจนสำาหรับผู้ปฏิบัติงานภายในฟาร์ม ลูกค้า และแขกเยี่ยมฟาร์ม ทั้งนี้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจะมีบทบาทในการให้

ความรู้ คำาแนะนำา การตรวจติดตาม และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้สุกรภายในฟาร์มเกิดโรค และลดโอกาส

การนำาเชือ้โรคเขา้สูฟ่ารม์ โดยการสรา้งระบบการตรวจประเมนิอยา่งสม่ำาเสมอ จะชว่ยให้ระบบปอ้งกนัโรคของฟารม์สกุรมปีระสทิธภิาพ

ภาพที่ 1  แสดงระบบสเปรย์นำ้ายาฆ่าเชื้อโรคของฟาร์มเลี้ยงสุกรรายย่อย

ภาพที่ 2  แสดงการอบรมความปลอดภัยทาง ด้านอาหาร
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

ภาพที่ 3  แสดงการฉีดยาหรือวัคซีน ซึ่งการบังคับสุกร ความสะอาด 
และตำาแหน่งการฉีด มีผลต่อประสิทธิภาพและการลดปัญหาฝีหนอง

ความปลอดภัยทางด้านอาหาร 

ปัจจุบันผู้บริโภคทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยได้ให้

ความสำาคัญต่อความปลอดภัยทางด้านอาหาร โดยผลิตภัณฑ์สุกร

จะต้องสด สะอาด ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนเศษโลหะ เข็มฉีดยา 

สารตกคา้งยาสตัว ์ยาฆา่แมลง และเชือ้โรคต่างๆ ซึง่จะตอ้งมรีะบบ

การควบคุมและป้องกันตั้งแต่ที่ฟาร์มเลี้ยงสุกร การขนส่ง จนถึง

โรงงานแปรรูปสุกร โดยจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีสำาหรับความ

ปลอดภยัทางดา้นอาหาร ท้ังในดา้นกายภาพ เคม ีและชีวภาพ เช่น 

การเตรียมโรงเรือนทีด่ปีราศจากส่ิงอันตรายตกค้าง การควบคุมการ

ใช้เข็มฉีดยา วิธีการให้ยาและวัคซีน การควบคุมการใช้ยา ระยะหยุดยา การป้องกันปัญหาฝีหนองในกล้ามเนื้อสุกร การป้องกันปัจจัย

เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และพยาธิ เป็นต้น ทั้งนี้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจะมีบทบาทในการให้คำาแนะนำา การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบ และการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดสุขลักษณะในกระบวนการผลิตสุกร และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้

ผลิตภัณฑ์สุกรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

ที่มา : http://www.oie.int/

    http://www.thepigsite.com/

     http://www.dld.go.th/
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ดูฟาร์มหมูที่เส้นศูนย์สูตร

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

เม้าธ์หมูนอกเม้าธ์หมูนอก

ขอสวัสดี ท่านที่ติดตามอ่านเม้าธ์หมูนอก ทุกท่าน วันนี้เราจะ
ลองส่องดูใกล้ๆ บ้านเรา ที่เกาะบอร์เนียวตอนใต้ ซึ่งเรียกเป็นภาษา
อินโดนีเซียและมลายูว่า กาลิมันตัน (Kalimantan) เกาะนี้ตอนบนเป็น
ที่ตั้งของรัฐซาลาวักของมาเลเซีย และยังเป็นที่ตั้งของบรูไนด้วย 

กาลมัินตันอยู่ตรงเส้นศูนย์สตูร (Equator) พอด ีทีเ่มอืงปอนเตยีนกั 
อนุสาวรีย์เส้นศูนย์สูตรที่ปอนเตียนัก

ถนนเข้าฟาร์มฟาร์มหนึ่ง

เล้าคลอด แบบกลุ่ม  Animal Welfare แท้ๆเลย

(Pontianak) ด้วยเหตุที่มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่าน ที่นี่จึงกิ๊บเก๋ด้วยอนุสาวรีย์เส้นศูนย์สูตร... (Equator Monument) ที่อยากจะเม้าธ์คง
ไม่ใช่แค่อนุสาวรีย์ แต่ที่นี่มีฟาร์มหมูเยอะทีเดียว เจ้าของมีทั้งคนอินโดนีเซีย และคนสิงคโปร์ ขนาดฟาร์มมีตั้งแต่ ต่ำากว่า 100  แม่ 
จนถึง 5,000 แม่ซึ่งเป็นของบริษัทของชาวอินโดนีเซียที่เขามีเครือข่ายทั้งฟาร์มไก่-หมูและอาหารสัตว์ด้วย 

ฟาร์มหมูที่นี่มีที่ตั้งที่ห่างไกลกันมาก เข้าป่าขึ้นโคกลงควนกันสุดๆ ถนนดินฟุ้งฝุ่นทำาให้นึกถึงตอนออก รพช.-สพ.ช. สมัยเป็น
นิสิตเหลือเกิน เพราะกันดารกว่าสพ.อ. เสียอีก

ลักษณะการเลี้ยงเป็น one site คือมีทั้งพ่อแม่พันธุ์ อนุบาลและขุนในที่เดียวกัน โรงเรือนมีทั้งแบบเปิดติดพัดลมและ EVAP แต่ 
EVAP อาจมีข้อให้เม้าธ์ทีหลัง ยาวเกิน  หมูแน่นเกิน ทำาให้อากาศไม่พอ โดยเฉพาะหมูที่อยู่ใกล้พัดลม แต่เขาก็บอกว่าฝรั่งเป็นคนมา
ออกแบบให้นะเนี่ย บางทีก็เชื่อบักสีดาหมดไม่ได้หรอกหนา ชาวหมูเอ๋ย

อย่างไรก็ตามฟาร์มขนาด 400 แม่ถึงระดับพันแม่ โรงเรือนแม้จะเก่าหน่อย แต่ก็
ยังไม่เหนือความคาดหมาย ให้มาเม้าธ์ 

แต่ที่ไม่เหมือนใคร คือฟาร์มขนาด 100 แม่หรือน้อยลงมา มีการปล่อยแม่เลี้ยงลูก
รวมคอกกัน  3-4 แม่ต่อคอก เลี้ยงแบบหมูขุนเลย ลูกๆก็วิ่งกันสนุก ดูดนมแม่โน้นแม่นี้
กไ็ด ้เลยถา่ยรปูมาให้ด ูดู ๊ด ูเพราะหาดยูากในบา้นเรา ท่ีจรงิกม็ซีองคลอดดว้ย แตไ่มพ่อ 
เลยปล่อยเลยตามเลยไม่เพิ่ม หมูก็ไม่เห็นบ่นอะไร แต่ที่ดูแม่จะค่อนข้างผอม น่าจะมา
จากให้อาหารน้อยไป และมีปัญหาคุณภาพวัตถุดิบ

อ้อ พูดถึงวัตถุดิบ เป็นอีกเรื่องที่ต้องเม้าธ์ กากถั่วเหลืองที่นี่เค็มปี๋เลย เลี้ยงลูก
แล้วท้องเสีย รำาก็ชื้นและเหม็นเปรี้ยว สองอย่างนี้มาจากสิงคโปร์  ส่วนข้าวโพดก็ต้อง
สั่งจากต่างประเทศเช่นกันแต่คุณภาพก็ตามสภาพ บ้านเราถือว่าโชคดีกว่าเห็นๆใน
เรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ ยังไม่รวมว่าฟาร์มที่ผสมอาหารเอง ใช้สูตรแล้วแต่คิด คำานวณ
ดูคร่าวๆแล้วหมูขาดสารอาหารแน่นอน เลยต้องทำาสูตรอาหารส่งไปให้ใช้ก่อน ดีที่พอมี
วิชาอยู่บ้าง คริ.. คริ..

เม้าธ์มอยมาพอสมควร หวังว่าจะสุขีสุโขกันทุกท่าน สวัสดีค่ะ
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โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)

สรรหามาเล่าสรรหามาเล่า

ฉบับนี้ มาพบกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน พอดี ปีใหม่ก็ขออวยพรให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกประการ ขอให้ร่ำารวย

มั่งคั่ง มีเงินใช้ตลอดปีตลอดไป ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ไปด้วยเลยนะครับ สำาหรับปี 2557 ที่ผ่านมานั้นจะพบว่าราคาสุกร

หน้าฟาร์มอยู่ที่ 63-79 บาท (ที่มา: สมาคมอาหารสัตว์ไทย) ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ทำาให้มีการขยายการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้น และเมื่อ

สำารวจจำานวนประชากรของสุกรประเทศไทยในปี 2557 นั้นเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับปี 2556  ซึ่งดูจากสถานการณ์  ก็พอจะ

คาดการณ์ได้นะครับว่าในปี 2558 จะมีประชากรสุกรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ แต่อย่างไร

ก็ตามในสถานการณ์เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวอย่างนี้ ผู้เล้ียงสุกรต้องไม่ประมาทติดตามดูเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดและ

รักษามาตรฐานการเลี้ยง ควบคุมการการสูญเสียไม่ให้อยู่เกินเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละฟาร์ม  

สำาหรับทางสมาคมฯ เอง ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ได้มีกิจกรรมหลายๆ อย่าง ที่น่าสนใจ อาทิเช่นการทำางานร่วมกับ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และกรมปศุสัตว์ ในการวางแผนที่จะควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร ซึ่งได้มีการเดินทางไปดู

งานที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน  โดยมณฑลกวางตุ้งประสบความสำาเร็จในการกำาจัดการใช้สาร

เร่งเนื้อแดง โดยการใช้ Test-kit ปัสสาวะสุกรก่อนเข้าโรงฆ่า และตรวจปัสสาวะสุกรในโรงฆ่า 

โดยความสำาเร็จดงักล่าวนัน้ ทางสมาคมฯ สมาคมผูเ้ลีย้งสกุรแหง่ชาต ิและกรมปศสัุตว์

ได้มีการริเริ่มที่จะนำามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย แต่รายละเอียดเรื่องวิธีการ เขต

ไหนที่จะเริ่มก่อน และจะเริ่มเมื่อไหร่ ผมขออุบไว้ก่อนนะครับ (ไว้ติดตามในฉบับ

ถดัไป อิอิ..) แต่ถา้โครงการนีป้ระสบความสำาเรจ็ ผมกล้าบอกไดเ้ลยนะครบั จะ

เป็นอีกก้าวหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานเนื้อสุกรของไทยไปอีกก้าว

นอกจากโครงการดีๆ  แลว้ยงัมขีา่วดขีองวงการหมบูา้นเราอกีขา่วหนึง่ดว้ย

นะครับ แอ่นแอ้นแอ้นนนนน...... คือข่าวที่เราสามารถส่งเนื้อสุกรไปรัสเซียได้นั่นเอง 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ โรงงานแปรรูปสุกรบางคล้า อ.บางคล้า 

จ.ฉะเชงิเทรา ไดม้กีารจดัพธิปีลอ่ยขบวนตูค้อนเทนเนอรบ์รรจเุนือ้สกุรสด ชดุแรกสง่ไป

ขึน้เรอื (และยงัจะมจีดัสง่อยา่งตอ่เนือ่ง) โดยงานดงักลา่วไดร้บัเกยีรตจิาก นายปตีพิงศ ์

พึง่บุญ ณ อยธุยา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์มาเป็นประธาน และมแีขก

ผู้มีเกียรติ จากทางภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานดังกล่าว  ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เรา

สามารถพฒันาการเลีย้งและการควบคมุคณุภาพของเนือ้สกุรไดจ้นเปน็ทีย่อมรบัของตา่ง

ประเทศ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวหมูเรานะครับ

 สุดท้ายผมขอให้พวกเราชาวหมู โชคดีทุกคนนะ สวัสดีคร้าบบบบบบบ.......
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สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ห้อง 0835 ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2218-9526

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

สมาคมสัตวแพทย์ ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

หอ้ง 0835  ตกึ 60 ปี คณะสตัวแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

โทร. 0-2218-9526

ผู้จัดพิมพ์ : เจ.พี.บิซิเนส ฟอร์ม โทร. 088-6472-123

jpbform@hotmail.com

กิจกรรมงานแถลงข่าว “หยุดทำาลายอุตสาหกรรมเกษตร
ของชาติ” โดยสมาคมสัตวแพทย์ ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ร่วมกับ 
6 สมาคมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์  
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 11/9/57

กิจกรรมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำาปี 2557 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา  
เมื่อวันที่ 4 /11/57   

กิจกรรมส่งเนื้อสุกรไปรัสเซีย โดยจัดพิธีปล่อย
ขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อสุกรสด ชุดแรกส่ง ขึ้น
เรอืไปรสัเซยี ณ โรงงานแปรรปูสกุรบางคล้า อ.บางคลา้ 
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16/12/57

กิจกรรมการประชุมร่วมกับคณะทำางานจาก
ประเทศจีน มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong IAH  
delegates) เยี่ยมเยียนสมาคมสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มสุกรไทย ณ คณะสตัวแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26/1/2558

กิจกรรมประชุมแนวทางการกำาจัดการใช้
สารเร่งเน้ือแดงในเขตภาคตะวันออกโดยการใช้ชุด  
ตรวจสอบจากประเทศจีน ณ ศูนย์วิ จัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เมื่อวันท่ี  
29/12/57  

กิจกรรมร่วมวางพวงมาลา 
 อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ นาย
สตัวแพทย ์จักร พชิยัรณรงคส์งคราม 
ในโอกาสวันสถาปนาคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ครบรอบ 60 ปี ณ 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
เมื่อวันที่ 26/12/57 

เหตขัุดข้องทีน่ำาจา่ยผูรั้บไมไ่ด้

ลงชื่อ.......................................

1. จำาหนา่ยหนา้ซองไมชั่ดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับตามกำาหนด

6.เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่นๆ

สิ่งตีพิมพ์

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขท่ี 170/2558

ท่ีทำาการไปรษณีย์รองเมอืง


