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สวัสดีครับทุกท่าน ใกล้เข้าสู่ AEC ช่วงปลายปีแล้วนะครับ เป็นไงกันบ้างกับช่วงครึ่งปีแรก
ที่ผ่านมา หวังว่าทุกท่านยังคงมีความสุขสบายกันดี ถ้วนหน้าทุกคน นะครับ

สำาหรับเนื้อหาใน TSVA Newsletter ฉบับที่ 31 ฉบับนี้ ทีมงานก็ยังคงมุ่งมั่นให้ท่านผู้อ่าน

สารบัญ

ได้รับข้อมูลข่าวสารทางด้านสุกรให้ Update เท่าที่จะป็นไปได้ ลองติดตามดูนะครับ !
กิจกรรมดีๆ ในปีนี้ ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งเป็นศูนย์กลางให้และแลกเปลี่ยนความรู้ 

ความคดิเหน็ ประสบการณใ์นหมูส่มาชกิ และสงัคมทัว่ไป ไมว่า่จะเปน็เรือ่งราวของการจัดเสวนา ไดแ้ก ่ปญัหาโรค PED  การ
ประเมินความเสี่ยงและการป้องกันในงาน CUVC 2015 ณ สยามพารากอน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำาหรับฟาร์มสุกร 
ในงาน KVAC 2015 ณ รร.เซนทารา ขอนแก่น และการเตรียมความพร้อมการเคล่ือนย้ายสุกรเข้า-ออก เขต 2 ณ  
รร.กรงุศรรีเิวอร ์อยธุยา รวมทัง้รว่มกบัสำานกัพฒันาระบบและรบัรองสินคา้ปศสุตัว ์กรมปศสัุตว ์จดัโครงการฝกึอบรมสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกร ณ รร.เอเซีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี และร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงสุกร สนับสนุนให้
กรมปศุสัตว์เข้มงวดการปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง การขยายงานและสนับสนุนโครงการปศุสัตว์ OK และการเร่งสร้าง
เขตปลอดโรค FMD ดังกิจกรรมที่มีการแถลงข่าวร่วมกัน ณ กรมปศุสัตว์ (15 ก.ค. 2558) 

 อีกไม่นานเกินรอในช่วงปลายปี (พ.ย. หรือต้น ธ.ค. 2558) จะมีงานสัมมนาวิชาการ (ไดเจสท์วิชาการต่างประเทศ 
ที่สำาคัญเสมือนหนึ่งได้ไปงานสัมมนากันจริงๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2558) และ การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 ที่จะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ (วาระ 2559-2560) แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระในปีนี้ หวังว่าจะมีสมาชิกมาสมัครเป็น
กรรมการอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวไกล คอยติดตามข่าวสารเป็นระยะๆ นะครับตามช่องทางติดต่อที่ให้
ไว้ด้านล่าง (ติดตามภาพกิจกรรมของสมาคมฯ ได้ในหน้าปกหลัง )  

สำาหรับ CPG ทั้งโรค PRRS ( 4th Revision ) และ PED ( Version 1) ที่สมาคมฯและนักวิชาการจากภาคส่วนต่างๆทั้ง
ของรัฐและเอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัย ได้ระดมสมองกันจัดทำาขึ้น ก็ได้จัดทำาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเข้าสู่สากลมากขึ้น  ซึ่ง
ได้แจกจ่ายไปบางส่วนแล้วให้กับสมาชิก และภาคราชการ  นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ มีแผนการจัดทำา CPG เรื่อง การใช้ยาและวัคซีนในฟาร์มเพื่อให้มีมาตรฐาน และยก
ระดับการเลี้ยงสุกรให้ก้าวไกลสู่สากล มีความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต 

สำาหรับ TSVA Newsletter ฉบับนี้ ยังมีเนื้อหาที่ให้ Update เช่นเคย ทั้งคอลัมน์ คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม ที่ครั้งนี้จะพาไปเยี่ยมฟาร์มแดนดินถิ่นอิสานไปทำาความรู้จักกับ 
คุณสมทัด บุญทะพาน หรือที่ชาวหมูรู้จักกันดีในนาม “เฮียสม” เจ้าของฟาร์มบุญทะพาน จังหวัดนครพนม บทความวิชาการ กำาไรที่หาได้ง่ายจากระบบป้องกันทางชีวภาพ 
(Biosecurity) จริงหรือ?? รวมทั้ง เม้าธ์หมูนอก รับรองเหมือนได้ไปจริง คุยเรื่อง PED ที่ฟิลิปปินส์ และสรรหามาเล่า ลองติดตามดูนะครับ                                                          

สุดท้าย ขอให้สมาชิกทุกท่าน ปฏิบัติการงานได้สำาเร็จสมดังเป้าหมาย สุขภาพแข็งแรง ได้รับโบนัสปลายปีกันถ้วนหน้า นะครับ
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โดย อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์

คุณหมอเยี่ยมฟาร์มคุณหมอเยี่ยมฟาร์ม

สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์คุณหมอเย่ียมฟาร์ม ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์  
คุณสมทัด บุญทะพาน หรือที่ชาวหมูรู้จักกันดีในนาม “เฮียสม” เจ้าของฟาร์มบุญทะพาน จังหวัดนครพนม 
เพ่ือเปิดเผยถึงมุมมองต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรไทย ความคาดหวังต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ และท้ายสุด 
ได้ฝากข้อคิดหัวใจของการทำาฟาร์มให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามกัน !

ฟาร์มบุญทะพาน เริ่มเลี้ยงสุกรมาประมาณ 30 กว่าปีแล้ว โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงแม่พันธุ์ประมาณ 
12 แม่ กับ 1 พ่อ ในปัจจุบันมีการเลี้ยงอยู่ประมาณ 6,000 แม่ ในประเทศไทย ในประเทศลาว ประมาณ 
2,000 แม่ และในประเทศเวียดนามประมาณ 2,400 แม่ การเลี้ยงสุกรในช่วงแรก พบกับปัญหาพอสมควร 
โดยเฉพาะในเรื่องของโรคในสุกร เพราะว่าไม่มีความรู้ในด้านนี้ การแก้ปัญหาในช่วงต้น เป็นการใช้ความรู้สึกเข้ามาเป็นหลัก ไม่ได้มีการนำาเอาหลักวิชาการเข้ามา
ใช้เลย ซึ่งในระยะเริ่มแรกนั้น สัตวแพทย์ที่เข้ามาช่วยนั้น ส่วนใหญ่จะเข้ามาในส่วนของการเสนอขายยาและเวชภัณฑ์เป็นหลัก โอกาสที่เข้ามาช่วยในฟาร์มก็น้อย 
การให้คำาแนะนำาก็เป็นแบบลอยๆ และเน้นการใช้ยาเป็นหลักก่อน ซึ่งก็ถูกต้อง คือ มีโรคเกิดขึ้นก็จำาเป็นต้องใช้ยา แต่เมื่อมองในมุมของสัตวบาล คือ กลุ่มนี้จะไม่
เน้นในการใช้ยา แต่จะเน้นในด้านการจัดการฟาร์มก่อน เพราะสิ่งที่สัตวบาลบอกหรือแนะนำานั้นก็ถูกต้อง ทำาให้บางครั้งเกิดความสับสนว่า จะเชื่อใครดี ซึ่งเรื่องแบบ
นี้เกิดขึ้นบ่อยมากในช่วงแรกๆของการเลี้ยงและขยายฟาร์ม จนกระทั่งฟาร์มมีแม่พันธุ์ประมาณ 600 แม่ ก็ได้มีทีมงานบริษัทภายนอก ส่งทีมงานเข้ามาช่วย ซึ่งใน
ทีมมีทั้งสัตวแพทย์และสัตวบาล เข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังในด้านวิชาการ คอยให้การช่วยเหลือและให้คำาปรึกษาในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องโรค และรวม
ถึงด้านการเลี้ยงสุกรในเรื่องอื่นๆ ทำาให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอยู่นั้น มีวิธีการทำางานและมีความต่างไปจากสิ่งที่ทางฟาร์มได้ดำาเนินการเอง เห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากในกรณีของการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ที่เคยมีการระบาดขึ้นภายในฟาร์ม ทางสัตวแพทย์ที่เข้ามานั้น ได้มีการวางระบบในการแก้ไข
และปอ้งกนัการเกดิโรคในอนาคต จากสภาพการเกดิโรคทีไ่มน่ิง่และมกีารแพรก่ระจายของโรคอยูเ่รือ่ยๆ จนกระทัง่สถานะของโรคในปจัจบุนัอยูใ่นสภาพทีน่ิ่ง (stable 
herd) ถึงแม้ว่าถ้าทำาการตรวจหาเชื้อ ก็อาจจะยังพบว่ามีเชื้อ PRRS อยู่ในฟาร์มก็ตาม ในช่วงเวลาที่เกิดโรคนั้น ทางเฮียสมเองเกิดความรู้สึกเบื่อและมีความคิดที่จะ
เลิกเลี้ยงอยู่เช่นกัน การที่ได้ทีมงานเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและทันเวลานั้น ทำาให้ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้มาก

คุณสมบัติของสัตวแพทย์ที่คาดหวัง 
สัตวแพทย์ต้องมีเวลาอย่างน้อย 1 ปี หลังจากจบมา ให้ทำางานอยู่ภายในฟาร์ม เพื่อให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประสบการณ์ยังน้อย เช่น พื้นฐาน

โครงสรา้งของฟาร์มและธรุกิจ ความรู้เรื่องโรคทีย่ังนอ้ยอยู่ ทำาให้การตัดสนิใจในการแก้ไขปัญหายังไม่เหมาะสม นอกจากนี้การที่ทำางานอยู่ในฟาร์ม จะเป็นการเรียน
รู้ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น และเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจริง น่าจะช่วยให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อออกไปเจอลูกค้า 

ทำาไมถึงไปขยายธุรกิจในประเทศลาวและเวียดนาม
เป็นการมองโอกาสทางธุรกิจที่ยังมีช่องว่างอยู่ การที่เข้าไปลงทุนก่อนเป็นโอกาสดีกว่าที่คู่แข่งจะเข้ามา และเช่นเดียวกันกับการเข้าไปลงทุนในเวียดนาม การ

เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นรายย่อย มีการจ้างสัตวแพทย์เวียดนามอยู่ประจำาฟาร์ม เหตุผลคือ ค่าจ้างที่ถูกกว่า และสามารถทำางานได้หลายหน้าที่ เช่น เป็นผู้จัดการฟาร์ม 
เป็นหัวหน้าหน่วยผลิต

มุมมองด้านสัตวแพทย์ประจำาฟาร์ม
การไม่มีสัตวแพทย์ประจำาฟาร์มที่เมืองไทย เป็นเพราะว่า ได้รับบริการอยู่แล้วจากบริษัทคู่ค้า แต่ถ้าไม่มีบริการให้ ฟาร์มก็สามารถจ่ายได้ แต่จำาเป็นที่จะต้อง

เลอืกคนเขา้มาทำางาน คอื ตอ้งมปีระสบการณม์ากพอ มนัพน้ยคุทีว่า่ไมจ่ำาเป็นต้องมกีไ็ด ้เพราะฟารม์ใหญข่นาดนีจ้ำาเปน็ตอ้งมสีตัวแพทยค์อยให้คำาปรกึษาอยูแ่ลว้ แต่
ถา้เปน็ฟารม์ขนาดเลก็ การทีจ่ะจ้างสตัวแพทยน้ั์น อาจจะไมคุ้่มค่า เพราะวา่ในแตล่ะเดอืนนัน้ ฟารม์อาจจะตอ้งการคำาปรกึษาหรอืชว่ยเหลอืไมก่ีเ่รือ่ง ซึง่อาจจะไมคุ่ม้คา่

ความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าฟาร์มที่มีแม่ประมาณ 1,200 แม่ สามารถจ้างสัตวแพทย์ได้ ซึ่งในการจ้างนั้นอาจจะไม่ใช่ทำาหน้าที่สัตวแพทย์อย่างเดียว แต่ต้อง
ทำางานในหน้าที่อื่นๆด้วย เช่น เป็นผู้จัดการฟาร์ม เป็นต้น ต้องคุ้มค่าจ้างที่ฟาร์มจ่ายในแต่ละเดือน

ภาวะการแข่งขันในตลาดสุกร
การแข่งขนัในปจัจบัุน ตอ้งมองถึงการแขง่ขนัทีย่ติุธรรม และตอ้งมองถึงชอ่งวา่งทีย่งัมอียู ่เพราะวา่การเลีย้งสกุรในประเทศไทยน้ัน ยงัพบวา่ มกีารเลีย้งกระจุก

อยู่เป็นบริเวณแคบๆ ดังนั้นการเลี้ยงในพื้นที่ที่ยังคาดแคลน น่าจะยังมีโอกาสอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องของค่าขนส่งที่แพงขึ้นตลอด การที่จะขยายหรือไม่นั้น ขึ้นกับมุม
มองของแต่ละคน โดยส่วนตัว ไม่ชอบการแข่งขันที่ชอบวัดกันว่าใครสายป่านยาวกว่าหรือใครดำานำ้าได้อึดกว่ากัน เพราะเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพ แต่
ในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบย้อนกลับมาในที่สุด

หัวใจของการทำาฟาร์ม 
1. การมีทีมงานที่ดี คนทำางานกับฟาร์มมาตั้งแต่เริ่มต้น วันนี้ก็ยังคงมีอยู่ การทำางานที่ช่วยกันพัฒนา คอยแนะนำาและบอกให้ปรับปรุงอยู่เสมอ 
2. การมพีนัธมติรทางธรุกจิท่ีด ีเป็นสว่นช่วยเติมเต็มให้กบัฟาร์ม ท้ังในดา้นของการใหบ้รกิารงานในฟารม์ รวมถงึการใหค้ำาแนะนำาตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัฟารม์
3. การนำาเอาความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาฟาร์มอยู่ตลอดเวลา 
4. การตลาดที่ชัดเจน เช่น ทุกวันนี้ทางฟาร์มผลิตสุกรเพื่อรองรับตลาดภายในจังหวัดนครพนม ไม่มีความคิดที่จะผลิตสุกรแล้วขนส่งไปขายในพื้นที่อื่นๆ 
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โดย น.สพ.มงคล ลำ�ใย (หมอเอก)

จ�กระบบป้องกันท�งชีวภ�พ 

(Biosecurity) จริงหรือ?? 

พอได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับโรคในสุกรต่างๆ ท่านจะเห็นว่าสุดท้าย แนวทางป้องกันโรคเหล่านั้นเหมือนกันหมดก็คือ ระบบป้องกันทาง

ชีวภาพ (Biosecurity) พูดง่ายน่ะครับ!! แต่ถ้าเราจะทำาให้เกิดขึ้นจริงจัง มันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป บางครั้งเจ้าของฟาร์มอาจมองไม่เห็น

ภาพว่ามันสำาคัญแค่ไหน ช่วยลดต้นทุนค่ายา วัคซีน วิตามิน เกลือแร่ ในทางอ้อมได้อย่างไร จึงมักจะไม่ค่อยให้ความสำาคัญเท่าที่ควร รวม

ไปถึงคนปฏิบัติงานระดับพนักงาน ดังนั้นเราต้องเริ่มทำาความเข้าใจกันก่อนเลยว่า 

“ ระบบป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity)” มันคืออะไร ทำาอย่างไร สำาคัญแค่ไหน???

 ระบบป้องกันทางชีวภาพ (Biosecurity) คือ การกำาหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติสำาหรับฟาร์ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชือ้โรคไมว่า่จะมาจากภายนอกฟารม์เขา้สูภ่ายในฟารม์ หรอืปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคระหวา่งหนว่ยงานการผลติกนัเองภายใน

ฟาร์ม ซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดโรคใหม่ขึ้นในฟาร์ม มักจะเริ่มจากที่มีการระบาดของเช้ือโรคภายนอกฟาร์มก่อนเป็นอันดับแรก ฟาร์มที่มี

ระบบป้องกันทางชีวภาพที่ไม่ดีพอ สุดท้ายโรคระบาดท่ีอยู่ภายนอกฟาร์มก็จะเข้ามาภายในฟาร์ม และพบว่าส่วนใหญ่เวลาเชื้อโรคเข้ามาก็

มักจะเริ่มเกิดที่หน่วยการผลิตใดผลิตหนึ่งก่อน เช่น โรคปากและเท้าเปื่อยมักจะเกิดโรคในหน่วยสุกรขุนใหญ่ ถ้าการวางระบบป้องกันทาง

ชีวภาพภายในฟาร์มไม่ดีพอ ก็จะพบว่ามีการแพร่ระบาดไปทั่วทุกหน่วยการผลิตภายในฟาร์ม ในบทความนี้จะเน้นเฉพาะจุดเสี่ยงที่สำาคัญที่

ท่านเจ้าของฟาร์มต้องระวังเป็นพิเศษ และกลับไปดูฟาร์มตัวเองก่อนว่ามีมาตราการที่เข้มงวดพอหรือยัง 

จุดที่ 1 เล้าขาย คือจุดที่เสี่ยงที่สุดแล้วที่จะนำาเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์ม ผลจากการศึกษาข้อมูลหลายๆ ที่พบว่าเชื้อโรคเข้าสู่ฟาร์มผ่านทาง

เลา้ขายมากกวา่ 90% เนือ่งมาจากรถลกูคา้ทีม่าซือ้สกุร โดยเฉพาะรถซือ้สกุรคดัทิง้ รถลูกคา้เหลา่นีก้จ็ะซือ้สกุรหลายแหลง่ซึง่จะเปน็คนนำาพา

เชื้อโรคมายังเล้าขายของท่าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าระหว่างที่มีการขึ้นสุกร ลูกค้าก็จะฉีดน้ำาให้สุกรเพื่อลดความร้อน ความเครียด นำ้าที่ฉีดล้างก็จะ

ชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ บนรถลูกค้าไหลลงมาบนที่พื้นเล้าขายของฟาร์ม นั่นหมายความว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคจากฟาร์มอื่นๆปะปนกับน้ำาที่

ลูกค้าฉีดล้างมาด้วย พนักงานเล้าขายก็อาจไปเหยียบน้ำาที่ปนเปื้อนพาขึ้นไปบนเล้าขาย ขณะเดียวกันพนักงานขนย้ายสุกรของฝ่ายผลิตก็มา

สัมผัสที่เล้าขาย นำาพาเชื้อโรคเข้าไปในโซนผลิต โรคระบาดก็เกิดการปะทุใจกลางโซนผลิต ดังนั้น การจัดการของเล้าขายสำาคัญมากที่สุด 

ที่จะเป็นตัวตัดวงจรของเชื้อโรคก่อนที่เชื้อโรคจะแพร่ผ่านเข้าไปในโซนผลิต  รายละเอียดที่ต้องไปจัดการมีดังนี้ 

 1. เลา้ขายตอ้งแยกจากส่วนผลติให้ชดัเจน มีรัว้กัน้ขอบเขตมดิชดิ พืน้ท่ีจอดรถลกูคา้ตอ้งเปน็พืน้ปนูซเีมนต ์แสงแดดสอ่งถงึ มคีวาม

ลาดเอียงเพื่อให้นำ้าที่ชะล้างไหลลงสู่ท่อระบายนำ้า พื้นปูนจะแห้งเร็วและง่ายต่อการทำาความสะอาด  

 2. ประตูทางเข้าเล้าขายควรแยกออกจากประตูทางเข้า-ออกฟาร์ม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เชื้อโรคจากรถลูกค้าจะปนเปื้อนกับรถ

ของฟาร์ม เช่น รถพนักงาน รถขนส่งปัจจัยการผลิต รถขนส่งอาหาร 

 3. ตอ้งมีระบบพ่นยาฆ่าเชือ้โรคก่อนทีร่ถลกูคา้จะผา่นเขา้รัว้มาสูเ่ลา้ขาย และตอ้งพน่ใหท้ัว่รถรวมถงึกรงจบัสตัวด์ว้ย อาจจะทำาเปน็

อุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อ เหมือนกับจุดเข้า-ออกฟาร์มเลยจะดีมาก เล้าขายบางที่จะมีสะพานส่งหมูยื่นออกไปนอกฟาร์มเลย และให้รถลูกค้าเข้า

มารอรับสุกร ซึ่งจอดรถอยู่นอกฟาร์ม 

 4. พนักงานเล้าขายต้องมีการตรวจเช็ค และบันทึกว่ารถลูกค้าล้างทำาความสะอาดมาหรือไม่ มีสุกรจากฟาร์มอื่นติดรถมาด้วยหรือ

ไม่ ถ้าพบว่ามี  ต้องไปทำาความเข้าใจกับลูกค้าเรื่องการป้องกันโรค รถลูกค้าต้องไม่มีสุกรอื่นติดมาด้วย

 5. ห้ามลูกค้าขึ้นบนเล้าขายของฟาร์มโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม เพราะจะเสี่ยงมากๆ กับการปนเปื้อน 

..

กำ�ไรที่ห�ได้ง่�ยกำ�ไรที่ห�ได้ง่�ย
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 6. หลงัจากขายสุกรเสร็จในแต่ละวัน ต้องล้างทำาความสะอาด และพน่ยาฆา่เชือ้ทกุครัง้ใหท้ัว่บรเิวณ พนกังานขายตอ้งล้างทำาความ

สะอาด และจุ่มน้ำายาฆ่าเชื้อรองเท้าบู๊ททุกครั้ง  

 7. พนักงานเล้าขายห้ามเข้าไปในส่วนของฝ่ายผลิตโดยเด็ดขาด และพนักงานขนย้ายสุกรของฝ่ายผลิตห้ามลงมาสัมผัสกับพ้ืน

เล้าขายโดยเด็ดขาด ต้อนสุกรให้ลงจากรถเท่านั้น ต้องแยกส่วนกันให้ชัดเจน จุดนี้แหละที่จะนำาพาเชื้อโรคเข้าฟาร์มถ้าไม่ปฏิบัติกันอย่าง

เคร่งครัด  

 8. รถขนย้ายสุกรฝ่ายผลิตท่ีมาส่งสุกรท่ีเล้าขายก็ต้องมีการพ่นยาฆ่าเช้ือโรคให้ทั่วก่อนกลับเข้าไปในฝ่ายผลิตอีกคร้ัง บางฟาร์ม 

ทำาเป็นอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อชั้นนอก (เข้า-ออกฟาร์ม) และชั้นใน (เข้า-ออกโซนผลิตสุกร)  

 9. สุกรที่ขนมาไว้ที่เล้าขายแล้ว ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม เช่น คัดทิ้งผิดตัว ห้ามนำากลับเข้าไปในโซนผลิตโดยเด็ดขาด 

 10. ต้องมีคนสุ่มตรวจเช็คการทำางานบนเล้าขายอย่างสมำ่าเสมอ ว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนดไว้หรือไม่ ยาฆ่าเชื้อละลายใน

อัตราส่วนที่ถูกต้องหรือไม่ 

จุดที่ 2 การเข้า-ออกหน้าฟาร์ม ต้องมีระบบพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทั้งคน และรถ บางฟาร์มทำาเป็นอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อจะดีมาก บันทึก

การเข้า-ออก ถ้าเป็นบุคคลภายนอกก็ต้องมีรองเท้าบู๊ทให้เปลี่ยน และจุ่มนำ้ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าฟาร์ม กรณีที่มีข่าวการระบาดของโรค

รอบนอกฟาร์มตอ้งงดการเขา้เยีย่มของบคุคลภายนอก และควบคมุคนในฟารม์ให้มีการเขา้-ออกฟารม์ให้น้อยท่ีสดุ เพือ่ลดความเส่ียงของ

คนที่ออกไปนอกฟาร์มซึ่งอาจจะไปสัมผัสกับเชื้อโรค และนำาเชื้อโรคที่มีการระบาดอยู่ภายนอกฟาร์มเข้ามาในฟาร์มได้

จุดที่ 3 โซนของการเลี้ยงสุกร (ฝ่ายผลิต) 

1. ต้องมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ผ่านนำ้ายาฆ่าเชื้อโรค และอาบนำ้าก่อนเข้าไปในโซนการเลี้ยงสุกร 

2. ต้องมีอ่างจุ่มยาฆ่าเชื้อโรค และมีฝาปิด หน้าโรงเรือนทุกหลัง และเปลี่ยนถ่ายยาฆ่าเชื้ออย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์ 

3. รองเท้าบู๊ทที่ใช้งานบนโรงเรือน กับรองเท้าบู๊ทที่ใช้งานนอกโรงเรือน ควรแยกจากกัน อาจแยกโดยใช้สีที่ต่างกัน ป้องกันการ 

 ปนเปื้อนเชื้อโรค ไข่พยาธิที่อยู่ตามใบหญ้า เข้าสู่โรงเรือนสุกร 

4. ต้องไม่มีสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ อยู่ในโซนการผลิตสุกร เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคที่จะแพร่ระบาดมาสู่สุกร 

5. ต้องมีการกำาจัดสัตว์พาหะนำาโรคอย่างสมำ่าเสมอ เช่น นก หนู แมลงสาบ โดยเฉพาะนก ชอบที่จะเข้ามากินอาหารสุกร เท้า

 ของนกอาจจะไปเหยียบมูลสุกรจากฟาร์มอื่นๆ แล้วปนเปื้อนมาสู่ฟาร์มท่าน สำาหรับโรงเรือนเปิดต้องใช้ตาข่ายคลุมป้องกัน

6. บ่อทิ้งซากต้องมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันการเข้ามาของสัตว์ชนิดอื่นที่เข้ามากินซาก เช่น สุนัข แมว นก 

7. พนักงานขนย้ายสุกรห้ามเข้าโรงเรือนเลี้ยงสุกรโดยเด็ดขาด ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานประจำาโรงเรือนในการต้อนสุกรขึ้นรถ

8. รองเท้าบู๊ทพนักงานขนย้าย รถขนย้ายภายในฟาร์มต้องมีการล้างทำาความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อทุกครั้งเมื่อเสร็จงานใน

 แต่ละวัน 

9. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงเรือนต้องได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด 

10. ต้องมีคนสุ่มตรวจเช็คการทำางานของฝ่ายผลิตอย่างสม่ำาเสมอ ว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนดไว้หรือไม่ ยาฆ่าเชื้อละลายใน

อัตราส่วนที่ถูกต้องหรือไม่ 

จะเห็นได้ว่าหลายๆเรื่องมันไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเคยชินที่ยากจะเปลี่ยนมาให้ทำาตามกฎเกณฑ์

ที่กำาหนด แต่ใช่ว่าจะเปลี่ยนนิสัยกันไม่ได้ เจ้าของฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์มต้องเป็นต้นแบบ และออกมาตรการกันอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

ไม่มีอะไรเกินความสามารถคนที่จะปฏิบัติได้ เพียงแต่เราต้องรณรงค์ช่วยกันให้ทุกคนรู้ว่ามันสำาคัญอย่างไร เวลาเกิดโรคระบาดเข้าฟาร์ม 

ฟาร์มเสียหายเท่าไหร่ ทุกคนต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ ค่ายา วัคซีน วิตามิน เกลือแร่ ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่ ค่าเสียโอกาสที่ไม่มี

ลูกสุกรเลี้ยงขายเป็นสุกรขุนอีกเท่าไหร่ การลงทุนกับระบบ Biosecurity บางฟาร์มอาจจะดูว่าเยอะ ไม่เห็นมีอะไรคืนกลับมา แต่อย่าลืม

ว่าถ้าโรคไม่เข้าฟาร์มเลย โอกาสที่ท่านจะมีสุกรขาย ทำากำาไรได้มากกว่าฟาร์มที่เป็นโรคแล้วไม่จบสิ้นสักที ยกตัวอย่างเช่น โรค PED, APP, 

PRRS, FMD โรคยอดฮิตที่วนเวียนกันเป็นในรอบ 2-3 ปีนี้ หลายฟาร์มเสียหายเยอะ ถึงขั้นเลิกเลี้ยงกันไปเลยก็มี ดังนั้น ต้องกลับไปดูฟาร์ม

ของท่าน ว่าตรงไหนคือจุดอ่อน ช่องโหว่ รีบกลับไปปรับปรุง และวางมาตรการ การป้องกันโรคแบบนี้จะยั่งยืน และถาวร ตัดวงจรเชื้อโรค

ตั้งแต่ต้น ส่วนการใช้ยา วัคซีน เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ มีแต่ต้นทุนที่สูง  และอาจมีสารตกค้างต่อผู้บริโภคด้วย 
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คยุเรื่อง PED ทีฟ่ลิปิปนิส ์ 

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

เม้าธ์หมูนอกเม้าธ์หมูนอก

พบกันอีกทีก็ปาเข้ามาครึ่งปีหลังแล้ว แต่ละท่านละคนคงได้ทำาความคุ้นเคยกับชีวิตปีแพะมาพอสมควร เรื่องที่จะเม้าธ์คราวน้ี เกิด
ตั้งแต่มกราคมปีนี้ แต่ดูเนื้อหาแล้วน่าจะยังไม่เอ๊าท์ จึงขอยืนยันการเม้าธ์ นะเจ้าค่ะคุณๆ

ปลายเดอืนมกราคม ฟลิิปปนิส ์โดย Philippine College of Swine Practitioners (เหมอืนสมาคมสตัวแพทยฟ์ารม์หมขูองเรานัน่แหละ) 
จัดงานประชุมวิชาการ ตั้งชื่อน่าตื่นเต้น ว่า19th Pinoy Pork Challenge PED SUMMIT จัดที่มะนิลา เมืองหลวง อ้อ ใครงงชื่อ Pinoy เขา
บอกว่าเป็นคล้ายชื่อเล่นของฟิลิปปินส์น่ะ เอ เมืองไทยเราน่าจะมีชื่อเล่นว่าอะไรดีหนอ

งานคราวนี้เขาเน้นเรื่อง PED จึงระดมนักวิชาการทั้งในและนอกประเทศ อีฉัน (มิใช่อีแย้มนะ) ก็ได้เข้ามาเป็นตัวแทนนักวิชาการจาก
นอกประเทศเจ้าค่ะ เขาเล็งเห็นว่าคุยแล้วน่าจะได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้าง เลยจัดให้ไปพูดในหัวข้อ การป้องกัน PED 

ม่าย..ค่ะ ไม่ได้จะมาบรรยายเรื่องของอีฉัน  ตั้งใจจะเล่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในงานนี้ต่างหาก
ตอนเปิดงานตื่นเต้นมาก เพราะคนที่นี่ชอบเล่นบาสเกตบอล เขาก็เอาคลิป NBA มาเปิด ด้วยเพลงกระหึ่ม ใช้ organizer มืออาชีพ

เลย ตอน APVS 2015 ปลายปีนี้ เขาคงจะปล่อยของให้ตื่นตาตื่นใจแน่ๆ
จากนั้น มีการเล่าถึงประวัติ PED ในฟิลิปปินส์ โดย มีการรายงานลูกหมูตาย 60,000 ตัวในปี 2006 และรายงานเพิ่มในปี 2007 ความ

เสียหายจาก PED มีถึง 14.76 ล้านดอลลาร์ ในช่วงแค่ 3 เดือน จากการตายของลูกหมูและปัญหา setback ของหมูที่รอดชีวิต
ในรายละเอียด เขต Bulagan ที่เลี้ยงหมูมาก มีแม่ 110,000 แม่ ผลิตลูกหมู 18 ตัวต่อแม่ต่อปี ได้ลูกหมู 1.98 ล้านตัวต่อปี ลูกหมู

ตายไป 50% จาก PED (0.99 ล้านตัว) ทำาให้เสียหายเป็นเงิน1.98 พันล้าน เปโซ คิด ที่ 2,000 เปโซต่อลูกหมู 1 ตัว ที่ตายก่อนอายุ 3 สัปดาห์ 
คำานวณมาเป๊ะๆ

ล่าสุด ในปี 2013-2014 ก็มีการระบาดอีก แต่เนื่องจากปัญหาการรายงานข้อมูลต่างๆ จึงไม่อาจบอกว่าเสียหายไปเท่าไร เหมือนกับ
บ้านเรานั่นแหละ ได้แต่กะกะเอา เวลามีคนถาม

นักวิชาการที่มาพูดเกือบท้ังหมดมาจากบริษัทวัคซีน จากอเมริกา จากญี่ปุ่น จากเกาหลี รวมท้ังในฟิลิปปินส์เอง ดังน้ันแน่นอนว่า 
บรรดาวัคซีนตัวใหม่ ทั้งที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และกำาลังขึ้นทะเบียน ได้มานำาเสนอถึงเทคโนโลยีของตัว 

วัคซีนเชื้อเป็นชนิดฉีด มีอยู่สองยี่ห้อ จากอเมริกา และมีอีกหนึ่งจากญี่ปุ่น ไม่แน่ว่าจะขึ้นทะเบียนมาขายบ้านเราบ้าง เมื่อไร ที่ต่าง
ออกไปคือ วัคซีนชนิดกิน จากเกาหลี เขาบอกว่าเน้นกระตุ้น IgA เวลาให้จะใส่น้ำา ใส่หลอด หรือราดบนขนมปังแล้วป้อนให้แม่หมูกินรายตัว
เลย เป็นวิธีที่เท่ห์มาก เสียดายที่คนมาพูด ตอบคำาถามไม่ค่อยเคลียร์ พูดได้แค่ที่อยู่ในสไลด์ น่าเสียดาย  

จุดที่ทำาให้รู้สึกแปลกใจ คือ ฟิลิปปินส์ เขามีปัญหาเรื่องขาดห้องปฏิบัติการที่จะตรวจ PED ให้กับฟาร์ม ในบรรดานักวิชาการที่มา มี
หนึ่งท่านที่มาจาก Central Luzon State University ชื่อ รศ. สพ.ญ. ดร. Clarissa Domingo ซึ่งพยายามหาวิธีจะทดสอบโรค ที่ทำาเป็นบริการ
ประจำา ให้แก่ชาวหมูได้ อาจารย์ศึกษาวิธี LAMP-Based Assay (Loop-mediated isothermal amplification method) โดยเน้นที่ความ
รวดเร็วและมีราคาถูก เพราะ RT-PCR ที่บ้านเราชอบใช้มีราคาแพงมาก สำาหรับที่นี่

ดูๆ แล้วบ้านเรามีความพร้อมกว่ามาก ทั้งในการทดสอบโรคทางห้องปฏิบัติการ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและเอกชน ตลอดจน 
เงินทุนที่จะลงไปกับการตรวจหาโรค แต่ก็ยังมีเชื้อแทงทะลุปราการต่างๆ มาทำาให้ลูกหมูท้องเสียได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกัน  เพราะสุดท้ายก็คือ 
biosecurity ของฟาร์มและคนในฟาร์มนั่นแหละ ที่เป็นปราการด่านสำาคัญจริงๆ

 ดังนั้น เราคงต้องพยายามกันต่อไป สู้ๆ ชาวหมูทั้งหลาย แล้วเจอกันคราวหน้านะ บาย...
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โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)

สรรหามาเล่าสรรหามาเล่า

สวัสดีครับพ่ีน้องชาวหมูทุกๆ ท่าน  เห้อ...ทุกเล่มก็กล่าวคำาว่าสวัสดี วันน้ีเราลองมาเปลี่ยนคำาทักทายเป็นภาษาอื่นๆ
กันหน่อยมั้ยครับเพราะในสิ้นปีนี้เราจะเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community; AEC) เริ่มจาก
ประเทศบรูไน “ซาลามัต ดาตัง” ประเทศอินโดนีเซีย “ซาลามัต เซียง” ประเทศมาเลเซีย “ซาลามัต ดาตัง” ประเทศฟิลิปปินส์  
“กูมุสตา” ประเทศสิงคโปร์ “หนี ห่าว” ประเทศกัมพูชา “ซัว สเด” ประเทศลาว “สบายดี” ประเทศเวียดนาม “ซินจ่าว” และ
ประเทศพม่า “มิงกาลาบา” ดังนั้นต่อไปเราจะทักทายกันเป็นภาษาอื่นๆ บ้างนะครับ จะได้เป็นการฝึกภาษาเพื่อนบ้าน 

 สำาหรับครึ่งแรกของปี 2558 นั้นสรุปราคาสุกรขุนเฉลี่ยหน้าฟาร์มอยู่ที่ 57-62 บาท (ที่มา : สมาคมอาหารสัตว์ไทย) เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 พบว่าราคาตำ่ากว่า ราคาแบบนี้คงต้องให้กำาลังใจกันและ ส่งเสริมเรื่องประสิทธิภาพ
การเลี้ยง ควบคุมการการสูญเสียไม่ให้อยู่เกินเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละฟาร์ม  แต่มีคาดการณ์ว่าราคาสุกรน่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่ง
ปีหลัง 2558 (สาธุ ขอให้จริงด้วยคร้าบบ...) แต่สิ่งที่ต้องคำานึงอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้คือเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์นะครับ เนื่องจาก
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัวลง ส่งผลลบในเร่ืองการนำาเข้าสินค้า แต่จะมีผลบวกต่อการส่งออก และการท่องเที่ยว ดัง
นั้นครึ่งปีหลังน่าจะมีโอกาสสดใส 

 มขีา่วแจ้งนะครบั ในชว่งปลายป ี2558 นัน้ กรมปศสุตัวจ์ะทำาการยืน่ขอ FMD Official Control 
Program สำาหรับประเทศไทยและยื่นขอการรับรองเขตปลอดโรคในปี 2559 จากทางองค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties; OIE)  ซึ่งจะเข้ามาประเมินเขต
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นท่ีเขต 2 ต่อไป โดยทางสมาคมเป็นตัวกลางที่ช่วยประสานงาน 
ให้ทางภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่รว่มทำางานน้ี ใหป้ระสบความสำาเรจ็ ซึง่จะเปน็จดุเริม่ตน้การเปลีย่นแปลง
อตุสาหกรรมการเลีย้งสกุรบา้นเราเนือ่งจากจะเปน็จุดเริม่ต้นของการผลติสกุรเพื่อการสง่ออก อยา่งถกูตอ้ง 
โดยไม่ต้องมีเรื่องโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นอุปสรรคทางการค้าท่ีไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff 
Barriers : NTB)  บอกได้อย่างเดียวนะครับว่าถ้าผ่านงานนี้ต้องฉลองงงงงครับ สำาหรับกิจกรรมปลาย
ปีที่น่าสนใจให้ติดตามกันมี 2 งานใหญ่ได้แก่ APVS 2015 ที่ฟิลิปปินส์ ช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 
2558 (รายละเอียดติดตามได้จาก www.apvs2015.com) ส่วนอีกงานในช่วงพฤศจิกายนหรือ
ธันวาคม 2558 ได้แก่งาน สัมมนาวิชาการ (ไดเจสท์) และการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
ของสมาคมฯ (ห้ามพลาด) ซึ่งปีนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ (วาระ 2559-2560)  
แทนชดุเกา่ทีก่ำาลงัจะหมดวาระ ดงันัน้จงึขอเชญิชวนใหส้มาชกิมาลงสมคัรรบัเลือกต้ังกนั
ให้มากๆ นะครับ นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ มีการเตรียมจัดทำาเอกสาร Clinical 
Practice Guideline: CPG การใช้ยาและวัคซีนในฟาร์มเพื่อให้มีมาตรฐานในการ
ใช้ยาและวัคซีน ซึ่งต้องยอมรับนะครับเป็นงานที่ยากมาก (อยากจะเติม s หลายๆ 
ตัวเพราะยากจริง) แต่ด้วยความมุ่งมั่นของสมาคมฯ ไม่ว่าจะยากแค่ไหนเราจะ
ทำาให้ดีที่สุด ไม่ใช่แค่เพื่อสมาชิกของสมาคมเท่านั้น แต่เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การเลี้ยงสุกรไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 

 สุดท้ายผมขอฝากพวกเราชาวหมูนะครับว่าถึงแม้สถานการณ์ของสุกรบ้าน
เราตอนนีเ้ริม่เงยหนา้แลว้ แตอ่ยา่ประมาทนะครบั ซึง่ผมจะฝากไวท้กุๆ ฉบบัวา่เรา
ต้องรักษามาตรฐานการเลี้ยง และติดตามต้นทุนเป็นประจำานะครับ หวังว่าปลายปี
จะมีกำาไรและได้รับโบนัสกันทุกคนครับ สวัสดีคร้าบบบบบบบ.......



8 จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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

กิจกรรมการบรรยายและเสวนา “พีอีดี ท่ีน่ีมีคำาตอบ”--- เสวนาปัญหาโรคพีอีดี 
การประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน โดยสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ร่วมกับ 
สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
“CUVC 2015” ณ สยามพารากอน ห้องรอยัลพารากอนฮฮลล์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

กิจกรรมโครงการประชุมที่ปรึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ประจำาปี 
2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์  
เหลอืงทองคำา คณะสตัวแพทยศาสตร ์ม.ขอนแกน่ 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมเสวนา “การปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี สำาหรับฟาร์มสุกร” โดยสมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ร่วมกับคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด
ขึ้นในงานประชุมวิชาการนานาชาติคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ขอนแก่น “KVAC 2015 ณ  
รร.เซนทารา ขอนแกน่ เมือ่วันท่ี 24 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมเสวนา “การเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้าย
สุกร เข้า-ออก เขต2” โดยสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม 
สุกรไทย ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ อยุธยา เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

กจิกรรมโครงการฝึกอบรม “สัตวแพทยผ์ูค้วบคุมฟาร์มสุกร” 
ครั้งที่ 1/58 โดยสมาคมสัตวแพทย์ ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ร่วม
กบัสำานกัพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์ กรม
ปศุสัตว์ จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี  
ในระหว่าง วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558  

กิจกรรมการแถลงข่าวร่วมกัน ณ กรมปศุสัตว์ โดย
สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยร่วมกับสมาคมผู้เล้ียง
สุกรแห่งชาติ และสมาคมผู้เลี้ยงสุกร สนับสนุนให้กรมปศุสัตว์
เขม้งวดการปราบปรามการใชส้ารเรง่เนือ้แดง การขยายงานและ
สนับสนุนโครงการปศุสัตว์ OK และการเร่งสร้างเขตปลอดโรค 
FMD เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

เหตขัุดข้องทีน่ำาจา่ยผูรั้บไมไ่ด้

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

1. จำาหนา่ยหนา้ซองไมชั่ดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับตามกำาหนด

6.เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่นๆ

สิ่งตีพิมพ์

ชำาระค่าไปรษณียากรแล้ว

ใบอนุญาตเลขท่ี 170/2558

ท่ีทำาการไปรษณีย์รองเมอืง

กจิกรรมสง่มอบ CPG โรค PED ( Version 1) 
ฉบับภาษาไทย ให้กับอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ  
กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558


