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จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ เริ่มต้นเดือนแรกของปี หวังว่าทุกคน
ยังคงสดใสร่าเริงกันอยู่ ในปีนี้ ทางสมาคมจะจัดให้มกี จิ กรรมหลายอย่าง
ทีม่ สี าระความรูแ้ ละเป็นประโยชน์ตอ่ สมาชิกหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ ไป
คอยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ กันให้ดีนะครับ ซึ่งมีช่องทาง
สื่อสาร Online ให้ Update กันหลายอย่าง ทั้ง website (www.tsva.
or.th), Facebook (www.facebook.com /Thai Swine Veterinary
Association) รวมทั้ง E-mail (tsva2545@gmail.com)
ส�ำหรับ TSVA Newsletter สื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นที่น�ำเสนอสาระ
ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ในแวดวงสุกร รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ
มาให้เพื่อนสมาชิกได้ Update กันอีกช่องทางหนึ่ง โดยฉบับที่ท่าน
ถืออ่านในขณะนี้ก็เป็นฉบับที่ 23 แล้ว มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายอย่าง
อาทิเช่น คอลัมน์ “คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม” บทความวิชาการเรื่องโรค
อหิ ว าต์ สุ ก รอั ฟ ริ กั น (ASF) และข่ า วคราวสรุ ป สถานการณ์ สุ ก ร
ประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งภาพกิจกรรมต่างๆ หวังว่า
จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับ !
สุดท้าย ฝากบอกกล่าว งาน APVS 2013 (6th Asian Pig Veterinary Society Congress) ทีจ่ ะจัดขึน้ ที่ Ho Chi Minh City, Vietnam
ในช่วงวันที่ 23-25 กันยายน 2556 สัตวแพทย์ท่านใดสนใจ ติดตาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.apvs2013.vn  อย่าลืมติดตาม ข่าวสาร
ต่อไปนะครับ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป
ท้ายสุดขอให้ทกุ คนมีสขุ ภาพแข็งแรง และรำ�่ รวยเงินทองทุกๆ คน
นะครับ!!!
   น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล

สารบัญ
คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม
โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) ภัยใกล้ตัว
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ฉบับสวัสดีปีใหม่ 2556 ขอเปิดตัว คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม เพื่อขอความเห็นดีๆ
จากท่านเจ้าของฟาร์มในภาคต่างๆ ที่มีต่องานของสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร
ตลอดจนข้อคิดเห็นต่อวงการเลี้ยงหมูของเรา เน้นแนวสร้างสรรค์และไม่ปิดกั้นทาง
ความคิดใดๆ คาดว่าเราจะได้รับความกรุณาชี้แนะจากท่านเจ้าของฟาร์มหมูด้วยดี
อย่างเช่นในฉบับนี้เรามุ่งเข็มลงใต้ไปถึง ห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อเยี่ยมเยียน
“โกดวน” หรือคุณเรวัติ โภคาวัฒนา แห่งตรังวัฒนาฟาร์ม
สิ่งแรกที่โกดวนกรุณาบอกกับเราคือ สัตวแพทย์คุมฟาร์ม
วันนี้ คนหนึง่ ดูแลหลายฟาร์มเกินไป จนจะมีเวลาให้ฟาร์มๆหนึง่
ไม่ พ อ ดั ง นั้ น ไม่ น ่ า จะก�ำหนดแต่ จ�ำนวนสั ต ว์ อ ย่ า งเดี ย ว
น่าจะก�ำหนดจ�ำนวนฟาร์มต่อหมอด้วย
ส�ำหรับบทบาทที่สัตวแพทย์ควรท�ำให้แก่ฟาร์ม โกดวน ได้
ให้ความเห็นมาว่าสัตวแพทย์ควรเป็นผู้ให้ความรู้แก่ฟาร์มใน
หลายข้อ ดังนี้
1. ความรู้เรื่องโรคอย่างชัดเจน ส�ำหรับปฏิบัติงานได้จริง ก็จะรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ ในทีส่ ดุ ฟาร์มเล็กๆ ก็จะอยูไ่ ม่ได้ ส่วนฟาร์ม
หมูป่วยเป็นโรคอะไร ควรหรือไม่ควรใช้ยาอะไร และจะใช้ยา ขนาดใหญ่กต็ อ้ งปรับตัวแบบครบเครือ่ งเพือ่ ให้มผี ลผลิตทีด่ ี เนือ้
มีคุณภาพในต้นทุนที่ต�่ำกว่าคนอื่นและมีการตลาดที่ดี โดยลด
อย่างไรจึงจะถูกต้อง
บทบาทของคนกลางลงไป คนเลี้ยงต้องพยายามขายหมูถึงผู้
2. ความรู้เรื่อง biosecurity ที่จับตัองได้จริง
3. ความรู้เรื่องยา การเลือกใช้ยา ชนิดและวิธีใช้ยาใน บริโภคเองในทุกช่องทาง
โกดวนให้ข้อมูลและข้อคิดเพิ่มเติมว่า ส�ำหรับการเลี้ยงใน
ฟาร์ม ตลอดจนเน้นย�้ำการใช้ยาเฉพาะเมื่อจ�ำเป็นต้องใช้
ตอบข้อซักถามเรื่อง Food Safety โกดวนกังวลมากเรื่อง ตอนนี้ สิ่งที่เป็นปัญหาหนักคือเรื่องต้นทุนอาหาร เพราะจากที่
ข่าวการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งทางภาครัฐควรจะต้อง เก็บข้อมูลมานาน สัดส่วนต้นทุนอาหาร ณ วันนีไ้ ด้เปลีย่ นไปแล้ว
จริงจังและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ ตลอดจนเรือ่ งระยะ เดิ ม ค่ า อาหารเป็ น 70% ของต้ น ทุ น ที่ เ หลื อ จะเป็ น
หยุดยาก่อนส่งโรงฆ่าทีค่ วรจะได้มกี ารตรวจสอบดูแลจากภาครัฐ สายพันธุ์ ยา วัคซีน และอื่นๆ อีก 30% แต่ตอนนี้น่าจะกลาย
อย่างจริงจัง ประเด็นส�ำคัญอีกจุดหนึง่ คือเรือ่ งการสอบย้อนกลับไป เป็น ค่าอาหาร 80-82% แล้ว การจะท�ำให้ต้นทุนการผลิตลดลง
ยังต้นทางของเนือ้ หมู หรือ traceability ท�ำไมประเทศทีเ่ จริญแล้ว โดยบีบค่าอาหารหรือลดคุณภาพวัตถุดิบ คงไม่ท�ำให้ต้นทุนต่อ
อย่ า งญี่ ปุ ่ น สามารถท�ำได้ แต่ ใ นบ้ า นเรายั ง ไม่ แ พร่ ห ลาย การผลิ ต หมู 1 กก. ลดลง วิ ธี ที่ ส มเหตุ ส มผลคื อ ต้ อ งเพิ่ ม
สักที โกดวนยังกรุณาให้ความเห็นเพิม่ เติมในเรือ่ งการใช้ยาในฟาร์ม ประสิทธิภาพการผลิตขึ้น เช่น ต้องได้ลูกหมูมากขึ้น ได้ FCR
ว่า ทีต่ รังวัฒนาฟาร์มจะใช้ยาเมือ่ จ�ำเป็นต้องใช้ ไม่ใช้ตดิ ต่อกัน ดีขึ้น ต้นทุนต่อหมู 1 ตัวจะลดลงไปเอง
ถึงตอนนี้คงได้อะไรดีๆ จากความเห็น แบบตรงไปตรงมา
ตลอดการเลีย้ ง ในฟาร์มจะเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพอาหาร การจัดการ สิง่
ของโกดวน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อสัตวแพทย์และวงการ
แวดล้อม และระบบโรงเรือนมากกว่าการใช้ยา
ส�ำหรับผลกระทบจาก AEC โกดวนมีความเห็นว่าคงไม่ใช่ เลีย้ งหมูของเรา ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ โกดวน เป็นอย่างสูง
การแข่งขันกับเพือ่ นบ้านเท่านัน้ แต่การแข่งขันกันเองในประเทศ ส�ำหรับค�ำแนะน�ำและความเห็นที่ดีๆ เหล่านี้
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โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน
(African Swine Fever ; ASF)
โดย น.สพ.มงคล ลำ�ใย

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสใน family Asfarviridae genus Asfivirus เป็น DNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 200 นาโนเมตร มีลักษณะโครงสร้างแบบ
Icosahedral เป็นไวรัสทีม่ ขี นาดใหญ่โดยขนาดสารพันธุกรรม
อยู่ที่ 170-190 kbp เชื้อไวรัสสามารถจับกับผิวของเซลล์
เม็ดเลือดแดงทำ�ให้เกิดการเกาะกลุม่ ของเม็ดเลือดแดง เซลล์
เป้าหมายของเชื้อไวรัสได้แก่ เซลล์ โมโนไซต์ และเซลล์
แมคโครฟาร์จ นอกจากนีย้ งั พบว่าเชือ้ ไวรัสสามารถเพิม่ จำ�นวน
ได้ ในเซลล์เยื่อบุ (epithelial cells) ในการติดเชือ้ ASF พบว่า
ไม่มกี ารสร้างภูมคิ มุ้ กันทีส่ ามารถทำ�ลายเชือ้ โรค (Neutralizing
antibodies) สำ�หรับโปรตีนของเชื้อ ASF จะประกอบไปด้วย
โปรตีนโครงสร้าง 28-34 โปรตีน และโปรตีนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการติดเชื้อ 95-111 โปรตีน โปรตีนที่ใช้ ในการวินิจฉัยโรค
ที่สำ�คัญได้แก่ P72 pp62 P32 P54 p35-23.5 และ P12
ซึ่งโปรตีนที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มีมากกว่า 50 ชนิด
ซึ่งจะมีมากระตุ้นให้สุกรมีการสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของ
การติดเชื้อ โดยเมื่อศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมพบว่า
เชื้อ ASF แยกได้เป็น 22 genotypes (เชื้อ ASF ไม่สามารถ
แยกได้ด้วยวิธีการทางซีรั่ม, serotyping) ใน serum-free
medium เชื้อไวรัสสามารถถูกทำ�ลายได้ที่ pH 3.9 และ
ต่ำ�กว่า หรือที่ pH 11.5 และสูงกว่า แต่ถ้ามีซีรั่ม 25% จะ
ช่วยให้เชื้อมีชีวิตที่ pH 13.4 ได้นานถึง 7 วัน และหากไม่
ใส่ซรี ม่ั เชือ้ ไวรัสนีจ้ ะอยูไ่ ด้เพียง 21 ชัว่ โมงเท่านัน้ นอกจากนี้
สามารถใช้น้ำ�ยาฆ่าเชื้อกลุ่มอีเทอร์ และคลอโรฟอร์ม ใน
การฆ่าเชื้อโรคได้ เชื้อ ASF มีความคงทนสูง จึงอยู่ได้ ใน
เลือด สิ่งขับถ่าย (excretion) ในซากสัตว์ รวมทั้งในเนื้อ
สุกรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเนื้อสุกร เช่น ไส้กรอก ซาลามี่
แฮม ได้เป็นเวลานาน เนื่องจากเชื้อไวรัสทนอุณหภูมิต่ำ�ได้ดี
4
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผลิตภัณฑ์ดบิ หรือผ่านความร้อนที่ไม่สงู นัก
จะพบว่าอยู่ได้นาน 3-6 เดือน
ลักษณะอาการของโรค ระยะฟักตัว 3-15 วันในสุกร
แต่ถ้าเป็นการเกิดโรคแบบเฉียบพลัน (acute) จะใช้เวลา
เพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้น ลักษณะอาการที่สำ�คัญจะพบไข้สูง
และมีจดุ เลือดออกร่วม โดยพบลักษณะจุดเลือดออกทีผ่ วิ หนัง
และอวัยวะภายใน (ภาพที่ 1) หลังจากแสดงอาการแล้วสุกรจะ
ตายภายใน 4-10 วัน แต่บางครั้งพบว่าสุกรอาจตายก่อนที่จะ
แสดงลักษณะรอยโรค อัตราการตายอาจสูงถึง 100% ในกรณี
ที่สุกรมีการติดเชื้อ ASF ชนิดความรุนแรงต่ำ� จะพบอาการมี
ไข้เล็กน้อย ซึม ไม่กนิ อาหาร ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับการติดโรค
ชนิดอื่นๆ ในสุกร ซึ่งควรมีการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการร่วม
(โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิธกี ารตรวจทางซีรมั่ วิทยา, serology) ใน
สุกรที่หายจากโรค ASF จะกลายเป็นตัวอมเชื้อโรค (carrier)
ที่สามารถแพร่เชื้อไวรัสได้ต่อไป ซึ่งยังไม่สามารถอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ได้ว่าทำ�ไมสุกรจะมีลักษณะมีการติดเชื้ออยู่นาน
ซึ่งการที่เชื้อ ASF อยู่ในสุกรป่านานๆ นั้น ทำ�ให้เกิดปัญหา
การควบคุมการระบาดของโรค ดังนั้น การตรวจทางซีรั่ม
วิทยาในสุกรและการกำ�จัดสุกรที่เป็นตัวอมโรคเป็นสิ่งสำ�คัญ
ในกระบวนการกำ�จัดโรค
การติดต่อและการแพร่กระจาย ติดต่อได้ โดยตรง
จากการสัมผัสเชื้อจากสุกรที่ป่วย ติดต่อโดยอ้อม คือ สัมผัส
โรงเรือน ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เสือ้ ผ้าทีป่ นเปือ้ นเชือ้
รวมทั้งการกินเศษอาหารที่มีเนื้อติดเชื้อไวรัสผสมอยู่ สุกรถูก
กัดโดยเห็บอ่อนใน genus Ornithodoros ซึ่งพบในสุกรป่า
ทิศทางของการระบาดของโรคพบว่า เส้นทางหลักของการ
ระบาดคือการทีส่ กุ รมีการไปกินเศษอาหาร และขยะ (ในยุโรป
มีการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร) โดยเชื้อ ASF อาจไปทาง
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ภาพที่ 1 พบลักษณะจุดเลือดออกที่ต่อมน้ำ�เหลือง ผิวไต ผิวหนังของสุกรที่ติดเชื้อ
เมื่อดูจากรอยโรคแล้ว มีความคล้ายคลึงกับ CSF, Salmo.
สิ่งขับหลั่ง (exudate) หรือติดไปทางแผล นอกจากนี้ยังพบ
ความเสี่ยงของการระบาดจากตัวเห็บที่นำ�โรค การเลี้ยงแบบ
หลังบ้าน การไปกับการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนย้าย
สุกรมีชวี ติ ทีเ่ ป็นตัวอมโรค แมลง หนู ซึง่ เชือ้ ASF ไม่คงทนต่อ
สิ่งแวดล้อม แต่ถ้ามีสารอินทรีย์ปกคลุมเชื้อจะทำ�ให้เชื้อไวรัส
อยู่ได้นานขึ้น พบการระบาดในทวีปยุโรปประมาณปี 2007 ที่
ประเทศจอร์เจีย หลังจากนั้นมีการระบาดไปที่ประเทศรัสเซีย
ก่อความเสียหายทัง้ สุกรเลีย้ งและสุกรป่า ความเสียหายมูลค่า
มากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ
การควบคุมและป้องกันโรค เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี
ทัง้ วัคซีนป้องกันและยาทีร่ กั ษาโรคอหิวาต์สกุ รอัฟริกนั ได้ ดังนัน้
ควรมีมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้
1. กรณียงั ไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์สกุ รอัฟริกนั
1.1. ควบคุมการเลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหาร (Swill
feeding controls) เพราะเศษอาหารนัน้ อาจมีชนิ้ ส่วนจากซาก
สุกรปนเปื้อนเชื้อ แนะนำ�เกษตรกรไม่ควรใช้เศษอาหารเลี้ยง
สุกร แต่หากมีความจำ�เป็นให้น�ำ เศษอาหารไปต้มให้สุกก่อน
1.2. ควบคุมสุกรให้อยู่เฉพาะที่ ควรเลี้ยงสุกรอยู่ใน
คอก/โรงเรือน/พืน้ ทีเ่ ฉพาะ โดยไม่ปล่อยให้ออกหากินในพืน้ ที่
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ASF จากการขุดคุ้ยกินเศษ
ขยะ และการสัมผัสกับสุกรป่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีเ่ กิด
โรค
1.3. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
อหิวาต์สุกรอัฟริกันให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เริ่มจาก
การอบรมเจ้าหน้าที่และให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกร เพื่อสร้างความตระหนักรับรูเ้ กีย่ วกับโรคนี้ และเป็น
เครือข่ายการแจ้งโรคเมื่อสุกรป่วยตายผิดปกติ
1.4. ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรยกระดั บ การเลี้ ย งสุ ก ร ให้ มี ร ะบบ

สุขาภิบาลและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์สำ�หรับการป้องกันโรคระบาดต่างๆ ในสุกร
2. กรณีที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน
2.1 ให้ทำ�ลายสุกรทั้งหมดและทำ�ลายซากสุกรด้วย
วิธีการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปพื้นที่
อื่นได้
2.2 ทำ�ลายเชื้อด้วยน้ำ�ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และ
ทำ�ความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ์ภายในฟาร์ม ยานพาหนะ
อย่างสม่ำ�เสมอ
2.3 กำ � หนดและประกาศให้ เ ป็ น พื้ น ที่ โ รคระบาด
เพื่อควบคุม การเคลื่อนย้ายเข้าออกของสุกร
2.4 สอบสวนโรคทางระบาดวิทยา เพื่อระบุสาเหตุ/
ต้นตอของการระบาด และเป็นข้อมูลสำ�หรับการวางแผน
ควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
2.5 ดำ�เนินการเก็บตัวอย่างซีรั่ม เพื่อตรวจหาสุกร
ป่วยทั้งในพื้นที่เกิดโรคและพื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร
ภัยคุกคามต่อจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่ง
ที่น่ากังวลคือ ยังมีสถานการณ์ของการระบาดของโรคในทวีป
อัฟริกา และในยุโรปบางประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการขยาย
การเลี้ยงสุกรมากขึ้น ทำ�ให้มีการเพิ่มตัวที่ ไวต่อการติดเชื้อ
เพิม่ ขึน้ ทีส่ �ำ คัญระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกร
ค่อนข้างต่ำ�  สถานการณ์การระบาดของ ASF ในรัสเซีย
มีเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายของเชื้อ ASF เพิ่มขึ้น
ที่สำ�คัญมีการเคลื่อนย้ายของประชาสัตว์และคน ทำ�ให้มี
ความเสี่ยงอย่างมากที่จะทำ�ให้มีการระบาดมายังประเทศจีน
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

5

TSVA Newsletter

เม้าธ์หมูนอก

ปฐมบท - จากซีกโลกตรงกันข้าม - เม็กซิโก
โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

สวั ส ดี ปีใ หม่ 2556 ฉบับ นี้เป็นครั้งแรกที่เ ปิดตัว
เม้าธ์หมูนอก เรามีเป้าหมายคืออยากเล่าเรือ่ งราวของวงการ
หมูในส่วนอื่นๆ นอกราชอาณาจักรไทยออกไป จะพยายาม
ไม่เม้าธ์มอย แต่จะให้สร้างสรรค์สุดๆ ถ้าเป็นไปได้ อาจมี
หมอท่านอื่นๆ มาร่วมแจมเม้าธ์ด้วยในฉบับต่อๆ ไป
เริ่มคราวแรกขอจัดไกลถึงทวีปอเมริกาเลย เปิดตัวที่
เม็กซิโกซึง่ เราใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึง เม็กซิโกซิตี้
ตัง้ 36 ชัว่ โมงแน่ะ เราใช้วซี า่ อเมริกาเพือ่ เข้าเม็กซิโกได้ดว้ ย
เลยไม่ต้องขอวีซ่าอีก เม็กซิโกเป็นประเทศที่ใช้ภาษาสเปน
ตั้งแต่สมัยเผ่ามายาและแอสแซคที่มีการสร้างปิรามิดเป็น
สถานที่ฆ่าคนควักหัวใจมาบูชายันต์ ดินแดนแถบนี้ไม่เคยมี
หมูเลย ไม่มีวัว ไม่มีม้า ที่เขามีมากๆ คือ งู กวาง และหมา
พันธุพ์ นื้ เมืองทีไ่ ม่มขี น เขากินปลา กินพืชผัก โดยเฉพาะจาก
ต้นกระบองเพชรที่สามารถเอาผลมากินได้ หวานอร่อยดี
ส่วนหมูและสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงกันทุกวันนี้นั้นนามาจาก USA
และอื่นๆ
ปัจจุบันนี้ เม็กซิโกมีแม่หมูราว 500,000 แม่ มีแหล่ง
เลี้ยงใหญ่ๆ คือโซโนราและยูคาทาน โดยโซโนราเน้นผลิต
เพื่อส่งออกไปยังประเทศหลักๆ คือญี่ปุ่นและเกาหลี ส่วน
ยูคาทานเป็นแหล่งเลีย้ งไว้เน้นกินในประเทศ ฟาร์มทีส่ ง่ ออก
จะปลอด FMD, CSF, AR และ Blue Ear (ที่นี่เขาหมายถึง
Paramyxovirus) แต่ยงั ไม่ปลอดจาก PRRSV และ PCV-2 อยู่
การส่งออกจะถูกควบคุมการผลิตโดยรัฐบาลเม็กซิโกเอง
และประเทศผู้ซื้อ เรียกว่าตรวจเข้มมากๆ ทีเดียว เนื่องจาก
อากาศร้อน เกิน 30 องศา แต่แห้ง ความชืน้ แค่ 40% ระบบ
EVAP มีการใช้โดยเฉพาะกับหมูพันธุ์ ส่วนหมูขุนนิยม
เล้าเปิด เพราะต้นทุนตำ�่ กว่า อีกปัญหาทีเ่ ป็นกันมากคือ APP
นิยมใช้ยา Florfenicol และวัคซีน แต่กย็ งั คงแก้ไม่ตก ฟาร์ม
ที่ส่งออกหรือฟาร์มที่ลงทุนโดยต่างชาติ โดยเฉพาะ USA
จะมีขนาดใหญ่เป็นหมื่นๆ แม่ บางแห่งถึง 60,000 แม่เลย
แต่โดยทั่วไปฟาร์มจะมีขนาดเล็ก ถึงกลาง
เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจอี ก อย่ า งคื อ สมาคมผู ้ เ ลี้ ย งหมู ที่
โซโนราเขามีศูนย์วินิจฉัยโรคไว้คอยบริการตรวจโรคให้
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สมาชิก เราไปเยี่ยมมาแล้ว เป็นศูนย์วินิจฉัยโรคที่ตั้งอยูใน
มหาวิทยาลัย ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ สัตวแพทย์และทีมงาน
ท�ำให้ ผู ้ เ ลี้ ย งได้ รั บ ความสะดวกและตรงไปตรงมาใน
การวินจิ ฉัยโรคได้ สามารถตรวจเพาะแบคทีเรียและความไว
รับตรวจไตเตอร์ไวรัสต่างๆ ตรวจ PCR ได้หลายโรค อาจ
เป็นเพราะที่นี่มีการควบคุมการส่งตัวอย่างไม่ให้ข้ามเขต
เพือ่ ป้องกันการแพร่โรค การมีหอ้ งแลปทีด่ ใี นเขตของตัวเอง
จึงมีความจ�ำเป็น
มาเม็กซิโกนีต่ อ้ งปรับกระเพาะมาก เพราะเวลากินเขา
ต่างจากเรา มื้อเช้าใกล้เคียง แต่กลางวันเขากินกันตอน
14-16 น. และมือ้ เย็น 20 น. ไปวันแรกเห็นโปรแกรมสัมมนา
ช่วงเที่ยง นึกว่าเขาจะกินข้าวไปฟังเราไป แต่ก็เปล่า เขานั่ง
ฟังบรรยายอย่างตัง้ อกตัง้ ใจทัง้ หมอและเจ้าของฟาร์ม ไอ้เรา
เสียอีกหิวจนท้องร้องโครกคราก พูดไปหิวไป ดีที่อาหารที่นี่
เป็นของที่กินได้ทุกอย่างทั้ง ทาโก้ (แผ่นข้าวโพดกินแทน
ข้าว) โมเล (Mole เป็นถั่วบดปนผักหรือชอคโกแลตใช้
ส�ำหรับราดหรือเป็นเครื่องจิ้ม) ซุปใสใส่ไก่ ใส่ผักมีรสเปรี้ยว
คล้ายต้มส้ม (เรียกว่า Caldo Tialpeno อ่านว่า คาลโดทิ
ลาลเปเนี่ยว..โอ อะไรจะยาวขนาดนี้..แค่ต้มส้ม) แถมมี
รสชาติดีและใกล้เคียงอาหารบ้านเรา ดีที่ไม่อ้วนขึ้นเพราะ
งานหนักมากกกก...
เป็นไงบ้าง พอได้ไหมสาหรับเม้าธ์บทแรก หวังว่าจะ
ถูกใจและเป็นประโยชน์บ้างนะ ถ้าไม่เห็นประโยชน์ก็ถือว่า
อ่านเพลินๆ แล้วกัน ....ไปละ ต้องบินไปที่อื่นต่อ

เจ้าหน้าที่ในศูนย์วินิจฉัยโรค
ของสมาคมผู้เลี้ยงเขตโซโนรา
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สถานการณ์สุกรประเทศไทย
โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช

ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา วงการผู้เลี้ยงสุกร
ในบ้านเราถือได้วา่ ประสบปัญหาอย่างมาก ซึง่ เมือ่ ดูจาก
ภาวะตลาดสุกรตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนั้นพบว่า ราคา
สุกรขุนหน้าฟาร์มสูงสุดในปีนี้อยู่ที่เฉลี่ย 62.50 บาท/
กิโลกรัม ในเดือนพฤษภาคม และราคาสุกรขุนหน้าฟาร์ม
ต�่ำสุดในรอบปีอยู่ที่เฉลี่ย 47.65 บาท/กิโลกรัม ในเดือน
ตุลาคม (ทีม่ า : สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย) แต่ปญ
ั หา
ส�ำหรับผู้เลี้ยงสุกรในปีนี้คือปัญหาราคาวัตถุดิบอาหาร
สัตว์มีราคาสูงขึ้น ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม
พบว่าราคาวัตถุดบิ อาหารเพิม่ สูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
กากถัว่ เหลืองต่างประเทศ และประกอบกับราคาวัตถุดบิ
อาหารสัตว์อื่นมีราคาสูงขึ้น ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสุกร
เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรประสบกับปัญหาขาดทุนใน
ช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ดพี บว่าราคาสุกรในช่วงปลายปีมี
การปรับราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สภาวะราคาสุกรในปัจจุบนั (ช่วงปลายปี 2555)
ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มีดังนี้
- ราคาลูกสุกรขุน 1,300 +- 53 บาท/ตัว
- ราคาภาคกลาง 53 บาท/กิโลกรัม

- ราคาภาคตะวันออก 56 บาท/กิโลกรัม
- ราคาภาคใต้ลูกสุกรขุน 55-56 บาท/กิโลกรัม
- ราคาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 53 บาท/
กิโลกรัม
- ราคาภาคเหนือ (เชียงใหม่) 65 บาท/กิโลกรัม
สถานการณ์ราคาสุกรพบว่า ในช่วงปลายปีต่อ
ต้นปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และเป็นช่วง
ทีม่ กี ารเลีย้ งฉลองสังสรรค์จะท�ำให้มกี ารบริโภคเพิม่ มาก
ขึน้ ซึง่ คาดการณ์วา่ จะท�ำให้ราคาสุกรมีการปรับราคาเพิม่
ขึน้ แต่อย่างไรก็ดใี นแต่ละพืน้ ทีอ่ าจมีปจั จัยทีท่ �ำให้ราคา
สุกรปรับตัวขึ้นได้ช้า
ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงใน
ทางลบ ท�ำให้เกษตรกรรายย่อย ลดจ�ำนวนการเลี้ยงลง
บางรายมีการเลิกเลี้ยงซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณสุกรลด
ลงบ้าง แต่ต้องติดตามสถานการณ์ส�ำหรับเอกชนราย
ใหญ่ว่ามีการเลี้ยงเพิ่มขึ้นหรือไม่ เพราะจะมีผลกระทบ
กับราคาสุกรอย่างมาก ส�ำหรับเกษตรกรทัว่ ไปต้องมีการ
ติดตามภาวะราคาสุกรและราคาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถปรับตัวกับการเลีย้ งในปี พ.ศ. 2556 ได้

จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
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ประมวลภาพกิจกรรม
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ แด่ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์

งานประชุม APVS ประจำ�ปี วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
ณ ประเทศเวียดนาม (ผู้เข้าร่วมประชุม : ตัวแทนจาก ไทย เกาหลี
ญี่ปุ่น จีน และทีมจัดงาน APVS 2013)

สวัสดีปี ใหม่ ๒๕๕๖
HAPPY NEW YEAR

ขอให้สุขทุกวารกาลสมัย     ขอสุขะ พลานามัย สมสุขศรี
เจริญลาภยศลือไกลชัยทวี      แลครอบครัวมั่งมีทวีเจริญ
สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ห้อง 0835 ตึก 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
8งรีดจดหมายข่
ถนนอั
ูนังต์ แขวงวั
งใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2218-9526
www.tsva.or.th, E-mail : tsva2545@gmail.com

ผู้จัดพิมพ์ : เจ.พี.บิซิเนส ฟอร์ม โทร. 084-163-3116
jpbform@hotmail.com

