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 ผ่านไปแล้วอีก	1	ไตรมาส	เริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่	3	ของปี	พร้อมเข้า

สู่ช่วงเข้าพรรษากันแล้วในเดือนนี้	

		 สำาหรบัไตรมาสที	่ 3-4	 ทางสมาคมฯมีความยินดีทีจ่ะบอกกล่าวแก่

สมาชกิและผูเ้กีย่วข้องให้เข้ามาร่วมทำากจิกรรมกนัใน	Highlight	2	รายการ	

งานแรกได้แก่การสมัมนาวชิาการ	 เรือ่ง	 “การผสมยาปฏชิวีนะในอาหาร

สกุรให้ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค”	 ในวนัที	่ 23	 สงิหาคม	 2556	ณ	 โรงแรม

อมิพเีรยีล	ควนีส์ปาร์ค	สขุมุวทิ	22	เพ่ือสร้างความรู	้ความเข้าใจ	และ

ความตระหนกัในการใช้ยาปฏชิวีนะในอาหารสกุร	และเรยีนรูเ้ทคนคิการ

ผสมยาในอาหารสุกรโดยใช้เครื่องผสมแบบตั้ง	 (รายละเอียดติดตาม 

ได้ในแผ่นแทรกทีแ่นบมา)	ส่วนงานสดุท้ายของปีได้แก่งานสมัมนาวชิาการ

และประชุมใหญ ่สามัญประจำาป ี 	 2556	 ที่ จะจัดขึ้นประมาณ 

เดือนตุลาคม	 2556	 งานนี้ต้องขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน 

มาช ่วยกันสมัครเป ็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม	่ 

(วาระ	2556	–	2558)	กนัให้มากๆ	นะครบั	 เพ่ือให้วชิาชพีของพวกเรา	

ก้าวไกล	ก้าวสูส่ากลย่ิงๆขึน้ไป	(รายละเอียดทางสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบ

ต่อไป)	

		 สำาหรบั	TSVA	Newsletter	ฉบบัน้ี	กเ็ป็นฉบบัที	่25	แล้ว	ยงัมเีนือ้หา

ทีท่นัสมยัและ	Update	เรือ่งราวทีน่่าสนใจมาให้อ่านกนัเช่นเคย	อาทเิช่น

คอลมัน์	“	คุณหมอเย่ียมฟาร์ม	”	บทความวชิาการเรือ่ง“คณุเตรยีมพร้อม

หรอืยงั????	โรคติดเชือ้	E.	coli	ในสกุรทีม่กัจะระบาดในฤดฝูน”	รวมทัง้	

“	เม้าธ์หมนูอก	เรือ่งข้างบ้านเราเขาเจบ็ตัวอยู่นะจะบอกให้	”	

		 สุดท้าย	ยำ้าบอกกล่าว	งาน	APVS	2013	(6th	Asian	Pig	Vet-

erinary	 Society	 Congress)	 ใกล้เข้ามาทกุขณะ	 ในช่วงวนัที	่ 23-25	

กนัยายน	2556	ที	่White	Palace	Convention	Center,	Ho	Chi	Minh	

City,	Vietnam	สตัวแพทย์ท่านใดสนใจ	ตดิตามได้ที	่www.apvs2013.vn	

		 ท้ายสดุขอให้ทกุท่าน	สขุภาพแขง็แรง	และมีความสขุกบังานทีท่ำา	

นะครับ!!!

 	 	 	 	 				น.สพ.วิลาส	วิบูลย์ศิริกุล

Contact Information :

Phone : 02-218-9526

Website : www.tsva.or.th

Facebook :	www.facebook.com/ThaiSwineVeterinaryAssociation	

E-mail : tsva2545@gmail.com	
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เจ้าของฟาร์มสุกรเอสพีเอ็ม อำ เภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

บทสัมภาษณ์
“เฮียอ๊อด” หรือ คุณสมชาย นิติกาญจนา 

	 คอลัมน์	 “คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม”	 ฉบับท่ีแล้ว	 ท่าน 

ผูอ่้านคงได้รูม้มุมอง	ของ	เฮยีอ๊อด	เจ้าของฟาร์มสกุรเอสพเีอ็ม 

	อำาเภอปากท่อ	จังหวดัราชบุรี	กนัแล้วในแง่	ธุรกจิการเลี้ยง

สุกร	 ฉบับนี้เรามาตามอ่านกันต่อสำาหรับมุมมองในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์	กันดูบ้าง	เพิ่มเติมเป็นตอนสุดท้าย

บทบาทของสัตวแพทย์คุมฟาร์มสุกร	เป็นอย่างไรบ้าง

	 วันนี้สัตวแพทย์คุมฟาร์มไม่สามารถทำางานได้อย่าง

เต็มที่	ซึ่งต้องยอมรับกันตรงๆว่าทุกวันนี้โรคต่างๆที่มีอยู่มัน

มีเยอะมาก	ปัญหาบางครั้งมันก็แก้ไม่ได้	แม้กระทั่งอาจารย์

ที่เก่งๆหลายท่านก็ยังแก้ไม่ได้เช่นกัน	 นอกจากนี้แล้ว	

ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอาจจะยงัไม่ใช่มอือาชีพ	คำาว่า 

“มืออาชีพ”	คือ	ต้องแก้ปัญหาให้ฟาร์มได้	ถ้ามีปัญหาแล้ว

แก้ไม่ได้	 แล้วจะคุมฟาร์มได้หรือเปล่า	 โดยหลักการแล้ว

สตัวแพทย์คมุฟาร์มต้องเข้าไปเกีย่วข้องในทุกด้านของฟาร์ม	

แต่ในปัจจุบันนี้	สัตวแพทย์ที่จะทำางานคุมฟาร์ม	อาจจะต้อง

มีการระบุลักษณะของงานเฉพาะด้านหรือไม่	เช่น	คุมฟาร์ม

ด้านการจัดการ	ด้านสขุภาพสตัว์หรอืการรกัษาโรค	หรอืด้าน

สิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 ทุกวันนี้สัตวแพทย์คุมฟาร์มช่วยงาน

เราได้	 แต่ไม่ได้ช่วยในทุกด้าน	 หรือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์	

ปัญหาก็ยังคงมอียูบ้่าง	เช่น	การให้คำาปรกึษาเรือ่งของวคัซนี	

เช่น	 ทำาไมฉีดวัคซีนไปแล้วยังคงเกิดปัญหาหมูตายเยอะ	

เป็นต้น	ซึ่งบ่อยครั้งที่การให้คำาแนะนำาหรอืคำาปรกึษานั้น	ไม่

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างที่คาดหวัง

	 วันนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับมาดูว่า	 สัตวแพทย์คุม

ฟาร์มมีโอกาสเข้าไปดูแลฟาร์มได้จริงหรือเปล่า	มีโอกาสใน

การเข้าไปทำางานในฟาร์มมากน้อยเพียงใด	ถ้าว่ากนัตามกฏ

หมายเช่นเรื่องของการใช้ยาในฟาร์ม	 สัตวแพทย์คุมฟาร์ม

เองก็ต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่	แต่เรื่องงานอื่นๆ	

บางทีสัตวแพทย์คุมฟาร์มเองก็ไม่ได้รู ้การเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดในฟาร์ม	เพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น	ไม่ใช่แค่มา

เดนิดฟูาร์มหรอืแค่มาซกัถามเดอืนละครัง้	แล้วจะแก้ปัญหา

หรือทำาอะไรได้เลย	ซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้	คนที่เลี้ยงหรือ

ทำางานหน้างานตลอดจะรูปั้ญหาดกีว่าคนทีม่าเป็นครัง้คราว	

โดยส่วนตัวแล้ว	 “ถ้าพูดถึงเรื่องของโรค	 ผมนึกถึง	

สัตวแพทย์	 เป็นหลัก”	แต่	“ถ้าพูดถึงการจัดการ	ผมจะ

คิดถึง	สัตวบาล	เป็นหลัก”	การให้สัตวแพทย์มาแก้ปัญหา

ในแต่ละจุดมันยาก	 หรือกว่าท่ีจะทำาได้หรือแก้ได้มันต้องใช้

เวลา	ซึ่งผมอาจจะรอไม่ได้	แต่ถ้าคนที่อยู่ประจำาตลอดเวลา	

เช่น	 สัตวบาล	 น่าจะทำางานหรือแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า	 และ

การที่มีสัตวแพทย์อยู่เฉพาะฟาร์มใดฟาร์มหนึ่ง	 เค้าอาจจะ

เก่งเฉพาะในฟาร์มนัน้ๆเอง	ถ้าไปอยูท่ีอ่ืน่	กอ็าจจะไม่เก่งแล้ว

กไ็ด้	ต้องใช้เวลาในการปรบัตวัหรอืการหาประสบการณ์เพิม่	

แต่ถ้ามองในอกีมมุหนึง่	การทีส่ตัวแพทย์มปีระสบการณ์จาก

หลายๆที่หลายฟาร์ม	ก็อาจจะมีจุดแข็งในการแก้ปัญหาของ

โรคได้ดีกว่า	 ถ้าสัตวแพทย์คนนั้นได้มีประสบการณ์ในการ

ทำางานเกี่ยวกับโรคดังกล่าว	

	 สำาหรับผมแล้ว	 วันนี้ผมคิดว่าฟาร์มขนาดใหญ่	 เช่น	

ฟาร์มของผมเองนั้น	 มีความสามารถในการดูแลตัวเองอยู่

แล้ว	 แต่ฟาร์มขนาดกลางหรือฟาร์มขนาดเล็ก	 ควรจะให้

สตัวแพทย์คมุฟาร์มเข้าไปทำางานเพิม่มากขึน้หรอืเข้าไปช่วย

ดูแลให้ใกล้ชิด	เพราะว่าฟาร์มเหล่านี้ยังต้องการคนที่จะมา

ช่วยอีกเยอะ	และยังขาดโอกาสอีกพอสมควร T
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 โดยทั่วไปเชื้อแบคทีเรีย	E.coli	สามารถตรวจพบ

ได้ในทางเดนิอาหารสกุรทีป่กตโิดยทีไ่ม่แสดงอาการของ

โรค	แต่ในบางครั้งพบว่าเชื้อ	E.coli	สามารถก่อโรคได้

ในฟาร์มสุกร	ซึง่ลกัษณะอาการของโรคทีพ่บจะประกอบ

ไปด้วย	กลุ่มอาการท้องเสียในลูกสุกรเกิดใหม่	(neona-

tal	E.coli	diarrhea)	(ภาพที่	1)	กลุ่มอาการท้องเสียใน

สุกรหย่านม	 (postweaning	 E.coli	 diarrhea)	 และ 

โรคบวมนำา้ในสกุรหย่านม	(edema	disease)	(ภาพที	่2)	

การติดเชื้อท้ังระบบ	 (systemic	 infection)	 เต้านม

อักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียกลุ่ม	 coliform	 (coli-

form	mastitis	ซึ่งเชื้อแบคทีเรีย	E.	coli	เป็นส่วนหนึ่ง

ของแบคทีเรียกลุ่มนี้)	 และการติดเชื้อในระบบขับถ่าย

ปัสสาวะ	 (urinary	 tract	 infection)	 มีการสำารวจสาย

พนัธุข์องเชือ้	E.coli	ในประเทศเพือ่นบ้านของเราพบเชือ้	

E.coli	O149	:	K91,	O64	(F5/STa)	และ	O101	(F4/

STa/STb)	เป็นต้น	(Do	et	al.,	2006)

ภาพที่	 1	 อาการท้องเสียในลูกสุกรดูดนมโดยมีสาเหต ุ

เนือ่งมาจากการตดิเชือ้แบคทีเรีย	E.coli	พบลักษณะอจุจาระ

เหลวเป็นสเีหลอืงอ่อน	สามารถพบได้ในสกุรดดูนมอายนุ้อย

บางครั้งอาจพบในสุกรดูดนมในช่วงอายุใกล้หย่านม	 ทำาให้

สับสนกับท้องเสียที่เกิดจากเชื้อ	Isospora	suis	ดังนั้นจึงมี

ความจำาเป็นต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ

ภาพที่	 2	 พบลักษณะอาการบวมนำ้าในสุกรอนุบาลที่มี

ลกัษณะสมบรูณ์ได้	โดยสงัเกตจากลกัษณะเปลอืกตาบวมนำา้	

และสามารถพบอาการท้องเสียและชักในสุกรได้

	 การก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย	 E.coli	 ที่พบใน

ฟาร์มสุกร	แบ่งได้เป็น	

	 1.	 อาการท้องเสียในลูกสุกรเกิดใหม่	 เกิดขึ้น

เนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย	E.coli	ที่ลักษณะการก่อ

โรคเป็นแบบการสร้างสารพษิในทางเดนิอาหารทีเ่รยีกว่า	

Enterotoxigenic	E.	coli	 (ETEC)	 โดยสารพิษที่สร้าง

จากเชื้อ	ETEC	มี	2	ชนิด	ได้แก่	สารพิษชนิดทนความ

ร้อน	(heat-stable	toxin,	ST	ซึง่ทนความร้อนที่	100
๐
C	

15	นาท)ี	และสารพษิชนดิไมท่นความร้อน	(heat-labile	

toxin,	LT	ถูกทำาลายที่	60
๐
C	15	นาที)	

	 2.	กลุม่อาการท้องเสยีในสกุรหย่านม	และโรคบวม

นำ้าในสุกรหย่านม	 (เชื้อแบคทีเรีย	E.coli	 ที่ก่อโรคบวม

นำ้าเรียกว่า	edema	disease	E.coli,	EDEC)	สารพิษที่

ก่อให้เกิดปัญหาโรคบวมนำ้าในสุกรคือ	 Shiga-toxin2e	

(Stx2e)	เป็นสารพษิถกูสร้างจากเชือ้	EDEC	ในทางเดนิ

อาหารหลังจากนั้นจะถูกดูดซึมไปตามกระแสเลือด	 
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คุณเตรียมพร้อมหรือยัง???? 
      โรคติดเชื้อ E. coli ในสุกรที่มักจะระบาดในฤดูฝน 

โดย น.สพ.มงคล ลำ ใย (หมอเอก)



สารพิษชนิดนี้ทำาให้เกิดการเสื่อมสภาพของหลอดเลือด

ขนาดเล็ก	ส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมการซึม

ของเลอืดไปยงัเนือ้เย่ือ	ทำาให้มขีองเหลวจากเลอืดไปอยู่

ในชิ้นเนื้อเกิดการบวมนำ้าเกิดขึ้น	 ปัญหาโรคบวมนำ้า

สามารถพบได้ในสุกรอนุบาลเนื่องจาก	 ตัวรับของเชื้อ	

EDEC	สามารถพบได้มากขึ้นในทางเดินอาหารของสุกร

ที่อายุมากกว่า	20	วัน	ดังนั้นโรคบวมนำ้าจึงสามารถพบ

ได้ในสุกรหย่านมถงึอนบุาล	นอกจากนีย้งัมปัีจจยัส่งเสรมิ

อื่นท่ีทำาให้เกิดโรคได้ง่ายข้ึน	 เนื่องจากการลดลงของ

ภูมิคุ้มกันท่ีได้รับจากนมแม่สุกรทำาให้สุกรติดเชื้อได้ง่าย

ขึ้น	 และการปรับเปลี่ยนสภาพอาหารในสุกรอนุบาล	

(Fairbrother	and	Gyles	2006)

	 3.	 การติดเชื้อทั้งระบบในสุกรดูดนมเนื่องมาจาก

การทีล่กูสกุรไม่ได้รบัภมูคิุม้กนัจากแม่	สำาหรบัอาการของ

การติดเชื้อทั้งระบบนั้น	 พบอาการไข้	 ซึม	 เบ่ืออาหาร	

หายใจลำาบาก	 หรือมีอาการทางระบบประสาท	 

(Fairbrother	and	Gyles	2006)	

	 4.	เต้านมอกัเสบ	เกิดข้ึนจากการติดเชือ้แบคทเีรยี	

E.coli	 ผ ่านทางเต้านมโดยช่วงที่ เกิดการติดเชื้อ

แบคทเีรียได้นัน้	สามารถเกดิขึน้ได้ในช่วงเวลาทีแ่ม่สกุร

อุ้มท้อง	 111วัน	 จนกระทั่ง	 2	 ชั่วโมงหลังคลอดเสร็จ	

(ช่วงที่ติดมากคือช่วงเวลาคลอด)	 โดยเต้านมอักเสบ 

ไม่สามารถป้องกันการติดซำ้า	สังเกตได้จากการที่อาการ

เตา้นมอกัเสบสามารถพบการเกดิซำ้าไดโ้ดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในคอกสุกรที่ทำาความสะอาดไม่ดี	(Fairbrother	and	

Gyles	2006)

	 5.	การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ	โดยส่วน

มากพบท่ีท่อทางเดินปัสสาวะ	 ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ

แบคทเีรยี	E.coli	อาจเกิดจากติดในช่วงท่ีมกีารผสมพนัธุ์	

ในขณะคลอด	(Fairbrother	and	Gyles	2006)	

 การรักษาและการป้องกันโรค	ตามบทความข้าง

ต้นพบว่า	การก่อโรคของเชื้อแบคทีเรีย	E.coli	นั้นเกิด

จากสารพิษจากเชื้อแบคทีเรีย	 E.coli	 เป็นส่วนมาก	 

ซึ่งเป็นเรื่องยากในการรักษา	 เนื่องจากยังไม่มีวิธีการ

รักษาที่เฉพาะเจาะจงต่อสารพิษของเชื้อแบคทีเรีย	

E.coli	 ดังนั้นการรักษาจึงแบ่งออกเป็น	 การลดปริมาณ

เชื้อแบคทีเรียในร ่างกายโดยการใช ้ยาปฏิชีวนะ 

ทีส่อดคล้องกบัการก่อโรค	เช่น	ถ้าปัญหาหลกัอยูท่ีร่ะบบ

ทางเดินอาหารอาจพิจารณาการให้ยาแบบการกิน	 หรือ

ถ้าปัญหาเกิดขึ้นทั้งระบบของร่างกายอาจจะต้อง

พิจารณายาปฏิชีวนะที่สามารถแพร่กระจายไปทั่ว

ร่างกายได้	 นอกจากนี้การพิจารณาตัวยาที่มีความไวใน

การรักษามีความจำาเป็นอย่างมากเพื่อเลือกใช้ยา 

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษา	

	 การป้องกนัการควบคมุ	“การป้องกนัโรคย่อมดกีว่า

การรักษา”	 สำาหรับในสุกรนั้น	 เน้นในเรื่องการจัดการ 

พื้นฐานและสุขศาสตร์การเลี้ยงสัตว์เป็นสำาคัญ	ดังนี้

	 1.	การจัดการอุณหภูมิในกล่องกก	 โดยเฉพาะในลูก

สุกรเกิดใหม่โดยรักษาอุณหภูมิไว้ที่	30-34	
๐
C

	 2.	การจดัการเรือ่งความสะอาดในเล้า	เพือ่ลดปรมิาณ

เชื้อ	E.coli	ในสิ่งแวดล้อม	

	 3.	เน้นลกูสกุรเกดิใหม่ให้ได้รบันำา้นมเหลอืงเพือ่ให้ลกู

สกุรมภีมูคิุม้กนัโรค	นอกจากนำา้นมเหลอืงแล้วยงัรวมถงึ

นำ้านมในช่วงลูกดูดนมด้วย

	 4.	การเติมกรดในอาหาร	 เนื่องจากสภาวะที่เป็นกรด

ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ	E.coli	ได้

	 5.	อาจพิจารณาการจำากัดอาหารในช่วงอนุบาลที่มี

ปัญหา	หรอืการเพิม่ปรมิาณเย่ือใยในอาหาร	ลดปรมิาณ

โปรตีนในอาหาร	แต่ต้องคำานึงถึงอัตราการเจริญเติบโต

ควบคู่กันไปด้วย
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	 จากการทีพ่บว่าหมนูอกกำาลงัพยายามแทรกเข้ามาใน

ตลาดบ้านเรา	 ฉบับนี้จึงขอเปลี่ยนแนวจากเรื่องการจัดการ

ฟาร์มมาเม้าธ์เรือ่งราคาหมนูอกข้างบ้านเราดกีว่า	 เลอืกจาก

ประเทศทีม่กีารนำาเข้าหมจูากตะวนัตก	เช่น	เวยีดนาม	ไต้หวนั	

โดยได้ข้อมลูจากหมอทีท่ำางานในประเทศน้ันๆ	มาดกูนัว่าตอน

นีร้าคาหมขูองเขาเป็นอย่างไร	

	 เร่ิมกันทีเ่วยีดนาม	ประเทศนีม้กีารกนิหมทูีม่ากกว่าบ้าน

เราเยอะ	ทัง้จำานวนและอัตราต่อคน	ในปี	2011	ราคาหมแูพง

มาก	 เพราะ	 เกดิโรคระบาด	 PRRS	 ทำาให้รัฐบาลเวยีดนาม

ตดัสนิใจนำาเข้าเนือ้หมแูละชิน้ส่วน	เช่น	ขาหน้า	จากยโุรปและ

อเมริกา	 โดยรัฐบาลเวียดนามเขาบอกว่าจะคอยควบคุมไม่

ให้การนำาเข้ามากระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยง	 มูลค่านำาเข้าป	ี

2011จงึมเีพยีงแค่	1.7	ล้าน	USD	ราคาหมเูมือ่สิน้ปี	2011	

ยงัสงูถงึ	47,000	VND	หรือประมาณ	67.1	บาท	โดยมีต้นทนุ

ผลติเองในประเทศที	่62.9-65.7	บาทต่อก.ก.	นำา้หนกัมีชีวติ

ดูๆ กน่็าจะเป็นไปได้สวยด	ีแต่เมือ่เข้าปี	2012	มลูค่าการนำาเข้า

สงูขึน้เป็น	14.68	 ล้าน	USD	สงูขึน้จากปีก่อนหน้าเกอืบสบิ

เท่า	 ทำาไมจงึเป็นเช่นน้ี	 แหล่งข่าวกล่าวว่าเพราะราคาหมูนำา

เข้าอยูท่ีร่าว	 2	 USD	 ต่อ	 กก.เมือ่มาขายเน้ือสดให้ผูบ้รโิภค

พ่อค้าจะได้ส่วนต่าง	100%	จากต้นทุน	เงนิทองเป็นของนอก

หมูขุนที่อยู่ในระบบฟาร์มเวียดนาม

อกีประเทศทีม่กีารนำาเข้าต่อเนือ่ง	คอืไต้หวนั	หลงัจากทีต้่อง

นำาเข้าเนื้อหมูและอวัยวะต่างๆ	 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปลอด	

Ractopamine	 หรือสารเร่งเนื้อแดง	 ที่มักนิยมใช้กันใน

อเมริกาทั้งเหนือและใต้	ขนาดนั้นจำานวนนำาเข้ายังสูงขึ้นถึง	

6,148	 ตันสำาหรับเนื้อหมูและ	 เป็นอวัยวะอีกจำานวนหนึ่ง	

ทำาให้ราคาร่วงจาก	72	NT	(ราว	86	บาท)	ในเดือนม.ค.ปี	

2011	เหลือ	64	NT	(ราว	76.8	บาท)	เมื่อสิ้นปี	2012	ซึ่ง

เป็นราคาขาดทุนแล้ว	(ที่มา	:	คนวงในไต้หวัน)	

	 	ผลกระทบจากประสบการณ์ทีป่ระเทศอืน่ๆ	ได้นำาเข้า

หมูจากประเทศตะวันตก	 ได้แก่	 อเมริกา	 แคนาดา	 และยู

โรป	เช่น	เดนมาร์ก	เสปน	และบลักาเรยี	ส่งผลต่อราคาของ

หมูมีชีวิตในประเทศผู้นำาเข้าลดลงจนเข้าเนื้อผู้เลี้ยง	 โดย

รัฐบาลประเทศนั้นๆ	 ไม่สามารถท่ีจะมาแก้ไขปัญหาได้ทัน

ท่วงที	 หวังว่าประเทศไทยเราคงไม่เจริญรอยตามเขาทั้ง

หลายเหล่านั้นให้เกษตรกรเจ็บตัวเจ็บใจ	 ทุนหาย	 กำาไรหด	

ต้องลดการผลติหรอืทนไม่ไหวจรงิๆกเ็ลกิเลีย้ง	ทำาให้จำานวน

ฟาร์มลดลงโดยเฉพาะรายเลก็ๆ	เบีย้น้อยหอยน้อย	สายป่าน

ไม่ยาวพอ	สดุท้ายผูบ้รโิภคกน็ต้องกนิหมแูพงเข้าสกัวนั	เมือ่

ผู้ผลิตหมูในประเทศลดลง	หวังว่าจะไม่เกิดกับบ้านเรา	เรา

ต้องฉลาดพอเนอะ
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เม้าธ์หมูนอก
ข้างบ้านเราเขาเจ็บตัวอยู่นะจะบอกให้      

กาย	แต่ถ้าได้มามากๆ	ใครเล่าจะปฏเิสธ	การนำาเข้าจงึสงูขึน้

มาก	รฐับาลกย็นัไม่อยู	่ปลายปี	2012	ราคาหมูหน้าฟาร์มจงึ

ตกลงมาอย่างแรงเหลอืแค่	55.7	บาทต่อ	กก.	คนเลีย้งขาดทนุ

อย่างแรง	(ทีม่า	:	คณุหมอทีโ่ฮจมิินท์)

รัฐบาลเวียดนามจึงงดการนำาเข้าอย่างเป็นทางการ	 ตั้งแต่

กลางปี	 2012	 แต่ก็ไม่อาจหยุดราคาท่ีด่ิงลงได้	 และมีการ

ลกัลอบนำาเข้ามาให้ได้จบักมุกนัหลายราย	ราคาหมูในปีนี	้ยงั

คงยนืตำา่ต่อเนือ่ง	 ที	่ 52.3	 บาท	 เรือ่งขาดทนุไม่ต้องพดูถงึ	

รฐับาลของเขากำาลงัหาทางระบายหมูไปทีอ่ืน่	เช่น	จนี	อยูเ่นีย่	

หาเรือ่งแท้ๆ

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)
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น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)
 หลังจากที่มีการติดตามสถานการณ์หมูในประเทศมา

อย ่างต ่อเนื่อง	 วันนี้ เราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาดู

สถานการณ์ชาวหมูในประเทศต่างๆ	 บ้างว่าเป็นอย่างไร	

อันดับแรกเรามาลองดูสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

นะครับ	ข่าวที่น่าสนใจมากที่สุดคงหนีไม่พ้น	การขายบริษัท

อันดับหนึ่งของโลกในเรื่องหมูอย่าง	 Smithfield	 Foods,	

lnc.,	 ให้กับ	 Shuanghui	 International	 Holding	 Ltd.,	 

ในมูลค่า	4.7	พนัล้านเหรยีญสหรฐั!!!!!	ซึง่สถานการณ์นีต้้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้ซื้อเป็นประเทศจีนที่มีความ

ใกล้ชิดและค้าขายกับบ้านเรา	 ในประเทศจีนมีหมูประมาณ	

437	ล้านตัว	(แม่พันธุ์	ประมาณ	51	ล้านตัว)	เมื่อเทียบกับ

ปีทีผ่่านมจีำานวนลดลงประมาณ	7%	ซึง่เกดิจากการทีห่มขูอง

ประเทศจีนประสบกับปัญหาโรค	เช่น	FMD,	PRRS,	PED	

และ	 PCV2	 นอกจากเรื่องโรคแล้วยังพบว่า	 ในฟาร์มที่ม ี

การเลี้ยงหลังบ ้านเริ่มถูกแทนที่ด ้วยฟาร ์มแบบใหม	่ 

มีการเลีย้งทีเ่ป็นมาตรฐานขึน้	ท่ีสำาคัญชาวหมใูนประเทศจนี

พบว่าการเลี้ยงหมูในปัจจุบันมีกำาไรต่อตัวน้อยลงจึงทำาให้

เลี้ยงหมูน้อยลงด้วย	 เมื่อดูหมูที่ประเทศจีนแล้วประเทศที่

เลี้ยงหมูจำานวนมากอีกประเทศหน่ึงท่ีใกล้บ ้านเราคือ

เวยีดนาม	สถานการณ์หมใูนประเทศเวียดนามพบปัญหาเช่น

เดียวกันกับประเทศจีนคือภาวะตลาดซบเซา	เกษตรกรราย

หล ายลดขนาดก า ร เ ลี้ ย ง ห รื อ บ า ง ร าย เ ลิ ก เ ลี้ ย ง	 

โดยปัจจัยที่ทำาให้วงการหมูเวียดนามไม่สดใส	 ประกอบ 

ไปด้วยหลายปัจจัยดังนี้	

 1.	อาหารสัตว์มีราคาเพิ่มสูงขึ้น	 เนื่องจากการนำาเข้า

วตัถดุบิอาหารสตัว์ในปี	2012	มปีรมิาณมากซึง่เป็นช่วงทีว่ตัถดุบิ

อาหารสตัว์มีราคาสูง	 การปรบัภาษอีาหารสตัว์เพิม่ขึน้	 5% 

รวมมิตรสถานการณ์

หมูรอบโลก!!!

	 2.	ดอกเบีย้เงนิกูส้ำาหรบัเกษตรกรอยูท่ีป่ระมาณ	11%	

ทำาให้ชาวหมูเวียดนามไม่สามารถหาแหล่งทุนได้

	 3.	ค่าใช้จ่ายในฟาร์มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่า

ไฟฟ้า	แรงงาน	ฯลฯ

	 4.	ภาวะการเกดิโรคและการเข้าถงึซึง่ยาและวคัซนีได้

ยาก	เนือ่งจากมกีารเพิม่ค่าหมอเข้าไปในวคัซนีและยาถงึ	25%

	 สำาหรบัประเทศในทวปียโุรปนัน้หลงัจากกำาลงัตกอยูใ่น

สภาวะเมาหมัดจากพิษเศรษฐกิจอาจดูเงียบเหงาบ้างแต่ยัง

มีข่าวคราวความเคลื่อนไหว	โดยพบว่าประเทศอังกฤษร่วม

กับนิวซีแลนด์	 แคนาดา	 ไอร์แลนด์	 ออสเตรเลีย	 และ

สหรฐัอเมรกิา	ได้มกีารเตรยีมแผนการรบัมอืการระบาดของ

โรคอหวิาต์สกุร	ประเทศเนเธอร์แลนด์รณรงค์การไม่ตดัหาง

หม	ูและผลกัดนันโยบายไม่ตอนหมใูห้สำาเรจ็ในปี	2015	โดย

ข่าวคราวท่ีเกิดขึ้นสิ่งท่ีน่าสนใจคือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับ

ประเทศจีนและเวียดนามว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งอาจส่งผลต่อ

การเลี้ยงหมูในบ้านเราด้วยเช่นกัน	 สำาหรับฉบับหน้าจะมา

อัพเดทสถานการณ์ที่น่าสนใจอีกครั้งนะครับ

โดย

ที่มาของข้อมูล	 :	 www.thepigsite.com,	 www.pig-

progress.com
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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

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

jpbform@hotmail.com

Lประมวลภาพกิจกรรม
ภาพ	 สพ.ญ.บุญญิตา	 รุจทิฆัมพร	

นายกสมาคมสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์

สุกรไทย	(แถวนั่งที่	3	จากขวา)	เข้า

ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการ	 	 14th		

Khon	 Kaen	 Veterinary	 Annual	

International	Conference,	2013	“ 

Learning the Past, Planning the 

Future,	Targeting	One	Health” 

วันพฤหัสบดีท่ี	 6	 มิถุนายน	 2556		

รร.โฆษะ		จ.ขอนแก่น

ภาพ	กิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง		African	Swine	Fever	(ASF)	…	Are	you	ready	?	ในงาน		14th		KVAC	(14th		Khon	Kaen	

Veterinary	Annual	International	Conference	)	วันพฤหัสบดีท่ี		6		มิถุนายน	2556		ณ	ห้อง	MongkutPhet	3		รร.โฆษะ	จ.ขอนแก่น

ภาพ	สพ.ญ.บญุญติา	รุจทิฆมัพร	นายกสมาคมสตัวแพทย์ควบคมุ

ฟารม์สกุรไทย	และ	น.สพ.ปราโมทย	์ตาฬวฒัน	์อปุนายก	สมาคมฯ	

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการอาหาร	 กระทรวงสาธารณสุข	 

วันท่ี	 20	 มิถุนายน	 2556	 ณ	 สำานักงานคณะกรรมการอาหาร 

และยา	กระทรวงสาธารณสุข	

ภาพ	สพ.ญ.บญุญติา	รจุทฆิมัพร	นายกสมาคมสตัวแพทยค์วบคมุ

ฟารม์สกุรไทย	รว่มกบั	คณุสรุชยั	สทุธธิรรม	นายกสมาคมผูเ้ลีย้ง

สุกรแห่งชาติ	เข้ายื่นจดหมายคัดค้านการนำาเข้าเนื้อสุกรและชิ้น

ส่วนจากสหรัฐอเมริกา	 ต่อ	 นายศิริวัฒน์	 ขจรประศาสน์	 รมช.

เกษตรและสหกรณ์	 และ	 น.สพ.ทฤษดี	 ชาวสวนเจริญ	 อธิบดี

กรมปศสุตัว	์วนัองัคารที	่11	มถินุายน	2556		ณ	ทำาเนยีบรฐับาล


