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จากใจ........

บรรณาธิการ

สวัสดีทกุ ท่านครับ ไม่ทนั ไร
ก็ผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้วนะครับ
ช่างไวเหลือเกิน หวังว่าทุกท่าน
ยั ง มี ค วามสุ ข กั น ดี ทุ ก คน
ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ หรืออากาศร้อนรอบตัวในระยะนี้
สำ�หรับข่าวสารกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ
ได้ร่วมทำ�กิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ โดยกรมปศุสัตว์
มหาวิทยาลัย และสมาคมฯ รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาวงการสุกรไทยในเรื่องการผลิตสุกรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย
ต่อผูบ้ ริโภค และแข่งขันกับต่างประเทศได้ (ติดตามได้จากภาพกิจกรรม
ของสมาคมฯ หน้าปกหลัง )  
นอกจากนีท้ างสมาคมฯ มีความยินดีทจี่ ะแจ้งข่าวสูส่ มาชิกถึงกิจกรรม
ใหม่ๆ ที่กำ�ลังจะเกิดชึ้น นั่นก็คือโครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์สุกร
มืออาชีพ (ประมาณเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2557) โครงการ
จัดอบรมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ซึ่งผู้ที่
ผ่านการอบรมจะได้รบั ใบอนุญาตสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรเช่นเดียว
กับที่ทางกรมปศุสัตว์จัดขึ้น และกิจกรรมระดมสมองนักวิชาการด้าน
สุกรมาร่วมทำ� CPG โรค PRRS ครั้งที่ 4 และ CPG โรค PED ครั้งที่ 1
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ เฟสบุ๊ค
และ TSVA Newsletter ฉบับต่อไป  ห้ามพลาดเด็ดขาด
สำ�หรับ TSVA Newsletter ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 28 แล้ว ยังมี
เนื้อหาที่ Update เช่นเคย ทั้งคอลัมน์ คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม ที่จะพา
ไปแนะนำ�ฟาร์มทีใ่ หม่ๆ ให้รจู้ กั บทความวิชาการเกาะเจาะติดกับเรือ่ ง
PED.....โรคท้องร่วงติดต่อในสุกรทีไ่ ม่ควรมองข้าม รวมทัง้ เม้าธ์หมูนอก
เรื่อง PED ในต่างแดน ความเคยชินที่ไม่น่าเลย และสรรหามาเล่า
ลองติดตามดูนะครับ                                                          
สุดท้าย ขอให้สมาชิก ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง มีเงิน
ใช้ตลอดปี ตลอดไป
                                    น.สพ.วิลาส  วิบูลย์ศิริกุล
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แซนดร้า ศุขะบุตร กรรมการประชาสัมพันธ์
กฤษณเกรียงไกร กรรมการและวิชาการ
สุริยสมบูรณ์
กรรมการและวิชาการ
เลาหสินณรงค์ กรรมการและวิชาการ
วชิรโภคา
กรรมการและฝ่ายสารสนเทศ
ศิริโชคชัชวาล กรรมการและเหรัญญิก
ตลุ่มมุข
กรรมการและนายทะเบียน
วงศ์วิลาวัณย์
กรรมการและฝ่ายหารายได้
นาคะรัตนากร กรรมการและผูช้ ว่ ยฝ่ายหารายได้
ตั้งธโนปจัย
กรรมการและผูช้ ว่ ยฝ่ายหารายได้
ไตรยราช
เลขาธิการ
ลำ�ใย
ผู้ช่วยเลขาธิการ

Contact Information :

Tel : 02-218-9526
Website : www.tsva.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiSwineVeterinaryAssociation
E-mail : tsva2545@gmail.com
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บทสัมภาษณ์

“ ป๋าโรจน์ ”

หรือ คุณไพโรจน์ พวงศิริ (ภาคแรก)
เจ้าของฟาร์มสุกรไผ่สงิ ห์ทอง อำ�เภอป่าโมก จ.อ่างทอง
โดย อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์

ตอนเริม่ ฟาร์มเริม่ จากเลีย้ งแม่พนั ธุจ์ �ำ นวน 2,400 แม่ โดยซือ้ ทีด่ นิ
ในปี 2545 ปี 2547 เริ่มสร้างเล้า ปี 2548 ผลผลิตเริ่มออก ปี 2549-50
นํา้ ท่วมใหญ่ ก็มปี ญั หาบ้างแต่กผ็ า่ นมาได้ (ก่อนหน้านีม้ กี ารเลีย้ งหมูขนุ บ้าง
เลี้ยงกันในระหว่างพี่น้อง หมูขุน ประมาณ 600 ตัว)

ทำ�ไมไม่เลี้ยงน้อยๆ ก่อน

เวลาของการทำ�งานมันเหลือน้อยลง จะทำ�อะไรก็ตอ้ งทำ�เลย ในอนาคต
การเลีย้ งสัตว์ทกุ ชนิด มันจะยากขึน้ โดยเฉพาะในเรือ่ งของชุมชน คือ อบต.
ปกครองท้องถิน่ ต้องทำ�ประชาพิจารณ์ สิง่ แวดล้อม กลิน่ ดังนัน้ เวลาทำ�ฟาร์ม
ต้องมีทดี่ นิ มาก เพือ่ ให้เป็นแนวกันชนของฟาร์ม ลดปัญหากระทบกระทัง่
กับชาวบ้านได้ ทีด่ นิ ต้องใหญ่พอสมควร ชาวบ้านมาใกล้ไม่ได้ ปัญหา
บางอย่างทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ ในการแก้ปญั หา ฟาร์มเป็นฝ่ายเสียเปรียบ เพราะว่า
กฎหมายให้ความสำ�คัญกับชาวบ้านมากกว่า แม้วา่ จะเข้ามาทีหลัง จะอยูใ่ น
ธุรกิจนีต้ อ้ งมีการเตรียมตัวทีด่ ี ต้องมีมาตรฐานต่างๆ เพือ่ การอยูใ่ นสังคมได้
เช่น การจัดการนํ้าเสีย ระบบเล้าที่เป็นโรงเรือนอีแว๊ปทั้งหมด ที่ลด
ปัญหาในเรื่องของกลิ่น แมลงวัน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรฐานฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะ
ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(เน้นนํ้าเสีย) เมื่อพูดเรื่องมาตรฐาน ก็ต้องเน้นในเรื่องของระบบ
การป้องกันโรค หรือ Biosecurity มีห้องฆ่าเชื้อ มีบ้านพัก หรือ
Dirty zone กับ พื้นที่ฟาร์ม Clean zone ต้องแยกจากกัน

ได้ประโยชน์ ไหมจากการทำ�มาตรฐานฟาร์ม

พูดตรงๆ คือ ได้ประโยชน์อยู่แล้ว เมื่อมองในแง่ของการลงทุน
การทำ�มาตรฐานฟาร์มเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งลงทุนอยูแ่ ล้ว เมือ่ ต้องจ่ายเงินอยูแ่ ล้ว
ก็ควรทำ�ให้ดไี ปเลย ยกตัวอย่าง เช่น ห้องฆ่าเชือ้ ทำ�รัว้ และสิง่ ทีไ่ ด้รบั กลับมา
ก็คือ การป้องกันโรคที่ดี “ฟาร์มทั่วไป เมื่อมองว่าไม่คุ้ม ทำ�ไป
มันก็ไม่คุ้ม”

เมือ่ ดูถงึ คนทีท่ �ำ งานในฟาร์ม มีวธิ กี ารบริหารจัดการอย่างไร

สมัยก่อนใช้คนไทยในหมูบ่ า้ นมาทำ�งาน มีการสอนการทำ�งานให้
ทำ�ตามแผนงานที่วางไว้ เช่น วันจันทร์ต้องทำ�อะไรบ้าง หรืองานรูทีน
หรืองานประจำ�สัปดาห์ เช่น ทุกวันไหนทีม่ กี ารย้ายหมู ทำ�วัคซีน ซึง่ คน
งานจะรูไ้ ด้เอง จะเดินตามโปรแกรม หัวหน้างานไม่ตอ้ งคอยจํา้ จีจ้ าํ้ ไช
จะเข้ามาดูแลพิเศษเมื่อเวลามีปัญหา วันนี้มีคนงานต่างชาติด้วย เป็น
คนต่างชาติ 35 คน เช่น พม่า เขมร ที่เหลือเป็นแรงงานในหมู่บ้าน
แต่ตอนนี้เริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆ
มีฟาร์มแม่หมูอยู่ 2 ที่ 2,400 แม่ แต่ก่อนฟาร์มขายลูกหมูออก
ทัง้ หมด แต่วนั นีท้ างฟาร์มได้เริม่ เลีย้ งหมูขนุ เอง เริม่ เลีย้ งมาได้ 2 ปี ถ้ามี
ให้ครบตามจำ�นวน ต้องมี 32 หลังๆ ละ 1,000 ตัว ตอนนีร้ องรับลูกหมู
ของฟาร์มได้ประมาณ 75% มีหมูขนุ อยู่ 24 หลัง ตอนนีก้ ก็ �ำ ลังขยายอยู่
ให้รองรับได้ทงั้ หมด สัตวบาลทีท่ �ำ งานในฟาร์มทัง้ หมด 7 คน คือ มีผจู้ ดั การ
ฟาร์มละ 1 คน แม่พนั ธุผ์ สมอุม้ ท้อง 1 คน และเล้าคลอด 1 คน รวม 3 คน
ส่วนหมูขุนมีสัตวบาล 1 คนคอยดูแล
สัตวแพทย์ยังคงมีบทบาทในการทำ�งาน โดยเฉพาะตอนที่มีโรค
หรือปัญหา เพราะปกติงานในฟาร์มมีการทำ�งานตามระบบอยูแ่ ล้ว เช่น
การทำ�วัคซีน แต่เวลาเกิดโรค เช่น อีโคไลหรือ PRRS จำ�เป็นที่จะต้อง
ใช้สตั วแพทย์เข้ามาทำ�งาน เพือ่ ให้เกิดการวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้องและรวดเร็ว
เพื่อลดความสูญเสียให้เร็วที่สุด

ฟาร์มระดับไหน ที่ควรมีสัตวแพทย์อยู่ประจำ�ฟาร์ม

TSVA Newsletter

เรื่องทั่วไป

ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 2,000 แม่ขึ้นไป ฟาร์มขนาด 500 หรือ
1,000 ตัว อาจจะใช้บริการจากบริษัทยาทั่วไปได้ ที่ฟาร์มขนาดใหญ่
ควรมีเพราะจะได้ชว่ ยคิดหรือวางแผนในการทำ�งานได้เป็นอย่างดี เช่น การวาง
โปรแกรมวัคซีน ควรจะทำ�วัคซีนอะไรบ้างและทำ�ที่ระยะเวลาไหนจึง
จะเหมาะสมกับฟาร์ม
อ่านมาถึงตอนนี้ ยังไม่จบนะครับ  ไว้ติดตามภาคปัจฉิม ต่อไป
ในฉบับหน้านะครับ !
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PED...
โรคท้องร่วงติดต่อ
ในสุกรที่ ไม่ควรมองข้าม
โดย น.สพ.มงคล ลำ�ใย (หมอเอก)
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ปัจจุบนั ท่านน่าจะได้ขา่ วการแพร่ระบาดของโรค PED ได้ไปไกล
ถึงอเมริกา แคนาดา ประเทศยักษ์ใหญ่ทผี่ ลิตสุกรอันดับต้นๆ ของโลก
และยังสร้างความเสียหายให้กับลูกสุกรเป็นล้านๆ ตัว (ภาพที่ 1)
พอหันกลับมาดูเมืองไทยโรคนีก้ ย็ งั สร้างปัญหาอยูใ่ นหลายๆ ฟาร์ม
ตั้งแต่ปลายปี 2556 จนข้ามมาถึงปี 2557 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง
ทีท่ �ำ ให้ราคาลูกสุกรพุง่ สูงขึน้ แบบทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน ปัจจุบนั ก็ยงั
ไม่มวี คั ซีนทีด่ พี อทีจ่ ะสามารถป้องกันโรคได้ ดังนัน้ ท่านเจ้าของฟาร์ม
ต้องให้ความสำ�คัญในการควบคุมป้องกันโรค และไม่ควรมองข้าม
โรคนี้เป็นอันขาด
โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea,
PED) ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสในสกุลโคโรนาไวรัส
สกุลเดียวกับโรค TGE (Transmissible Gastroenteritis) ไวรัส
จะเข้าไปทำ�ลายเยือ่ บุล�ำ ไส้สว่ นวิลไลในลำ�ไส้เล็กเป็นผลทำ�ให้พนื้ ที่
ผิวของการดูดซึมสารอาหารน้อยลง ส่งผลทำ�ให้เกิดการสูญเสีย
ของเหลวและมีอาการขาดนาํ้ ทำ�ให้ลกู สุกรทรุดโทรมจนถึงตายได้
ในกรณีเฉียบพลันเสียหายรุนแรงเกิดเมื่อมีการติดเชื้อในครั้งแรก
ของสุกร อาจพบว่ามีการติดเชือ้ ในแม่พนั ธุถ์ งึ 100% ทีแ่ สดงอาการ
ท้องเสีย และยังสามารถก่อโรคได้ในสุกรทุกอายุ  แต่จะรุนแรงใน
ลูกสุกรดูดนมอายุน้อยกว่า 7 วัน
เมื่อเกิดปัญหาท้องเสียในสุกรหลายกลุ่มอายุพร้อมๆ กัน
โดยเฉพาะลูกสุกรดูดนมจะมีลกั ษณะเด่นคืออาเจียนเป็นนมทีแ่ ข็งตัว
ก่อนอาการท้องเสียรุนแรงเป็นนาํ้ สีเหลืองแกมเขียวในลูกสุกรหรือ
สีดำ�แกมเขียวในสุกรใหญ่ (ภาพที่ 2) ให้นำ�ลูกสุกรป่วย 2-3 ตัว
หรืออุจจาระของลูกสุกรป่วยจำ�นวน 3-4 ตัวอย่าง (แช่นํ้าแข็ง)
ส่งตรวจวินจิ ฉัยโรคเพือ่ ยืนยันโดยเร็วทีส่ ถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำ�ภาค หรือคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือห้องปฎิบัติการของ
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ภาพที่ 1 แสดงการแพร่ระบาดของโรค PED ในอเมริกา 30
มลรัฐ 6,019 ฟาร์ม (ที่มา: www.ThePigSite.com)
บริษัทเอกชน ถ้าพบว่าเป็นการระบาดของโรค PED ต้องพยายาม
ลดความรุนแรงและความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในเล้าคลอด ด้วยการ
ให้การรักษาตามอาการ ได้แก่
1) ให้ลกู สุกรกินยารักษาอาการท้องเสียเพือ่ ควบคุมการติดเชือ้
แทรกซ้อนของเชือ้ E.coli  เช่น กลุม่ ยา colistin หรือ enrofloxacin  
ทั้งนี้หากมีตัวยา kaolin หรือ pectin ร่วมด้วยจะช่วยสมานและ
ลดการอักเสบของลำ�ไส้ได้ดีขึ้น
2) ให้สารนํ้าอิเล็คโทรไลต์ ในรูปกรอกและละลายนํ้าเพื่อ
ลดการขาดนํ้าและร่างกายเป็นกรดอย่างรุนแรง สำ�หรับลูกสุกร
อาจให้นาํ้ เกลือเข้าทางช่องท้อง โดยจับลูกสุกรห้อยหัวแล้วฉีดนาํ้ เกลือ
เข้าทางช่องท้อง ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันอาการขาดนํ้าของ
ลูกสุกรแล้วยังช่วยให้ลูกสุกรฟื้นตัวได้เร็วด้วย
3) แม่ที่ป่วยด้วยโรค PED ในช่วงคลอด ต้องได้รับการ
รักษา เพือ่ ป้องกันปัญหานมแห้งอย่างรุนแรงตามมา ด้วยการฉีดยา
ปฏิชีวนะออกฤทธิ์นานติดต่อกัน 2-3 วัน ร่วมกับยาลดไข้แก้ปวด
ในวันแรกของการรักษา
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ภาพที่ 2 ลูกสุกรแสดงอาการอาเจียน ถ่ายเหลว

ภาพที่ 3 ลำ�ไส้ลูกสุกรมีลักษณะผนังบางใส
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การสร้างภูมคิ มุ้ กันให้แม่สกุ รอุม้ ท้องมีความจำ�เป็นอย่างยิง่
เพือ่ หวังผลว่าแม่ทจี่ ะเข้าคลอดในช่วง 2 สัปดาห์ถดั ไป จะมีภมู คิ มุ้ กัน
ถ่ายทอดผ่านทางนมนํ้าเหลือง ทำ�ให้ลูกที่เกิดจากแม่เหล่านี้มีการ
ป่วยและสูญเสียลดลงชัดเจน วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แม่อุ้มท้อง
สามารถทำ�ได้ ดังนี้
1) ใช้ลำ�ไส้ลูกสุกรที่ป่วยด้วยโรค PED นำ�มาปั่นหรือสับ
ผสมกับนํ้าสะอาดโดยใช้สัดส่วนลำ�ไส้ 1 พวงต่อ 10 แม่  และควร
ใส่ยาปฏิชีวนะผสมไปด้วย เช่น Neomycin, Colistin โดยตักปน
ในอาหารแม่อุ้มท้องกินพร้อมกันทั้งฟาร์มนาน 1-2 วันติดต่อกัน
เพือ่ ให้เกิดการติดเชือ้ และสร้างภูมคิ มุ้ กัน แม่สกุ รทีท่ อ้ งเสียจะกลับ
เป็นปกติภายใน 2-3 วัน
2) ช่วงทำ�ให้แม่อมุ้ ท้องติดเชือ้ จะต้องใช้ยา colistin  ขนาด
120 ppm เพือ่ ควบคุมการแทรกซ้อนของ E.coli  ร่วมกับ amoxycilin
300 ppm เพื่อควบคุมการแท้งจากเชื้อ Streptococus suis และ
ภาวะไข้ช่วงการเกิดโรค PED โดยผสมยาในอาหารนาน 14 วัน
นอกจากนีค้ วรพิจารณาการทำ�ลายเชือ้ ไวรัสทีป่ นเปือ้ นภายใน
ฟาร์ม โดยนํ้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้สำ�หรับเชื้อไวรัสทั่วไปสามารถทำ�ลาย
ไวรัส PED ได้ด้วยเช่นกัน เช่น คลีซอล โซเดียมไฮดรอกไซด์ (2%)
ฟอร์มาลีน (1%) โซเดียมคาร์บอเนต แอนไฮดรัส (4% anhydrous)
คริสตัลลีน (10%) ผงซักฟอก (1%) ไอโอดอร์ฟอร์ (1%) ในกรด
ฟอสฟอริก และตัวทำ�ละลายไขมัน เช่น คลอโรฟอร์ม เป็นต้น  
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PED ในต่างแดน ความเคยชินที่ ไม่น่าเลย

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

พบกันอีกแล้วนะคะ ตอนนี้ขอเม้าธ์เรื่องเกี่ยวกับ PED ที่ก่อ
ปัญหาในหลายประเทศ มากขึน้ ๆ ช่วงปีนี้ ประเทศทีม่ รี ะบาดหนัก
ขึ้นในแถวบ้านเรา ได้แก่ ไต้หวันและฟิลิปปินส์ ที่ไต้หวัน ได้มี
โอกาสพูดคุยกับผูเ้ ลีย้ งและสัตวแพทย์ทนี่ นั่ เลยขอนำ�มาเล่าสูก่ นั ฟัง
เผื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนใจของเราไปด้วย
ทีไ่ ต้หวันนัน้ เพิง่ มีการระบาดของ PED ในเดือนพฤศจิกายน 56
ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จุดตั้งต้นมาจากตรงไหนยังไม่แน่ชัด แต่
บางฟาร์มเจ้าของมีฟาร์มทั้งในอเมริกาและไต้หวัน ต้องบินไปมา
เพื่อดูแลกิจการ ตอนที่อเมริกาเริ่มแสดงอาการ เขาก็ตะหงิดๆ
แล้วว่าสงสัยจะเป็น เจ้า PED ที่โด่งดังในจีนและ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แต่พอบอกหมออเมริกัน ทางนั้นเขากลับบอกว่า ไม่ใช่
ปัญหา ถ้าเป็น PED จริง สองสามอาทิตย์ก็หายแล้ว... แล้วไงล่ะ
สองอาทิตย์ผ่านไป กลายเป็นแรมเดือน โรคก็ไม่ได้ทุเลาลง
ทีนี้แหละหมอเมืองมะกันถึงได้ฉุกคิดว่า เหลาปั่นเตือนแล้วน้อ
ก็ต้องหาทางแก้กันไป อย่างที่มีข่าวคราวออกมาเรื่อยๆ
กลับมาที่ไต้หวันอีกที พอเขากลับมาเข้าฟาร์มตัวเองไม่กี่วัน
ลูกหมูกเ็ ริม่ ตายลง คราวนีจ้ ะทำ�ไงล่ะ ส่งตรวจกับทางมหาวิทยาลัย
ก็ยนื ยันว่า PEDV แน่แล้ว ไม่รตู้ ดิ จากแถวบ้าน หรือขึน้ เครือ่ งกลับ
มาพร้อมกันนี่ ส่วนฟาร์มอื่นๆ ที่มีระบาดก็สันนิษฐานว่ามาจาก
หมูแช่แข็งที่ส่งมาจากอเมริกา จะอย่างไรก็ตาม มีปัจจัยเกื้อหนุน
ที่ทำ�ให้การระบาดได้ง่ายขึ้น นั่นคือ...ความเคยชิน
ความเคยชินแปลกๆ ที่ทำ�ให้ PED กระจายและสงบไม่ลง
มีเป็นซีรี่ หนึ่งคือการไม่ชอบล้างคอก เพราะกลัวหมูหนาว
สองไม่มียาฆ่าเชื้อจุ่มเท้าก่อนเข้าโรงเรือนเลย ทั้งที่หลายฟาร์ม
ก็เป็นห้องคลอดแบบ all in all out แล้ว สามการไม่เชื่อว่าการใช้
ยาฆ่าเชือ้ พ่นตามพืน้ คอกจะช่วยอะไรได้สนิ้ เปลืองและแปลกเกินไป
บางฟาร์มไม่เคยใช้เลยแม้จะมีการระบาดลูกหมูตายลงทุกวัน
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ลูกหมูท้องเสียทยอยตาย

แม่เลี้ยงลูกท้องเสีย
ประกอบกับอากาศเย็นเลยมีขอ้ อ้างว่ากลัวหมูหนาว (แต่ไม่ยกั กลัวหมู
ตาย) สีก่ ารมีคนงานไม่พอ คนงานคนหนึง่ จึงเข้าๆ ออกๆ ตามเล้า
ต่างๆ ตลอดเวลา พาเชือ้ ขจรขจายไปทัว่ และข้อห้าคือมีความคิด
ที่จะหวังพึ่งยาวิเศษอะไรก็ได้ที่จะฆ่าไวรัสตัวนี้ได้ ประโยคที่เจอ
บ่อยคือ อย่าบอกให้เขาปรับการจัดการเลยเพราะเขาก็ทำ�อย่างนี้
มาตลอด บอกมาดีกว่าว่ายาหรือวัคซีนอะไรหยุด PED ได้ (อยาก
เป็นเหยื่อ...ว่างั๊นเถอะ) เหล่านี้เป็นความเคยชินที่เกื้อกูลต่อ PED
ให้ระบาดไปได้เรื่อยๆ จนราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นไปถึง 85 NT
(ราว 100 บาท) ตอนต้นเดือนมีนาคมนีเ่ อง เพราะหมูขาดหนักเลย
อ่านดูแล้วรู้สึกคุ้นๆ กันบ้างไหมเนี่ย
ความเคยชินแบบนี้จะทำ�ให้เหนื่อยแยกหมูตายออกทุกๆ วัน
แล้วก็ชํ้าใจเพราะไม่มีหมูขาย ทั้งที่ราคาล่อตาล่อใจขนาดนี้ ใครที่
โรคยังเข้าไม่ถงึ หรือป้องกันตัวดีกไ็ ด้รบั ผลตอบแทนดีๆ ไป ...กรรม
มุนาวะตะตีโลโก กุ๊กๆ (สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม)
ดูเขาแล้วก็อย่าลืมย้อนดูเราเองนะ... ไปแล้วจ้า เจอกันคราวหน้า
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สรรหามาเล่า

โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)
ทีเ่ หมาะสมสำ�หรับการใช้ยาปฏิชวี นะในสุกร สร้างวิจารณญานในการ
พิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร รวมทั้งช่วยประสานงานระหว่าง
กรมปศุสัตว์และบริษัทฯ ตัวแทนจำ�หน่ายยาปฏิชีวนะในสุกรเพื่อ
อัพเดทข้อมูลของยารวมถึงชี้แจงเหตุจำ�เป็นของการใช้ยาในสุกร  
ผลักดัน SOP (Standard Operating Procedure) ที่ทางสมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ ได้จัดทำ�ไว้ เพื่อให้เป็น ข้อบังคับหรือ
ระเบียบปฎิบัติ สำ�หรับสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มสุกร และ
จัดอบรม สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร ในหัวข้อเรือ่ งการพิจารณา
การใช้ยาในฟาร์มสุกร และ SOP การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร
เร่งทำ�ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหายา
ตกค้างและปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นโจทย์ที่ต้องคิดหนักเหมือนกัน
นะครับ “จะเลี้ยงหมูอย่างไร เมื่อต้องใช้ยาน้อยลง”
สำ � หรั บ ผู้ ใ ห้
การสนั บ สนุ น และ
ส ม า ชิ ก ส ม า ค ม
สั ต วแพทย์ ค วบคุ ม
ฟาร์มฯ ในปี 25572558 นอกเหนือจาก
งานประชุมวิชาการ
ที่จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีแล้ว ทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มฯ ได้มีโครงการที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือ โครงการจัดอบรม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งผู้ที่
ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร
เช่นเดียวกับทางกรมปศุสัตว์จัดขึ้นซึ่งผู้ให้การสนับสนุนจะได้
รับสิทธิพิเศษในการส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมอบรม รวมไปถึงการ
จัดคอร์สอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกียวข้อง
กับสุกรไม่ว่าจะเป็น การจัดการ อาหาร นํ้า การปรับปรุงพันธุ์
การใช้ ย า โรค ฯลฯ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ของสมาคมสั ต วแพทย์
ควบคุมฟาร์มฯ ด้วย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทางสมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจใน การส่งเสริม
ให้มกี ารส่งออกสุกรและเนือ้ สุกรผ่านโครงการจัดทำ�เขตปลอดโรค
ปากและเท้าเปือ่ ยในเขต 2 เพือ่ ยกระดับการเลีย้ งสุกรโดยคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค (อาหารปลอดภัย) และส่งเสริมพัฒนา
ความรูแ้ ก่วงการสุกรไทย เพือ่ การพัฒนาสูก่ ารผลิตสุกรทีม่ คี ณุ ภาพสูง
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และแข่งขันกับต่างประเทศได้
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สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ วงการสุกรไทยทุกๆ ท่าน หวังว่า
ทุกท่านสบายดีนะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าช่วงฤดูรอ้ นในปี 57 นี้
เป็นฤดูร้อนที่ร้อนสมชื่อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ
การบ้านการเมือง หรือแม้กระทัง่ ราคาสุกรหน้าฟาร์ม ต้องเรียกได้
ว่าร้อนแรงจริงๆ ในปีนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำ�หรับวงการสุกรบ้านเรา
อย่างนี้ต้องฉลองกันหน่อย (แต่อย่าฉลองกันมากนะครับ ช่วงนี้
คุณตำ�รวจท่านค่อนข้างเอาจริงกับเรื่องเมาไม่ขับ นั่งไม่ดื่ม เดี๋ยว
จะหาว่าผมไม่เตือน หุหุหุ) เห็นราคาสุกรดีอย่างนี้ คอลัมน์นี้
ผมจึงขออนุญาตทุกท่านไม่พดู ถึงราคา ขอคุยเรือ่ งอืน่ ๆ ในวงการ
สุกรบ้านเราบ้างนะครับ
หลังจากพลาด
หวังจากการประเมิน
เขตปลอดโรคปาก
และเท้าเปื่อยในเขต
2 จาก OIE เมื่อครั้ง
ก่อน กรมปศุสัตว์
สมาคมสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรฯ
สมาคมผูเ้ ลีย้ งสุกรฯ (สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งสุกร จ.ชลบุร)ี และบริษทั เอกชนที่
เกีย่ วข้องเรือ่ งวัคซีน ได้มกี ารประชุมร่วมกันเมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา
โดยสรุปได้มอบหมายสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ เป็นหัว
เรีย่ วหัวแรงในการช่วยประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับฟาร์มสุกร
และสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มสุกรเหล่านัน้ ให้ทราบถึงวิธกี ารปฎิบตั ิ
เช่น การเก็บตัวอย่างเลือดสุกรเพือ่ นำ�มาตรวจหาระดับทางภูมคิ มุ้ กัน
การจัดให้มรี ายงานฟาร์ม รวมถึงจัดสัมมนาเพือ่ สร้างความเข้าใจ
แก่เจ้าของฟาร์ม เกษตรกร เกี่ยวกับโครงการเขตปลอดโรคปาก
และเท้าเปือ่ ยดังกล่าวทีจ่ ะมีการประเมินในครัง้ ต่อไป เพือ่ เป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสุกรบ้านเราให้สูงขึ้นสามารถส่งออก
เนื้อสุกรไปยังต่างประเทศได้  
นอกจากเรื่องการจัดทำ�เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
ในเขต 2 สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรฯ ยังมีภาระกิจทีส่ �ำ คัญ
ในการยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการศึกษาแนวทางทีเ่ หมาะสม
ของการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร เพื่อลดปัญหายาตกค้างในเนื้อสุกร
รวมไปถึงเชื้อดื้อยาในคน โดยทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มฯ ได้เป็นหน่วยงานในการประสานงาน กับทางคณะกรรมการ
และคณะทำ�งาน ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา
ในสัตว์ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสุกรบ้านเราเพื่อหาแนวทาง
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ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย โดยกรมปศุสัตว์ สมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
(สหกรณ์ผเู้ ลีย้ งสุกร จ.ชลบุร)ี และบริษทั เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องเรือ่ ง
วัคซีน เพือ่ หารือเกีย่ วกับโครงการเขตปลอดโรคปากและเท้าเปือ่ ย
ในเขต2 ที่จะมีการประเมินในครั้งต่อไป ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออก เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2557

กิจกรรมงานประชุมวิชาการ 15th
Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (15th KVAC)
“Sustainable Development on
ONE Health” วันที่ 24 เมษายน 2557
ณ รร.ภูแมน จ.ขอนแก่น โดยสมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ร่วมจัด
สัมมนาย่อย เรื่อง Disease-Free Pig
Farms for Consumer Safety ณ ห้อง
ออร์คิด บอลรูม 3

กิจกรรมการประชุม สัมมนาการขับเคลื่อนงานด้าน
มาตรฐานการปศุสตั ว์ ประจำ�ปี 2557 จัดโดยสำ�นักพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ ณ รร.เมาท์เทนบีช
พัทยา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
ห้อง 0835จดหมายข่
ตึก 60 าปีวสมาคมสั
คณะสัตตวแพทยศาสตร์
วแพทย์ควบคุมฟาร์จุฬมาลงกรณ์
สุกรไทย มหาวิทยาลัย
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