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ฉบับที่ 28 : 2557 : 1686-2244

บทสัมภาษณ์ “ ป๋าโรจน์ ” 

หรือ คุณไพโรจน์ พวงศิริ (ภาคแรก)

เจา้ของฟารม์สกุรไผส่งิหท์อง อำาเภอปา่โมก จ.อา่งทอง
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1	 น.สพ.ทฤษดี	 ชาวสวนเจริญ		อธิบดีกรมปศุสัตว์
2	 รศ.น.สพ.ดร.สุวิชัย	 โรจนเสถียร				นายกสัตวแพทยสภา
3	 ศ.กิตติคุณ	พีระศักดิ์	 จันทร์ประทีป	 	
4	 น.สพ.ยุคล	 ลิ้มแหลมทอง	 	
5	 ศ.กิตติคุณ	น.สพ.ดร.อรรณพ	 คุณาวงษ์กฤต	 	
6	 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์	 ธนาวงษ์นุเวช	 	
7	 รศ.น.สพ.กิจจา	 อุไรรงค์	 	
8	 ผศ.น.สพ.ดร.ปริวรรต	 พูลเพิ่ม	 	
9	 น.สพ.มาโนช	 เฟื่องฟูพงศ์	 	
10	 น.สพ.ธีรภาพ	 อรุณไพโรจน์	 	
11	 น.สพ.สุรพันธ์	 วงศาสุราฤทธิ์	 	
12	 สพ.ญ.บุญญิตา	 รุจทิฆัมพร	 	

1	 น.สพ.ปราโมทย์				ตาฬวัฒน์	 นายกสมาคม
2	 น.สพ.วิลาส	 วิบูลย์ศิริกุล	 อุปนายก
3 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์	 ชื่นชม	 อุปนายก
4	 น.สพ.ธนันต์	 ลีละยูวะ	 อุปนายก
5	 น.สพ.อัมพร					 สงศิริ	 กรรมการ
6	 น.สพ.วีระเดช	 โพธาคณาพงศ์	 กรรมการและปฏิคม
7	 สพ.ญ.สิริเพ็ญ	 แซนดร้า	ศุขะบุตร	กรรมการประชาสัมพันธ์
8	 น.สพ.ไชยยง	 กฤษณเกรียงไกร	 กรรมการและวิชาการ
9	 อ.น.สพ.ดร.อรรณพ	สุริยสมบูรณ์	 กรรมการและวิชาการ
10	ผศ.น.สพ.ดร.ดุสิต	 เลาหสินณรงค์	 กรรมการและวิชาการ
11	น.สพ.วีรยศ	 วชิรโภคา	 กรรมการและฝ่ายสารสนเทศ
12	สพ.ญ.ทิวากร	 ศิริโชคชัชวาล	 กรรมการและเหรัญญิก
13	สพ.ญ.ศศิวิมล	 ตลุ่มมุข	 กรรมการและนายทะเบียน
14	น.สพ.กัมพล	 วงศ์วิลาวัณย์	 กรรมการและฝ่ายหารายได้
15	น.สพ.ศุกษม	 นาคะรัตนากร	 กรรมการและผู้ชว่ยฝ่ายหารายได้
16	น.สพ.สุทัศน์	 ตั้งธโนปจัย	 กรรมการและผูช้ว่ยฝา่ยหารายได้
17	น.สพ.สิทธิการ	 ไตรยราช	 เลขาธิการ
18	น.สพ.มงคล	 ลำาใย	 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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ที่ปรึกษาจากใจ........

บรรณาธิการ

คณะกรรมการ

ไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์	หรืออากาศร้อนรอบตัวในระยะนี้	
	 สำาหรับข่าวสารกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา	 ทางสมาคมฯ 

ได้ร่วมทำากิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 โดยกรมปศุสัตว์ 
มหาวิทยาลัย	 และสมาคมฯ	 รวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ	 เพื่อการ 
พัฒนาวงการสุกรไทยในเร่ืองการผลิตสุกรที่มีคุณภาพสูง	 ปลอดภัย 
ตอ่ผูบ้รโิภค	และแขง่ขนักบัตา่งประเทศได	้(ตดิตามไดจ้ากภาพกจิกรรม
ของสมาคมฯ	หน้าปกหลัง	)		

นอกจากนีท้างสมาคมฯ	มคีวามยนิดทีีจ่ะแจง้ขา่วสูส่มาชกิถงึกจิกรรม 
ใหม่ๆ	 ที่กำาลังจะเกิดชึ้น	 นั่นก็คือโครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์สุกร 
มอือาชพี	(ประมาณเดอืนมถินุายน	ถงึเดอืนกรกฎาคม	2557)	โครงการ
จัดอบรมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร	โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์ซึ่งผู้ที่
ผา่นการอบรมจะได้รบัใบอนุญาตสตัวแพทย์ควบคมุฟารม์สกุรเช่นเดยีว
กับที่ทางกรมปศุสัตว์จัดขึ้น	และกิจกรรมระดมสมองนักวิชาการด้าน
สุกรมาร่วมทำา	CPG	โรค	PRRS	ครั้งที่	4	และ	CPG	โรค	PED	ครั้งที่	1 
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ	 เฟสบุ๊ค	
และ	TSVA	Newsletter	ฉบับต่อไป		ห้ามพลาดเด็ดขาด

สำาหรับ	TSVA	Newsletter	ฉบับนี้	ก็เป็นฉบับที่	28	แล้ว	ยังมี 
เนื้อหาที่	Update	เช่นเคย	ทั้งคอลัมน์	คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม	ที่จะพา 
ไปแนะนำาฟารม์ทีใ่หม่ๆ 	ใหรู้จ้กั	บทความวชิาการเกาะเจาะตดิกบัเรือ่ง 
PED.....โรคทอ้งรว่งตดิตอ่ในสกุรทีไ่มค่วรมองขา้ม	รวมทัง้เมา้ธห์มนูอก	
เรื่อง	PED	 ในต่างแดน	 ความเคยชินที่ไม่น่าเลย	 และสรรหามาเล่า	 
ลองตดิตามดูนะครับ																																																										

สดุทา้ย	ขอใหส้มาชกิ	ทา่นผูอ่้านทกุทา่น	สขุภาพแขง็แรง	มเีงนิ 
ใช้ตลอดปี	ตลอดไป
																																				น.สพ.วิลาส		วิบูลย์ศิริกุล

T
S
V
A
 
N
e
w
s
le
tte

r



TSVA Newsletter

3จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

เรื่องทั่วไป
ตอนเริม่ฟารม์เริม่จากเลีย้งแมพ่นัธุจ์ำานวน	2,400	แม	่โดยซือ้ทีด่นิ 

ในปี	2545	ปี	2547	เริ่มสร้างเล้า	ปี	2548	ผลผลิตเริ่มออก	ปี	2549-50	 
นำา้ทว่มใหญ่	กม็ปีญัหาบ้างแตก่ผ็า่นมาได	้(กอ่นหน้าน้ีมกีารเล้ียงหมขูนุบา้ง 
เลี้ยงกันในระหว่างพี่น้อง	หมูขุน	ประมาณ	600	ตัว)	
ทำ�ไมไม่เลี้ยงน้อยๆ ก่อน 

เวลาของการทำางานมนัเหลือนอ้ยลง	จะทำาอะไรกต็อ้งทำาเลย	ในอนาคต 
การเลีย้งสัตวท์กุชนดิ	มนัจะยากข้ึน	โดยเฉพาะในเรือ่งของชุมชน	คอื	อบต. 
ปกครองทอ้งถิน่	ตอ้งทำาประชาพจิารณ	์สิง่แวดลอ้ม	กลิน่	ดงันัน้	เวลาทำาฟารม์ 
ตอ้งมีทีด่นิมาก	เพือ่ใหเ้ปน็แนวกนัชนของฟารม์	ลดปัญหากระทบกระทัง่
กบัชาวบา้นได	้ทีด่นิตอ้งใหญ่พอสมควร	ชาวบา้นมาใกล้ไมไ่ด	้ปญัหา 
บางอย่างท่ีเกดิขึน้	บางครัง้ในการแกป้ญัหา	ฟารม์เปน็ฝ่ายเสยีเปรยีบ	เพราะวา่ 
กฎหมายใหค้วามสำาคญักบัชาวบา้นมากกวา่	แมว่้าจะเขา้มาทีหลงั	จะอยูใ่น 
ธุรกจินีต้้องมกีารเตรยีมตวัทีด่	ีตอ้งมมีาตรฐานตา่งๆ	เพือ่การอยูใ่นสังคมได ้
เช่น	 การจัดการนำ้าเสีย	 ระบบเล้าที่เป็นโรงเรือนอีแว๊ปทั้งหมด	 ที่ลด
ปัญหาในเรื่องของกลิ่น	แมลงวัน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 คือ	 มาตรฐานฟาร์มท่ีถูกสุขลักษณะ 
ตามประกาศของกรมปศุสัตว์	 และกรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(เน้นนำ้าเสีย) เมื่อพูดเรื่องมาตรฐาน	 ก็ต้องเน้นในเรื่องของระบบ 
การป้องกันโรค	 หรือ	Biosecurity	 มีห้องฆ่าเชื้อ	 มีบ้านพัก	 หรือ	 
Dirty	zone	กับ	พื้นที่ฟาร์ม	Clean	zone	ต้องแยกจากกัน	
ได้ประโยชน์ ไหมจ�กก�รทำ�ม�ตรฐ�นฟ�ร์ม 

พูดตรงๆ	คือ	ได้ประโยชน์อยู่แล้ว	เมื่อมองในแง่ของการลงทุน	 
การทำามาตรฐานฟารม์เปน็สิง่ทีต่อ้งลงทนุอยู่แลว้	เมือ่ต้องจา่ยเงนิอยูแ่ลว้  
กค็วรทำาใหด้ไีปเลย	ยกตวัอยา่ง	เชน่	หอ้งฆา่เชือ้	ทำารัว้	และสิง่ทีไ่ด้รบักลบัมา 
ก็คือ	 การป้องกันโรคท่ีดี	 “ฟาร์มท่ัวไป	 เมื่อมองว่าไม่คุ้ม	 ทำาไป 
มันก็ไม่คุ้ม”

บทสัมภาษณ์ “ ป๋าโรจน์ ” 

หรือ คุณไพโรจน์ พวงศิริ (ภาคแรก)

เจา้ของฟารม์สกุรไผส่งิหท์อง อำาเภอปา่โมก จ.อา่งทอง

โดย อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์

เมือ่ดถูงึคนทีท่ำ�ง�นในฟ�รม์ มีวธิกี�รบรหิ�รจดัก�รอย�่งไร 
สมยักอ่นใชค้นไทยในหมูบ้่านมาทำางาน	มกีารสอนการทำางานให้

ทำาตามแผนงานที่วางไว้	เช่น	วันจันทร์ต้องทำาอะไรบ้าง	หรืองานรูทีน	
หรอืงานประจำาสปัดาห	์เชน่	ทกุวนัไหนทีม่กีารยา้ยหม	ูทำาวคัซนี	ซึง่คน
งานจะรูไ้ดเ้อง	จะเดินตามโปรแกรม	หวัหนา้งานไม่ตอ้งคอยจำา้จีจ้ำา้ไช	 
จะเข้ามาดูแลพิเศษเมื่อเวลามีปัญหา	วันนี้มีคนงานต่างชาติด้วย	เป็น
คนต่างชาติ	35	คน	 เช่น	พม่า	 เขมร	ที่เหลือเป็นแรงงานในหมู่บ้าน	
แต่ตอนนี้เริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆ

มีฟาร์มแม่หมูอยู่	2	ที่	2,400	แม่	แต่ก่อนฟาร์มขายลูกหมูออก
ทัง้หมด	แต่วนัน้ีทางฟารม์ได้เริม่เล้ียงหมูขุนเอง	เริม่เล้ียงมาได	้2	ปี	ถา้มี
ใหค้รบตามจำานวน	ต้องมี	32	หลังๆ	ละ	1,000	ตัว	ตอนน้ีรองรบัลกูหมู
ของฟารม์ไดป้ระมาณ	75%	มหีมขูนุอยู	่24	หลงั	ตอนนีก้ก็ำาลงัขยายอยู ่
ใหร้องรบัไดท้ัง้หมด	สตัวบาลทีท่ำางานในฟารม์ทัง้หมด	7	คน	คือ	มีผูจั้ดการ 
ฟารม์ละ	1	คน	แมพ่นัธุผ์สมอุม้ทอ้ง	1	คน	และเลา้คลอด	1	คน	รวม	3	คน 
ส่วนหมูขุนมีสัตวบาล	1	คนคอยดูแล	

สัตวแพทย์ยังคงมีบทบาทในการทำางาน	 โดยเฉพาะตอนที่มีโรค
หรอืปญัหา	เพราะปกตงิานในฟารม์มกีารทำางานตามระบบอยูแ่ลว้	เชน่	
การทำาวัคซีน	แต่เวลาเกิดโรค	เช่น	อีโคไลหรือ	PRRS	จำาเป็นที่จะต้อง
ใช้สัตวแพทยเ์ข้ามาทำางาน	เพ่ือใหเ้กดิการวินิจฉยัทีถ่กูต้องและรวดเร็ว
เพื่อลดความสูญเสียให้เร็วที่สุด	
ฟ�ร์มระดับไหน ที่ควรมีสัตวแพทย์อยู่ประจำ�ฟ�ร์ม 

ผมคิดว่าน่าจะประมาณ	2,000	แม่ขึ้นไป	ฟาร์มขนาด	500	หรือ	
1,000	ตัว	อาจจะใช้บริการจากบริษัทยาทั่วไปได้	ที่ฟาร์มขนาดใหญ่ 
ควรมเีพราะจะไดช้ว่ยคดิหรอืวางแผนในการทำางานไดเ้ปน็อยา่งด	ีเชน่	การวาง 
โปรแกรมวัคซีน	 ควรจะทำาวัคซีนอะไรบ้างและทำาที่ระยะเวลาไหนจึง
จะเหมาะสมกับฟาร์ม

อ่านมาถึงตอนนี้	ยังไม่จบนะครับ		ไว้ติดตามภาคปัจฉิม	ต่อไป
ในฉบับหน้านะครับ	!
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ในสุกรที่ ไม่ควรมองข้าม

โดย น.สพ.มงคล ลำาใย (หมอเอก)                                                                                    
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ปจัจุบนัทา่นนา่จะไดข้า่วการแพรร่ะบาดของโรค	PED	ไดไ้ปไกล 

ถงึอเมรกิา	แคนาดา	ประเทศยกัษใ์หญ่ท่ีผลิตสุกรอันดบัตน้ๆ	ของโลก 

และยังสร้างความเสียหายให้กับลูกสุกรเป็นล้านๆ	ตัว	(ภาพที่	1) 

พอหันกลับมาดเูมอืงไทยโรคนีก้ย็งัสรา้งปญัหาอยูใ่นหลายๆ	ฟารม์

ตั้งแต่ปลายปี	2556	 จนข้ามมาถึงปี	2557	 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง 

ทีท่ำาให้ราคาลกูสกุรพุง่สงูขึน้แบบทีไ่มเ่คยเหน็มากอ่น	ปัจจุบันก็ยัง

ไมม่วีคัซนีทีด่พีอทีจ่ะสามารถปอ้งกนัโรคได	้ดงันัน้	ทา่นเจา้ของฟาร์ม 

ตอ้งให้ความสำาคญัในการควบคมุปอ้งกนัโรค	และไมค่วรมองขา้ม

โรคนี้เป็นอันขาด

โรคท้องร่วงติดต่อในสุกร	(Porcine	Epidemic	Diarrhea,	

PED)	 ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสในสกุลโคโรนาไวรัส

สกุลเดียวกับโรค	TGE	(Transmissible	Gastroenteritis)	 ไวรัส 

จะเขา้ไปทำาลายเยือ่บลุำาไสส้ว่นวลิไลในลำาไสเ้ลก็เปน็ผลทำาใหพ้ืน้ที่

ผิวของการดูดซึมสารอาหารน้อยลง	 ส่งผลทำาให้เกิดการสูญเสีย

ของเหลวและมีอาการขาดนำา้	ทำาให้ลกูสกุรทรดุโทรมจนถงึตายได ้

ในกรณีเฉียบพลันเสียหายรุนแรงเกิดเมื่อมีการติดเชื้อในครั้งแรก

ของสกุร	อาจพบวา่มกีารตดิเชือ้ในแมพ่นัธุถ์งึ	100%	ทีแ่สดงอาการ

ทอ้งเสยี	และยงัสามารถกอ่โรคไดใ้นสกุรทกุอาย	ุ	แตจ่ะรนุแรงใน

ลูกสุกรดูดนมอายุน้อยกว่า	7	วัน	

เม่ือเกิดปัญหาท้องเสียในสุกรหลายกลุ่มอายุพร้อมๆ	 กัน	 

โดยเฉพาะลกูสกุรดดูนมจะมลีกัษณะเดน่คอือาเจยีนเปน็นมท่ีแขง็ตวั 

กอ่นอาการทอ้งเสยีรนุแรงเป็นนำา้สีเหลืองแกมเขียวในลกูสกุรหรอื

สีดำาแกมเขียวในสุกรใหญ่	(ภาพที่	2)	ให้นำาลูกสุกรป่วย	2-3	ตัว	 

หรืออุจจาระของลูกสุกรป่วยจำานวน	3-4	 ตัวอย่าง	(แช่นำ้าแข็ง)	 

สง่ตรวจวนิจิฉยัโรคเพือ่ยนืยนัโดยเรว็ทีส่ถาบนัสุขภาพสตัว์แหง่ชาติ 

หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำาภาค	 หรือคณะ 

สัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยต่างๆ	 หรือห้องปฎิบัติการของ

บริษัทเอกชน	ถ้าพบว่าเป็นการระบาดของโรค	PED	ต้องพยายาม

ลดความรุนแรงและความเสียหายท่ีจะเกดิข้ึนในเล้าคลอด	ดว้ยการ 

ให้การรักษาตามอาการ	ได้แก่

	 1)	ใหลู้กสกุรกนิยารกัษาอาการทอ้งเสียเพือ่ควบคุมการตดิเชือ้ 

แทรกซอ้นของเชือ้	E.coli		เชน่	กลุม่ยา	colistin	หรอื	enrofloxacin		

ทั้งนี้หากมีตัวยา	kaolin	หรือ	pectin	ร่วมด้วยจะช่วยสมานและ

ลดการอักเสบของลำาไส้ได้ดีขึ้น	

	 2)	 ให้สารนำ้าอิเล็คโทรไลต์	 ในรูปกรอกและละลายนำ้าเพื่อ

ลดการขาดนำ้าและร่างกายเป็นกรดอย่างรุนแรง	 สำาหรับลูกสุกร 

อาจให้นำา้เกลอืเขา้ทางชอ่งท้อง	โดยจบัลกูสกุรห้อยหัวแลว้ฉดีนำา้เกลอื 

เข้าทางช่องท้อง	 ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันอาการขาดนำ้าของ 

ลูกสุกรแล้วยังช่วยให้ลูกสุกรฟื้นตัวได้เร็วด้วย

	 3)	 แม่ท่ีป่วยด้วยโรค	PED	 ในช่วงคลอด	 ต้องได้รับการ

รักษา	เพือ่ปอ้งกนัปญัหานมแหง้อย่างรุนแรงตามมา	ดว้ยการฉดียา

ปฏิชีวนะออกฤทธิ์นานติดต่อกัน	2-3	วัน	ร่วมกับยาลดไข้แก้ปวด 

ในวันแรกของการรักษา

ภาพที่ 1	แสดงการแพร่ระบาดของโรค	PED	ในอเมริกา	30	
มลรัฐ	6,019	ฟาร์ม	(ที่มา:	www.ThePigSite.com)

โรคท้องร่วงติดต่อ PED...PED...
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ภาพที่ 3 ลำาไส้ลูกสุกรมีลักษณะผนังบางใส 

ภาพที่ 2 ลูกสุกรแสดงอาการอาเจียน ถ่ายเหลว         

	 การสรา้งภมูคิุม้กนัให้แมส่กุรอุม้ทอ้งมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ 

เพือ่หวงัผลวา่แมท่ี่จะเขา้คลอดในช่วง	2	สปัดาห์ถดัไป	จะมภีมูคิุม้กนั

ถ่ายทอดผ่านทางนมนำ้าเหลือง	ทำาให้ลูกที่เกิดจากแม่เหล่านี้มีการ

ป่วยและสูญเสียลดลงชัดเจน	 วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แม่อุ้มท้อง

สามารถทำาได้	ดังนี้	

	 1)	 ใช้ลำาไส้ลูกสุกรที่ป่วยด้วยโรค	PED	 นำามาปั่นหรือสับ

ผสมกับนำ้าสะอาดโดยใช้สัดส่วนลำาไส้	1	พวงต่อ	10	แม่		และควร

ใส่ยาปฏิชีวนะผสมไปด้วย	เช่น	Neomycin,	Colistin	โดยตักปน

ในอาหารแม่อุ้มท้องกินพร้อมกันทั้งฟาร์มนาน	1-2	 วันติดต่อกัน 

เพือ่ใหเ้กดิการตดิเชือ้และสรา้งภมูคิุม้กนั	แมส่กุรทีท้่องเสียจะกลบั

เป็นปกติภายใน	2-3	วัน

	 2)	ชว่งทำาให้แม่อุม้ท้องตดิเชือ้	จะตอ้งใชย้า	colistin		ขนาด	

120	ppm	เพ่ือควบคุมการแทรกซ้อนของ	E.coli		ร่วมกบั	amoxycilin	

300	ppm	เพื่อควบคุมการแท้งจากเชื้อ	Streptococus	suis	และ

ภาวะไข้ช่วงการเกิดโรค	PED	โดยผสมยาในอาหารนาน	14	วัน	

	 นอกจากนีค้วรพจิารณาการทำาลายเชือ้ไวรสัทีป่นเปือ้นภายใน

ฟาร์ม	โดยนำ้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้สำาหรับเชื้อไวรัสทั่วไปสามารถทำาลาย

ไวรัส	PED	ได้ด้วยเช่นกัน	เช่น	คลีซอล	โซเดียมไฮดรอกไซด์	(2%)	

ฟอร์มาลีน	(1%)	โซเดียมคาร์บอเนต	แอนไฮดรัส	(4%	anhydrous)	

คริสตัลลีน	(10%)	ผงซักฟอก	(1%)	 ไอโอดอร์ฟอร์	(1%)	 ในกรด

ฟอสฟอริก	และตัวทำาละลายไขมัน	เช่น	คลอโรฟอร์ม	เป็นต้น		



TSVA Newsletter

6 จดหมายข่าวสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

T
S
V
A
 
N
e
w
s
le
tte

r

PED ในต่างแดน ความเคยชินที่ ไม่น่าเลย

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

เม้าธ์หมูนอกเม้าธ์หมูนอก

ลูกหมูท้องเสียทยอยตาย

พบกันอีกแล้วนะคะ	ตอนนี้ขอเม้าธ์เรื่องเกี่ยวกับ	PED	ที่ก่อ
ปญัหาในหลายประเทศ	มากขึน้ๆ	ชว่งปนีี	้ประเทศทีม่รีะบาดหนกั
ขึ้นในแถวบ้านเรา	 ได้แก่	 ไต้หวันและฟิลิปปินส์	 ที่ไต้หวัน	 ได้มี
โอกาสพดูคยุกบัผูเ้ลีย้งและสัตวแพทยท์ีน่ั่น	เลยขอนำามาเลา่สูก่นัฟงั 
เผื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนใจของเราไปด้วย

ทีไ่ตห้วนันัน้เพ่ิงมกีารระบาดของ	PED	ในเดอืนพฤศจกิายน	56 
ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน	 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	
ลูกหมกูเ็ริม่ตายลง	คราวนีจ้ะทำาไงละ่	สง่ตรวจกบัทางมหาวิทยาลยั
กย็นืยนัวา่	PEDV	แน่แล้ว	ไมรู่ต้ดิจากแถวบ้าน	หรอืขึน้เครือ่งกลบั
มาพร้อมกันนี่	 ส่วนฟาร์มอื่นๆ	 ที่มีระบาดก็สันนิษฐานว่ามาจาก
หมูแช่แข็งที่ส่งมาจากอเมริกา	จะอย่างไรก็ตาม	มีปัจจัยเกื้อหนุน
ที่ทำาให้การระบาดได้ง่ายขึ้น	นั่นคือ...ความเคยชิน

ความเคยชินแปลกๆ	 ที่ทำาให้	PED	 กระจายและสงบไม่ลง 
มีเป็นซีรี่	 หนึ่งคือการไม่ชอบล้างคอก	 เพราะกลัวหมูหนาว	 
สองไม่มียาฆ่าเชื้อจุ่มเท้าก่อนเข้าโรงเรือนเลย	 ทั้งที่หลายฟาร์ม 
ก็เป็นห้องคลอดแบบ	all	in	all	out	แล้ว	สามการไม่เชื่อว่าการใช้
ยาฆา่เชือ้พน่ตามพืน้คอกจะชว่ยอะไรไดส้ิน้เปลอืงและแปลกเกนิไป 
บางฟาร์มไม่เคยใช้เลยแม้จะมีการระบาดลูกหมูตายลงทุกวัน	

ประกอบกบัอากาศเยน็เลยมีขอ้อา้งว่ากลวัหมหูนาว	(แตไ่มยั่กกลวัหมู
ตาย)	สีก่ารมคีนงานไมพ่อ	คนงานคนหนึง่จงึเขา้ๆ	ออกๆ	ตามเลา้
ตา่งๆ	ตลอดเวลา	พาเชือ้ขจรขจายไปทัว่	และขอ้หา้คอืมคีวามคดิ 
ท่ีจะหวังพ่ึงยาวิเศษอะไรก็ได้ที่จะฆ่าไวรัสตัวน้ีได้	 ประโยคที่เจอ
บ่อยคือ	 อย่าบอกให้เขาปรับการจัดการเลยเพราะเขาก็ทำาอย่างนี้
มาตลอด	บอกมาดีกว่าว่ายาหรือวัคซีนอะไรหยุด	PED	ได้	(อยาก
เป็นเหยื่อ...ว่างั๊นเถอะ)	 เหล่านี้เป็นความเคยชินที่เกื้อกูลต่อ	PED 
ให้ระบาดไปได้เรื่อยๆ	 จนราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นไปถึง	85	NT	 
(ราว	100	บาท)	ตอนตน้เดอืนมนีาคมนีเ่อง	เพราะหมขูาดหนกัเลย	
อ่านดูแล้วรู้สึกคุ้นๆ	กันบ้างไหมเนี่ย	

ความเคยชินแบบนี้จะทำาให้เหนื่อยแยกหมูตายออกทุกๆ	วัน	
แล้วก็ชำ้าใจเพราะไม่มีหมูขาย	ทั้งที่ราคาล่อตาล่อใจขนาดนี้	ใครที่
โรคยงัเขา้ไมถ่งึ	หรอืปอ้งกนัตวัดกีไ็ดร้บัผลตอบแทนดีๆ 	ไป	...กรรม
มุนาวะตะตีโลโก	กุ๊กๆ	(สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม)

ดเูขาแล้วกอ็ยา่ลมืยอ้นดูเราเองนะ...	ไปแลว้จา้	เจอกนัคราวหนา้

แม่เลี้ยงลูกท้องเสีย
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โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)

สรรหามาเล่าสรรหามาเล่า

สวัสดีครับ	 พี่ๆ	 น้องๆ	 วงการสุกรไทยทุกๆ	ท่าน	 หวังว่า 
ทกุท่านสบายดีนะครับ	ตอ้งยอมรับนะครับวา่ชว่งฤดรู้อนในปี	57	นี ้
เป็นฤดูร้อนท่ีร้อนสมชื่อนะครับ	 ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ 
การบ้านการเมอืง	หรอืแมก้ระทัง่ราคาสกุรหนา้ฟารม์	ตอ้งเรยีกได้
ว่าร้อนแรงจริงๆ	ในปีนี้	ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำาหรับวงการสุกรบ้านเรา 
อย่างนี้ต้องฉลองกันหน่อย	(แต่อย่าฉลองกันมากนะครับ	 ช่วงนี้ 
คุณตำารวจท่านค่อนข้างเอาจริงกับเรื่องเมาไม่ขับ	นั่งไม่ดื่ม	เดี๋ยว
จะหาว่าผมไม่เตือน	 หุหุหุ)	 เห็นราคาสุกรดีอย่างนี้	 คอลัมน์นี้ 
ผมจงึขออนุญาตทกุทา่นไมพ่ดูถงึราคา	ขอคยุเรือ่งอ่ืนๆ	ในวงการ
สุกรบ้านเราบ้างนะครับ	

หลังจากพลาด
หวงัจากการประเมนิ
เขตปลอดโรคปาก
และเท้าเปื่อยในเขต	
2	จาก	OIE	เมื่อครั้ง
ก่อน	 กรมปศุสัตว์	
สมาคมสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรฯ 

สมาคมผู้เลีย้งสกุรฯ	(สหกรณผ์ูเ้ล้ียงสุกร	จ.ชลบรุ)ี	และบรษิทัเอกชนที่
เก่ียวขอ้งเรือ่งวคัซนี	ไดม้กีารประชมุรว่มกนัเม่ือเดอืนมนีาคมท่ีผ่านมา 
โดยสรปุได้มอบหมายสมาคมสัตวแพทยค์วบคมุฟารม์สุกรฯ	เปน็หวั
เรีย่วหวัแรงในการชว่ยประสานงาน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัฟารม์สกุร
และสตัวแพทย์ผูค้วบคมุฟารม์สกุรเหลา่น้ัน	ใหท้ราบถงึวธิกีารปฎบัิต	ิ
เชน่	การเกบ็ตวัอยา่งเลือดสุกรเพือ่นำามาตรวจหาระดบัทางภมูคิุม้กนั	
การจัดให้มีรายงานฟารม์	รวมถึงจดัสัมมนาเพือ่สรา้งความเขา้ใจ
แก่เจ้าของฟาร์ม	 เกษตรกร	 เกี่ยวกับโครงการเขตปลอดโรคปาก
และเทา้เปือ่ยดงักลา่วท่ีจะมกีารประเมนิในคร้ังต่อไป	เพือ่เปน็การ
ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสุกรบ้านเราให้สูงขึ้นสามารถส่งออก 
เนื้อสุกรไปยังต่างประเทศได้		

นอกจากเรื่องการจัดทำาเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 
ในเขต	2	สมาคมสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สุกรฯ	ยังมภีาระกจิทีส่ำาคญั
ในการยกระดบัมาตรฐานฟาร์ม	และการศกึษาแนวทางทีเ่หมาะสม
ของการใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร	 เพื่อลดปัญหายาตกค้างในเนื้อสุกร 
รวมไปถึงเช้ือดื้อยาในคน	 โดยทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุม
ฟารม์ฯ	ไดเ้ปน็หนว่ยงานในการประสานงาน	กบัทางคณะกรรมการ
และคณะทำางาน	 ควบคุม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยา 
ในสัตว์	 และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสุกรบ้านเราเพื่อหาแนวทาง 

ทีเ่หมาะสมสำาหรบัการใชย้าปฏชิวีนะในสุกร	สร้างวจิารณญานในการ 
พิจารณาใช้ยาปฏิชีวนะในสุกร	 รวมท้ังช่วยประสานงานระหว่าง
กรมปศุสัตว์และบริษัทฯ	 ตัวแทนจำาหน่ายยาปฏิชีวนะในสุกรเพื่อ
อัพเดทข้อมูลของยารวมถึงชี้แจงเหตุจำาเป็นของการใช้ยาในสุกร		
ผลักดัน	SOP	(Standard	Operating	Procedure)	ที่ทางสมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มฯ	ได้จัดทำาไว้	 เพื่อให้เป็น	ข้อบังคับหรือ	
ระเบียบปฎิบัติ	สำาหรับสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มสุกร	และ
จดัอบรม	สตัวแพทยค์วบคุมฟารม์สกุร	ในหวัขอ้เรือ่งการพจิารณา
การใช้ยาในฟาร์มสุกร	และ	SOP	การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสุกร 
เร่งทำาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงปัญหายา
ตกค้างและปัญหาเชื้อดื้อยา	 เป็นโจทย์ที่ต้องคิดหนักเหมือนกัน 
นะครับ	“จะเลี้ยงหมอูย่างไร	เมื่อต้องใช้ยาน้อยลง”	

สำ าหรั บ ผู้ ให้  
การสนับสนุนและ
ส ม า ชิ ก ส ม า ค ม
สัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มฯ	 ในปี	2557-
2558	นอกเหนือจาก
งานประชุมวิชาการ
ที่จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปีแล้ว	 ทางสมาคมสัตวแพทย์ควบคุม 
ฟาร์มฯ	 ได้มีโครงการท่ีน่าสนใจเพิ่มเติมคือ	 โครงการจัดอบรม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร	 โดยร่วมกับกรมปศุสัตว์	 ซึ่งผู้ที่
ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาตสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร
เช่นเดียวกับทางกรมปศุสัตว์จัดขึ้นซึ่งผู้ให้การสนับสนุนจะได้
รับสิทธิพิเศษในการส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมอบรม	 รวมไปถึงการ
จัดคอร์สอบรมระยะสั้นเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ท่ีเกียวข้อง
กับสุกรไม่ว่าจะเป็น	 การจัดการ	 อาหาร	 นำ้า	 การปรับปรุงพันธุ์ 
การใช้ยา	 โรค	 ฯลฯ	 ให้แก่สมาชิกของสมาคมสัตวแพทย์ 
ควบคุมฟาร์มฯ	ด้วย

	 จากทีก่ลา่วมาขา้งต้น	จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ทางสมาคม
สตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สกุรฯ	มคีวามมุง่มัน่และตัง้ใจใน	การสง่เสรมิ 
ใหม้กีารส่งออกสกุรและเนือ้สกุรผา่นโครงการจดัทำาเขตปลอดโรค
ปากและเทา้เปือ่ยในเขต	2	เพือ่ยกระดบัการเลีย้งสกุรโดยคำานงึถงึ
ความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	(อาหารปลอดภยั)	และสง่เสรมิพฒันา
ความรูแ้กว่งการสกุรไทย	เพือ่การพฒันาสูก่ารผลติสกุรทีม่คุีณภาพสูง 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และแข่งขันกับต่างประเทศได้
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ผู้จัดพิมพ์ : เจ.พี.บิซิเนส ฟอร์ม โทร. 088-6472-123
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กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย	 โดยกรมปศุสัตว์	 สมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย	สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ	
(สหกรณผ์ูเ้ลีย้งสกุร	จ.ชลบรุ)ี	และบรษิทัเอกชนท่ีเกีย่วขอ้งเรือ่ง
วคัซนี	เพือ่หารอืเกีย่วกบัโครงการเขตปลอดโรคปากและเทา้เป่ือย 
ในเขต2	 ที่จะมีการประเมินในครั้งต่อไป	 ณ	 ศูนย์วิจัยและ
พฒันาการสตัวแพทย	์ภาคตะวันออก	เมือ่วนัที	่7	มนีาคม	2557

กิจกรรมการประชุม	 สัมมนาการขับเคล่ือนงานด้าน
มาตรฐานการปศสุตัว	์ประจำาป	ี2557	จดัโดยสำานกัพฒันาระบบ
และรบัรองมาตรฐานสนิคา้ปศสุตัว์	กรมปศสุตัว์	ณ	รร.เมาทเ์ทนบชี 
พัทยา	เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2557

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

ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม


