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1	 น.สพ.ทฤษดี	 ชาวสวนเจริญ		อธิบดีกรมปศุสัตว์
2	 ศ.น.สพ.ดร.อรรณพ	 คุณาวงศ์กฤต
3.	 น.สพ.ยุคล	 ลิ้มแหลมทอง
4.	 รศ.น.สพ.กิจจา	 อุไรรงค์
5.	 ศ.กิตติคุณ	พีระศักดิ์	 จันทร์ประทีป
6.	 น.สพ.มาโนช		 เฟื่องฟูพงศ์
7.	 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์	 ธนาวงษ์นุเวช
8.	 น.สพ.ธีรภาพ	 อรุณไพโรจน์
9.	 สพ.ญ.บุญญิตา	 รุจทิฆัมพร

1.	 น.สพ.ปราโมทย์			 ตาฬวัฒน์	 นายกสมาคม
2.	 น.สพ.วิลาส		 วิบูลย์ศิริกุล	 อุปนายก
3.	 น.สพ.ธนันต์	 ลีละยูวะ	 อุปนายก
4.	 ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์	 ชื่นชม	 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.วิรยศ	 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	 กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายหารายได้
16.	น.สพ.สุทัศน์	 ตั้งธโนปจัย	 กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายหารายได้
17.	น.สพ.สิทธิกร	 ไตรยราช	 เลขาธิการ
18.	น.สพ.มงคล	 ลำาไย	 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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น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล

คณะกรรมการ

สวัสดีทุกท่านครับ	 	 ฉบับน้ีก็เข้าสู่ฉบับสุดท้ายของปีน้ีแล้วนะครับ	 เป็นไงบ้างกับ 
รปูเลม่ใหมท่ีท่กุทา่นกำาลงัถอือยู	่หวงัวา่ทกุทา่นคงชอบ	ยงัไงตชิมหรอืเสนอขอ้คดิเหน็มายงั
สมาคมฯได้ตลอดเวลาตามช่องทางติดต่อด้านล่าง	 ทางคณะผู้จัดทำาพร้อมปรับปรุงให้ดี 
ยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สำาหรับสมาชิกทุกท่าน	

สำาหรับขา่วสารกจิกรรมในชว่งทีผ่า่นมา	ทางสมาคมฯยงัรว่มทำากจิกรรมกบัภาคสว่นตา่งๆ	ทัง้ภาครฐั 
โดยกรมปศุสัตว์	 มหาวิทยาลัย	 และสมาคมฯรวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ	 เพื่อการพัฒนาวงการสุกรไทยใน
เรื่องการผลิตสุกรที่มีคุณภาพสูง	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	และแข่งขันกับต่างประเทศได้	(ติดตามได้จากภาพ
กิจกรรมของสมาคมฯ	 หน้าปกหลัง	 และทางเว็ปไซต์)	 ส่วนช่วงประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 
ที่จะถึงนี้	จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2557	อย่าพลาดนะครับ	!

สำาหรบักจิกรรมใหม่ๆ 	ทีท่างสมาคมฯ	ไดเ้ริม่จดัทำาในปนีี	้จะเหน็วา่มโีครงการฝกึอบรมหนึง่นัน่กค็อื”	
โครงการฝกึอบรมสตัวแพทย์สุกรมืออาชพี”	เพือ่สง่เสรมิให้เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติและพฒันาตนเอง	ตลอดจน 
แลกเปลีย่นเรียนรู้จากผูท่ี้มปีระสบการณ	์เพือ่ใหก้ารประกอบวชิาชพีสัตวแพทยสุ์กรมีมาตรฐานและคุณภาพ	
ทีส่อดคลอ้งกบัศูนยก์ารศึกษาตอ่เนือ่งทางสตัวแพทย์ของสตัวแพทยสภา	ซ่ึงในปหีนา้	ทางสมาคมฯจะไดจั้ดหา
กจิกรรมหรอืโครงการดีๆ 	มานำาเสนอตอ่ไป	คอยตดิตามขา่วสารของสมาคมฯ	ใหด้นีะครบัจะแจง้ใหท้ราบเปน็
ระยะๆ	และมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่แพ้กันนั่นก็คือ	กิจกรรมระดมสมองนักวิชาการด้านสุกรมาร่วมทำา	CPG	
โรค	PRRS	ครั้งที่	4	และ	CPG	โรค	PED	ครั้งที่	1	ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จแน่ๆ	ภายในไตรมาสที่	3	นี้	สำาหรับเป็น

สารบัญ

แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิก	ต่อไปสำาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง		ยังไงข่าวสาร	Update	จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ	ผ่านช่องทางติดต่อด้านล่าง
สำาหรับ	TSVA	Newsletter	ฉบับนี้	ก็เป็นฉบับที่	29	แล้ว	ยังมีเนื้อหาที่	Update	เช่นเคย	ทั้งคอลัมน์	คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม	ที่จะพาไป

แนะนำาฟาร์มสุกรไผ่สิงห์ทอง	(ภาคปัจฉิม)	 บทความวิชาการเกาะเจาะติด	 กับเรื่อง	 อีโบลา	 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง	 รวมทั้ง	 
เม้าธ์หมูนอก	เรื่อง	เลี้ยงแม่หมูเป็นกลุ่มที่สเปน		และสรรหามาเล่า	ลองติดตามดูนะครับ																																																										

สุดท้าย	ขอให้สมาชิก	ท่านผู้อ่านทุกท่าน	สุขภาพแข็งแรง	มีเงินใช้ตลอดปี	ตลอดไป
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บทสัมภาษณ ์

“ปา๋โรจน”์ หรอืคณุไพโรจน ์พวงศิร ิ(ภาคปจั
ฉมิ)

เจ้าของฟาร์มสุกรไผ่สิงห์ทอง อำาเภอ
ป่าโมก จ.อ่างทอ

ง

โดย อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบูรณ์

ทำาวัคซีนบ้าง	ไม่ทำาบ้าง	วัดดวงกันบ้าง	ยังไงก็ได้	มีเวลาก็เข้าไปดู	ไม่มี
เวลากช็า่งมนั	เปน็อะไรงา่ยๆ	แตว่นันีฟ้ารม์ทีจ่ะผลิตลกูหมขูาย	หายาก
มากขึน้	ทกุวนันีฟ้ารม์ทีเ่ลีย้งหมขูนุพยายามท่ีจะหาลกูหมทูีน่ำา้หนกั	20-25	
กโิลกรมั	แต่หาได้ยากมากขึน้	และคนท่ีขายลูกหมมูกัชอบขายหมหูย่านม
ทีน่ำา้หนักน้อยๆ	ประมาณ	7-8	กโิลกรมั	ทำาใหก้ารดแูลทำาไดย้ากมากข้ึน 
ดังนั้นคนที่จะเลี้ยงหมูขุนต้องมีความพร้อมในการเลี้ยงที่ดีมากขึ้น	

ในขณะที่การเล้ียงแม่พันธุ์	 มันต้องมีรายละเอียดมากกว่า	 เช่น	
การเช็ดสัดแม่หมูทำายังไง	ถ้าเช็คแล้วผสมไม่ได้หรือผสมไม่ติด	3-4	ครั้ง	
อาจจะเสยีหายได้	ดังนัน้คนทำางานต้องดีและเกง่	ไมม่ปัีญหาเขา้ๆ	ออกๆ	
อย่างกับบริษัทใหญ่ๆ	บางแห่ง	คนทำางานนิ่งมาก	แทบไม่มีคนออกเลย	
การทำางานจงึนิง่และมปีระสิทธภิาพ	ผมจงึตอ้งพยายามทำาใหค้นทำางาน
ในฟาร์มตัวเองนิ่ง	ถ้าคนที่กำาลังจะออกนั้น	การทำางานก็อาจจะไม่ดีพอ	
ทำาให้ประสิทธิภาพลดลงได้	ดังนั้นการจ้างคนทำางานต้องพยายามเลือก
คนที่มีคุณภาพไว้ก่อน	ถ้ามี	turn	over	ของคนในฟาร์มมากๆ	ให้ระวัง
ไวเ้ลยวา่กำาลังจะมปัีญหาตามมาอีกเยอะ	เจา้ของฟาร์มท่ีเคยเลีย้งหมขูนุ 
มาก่อน	ถ้ามาเลี้ยงแม่พันธุ์อาจจะเจ๊งได้	เพราะว่าความละเอียดในการ
ทำางานต่างกัน	
เทคนิคอะไรที่ทำ�ให้คนอยู่น�น 

	 เงินไม่ใช่คำาตอบทั้งหมด	 ที่ฟาร์มของผมเองก็ไม่ได้จ้างสูงมาก
เหมือนบางแห่ง	 แต่ค่าตอบแทนก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงน่าพอใจ	 มันต้องมี
เรื่องอื่นๆ	 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 เช่น	การจ้างคนทำางาน	จะไม่เน้นการ
จา้งวัยรุน่	เพราะว่าคนกลุม่นีม้โีอกาสทีจ่ะเปลีย่นงานได้ง่ายและอยูไ่มท่น	
พลังมันเยอะ	เลยหันมาเน้นกลุ่มที่มีอายุนิดหน่อย	เช่น	25-30	ปี	กลุ่ม
ที่มีครอบครัว	กลุ่มนี้จะเริ่มนิ่ง	อยู่กับที่	และรับผิดชอบการทำางานได้ดี	
และทางฟาร์มเองก็มีสวัสดิการอื่นๆ	เพิ่มให้ด้วย	เช่น	มีรถรับส่งเด็กไป
โรงเรียน	ห้องพัก	ที่อยู่อาศัยค่อนข้างดี	ไม่ใช่เพิงพักก่อสร้าง	นำ้า	ไฟฟ้า
ดแูลให้	อยูใ่นฟาร์มกม็อีาหารให้บ้าง	ให้มคีวามเป็นอยูท่ี่สบาย	ถงึขนาดวา่ 
คนทำางานบางคนถึงกับบอกว่า	“ห้ามไล่ออกนะ	เพราะว่าไม่อยากไปอยู่
ที่อื่น”	ซึ่งผมก็บอกว่า	ถ้าทำางานดีก็ไม่มีทางให้ออกหรอก

คอลัมน์	 “คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม	 ”	ฉบับที่แล้ว	คงได้รับรู้มุมมอง
ทั่วไป	ของ	ป๋าโรจน์	 เจ้าของฟาร์มไผ่สิงห์ทอง	อำาเภอป่าโมก	จังหวัด
อ่างทอง	กันมาบ้างแล้ว	ฉบับนี้	มาตามกันต่อถึงมุมมองด้าน	AEC	และ
เทคนิคบางอย่างที่ต้องติดตาม	เพิ่มเติมเป็นตอนสุดท้าย	!	
ถ�มเกี่ยวกับ AEC ในมุมมองของป๋�โรจน์ คิดเห็นยังไงบ้�ง

ในมุมมองของผม	 ไทยอาจจะไม่ได้เปรียบใครเลย	 เพราะว่า 
ค่าจ้างแรงงาน	 วัตถุดิบของเพื่อนบ้านเราถูกกว่า	 ไทยมีข้อได้เปรียบ 
ในเรือ่งของทำาเลทีด่กีวา่คนอ่ืน	ใครจะไปทีไ่หนในภมิูภาคนีจ้ะตอ้งมาแวะ 
ไทยก่อน	 โดยส่วนตัวผมมองว่าคนกินหมูน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทั้ง
จากคนในประเทศและคนทีแ่วะผา่นเขา้มา	หรอืพวกทอ่งเทีย่ว	แนวโนม้
ของอุตสาหกรรมเลี้ยงหมูอาจจะโตได้อีกนิดหน่อยไม่มาก

ธุรกิจการเล้ียงสุกรมีลักษณะคล้ายกับการขึ้นลงของเครื่องบิน	
คือ	 เวลาได้กำาไรมันจะได้มากเหมือนเครื่องบินขึ้น	 แต่เวลาขาดทุนมัน
ก็เหมือนกับเคร่ืองบินตกที่ตกลงอย่างรวดเร็วและแรง	 แต่ท่ีผมคิดและ
อยากเห็นธุรกิจการเลี้ยงสุกร	คือ	เป็นลักษณะของการเดินแบบรถไฟที่
มีจังหวะที่สม่ำาเสมอ	ไปเรื่อยๆ	แต่ยั่งยืน	ในอนาคตสิ่งที่จะต้องทำา	คือ	
ถ้าต้องการกำาไรเยอะ	ต้องทำากำาไรต่อหน่วยให้น้อยลง	แต่ปริมาณหรือ
จำานวนต้องมากขึ้น	

	อยา่งเรือ่งของหมอูเมรกิา	ชิน้สว่นหมูทีก่นิกนัในอเมรกิา	มรีาคา
แพงกวา่เมอืงไทย	เพราะตน้ทุนส่วนใหญแ่พงกวา่บา้นเรา	แตช่ิน้สว่นบาง
อย่างที่เค้าไม่กินนั้น	เช่น	เครื่องใน	มันกลับมีราคาในเมืองไทย	ทีนี้ถ้า
เนือ้มนัเขา้มา	เราคงไมก่งัวลเทา่ไหร	่แตถ่า้มนัมแีตพ่วกชิน้สว่นเขา้มาล่ะ 
ผลกระทบจากของเหลือ	นี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเราและส่งผลกระทบ
หลักกับคนเลี้ยงหมูของไทย	
จุดแข็งของฟ�ร์ม คือ อะไร 

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในวันนี้	ต้องมีระบบ	มีความรู้	ซึ่งที่ฟาร์มผมมีอยู่	
ทีนี้เมื่อพูดถึงการเลี้ยงหมู	ต้องแบ่งออกเป็น	2	แบบ	คือ	เลี้ยงแม่พันธุ์	
กบัเลีย้งหมขูนุ	ทีผ่า่นมาการเลีย้งหมูขุนไม่ไดใ้ช้ความสามารถอะไรมาก	
แค่ซ้ือลกูหมูมา	หาอาหารใหก้นิ	โต	100	กโิลกรมั	กข็าย	ทำาความสะอาด	
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โดย น.สพ.ไชยยง  กฤษณเกรียงไกร  (หมอหน่อย)

โรคที่ต้องเฝ้าระวัง อีโบลา อีโบลา 

ขา่วการเกดิโรคอโีบลาในแถบตะวนัตกของทวปีแอฟรกิา	โดย

มีรายงานการพบผู้ป่วยในประเทศกินี	เซียร์ราลีโอน	ไลบีเรีย	และ

ไนจีเรีย	 รายงานผู้ป่วยโรคอีโบลาจากองค์การอนามัยโลกในช่วง 

ตน้เดอืนสงิหาคม	พบจำานวนผู้ปว่ยมากกว่า	1,900	ราย	และจำานวน

ผู้เสียชีวิตมากว่า	1,000	 ราย	 โดยมีแพทย์ชาวแอฟริกันที่ทำางาน

ดา้นอโีบลาเสยีชีวติ	2	คน	และบคุลากรทางการแพทยช์าวอเมรกัิน	

เกิดการติดเชื้อและถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รูปที่	1:	แสดงจำานวนผู้ป่วยโรคอีโบลาแถบตะวันตกของทวีปแอฟริกา
ณ	7	สิงหาคม	2557																													

	(ที่มา:	http://www.who.int/csr/disease/ebola/evd-outbreak.jpg)

โรคอีโบลา	(Ebola	virus	disease)	หรือ	ไข้เลือดออกอีโบลา	

(Ebola	haemorrhagic	fever)	พบโรคนี้มาแล้ว	38	ปี	โดยพบครั้ง

แรกในปี	พ.ศ.2519	ทีป่ระเทศซดูาน	และสาธารณรฐัประชาธปิไตย

คองโก	สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสใน	Family	Filoviridae	มีทั้งหมด	5	

สายพันธุ์	ได้แก่	Bundibugyo	ebolavirus	(BDBV),	Zaire	ebola-

virus	(EBOV),	Sudan	ebolavirus	(SUDV),	Ta		Forest	ebolavirus	

(TAFV)	และ	Reston	ebolavirus	(RESTV)	การระบาดของโรคอโีบลา 

ในแอฟริกาเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์	BDBV,	EBOV	และ	SUDV	ส่วน

สายพันธุ์	RESTV	 ถูกพบที่ประเทศฟิลิปปินส์	 และประเทศจีน	 ซึ่ง

สามารถเกิดการติดเชื้อในคนได้แต่ไม่ทำาให้เกิดการป่วยและตาย

อ�ก�รในคน  
ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน	 อ่อนเพลีย	 ปวดกล้ามเนื้อ	

ปวดศีรษะและเจ็บคอ	ตามมาด้วยอาการอาเจียน	ท้องเสีย	ผื่นคัน	

ไตและตับทำางานลม้เหลว	บางรายอาจพบเลือดออกท้ังภายในและ

ภายนอกร่างกาย	 ระยะฟักตัวของโรค	2-21	 วัน	 ยังไม่มียารักษา

เฉพาะและวัคซีนป้องกันโรค	 ใช้การรักษาตามอาการ	 อัตราการ

รอดชีวิตประมาณ	40%

รูปที่	2:	การระบาดของโรคอีโบลามีค้างคาว
เป็นแหล่งของโรค	ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิต	55-60%

	(ที่มา:	http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/west-africa-outbreak-infographic.pdf)

ก�รติดต่อจ�กสัตว์สู่คน 
อาจเกิดจากการสัมผัสกับเลือด	สิ่งคัดหลั่ง	อวัยวะ	หรือของ

เหลวอืน่ๆ	จากสตัวท์ีต่ดิเชือ้	เชน่	คา้งคาวกนิผลไม	้ชมิแพนซ	ีกอลิลา่ 

ลิง	สัตว์เขาเกลียว	(antelope)	และ	เม่น	เป็นต้น	โดยค้างคาวเป็น

แหล่งของโรคและแพร่เข้าสู่สัตว์ป่า	

ก�รติดต่อจ�กคนสู่คน 
โดยการสัมผัสเลือด	 นำ้าเหลือง	 นำ้าลาย	 อุจจาระ	 ปัสสาวะ	

หรืออสุจิ	จากผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลา	

อีโบล�ไวรัสในสุกร 
เมือ่ป	ีค.ศ.	2008	มรีายงานการคน้พบเชือ้ไวรสัอโีบลาสายพนัธุ ์

RESTV	 ในสุกรที่ประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐประชาชนจีน	

เนื่องจากฟิลิปปินส์	 พบสุกรมีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ

และมอีตัราการตายมากผดิปกต	ิจงึไดส้ง่ตวัอยา่งซากสกุรไปตรวจ

วนิจิฉยัโรคทางห้องปฏิบตักิารทีส่หรฐัอเมรกิา	ผลการตรวจเบือ้งตน้

พบว่า	สาเหตุการตายเกิดจากหลายโรครวมทั้ง	PRRS,	PCV2	และ 

อีโบลาสายพันธุ์	RESTV	 ซึ่งตามปกติไวรัสสายพันธุ์นี้พบเฉพาะใน 

ลงิพืน้เมอืง	(Crab-eating	macaques)	นบัวา่เปน็การพบเชือ้ไวรสั 

อโีบลา	สายพนัธุ	์RESTV	ในสกุร	ซึง่เปน็สายพันธุท์ีส่ามารถตดิตอ่มา

สู่คนได	้แตย่งัไมพ่บการกอ่ใหเ้กดิอาการเจบ็ปว่ยหรอืเสียชีวติในคน

..
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รูปที่	3:	แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคอีโบลาไวรัส	ในคนและสัตว์	(ที่มา:http://www.nuttdam.com/wp-content/uploads/2014/08/ebola.jpg)

ก�รวินิจฉัยโรค 

ใชก้ารวินจิฉยัแยกแยะโรค	ต้องใชห้อ้งปฏิบัตกิารความปลอดภัย

ระดับ	4	โดยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ได้แก่	ELISA,	antigen	

detection	tests,	serum	neutralization	test,	RT-PCR,	electron	

microscopy,	virus	isolation	(cell	culture)	

ก�รป้องกันและควบคุมโรค 

ปจัจบุนัยังไมม่วีคัซีนปอ้งกนัโรคทัง้ในคนและในสัตว์	สำาหรบั

บุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศให้หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง

ไปในประเทศท่ีมีการระบาด	 หากจำาเป็นต้องเดินทางไปประเทศ 

ทีม่กีารระบาด	ตอ้งหมัน่ล้างมือ	ดว้ยนำา้และสบู่ให้สะอาด	หลีกเล่ียง 

การใกลช้ดิผูป้ว่ย	หรอืสมัผัสผู้ป่วยรวมท้ังเสือ้ผ้า	เคร่ืองใชข้องผู้ป่วย	

หากมีอาการป่วย	เช่น	ไข้สูง	อ่อนเพลีย	ปวดศรีษะ	ปวดกล้ามเนื้อ	

เจ็บคอ	 อาเจียน	ท้องเสีย	 และมีผื่นนูนแดงตามตัว	 รีบพบแพทย์

ทันที	และแจ้งประวัติการเดินทาง	 	

สำาหรับฟาร์มสุกร	 เน้นมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ	

และสุขอนามัยส่วนบุคคลในการเล้ียงสุกร	 การฆ่าสุกรในโรงงาน

แปรรูปสุกรที่มาตรฐาน	 มีการสวมถุงมือหรืออุปกรณ์ป้องกันอย่าง

เหมาะสม	เมือ่ตอ้งจดัการกบัสกุรป่วย	และชำาแหละสกุร	หลกีเลีย่ง 

การสมัผสัสตัวป์า่	โดยเฉพาะสัตวจ์ำาพวกลงิ	คา้งคาว	ไมร่บัประทาน

สตัว์ปว่ยตายโดยไม่ทราบสาเหต	ุโดยผลติภัณฑจ์ากสตัว์ใหป้รงุสกุ

ก่อนบริโภค
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เลี้ยงแม่หมูเป็นกลุ่มที่สเปน

โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

เม้าธ์หมูนอกเม้าธ์หมูนอก

สบายดคีะ่	เป็นอกีฉบับแลว้ทีห่มอเบต๊ตอ้งปัน่ตน้ฉบบัในตา่งแดน 
คงเดากันได้นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่คนละฝั่งโขงข้างๆ	บ้านเราเอง

คราวนีอ้ยากคุยเรือ่งการเล้ียงแม่หมูอุม้ท้องแบบกลุม่	ท่ีไปดมูา 
ทีส่เปน	มีแบบไฮโซลงทุนหนกั	กบัแบบพอดีๆ 	เผือ่ใครสนใจลองทำา
ดไูด	้เพราะประเทศทางตะวนัตกในยโุรปและอเมริกาเขาทำากนัแล้ว	
เบือ้งหลงัการเอาแมห่มอูอกจากซองมาเล้ียงเปน็กลุ่มกม็าจากความ
ต้องการของคนซื้อหมูเรื่อง	Animal	Welfare	นั่นเอง

การเล้ียงแบบกลุ่ม	หรอื	Group	Sow	Management	เปน็การ
ปล่อยให้แม่หมูได้อยู่กันโดยไม่มีกรงมากั้น	 แม่หมูสามารถเดิน
เพ่นพ่านในคอกใหญ่เหมือนการเลี้ยงหมูขุน

บางคน	คงมีคำาถามในใจว่า	แล้วเวลาคลอดทำาไง	ลูกไม่ปน 
กันยั้วเยี้ยหรือ	

ลมืบอกไปวา่	กลุ่มแมท่ีเ่อามาเลีย้งรวมกนัคอืแมอุ้่มทอ้ง	โดยที่
หลังผสม	แม่จะถูกย้ายเข้าคอกรวม	โดยมีหลายแบบ	แบบหนึ่งคือ
จัดชุด	160	แม่ต่อชุด	ทำาไมต้อง	160	เลขสวย	รึ	?	เปล่าค่ะ	ทาง
ฟาร์มบอกว่าลองชุดเล็ก	70-80	 แม่	 ปรากฏว่าเสียหายเยอะกว่า	
เพราะหมูเป็นสัตว์สังคม	กลุ่มเล็กเกินเวลาจับกลุ่มเม้าธ์อาจเขม่น
กันได้	(สมมุติฐานนี้ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบ..โปรดใช้วิจารณญาน
ในการรบัทราบ)	เขาพบวา่กลุม่ใหญ่ราว	160	แมห่มไูด้ผลผลิตดีกวา่	
และในกลุ่ม	160	หมูจะจับกลุ่มเม้าธ์	เอ้อ..กลุ่มย่อยกันเองอีก	ราว	
20	แม่ต่อกลุ่ม	โดยกลุ่มย่อยนี้จะอยู่ด้วยกัน	นอนด้วยกัน	และถ้า
ชุดนี้เข้าคลอดไปแล้ว	หย่านมผสมใหม่	อุ้มท้องเข้ามาอีกเขาก็จะ
รวมกลุ่มย่อยเดิมอีก	 นี่ข้อมูลจากที่ฟาร์มสังเกตและเก็บข้อมูลไว้	
แบบนี้แมจ่ะถูกฝังชปิ	ชิปนีส้ำาคญัมากเพราะจะเป็นที่จดัเก็บขอ้มลู
ทุกอยา่ง	รวมถงึอาหารทีก่นิ	อาหารทีต่อ้งการ	การผสมหรอืกลับสัด 
การเจ็บป่วย	 อะไรก็ตามเก่ียวกับตัวหมู	 เวลากินก็เข้าเครื่องจ่าย
อาหาร	ซึ่งจะจ่ายอาหารตามข้อมูลในชิป	แน่นอนแบบนี้แพงจับใจ

อีกแบบหนึง่แมห่มอูยูเ่ปน็คอกเหมอืนขนุ	ม	ีsow	card	แตล่ะ
แม่แปะหน้าคอก	 เลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงขุน	อาหารก็เฉลี่ยตามคอก 
ไม่ต้องใช้ชิป	 แม่หมูจะเข้ามากินอาหารในช่องของตัวเอง	 
พวกหล่อนจำาได้

รูปแม่อุ้มท้องที่ฟาร์ม	Albesa	ramadera	ที่บาเซโลนา	เลี้ยงแบบใช้ฝังชิปและ
ลงทุนเครื่องให้อาหารแบบพิเศษที่ทำาหน้าที่คัดแยกหมูที่มีปัญหาออกจากฝูง

ด้วย	ไม่ว่าจะเป็นหมูป่วย	กลับสัด	หรือแม้แต่พวกที่ชิปหาย..ชิปหลุด

รูปแม่อุ้มท้องที่	Cirujano	Farm	เมือง	Talavera	ห่างจากแมดริด
ไปทางใต้	120	กม.

เมือ่ครบกำาหนดคลอดแมห่มจูะถกูตอ้นไปอาบนำา้	ฆา่เชือ้และ
พน่ยาปอ้งกนัข้ีเรือ้น	กอ่นเขา้ไปยงัหอ้งคลอด	ซึง่เปน็คอกเดีย่ว	เลีย้ง
เหมอืนกบัเรา	เพยีงแต่บางแหง่ใช้อาหารเหลว	บางแหง่ใช้อาหารแหง้

รูปเล้าคลอดแบบต่างๆ

พอไดไ้อเดยีเนอะ	จะเลา่ละเอยีดมากกไ็มไ่ด้	บอกอเขาเจยีดที ่
ใหแ้คเ่นีย้	(เม้าธ)์	เขา้สูค่รึง่ปีหลงัแลว้	ขอให้สูก้นัตอ่ไปนะ	take	care 
แล้วเจอกันที่เมืองไทยค่ะ
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โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)

สรรหามาเล่าสรรหามาเล่า

สวัสดีครับ	พี่ๆ	น้องๆ	วงการสุกรไทยทุกๆ	ท่าน	ห่างหาย
ไปนานหวงัวา่ทกุทา่นคงจะสบายดนีะครบั	ในชว่งนีผ้มอาจจะไมไ่ด ้
กล่าวถึงสถานการณ์สุกรและราคา	 เนื่องจากในปีนี้ราคาสุกรยังดี 
ตอ่เนือ่ง	อยากเหน็ราคาอยา่งนีไ้ปนานๆ	นะครบั	กลวัอยา่งเดยีววา่ 
มคีนหัวไสแอบนำาเนือ้สกุรจากตา่งประเทศมาจำาหนา่ยทำาลายระบบ
การเลี้ยงสุกรของประเทศ	 ดังน้ันเราชาววงการสุกรไทย	 ไม่ควร
ประมาทนะครับ	โดยเราต้องเร่งพัฒนาการเลี้ยง	เช่น	เร่งปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นการป้องกันโรค	 มีความ
ตั้งใจอย่างแรงกล้าในการจัดทำาเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย	 
ใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์สุกรอยา่งสมเหตสุมผล	ใสใ่จตอ่ผูบ้รโิภคมากขึน้ 
การทำาหมูสะอาดปลอดเชื้อโรคและสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อ 
ผูบ้รโิภคไมม่กีารแอบใชส้ารเรง่เนือ้แดง	ซึง่ถา้เรารว่มมอืพฒันาการ
เลี้ยงสุกรในแนวทางดังกล่าวผมเชื่อว่าว่าเนื้อสุกรจากต่างชาติคง
ยากในการทำาตลาดในบ้านเรา	ต้องฝากด้วยนะครับ!

ต้ังแต่ต้นเดอืนสิงหาคม	2557	เปน็ตน้มาน้ัน	มขีา่วทีน่่าสนใจ
เก่ียวกับโรคระบาดที่เกิดข้ึนในทวีปแอฟริกา	 ซ่ึงก็คือโรค	 อีโบลา 
รายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้สามารถติดตามได้จากเนื้อหา	 “อีโบลา	
โรคที่ต้องเฝ้าระวัง”	 ในฉบับนี้ได้เลยครับ	 ผมหวังว่าชาววงการ
สกุรบ้านเราคงไมม่ใีครเดนิทางไปยังประเทศทีม่กีารระบาดนะครบั	 
ทีส่ำาคญัเชือ้ไวรัสอีโบลายงัไม่มกีารรายงานแพรก่ระจายทางอากาศ
นะครับ!	อย่าตื่นตกใจ!

สำาหรบัวงการสกุรบ้านเรายังมปีระเดน็ทีไ่มก่ลา่วถึงไมไ่ดเ้ลย
คือ	 ประเด็นเรื่องเชื้อดื้อยาที่สืบเน่ืองจากรายงานทางหมอคนพบ 
ผูป้ว่ยตดิเชือ้แบคทีเรยีดือ้ยา	(ยาปฏชิวีนะทัว่ไปไมส่ามารถรกัษาได)้	
เพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งปัจจัยหน่ึงพบว่าเกิดจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม 
และการกำาจัดโรคไม่ดีพอในสัตว์	 ในอดีตที่ผ่านมานั้นบ่อยครั้งที่มี
คนกล่าวถึงว่าสุกรส่วนใหญ่นั้นเลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งการกล่าว 
อยา่งนัน้อาจจะเปน็เรือ่งจรงิหรอืเทจ็ประการใดผมคงไม่ทราบได	้แต่
ในปจัจุบนัความเขม้งวดในการใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์สุกรมีมากขึน้	
มหีลายหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเข้ามากำากบัดแูล	ไมใ่หใ้ชย้าปฏิชวีนะ
เกินกว่าความจำาเป็นทำาให้เชื่อได้ว่าอนาคตปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยา 
ทีเ่กดิจากการเลีย้งสกุรจะลดนอ้ยลง	ทีส่ำาคญัทางสมาคมสตัวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรไทย	 ได้ร่วมประชุมกับทางสัตวแพทยสภาและ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำา	“คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ในการส่ังใชย้าตา้นจุลชพีสำาหรบัสตัว”์	ซึง่เมือ่สำาเรจ็คงจะมกีารนำา
มาเผยแพร่ให้ทราบกันอีกครั้งในโอกาสถัดไปครับ	

สำาหรับสถานการณ์โรคพีอีดีในสุกร	 เป็นที่น่าสังเกตนะครับ
ว่ายังมีรายงานปัญหาพบได้ประปรายไม่จบไม่สิ้นกันเสียที	ปัญหา
โรคพีอดีีนัน้ไม่ไดส้ง่ผลกระทบเฉพาะเจา้ของฟารม์เทา่นัน้ยงัสง่ผล 
กระทบต่อธุรกิจข้างเคียงไปด้วย	 เช่น	 ธุรกิจเวชภัณฑ์สำาหรับสัตว์	
ธุรกิจอาหารสัตว์	ฯลฯ	ไม่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น	ยังพบว่าที่
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่สงบเช่นกัน	สำาหรับในประเทศไทย
ที่ยังไม่สงบในบางฟาร์มนั้น	อาจเกิดได้จากประเด็นต่างๆ	ดังนี้	

1.	ภูมิคุ้มกันต่อโรคพีอีดีในฝูงแม่สุกรไม่สม่ำาเสมอบางตัวมี
ภูมิคุ้มกันสูงบางตัวไม่ภูมิคุ้มกัน

2.	การมีปริมาณเชื้อไวรัสพีอีดีในฟาร์มมาก	
3.	มีการนำาเชื้อไวรัสพีอีดีใหม่เข้ามาในฟาร์มผ่านทางสุกร

สาวทดแทน	
4.	รถบรรทุก	 รถจับสุกร	 หลายฟาร์มละเลยการทำาความ

สะอาดยานพาหนะที่เข้า-ออกฟาร์ม
สำาหรบัโรคพอีดีีนัน้	รายละเอยีดและวิธีการปฏิบัตเิพือ่จดัการ

กับปัญหาการระบาดในฟาร์มนั้น	 ทางกรมปศุสัตว์	 ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและสมาคมฯ	กำาลังระดมสมองจัดทำา	Clinical	Practice	
Guideline	ครัง้แรกขึน้	ซึง่ถา้สำาเรจ็เสรจ็ส้ิน	จะมกีารเผยแพรต่อ่ไป 
จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงสุกรน้ันไม่สามารถหยุดนิ่งได้	 ต้องมีการ
พัฒนาการเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา	 เช่นเดียวกับสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มสุกรเองต้องมีการเพิ่มพูนความอยู่ตลอดเวลา	 แต่บางท่าน
อาจติดในเรื่องแหล่งค้นคว้า	 โอกาสที่จะได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ	 
การแลกเปลีย่นประสบการณ	์ทางสมาคมฯ	ไดเ้หน็ถงึปญัหาดงักลา่ว 
จงึได้จัด	โครงการฝกึอบรมสตัวแพทยส์กุรมืออาชพีขึน้ในชว่งเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม	2557	ที่ผ่านซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากและ
ทำาให้เห็นว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรทุกท่านมีความสนใจ
ในเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง	ซึ่งในอนาคต 
อันใกล้ทางสมาคมฯ	 อาจจะมีการจัดโครงการในรูปแบบดังกล่าว 
อีกครั้ง	โดยหวังจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นเดิม	และสุดท้าย 
นะครบัผมขอใหท้กุๆ	ทา่น	มคีวามสขุมากในชว่งเขา้พรรษานะครบั	
งดเหล้าให้ครบเทอมนะครบั	ขอบพระคณุคา้บบบบบ.....................
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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

สมาคมสัตวแพทย์ ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

หอ้ง 0835  ตกึ 60 ปี คณะสตัวแพทยศาสตร์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
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กิจกรรมประชุมระดมสมองนักวิชาการด้านสุกรมาร่วมทำา 
CPG	โรค	PRRS	ครั้งที่	4	และ	CPG	โรค	PED	ครั้งที่	1	จัดกิจกรรม 
ครั้งแรก	ณ	รร.เดอะ	สุโกศล	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2557	และ	 
จัดครั้งที่	2	ณ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	
2557

กิจกรรมประชุมสำ�รวจคว�มชุก ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกัน 
FMD ในพื้นที่ภ�คตะวันออกของไทย ณ รร.ชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี 
เมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน 2557

กจิกรรมสมัมนาวชิาการ	International	Swine	
Conference	Digest	2014	(ISCD	2014)	

ณ	 รร.เดอะ	 สุโกศล	 โดยสมาคมสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรไทย	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2557

กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์สุกร 
มืออาชีพครั้งที่	1	ณ	รร.เดอะ	สุโกศล	โดยสมาคม
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย	 เมื่อวันที่	 28	
มิถุนายน	และ	26	กรกฎาคม	2557

กิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่	 5/57	 จัด
เสวนาเรื่อง	 “ไทยจะตั้งรับการรุกคืบของเนื้อ
สุกรนำาเข้า	 อย่างไร”	 ณ	 สถาบันเทคโนโลยี	
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร	 ลาดกระบัง	 เมื่อ
วันที่	25	กรกฎาคม	2557

ประมวลภาพกิจกรรม

เหตขัุดข้องทีน่ำาจา่ยผูรั้บไมไ่ด้

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

1. จำาหนา่ยหนา้ซองไมชั่ดเจน

2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

3. ไม่ยอมรับ

4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

5. ไม่มารับตามกำาหนด

6.เลิกกิจการ

7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่

8. อื่นๆ

สิ่งตีพิมพ์


