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จากใจ.....บรรณาธิการ

สวัสดีทุกท่านครับ   ฉบับนี้ก็เข้าสู่ฉบับสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับ เป็นไงบ้างกับ
รูปเล่มใหม่ทที่ กุ ท่านกำ�ลังถืออยู่ หวังว่าทุกท่านคงชอบ ยังไงติชมหรือเสนอข้อคิดเห็นมายัง
สมาคมฯได้ตลอดเวลาตามช่องทางติดต่อด้านล่าง ทางคณะผู้จัดทำ�พร้อมปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สำ�หรับสมาชิกทุกท่าน
สำ�หรับข่าวสารกิจกรรมในช่วงทีผ่ า่ นมา ทางสมาคมฯยังร่วมทำ�กิจกรรมกับภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
โดยกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัย และสมาคมฯรวมทั้งบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาวงการสุกรไทยใน
เรื่องการผลิตสุกรที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และแข่งขันกับต่างประเทศได้ (ติดตามได้จากภาพ
กิจกรรมของสมาคมฯ หน้าปกหลัง และทางเว็ปไซต์) ส่วนช่วงประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน
ที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557 อย่าพลาดนะครับ !
สำ�หรับกิจกรรมใหม่ๆ ทีท่ างสมาคมฯ ได้เริม่ จัดทำ�ในปีนี้ จะเห็นว่ามีโครงการฝึกอบรมหนึง่ นัน่ ก็คอื ”
โครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์สกุ รมืออาชีพ” เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และพัฒนาตนเอง ตลอดจน
แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ เพือ่ ให้การประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์สกุ รมีมาตรฐานและคุณภาพ
ทีส่ อดคล้องกับศูนย์การศึกษาต่อเนือ่ งทางสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา ซึง่ ในปีหน้า ทางสมาคมฯจะได้จดั หา
กิจกรรมหรือโครงการดีๆ มานำ�เสนอต่อไป คอยติดตามข่าวสารของสมาคมฯ ให้ดนี ะครับจะแจ้งให้ทราบเป็น
น.สพ.วิลาส วิบูลย์ศิริกุล
ระยะๆ และมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่แพ้กันนั่นก็คือ กิจกรรมระดมสมองนักวิชาการด้านสุกรมาร่วมทำ� CPG
โรค PRRS ครั้งที่ 4 และ CPG โรค PED ครั้งที่ 1 ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จแน่ๆ ภายในไตรมาสที่ 3 นี้ สำ�หรับเป็น
แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิก ต่อไปสำ�หรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ยังไงข่าวสาร Update จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางติดต่อด้านล่าง
สำ�หรับ TSVA Newsletter ฉบับนี้ ก็เป็นฉบับที่ 29 แล้ว ยังมีเนื้อหาที่ Update เช่นเคย ทั้งคอลัมน์ คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม ที่จะพาไป
แนะนำ�ฟาร์มสุกรไผ่สิงห์ทอง (ภาคปัจฉิม) บทความวิชาการเกาะเจาะติด กับเรื่อง อีโบลา โรคที่ต้องเฝ้าระวัง รวมทั้ง
เม้าธ์หมูนอก เรื่อง เลี้ยงแม่หมูเป็นกลุ่มที่สเปน  และสรรหามาเล่า ลองติดตามดูนะครับ                                                          
สุดท้าย ขอให้สมาชิก ท่านผู้อ่านทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้ตลอดปี ตลอดไป
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ป่าโมก จ.อ่างทอง
เจ้าของฟาร์มสุกรไผ่สิงห์ทอง อำ�เภอ
รณ์

โดย อ.น.สพ.ดร.อรรณพ สุริยสมบู

คอลัมน์ “คุณหมอเยี่ยมฟาร์ม ” ฉบับที่แล้ว คงได้รับรู้มุมมอง
ทั่วไป ของ ป๋าโรจน์ เจ้าของฟาร์มไผ่สิงห์ทอง อำ�เภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง กันมาบ้างแล้ว ฉบับนี้ มาตามกันต่อถึงมุมมองด้าน AEC และ
เทคนิคบางอย่างที่ต้องติดตาม เพิ่มเติมเป็นตอนสุดท้าย !

ถามเกี่ยวกับ AEC ในมุมมองของป๋าโรจน์ คิดเห็นยังไงบ้าง

ในมุมมองของผม ไทยอาจจะไม่ได้เปรียบใครเลย เพราะว่า
ค่าจ้างแรงงาน วัตถุดิบของเพื่อนบ้านเราถูกกว่า ไทยมีข้อได้เปรียบ
ในเรือ่ งของทำ�เลทีด่ กี ว่าคนอืน่ ใครจะไปทีไ่ หนในภูมภิ าคนีจ้ ะต้องมาแวะ
ไทยก่อน โดยส่วนตัวผมมองว่าคนกินหมูน่าจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทั้ง
จากคนในประเทศและคนทีแ่ วะผ่านเข้ามา หรือพวกท่องเทีย่ ว แนวโน้ม
ของอุตสาหกรรมเลี้ยงหมูอาจจะโตได้อีกนิดหน่อยไม่มาก
ธุรกิจการเลี้ยงสุกรมีลักษณะคล้ายกับการขึ้นลงของเครื่องบิน
คือ เวลาได้กำ�ไรมันจะได้มากเหมือนเครื่องบินขึ้น แต่เวลาขาดทุนมัน
ก็เหมือนกับเครื่องบินตกที่ตกลงอย่างรวดเร็วและแรง แต่ที่ผมคิดและ
อยากเห็นธุรกิจการเลี้ยงสุกร คือ เป็นลักษณะของการเดินแบบรถไฟที่
มีจังหวะที่สม่ำ�เสมอ ไปเรื่อยๆ แต่ยั่งยืน ในอนาคตสิ่งที่จะต้องทำ� คือ
ถ้าต้องการกำ�ไรเยอะ ต้องทำ�กำ�ไรต่อหน่วยให้น้อยลง แต่ปริมาณหรือ
จำ�นวนต้องมากขึ้น
อย่างเรือ่ งของหมูอเมริกา ชิน้ ส่วนหมูทกี่ นิ กันในอเมริกา มีราคา
แพงกว่าเมืองไทย เพราะต้นทุนส่วนใหญ่แพงกว่าบ้านเรา แต่ชนิ้ ส่วนบาง
อย่างที่เค้าไม่กินนั้น เช่น เครื่องใน มันกลับมีราคาในเมืองไทย ทีนี้ถ้า
เนือ้ มันเข้ามา เราคงไม่กงั วลเท่าไหร่ แต่ถา้ มันมีแต่พวกชิน้ ส่วนเข้ามาล่ะ
ผลกระทบจากของเหลือ นี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเราและส่งผลกระทบ
หลักกับคนเลี้ยงหมูของไทย

จุดแข็งของฟาร์ม คือ อะไร

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในวันนี้ ต้องมีระบบ มีความรู้ ซึ่งที่ฟาร์มผมมีอยู่
ทีนี้เมื่อพูดถึงการเลี้ยงหมู ต้องแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เลี้ยงแม่พันธุ์
กับเลีย้ งหมูขนุ ทีผ่ า่ นมาการเลีย้ งหมูขนุ ไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรมาก
แค่ซอื้ ลูกหมูมา หาอาหารให้กนิ โต 100 กิโลกรัม ก็ขาย ทำ�ความสะอาด

ทำ�วัคซีนบ้าง ไม่ทำ�บ้าง วัดดวงกันบ้าง ยังไงก็ได้ มีเวลาก็เข้าไปดู ไม่มี
เวลาก็ชา่ งมัน เป็นอะไรง่ายๆ แต่วนั นีฟ้ าร์มทีจ่ ะผลิตลูกหมูขาย หายาก
มากขึน้ ทุกวันนีฟ้ าร์มทีเ่ ลีย้ งหมูขนุ พยายามทีจ่ ะหาลูกหมูทนี่ าํ้ หนัก 20-25
กิโลกรัม แต่หาได้ยากมากขึน้ และคนทีข่ ายลูกหมูมกั ชอบขายหมูหย่านม
ทีน่ าํ้ หนักน้อยๆ ประมาณ 7-8 กิโลกรัม ทำ�ให้การดูแลทำ�ได้ยากมากขึน้
ดังนั้นคนที่จะเลี้ยงหมูขุนต้องมีความพร้อมในการเลี้ยงที่ดีมากขึ้น
ในขณะที่การเลี้ยงแม่พันธุ์ มันต้องมีรายละเอียดมากกว่า เช่น
การเช็ดสัดแม่หมูทำ�ยังไง ถ้าเช็คแล้วผสมไม่ได้หรือผสมไม่ติด 3-4 ครั้ง
อาจจะเสียหายได้ ดังนัน้ คนทำ�งานต้องดีและเก่ง ไม่มปี ญั หาเข้าๆ ออกๆ
อย่างกับบริษัทใหญ่ๆ บางแห่ง คนทำ�งานนิ่งมาก แทบไม่มีคนออกเลย
การทำ�งานจึงนิง่ และมีประสิทธิภาพ ผมจึงต้องพยายามทำ�ให้คนทำ�งาน
ในฟาร์มตัวเองนิ่ง ถ้าคนที่กำ�ลังจะออกนั้น การทำ�งานก็อาจจะไม่ดีพอ
ทำ�ให้ประสิทธิภาพลดลงได้ ดังนั้นการจ้างคนทำ�งานต้องพยายามเลือก
คนที่มีคุณภาพไว้ก่อน ถ้ามี turn over ของคนในฟาร์มมากๆ ให้ระวัง
ไว้เลยว่ากำ�ลังจะมีปญั หาตามมาอีกเยอะ เจ้าของฟาร์มทีเ่ คยเลีย้ งหมูขนุ
มาก่อน ถ้ามาเลี้ยงแม่พันธุ์อาจจะเจ๊งได้ เพราะว่าความละเอียดในการ
ทำ�งานต่างกัน

เทคนิคอะไรที่ทำ�ให้คนอยู่นาน

เงินไม่ใช่คำ�ตอบทั้งหมด ที่ฟาร์มของผมเองก็ไม่ได้จ้างสูงมาก
เหมือนบางแห่ง แต่ค่าตอบแทนก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงน่าพอใจ มันต้องมี
เรื่องอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การจ้างคนทำ�งาน จะไม่เน้นการ
จ้างวัยรุน่ เพราะว่าคนกลุม่ นีม้ โี อกาสทีจ่ ะเปลีย่ นงานได้งา่ ยและอยูไ่ ม่ทน
พลังมันเยอะ เลยหันมาเน้นกลุ่มที่มีอายุนิดหน่อย เช่น 25-30 ปี กลุ่ม
ที่มีครอบครัว กลุ่มนี้จะเริ่มนิ่ง อยู่กับที่ และรับผิดชอบการทำ�งานได้ดี
และทางฟาร์มเองก็มีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มให้ด้วย เช่น มีรถรับส่งเด็กไป
โรงเรียน ห้องพัก ที่อยู่อาศัยค่อนข้างดี ไม่ใช่เพิงพักก่อสร้าง นํ้า ไฟฟ้า
ดูแลให้ อยูใ่ นฟาร์มก็มอี าหารให้บา้ ง ให้มคี วามเป็นอยูท่ สี่ บาย ถึงขนาดว่า
คนทำ�งานบางคนถึงกับบอกว่า “ห้ามไล่ออกนะ เพราะว่าไม่อยากไปอยู่
ที่อื่น” ซึ่งผมก็บอกว่า ถ้าทำ�งานดีก็ไม่มีทางให้ออกหรอก
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อีโบลา โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
โดย น.สพ.ไชยยง กฤษณเกรียงไกร (หมอหน่อย)

ข่าวการเกิดโรคอีโบลาในแถบตะวันตกของทวีปแอฟริกา โดย
มีรายงานการพบผู้ป่วยในประเทศกินี เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย และ
ไนจีเรีย รายงานผู้ป่วยโรคอีโบลาจากองค์การอนามัยโลกในช่วง
ต้นเดือนสิงหาคม พบจำ�นวนผูป้ ว่ ยมากกว่า 1,900 ราย และจำ�นวน
ผู้เสียชีวิตมากว่า 1,000 ราย โดยมีแพทย์ชาวแอฟริกันที่ทำ�งาน
ด้านอีโบลาเสียชีวติ 2 คน และบุคลากรทางการแพทย์ชาวอเมริกนั
เกิดการติดเชื้อและถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รูปที่ 2: การระบาดของโรคอีโบลามีค้างคาว
เป็นแหล่งของโรค ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิต 55-60%

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

รูปที่ 1: แสดงจำ�นวนผู้ป่วยโรคอีโบลาแถบตะวันตกของทวีปแอฟริกา
ณ 7 สิงหาคม 2557                             
(ที่มา: http://www.who.int/csr/disease/ebola/evd-outbreak.jpg)

การติดต่อจากสัตว์สู่คน

อาจเกิดจากการสัมผัสกับเลือด สิ่งคัดหลั่ง อวัยวะ หรือของ
โรคอีโบลา (Ebola virus disease) หรือ ไข้เลือดออกอีโบลา เหลวอืน่ ๆ จากสัตว์ทตี่ ดิ เชือ้ เช่น ค้างคาวกินผลไม้ ชิมแพนซี กอลิลา่
(Ebola haemorrhagic fever) พบโรคนี้มาแล้ว 38 ปี โดยพบครั้ง ลิง สัตว์เขาเกลียว (antelope) และ เม่น เป็นต้น โดยค้างคาวเป็น
แรกในปี พ.ศ.2519 ทีป่ ระเทศซูดาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตย แหล่งของโรคและแพร่เข้าสู่สัตว์ป่า
คองโก สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสใน Family Filoviridae มีทั้งหมด 5 การติดต่อจากคนสู่คน
โดยการสัมผัสเลือด นํ้าเหลือง นํ้าลาย อุจจาระ ปัสสาวะ
สายพันธุ์ ได้แก่ Bundibugyo ebolavirus (BDBV), Zaire ebolavirus (EBOV), Sudan ebolavirus (SUDV), Ta  Forest ebolavirus หรืออสุจิ จากผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลา
(TAFV) และ Reston ebolavirus (RESTV) การระบาดของโรคอีโบลา อีโบลาไวรัสในสุกร
เมือ่ ปี ค.ศ. 2008 มีรายงานการค้นพบเชือ้ ไวรัสอีโบลาสายพันธุ์
ในแอฟริกาเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ BDBV, EBOV และ SUDV ส่วน
สายพันธุ์ RESTV ถูกพบที่ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศจีน ซึ่ง RESTV ในสุกรที่ประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถเกิดการติดเชื้อในคนได้แต่ไม่ทำ�ให้เกิดการป่วยและตาย เนื่องจากฟิลิปปินส์ พบสุกรมีอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ
และมีอตั ราการตายมากผิดปกติ จึงได้สง่ ตัวอย่างซากสุกรไปตรวจ
อาการในคน
ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ วินจิ ฉัยโรคทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ หรัฐอเมริกา ผลการตรวจเบือ้ งต้น
ปวดศีรษะและเจ็บคอ ตามมาด้วยอาการอาเจียน ท้องเสีย ผื่นคัน พบว่า สาเหตุการตายเกิดจากหลายโรครวมทั้ง PRRS, PCV2 และ
ไตและตับทำ�งานล้มเหลว บางรายอาจพบเลือดออกทัง้ ภายในและ อีโบลาสายพันธุ์ RESTV ซึ่งตามปกติไวรัสสายพันธุ์นี้พบเฉพาะใน
ภายนอกร่างกาย ระยะฟักตัวของโรค 2-21 วัน ยังไม่มียารักษา ลิงพืน้ เมือง (Crab-eating macaques) นับว่าเป็นการพบเชือ้ ไวรัส
เฉพาะและวัคซีนป้องกันโรค ใช้การรักษาตามอาการ อัตราการ อีโบลา สายพันธุ์ RESTV ในสุกร ซึง่ เป็นสายพันธุท์ สี่ ามารถติดต่อมา
สูค่ นได้ แต่ยงั ไม่พบการก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวติ ในคน
รอดชีวิตประมาณ 40%
..
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รูปที่ 3: แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคอีโบลาไวรัส ในคนและสัตว์ (ที่มา:http://www.nuttdam.com/wp-content/uploads/2014/08/ebola.jpg)

การวินิจฉัยโรค
ใช้การวินจิ ฉัยแยกแยะโรค ต้องใช้หอ้ งปฏิบตั กิ ารความปลอดภัย
ระดับ 4 โดยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ELISA, antigen
detection tests, serum neutralization test, RT-PCR, electron
microscopy, virus isolation (cell culture)

การป้องกันและควบคุมโรค
ปัจจุบนั ยังไม่มวี คั ซีนป้องกันโรคทัง้ ในคนและในสัตว์ สำ�หรับ
บุคคลที่เดินทางไปต่างประเทศให้หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทาง
ไปในประเทศที่มีการระบาด หากจำ�เป็นต้องเดินทางไปประเทศ
ทีม่ กี ารระบาด ต้องหมัน่ ล้างมือ ด้วยนาํ้ และสบูใ่ ห้สะอาด หลีกเลีย่ ง
การใกล้ชดิ ผูป้ ว่ ย หรือสัมผัสผูป้ ว่ ยรวมทัง้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งใช้ของผูป้ ว่ ย
หากมีอาการป่วย เช่น ไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ
เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว รีบพบแพทย์
ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง

สำ�หรับฟาร์มสุกร เน้นมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
และสุขอนามัยส่วนบุคคลในการเลี้ยงสุกร การฆ่าสุกรในโรงงาน
แปรรูปสุกรที่มาตรฐาน มีการสวมถุงมือหรืออุปกรณ์ป้องกันอย่าง
เหมาะสม เมือ่ ต้องจัดการกับสุกรป่วย และชำ�แหละสุกร หลีกเลีย่ ง
การสัมผัสสัตว์ปา่ โดยเฉพาะสัตว์จ�ำ พวกลิง ค้างคาว ไม่รบั ประทาน
สัตว์ปว่ ยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยผลิตภัณฑ์จากสัตว์ให้ปรุงสุก
ก่อนบริโภค
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เม้าธ์หมูนอก
เลี้ยงแม่หมูเป็นกลุ่มที่สเปน
โดย สพ.ญ.ดร.เมตตา เมฆานนท์ (หมอ Bet)

รูปแม่อุ้มท้องที่ฟาร์ม Albesa ramadera ที่บาเซโลนา เลี้ยงแบบใช้ฝังชิปและ
ลงทุนเครื่องให้อาหารแบบพิเศษที่ทำ�หน้าที่คัดแยกหมูที่มีปัญหาออกจากฝูง
สบายดีคะ่ เป็นอีกฉบับแล้วทีห่ มอเบ๊ตต้องปัน่ ต้นฉบับในต่างแดน ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหมูป่วย กลับสัด หรือแม้แต่พวกที่ชิปหาย..ชิปหลุด

คงเดากันได้นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่คนละฝั่งโขงข้างๆ บ้านเราเอง
คราวนีอ้ ยากคุยเรือ่ งการเลีย้ งแม่หมูอมุ้ ท้องแบบกลุม่ ทีไ่ ปดูมา
ทีส่ เปน มีแบบไฮโซลงทุนหนัก กับแบบพอดีๆ เผือ่ ใครสนใจลองทำ�
ดูได้ เพราะประเทศทางตะวันตกในยุโรปและอเมริกาเขาทำ�กันแล้ว
เบือ้ งหลังการเอาแม่หมูออกจากซองมาเลีย้ งเป็นกลุม่ ก็มาจากความ
ต้องการของคนซื้อหมูเรื่อง Animal Welfare นั่นเอง
การเลีย้ งแบบกลุม่ หรือ Group Sow Management เป็นการ
ปล่อยให้แม่หมูได้อยู่กันโดยไม่มีกรงมากั้น แม่หมูสามารถเดิน
เพ่นพ่านในคอกใหญ่เหมือนการเลี้ยงหมูขุน
บางคน คงมีคำ�ถามในใจว่า แล้วเวลาคลอดทำ�ไง ลูกไม่ปน
กันยั้วเยี้ยหรือ
ลืมบอกไปว่า กลุม่ แม่ทเี่ อามาเลีย้ งรวมกันคือแม่อมุ้ ท้อง โดยที่
หลังผสม แม่จะถูกย้ายเข้าคอกรวม โดยมีหลายแบบ แบบหนึ่งคือ
จัดชุด 160 แม่ต่อชุด ทำ�ไมต้อง 160 เลขสวย รึ ? เปล่าค่ะ ทาง
ฟาร์มบอกว่าลองชุดเล็ก 70-80 แม่ ปรากฏว่าเสียหายเยอะกว่า
เพราะหมูเป็นสัตว์สังคม กลุ่มเล็กเกินเวลาจับกลุ่มเม้าธ์อาจเขม่น
กันได้ (สมมุติฐานนี้ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบ..โปรดใช้วิจารณญาน
ในการรับทราบ) เขาพบว่ากลุม่ ใหญ่ราว 160 แม่หมูได้ผลผลิตดีกว่า
และในกลุ่ม 160 หมูจะจับกลุ่มเม้าธ์ เอ้อ..กลุ่มย่อยกันเองอีก ราว
20 แม่ต่อกลุ่ม โดยกลุ่มย่อยนี้จะอยู่ด้วยกัน นอนด้วยกัน และถ้า
ชุดนี้เข้าคลอดไปแล้ว หย่านมผสมใหม่ อุ้มท้องเข้ามาอีกเขาก็จะ
รวมกลุ่มย่อยเดิมอีก นี่ข้อมูลจากที่ฟาร์มสังเกตและเก็บข้อมูลไว้
แบบนี้แม่จะถูกฝังชิป ชิปนีส้ ำ�คัญมากเพราะจะเป็นที่จดั เก็บข้อมูล
ทุกอย่าง รวมถึงอาหารทีก่ นิ อาหารทีต่ อ้ งการ การผสมหรือกลับสัด
การเจ็บป่วย อะไรก็ตามเกี่ยวกับตัวหมู เวลากินก็เข้าเครื่องจ่าย
อาหาร ซึ่งจะจ่ายอาหารตามข้อมูลในชิป แน่นอนแบบนี้แพงจับใจ
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อีกแบบหนึง่ แม่หมูอยูเ่ ป็นคอกเหมือนขุน มี sow card แต่ละ
แม่แปะหน้าคอก เลี้ยงเหมือนเราเลี้ยงขุน อาหารก็เฉลี่ยตามคอก
ไม่ ต้ อ งใช้ ชิ ป แม่ ห มู จ ะเข้ า มากิ น อาหารในช่ อ งของตั ว เอง
พวกหล่อนจำ�ได้

รูปแม่อุ้มท้องที่ Cirujano Farm เมือง Talavera ห่างจากแมดริด
ไปทางใต้ 120 กม.

เมือ่ ครบกำ�หนดคลอดแม่หมูจะถูกต้อนไปอาบนํา้ ฆ่าเชือ้ และ
พ่นยาป้องกันขีเ้ รือ้ น ก่อนเข้าไปยังห้องคลอด ซึง่ เป็นคอกเดีย่ ว เลีย้ ง
เหมือนกับเรา เพียงแต่บางแห่งใช้อาหารเหลว บางแห่งใช้อาหารแห้ง

รูปเล้าคลอดแบบต่างๆ

พอได้ไอเดียเนอะ จะเล่าละเอียดมากก็ไม่ได้ บอกอเขาเจียดที่
ให้แค่เนีย้ (เม้าธ์) เข้าสูค่ รึง่ ปีหลังแล้ว ขอให้สกู้ นั ต่อไปนะ take care
แล้วเจอกันที่เมืองไทยค่ะ

สรรหามาเล่า

โดย น.สพ.สิทธิกร ไตรยราช (หมอแอ้ม)
สวัสดีครับ พี่ๆ น้องๆ วงการสุกรไทยทุกๆ ท่าน ห่างหาย
ไปนานหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะครับ ในช่วงนีผ้ มอาจจะไม่ได้
กล่าวถึงสถานการณ์สุกรและราคา เนื่องจากในปีนี้ราคาสุกรยังดี
ต่อเนือ่ ง อยากเห็นราคาอย่างนีไ้ ปนานๆ นะครับ กลัวอย่างเดียวว่า
มีคนหัวไสแอบนำ�เนือ้ สุกรจากต่างประเทศมาจำ�หน่ายทำ�ลายระบบ
การเลี้ยงสุกรของประเทศ ดังนั้นเราชาววงการสุกรไทย ไม่ควร
ประมาทนะครับ โดยเราต้องเร่งพัฒนาการเลี้ยง เช่น เร่งปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นโดยมุ่งเน้นการป้องกันโรค มีความ
ตั้งใจอย่างแรงกล้าในการจัดทำ�เขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
ใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มสุกรอย่างสมเหตุสมผล ใส่ใจต่อผูบ้ ริโภคมากขึน้
การทำ�หมูสะอาดปลอดเชื้อโรคและสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อ
ผูบ้ ริโภคไม่มกี ารแอบใช้สารเร่งเนือ้ แดง ซึง่ ถ้าเราร่วมมือพัฒนาการ
เลี้ยงสุกรในแนวทางดังกล่าวผมเชื่อว่าว่าเนื้อสุกรจากต่างชาติคง
ยากในการทำ�ตลาดในบ้านเรา ต้องฝากด้วยนะครับ!
ตัง้ แต่ตน้ เดือนสิงหาคม 2557 เป็นต้นมานัน้ มีขา่ วทีน่ า่ สนใจ
เกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา ซึ่งก็คือโรค อีโบลา
รายละเอียดเกี่ยวกับโรคนี้สามารถติดตามได้จากเนื้อหา “อีโบลา
โรคที่ต้องเฝ้าระวัง” ในฉบับนี้ได้เลยครับ ผมหวังว่าชาววงการ
สุกรบ้านเราคงไม่มใี ครเดินทางไปยังประเทศทีม่ กี ารระบาดนะครับ
ทีส่ �ำ คัญเชือ้ ไวรัสอีโบลายังไม่มกี ารรายงานแพร่กระจายทางอากาศ
นะครับ! อย่าตื่นตกใจ!
สำ�หรับวงการสุกรบ้านเรายังมีประเด็นทีไ่ ม่กล่าวถึงไม่ได้เลย
คือ ประเด็นเรื่องเชื้อดื้อยาที่สืบเนื่องจากรายงานทางหมอคนพบ
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ แบคทีเรียดือ้ ยา (ยาปฏิชวี นะทัว่ ไปไม่สามารถรักษาได้)
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งพบว่าเกิดจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
และการกำ�จัดโรคไม่ดีพอในสัตว์ ในอดีตที่ผ่านมานั้นบ่อยครั้งที่มี
คนกล่าวถึงว่าสุกรส่วนใหญ่นั้นเลี้ยงด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งการกล่าว
อย่างนัน้ อาจจะเป็นเรือ่ งจริงหรือเท็จประการใดผมคงไม่ทราบได้ แต่
ในปัจจุบนั ความเข้มงวดในการใช้ยาปฏิชวี นะในฟาร์มสุกรมีมากขึน้
มีหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามากำ�กับดูแล ไม่ให้ใช้ยาปฏิชวี นะ
เกินกว่าความจำ�เป็นทำ�ให้เชื่อได้ว่าอนาคตปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยา
ทีเ่ กิดจากการเลีย้ งสุกรจะลดน้อยลง ทีส่ �ำ คัญทางสมาคมสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ได้ร่วมประชุมกับทางสัตวแพทยสภาและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำ� “คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

ในการสัง่ ใช้ยาต้านจุลชีพสำ�หรับสัตว์” ซึง่ เมือ่ สำ�เร็จคงจะมีการนำ�
มาเผยแพร่ให้ทราบกันอีกครั้งในโอกาสถัดไปครับ
สำ�หรับสถานการณ์โรคพีอีดีในสุกร เป็นที่น่าสังเกตนะครับ
ว่ายังมีรายงานปัญหาพบได้ประปรายไม่จบไม่สิ้นกันเสียที ปัญหา
โรคพีอดี นี นั้ ไม่ได้สง่ ผลกระทบเฉพาะเจ้าของฟาร์มเท่านัน้ ยังส่งผล
กระทบต่อธุรกิจข้างเคียงไปด้วย เช่น ธุรกิจเวชภัณฑ์สำ�หรับสัตว์
ธุรกิจอาหารสัตว์ ฯลฯ ไม่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น ยังพบว่าที่
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่สงบเช่นกัน สำ�หรับในประเทศไทย
ที่ยังไม่สงบในบางฟาร์มนั้น อาจเกิดได้จากประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ภูมิคุ้มกันต่อโรคพีอีดีในฝูงแม่สุกรไม่สม่ำ�เสมอบางตัวมี
ภูมิคุ้มกันสูงบางตัวไม่ภูมิคุ้มกัน
2. การมีปริมาณเชื้อไวรัสพีอีดีในฟาร์มมาก
3. มีการนำ�เชื้อไวรัสพีอีดีใหม่เข้ามาในฟาร์มผ่านทางสุกร
สาวทดแทน
4. รถบรรทุก รถจับสุกร หลายฟาร์มละเลยการทำ�ความ
สะอาดยานพาหนะที่เข้า-ออกฟาร์ม
สำ�หรับโรคพีอดี นี นั้ รายละเอียดและวิธกี ารปฏิบตั เิ พือ่ จัดการ
กับปัญหาการระบาดในฟาร์มนั้น ทางกรมปศุสัตว์ ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องและสมาคมฯ กำ�ลังระดมสมองจัดทำ� Clinical Practice
Guideline ครัง้ แรกขึน้ ซึง่ ถ้าสำ�เร็จเสร็จสิน้ จะมีการเผยแพร่ตอ่ ไป
จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงสุกรนั้นไม่สามารถหยุดนิ่งได้ ต้องมีการ
พัฒนาการเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มสุกรเองต้องมีการเพิ่มพูนความอยู่ตลอดเวลา แต่บางท่าน
อาจติดในเรื่องแหล่งค้นคว้า โอกาสที่จะได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ทางสมาคมฯ ได้เห็นถึงปัญหาดังกล่าว
จึงได้จดั โครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์สกุ รมืออาชีพขึน้ ในช่วงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากและ
ทำ�ให้เห็นว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรทุกท่านมีความสนใจ
ในเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นอย่างสูง ซึ่งในอนาคต
อันใกล้ทางสมาคมฯ อาจจะมีการจัดโครงการในรูปแบบดังกล่าว
อีกครั้ง โดยหวังจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นเดิม และสุดท้าย
นะครับผมขอให้ทกุ ๆ ท่าน มีความสุขมากในช่วงเข้าพรรษานะครับ
งดเหล้าให้ครบเทอมนะครับ ขอบพระคุณค้าบบบบบ.....................
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สิ่งตีพิมพ์
เหตุขดั ข้องทีน่ �ำ จ่ายผูร้ บั ไม่ได้
1. จำ�หน่ายหน้าซองไม่ชดั เจน
2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับตามกำ�หนด
6.เลิกกิจการ
7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
8. อื่นๆ
ลงชื่อ.......................................
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จัดครั้งที่ 2 ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2557
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Conference
Digest 2014 (ISCD 2014)
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมสัตวแพทย์สุกร
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ณ
รร.เดอะ
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