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 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมมือนานาชาติชู “นวัตกรรมฟาสต์แทร็ก” พัฒนาวัคซีนไข้มาลาเรีย คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่าคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยหน่วยวิจัยมหิดลไวแว็กซ์ (MVRU) และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด 
(MORU) กับนักวิจัยนานาชาติ จัดท าโครงการ “การศึกษาการติดเช้ือมาลาเรียในประเทศไทย” (Malaria Infection Study Thailand : 
MIST) พัฒนากระบวนการพัฒนาวัคซีนด้วยการใช้ “นวัตกรรมฟาสต์แทร็ก” เพื่อช่วยลดระยะเวลา การพัฒนาวัคซีนจากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง 
20 – 30 ปี ให้เหลือเพียง 10 – 15 ปี โครงการนี้จะเริ่มจากการพัฒนากระบวนการในการทดสอบวัคซีนไข้มาลาเรียสายพันธุ์ไวแว็กซ์ ซึ่งเป็น
การตัดตอนที่ต้นเหตุของโรค หากประสบความส าเร็จกระบวนการนี้จะถูกน าไปใช้กับการพัฒนาวัคซีนของโรคชนิดอื่นๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับการ
พัฒนาวัคซีนของโลก และประเทศไทยได้รวดเร็วข้ึน 

 แพทย์แนะน าฉีดวัคซีนก่อนเดินทาง-ท่องเที่ยว แพทย์ช านาญการด้านโรคติดเช้ือ ให้ข้อมูลว่าการฉีดวัคซีน ถือเป็นการป้องกันโรคท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท าได้ง่าย รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และมีความส าคัญ เนื่องจากแต่ละประเทศอาจก าลังเผชิญกับโรคระบาด หรือในบาง
ประเทศอาจมีข้อก าหนดให้ผู้เดินทางต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคบางชนิดก่อนเข้าประเทศ ทั้งนี้ยังมีวัคซีนป้องกันโรคที่จ าเป็น เพื่อช่วยให้การ
เดินทางไม่ต้องสะดุดลง เพราะป่วยกระทันหัน การฉีดวัคซีนส าหรับนักท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.วัคซีนที่จ าเป็นก่อนการ
เดินทาง (Required vaccine) ปัจจุบันมีเพียงชนิดเดียวคือ วัคซีนไข้เหลือง ซึ่งกฎอนามัยระหว่างประเทศ (WHO IHR) ก าหนดให้นักเดินทาง
จ าเป็นต้องได้รับก่อนการเดินทางไปยังประเทศท่ีมีไข้เหลืองระบาด  โดยส่วนใหญ่อยู่ในแถบแอฟริกา และอเมริกาใต้ ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีน
อย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง และเมื่อฉีดแล้วร่างกายจะมีภูมิต้านทานตลอดชีวิต 2.วัคซีนที่แนะน าส าหรับนักท่องเที่ยว (Recommended 
vaccine for travelers แม้ไม่มีกฎข้อบังคับ แต่เป็นวัคซีนที่นักท่องเที่ยวควรพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง ความต้านทานโรค ประเทศจุดหมาย
ปลายทาง รวมถึงการระบาดของโรคในระหว่างการเดินทาง  โดยวัคซีนแนะน าส่วนใหญ่  ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (Typhoid 
vaccine), วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine), วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ, บ ี(Hepatitis A, B vaccine), โรคไข้กาฬหลัง
แอ่น (Meningococcal vaccine), วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค (Cholera vaccine), วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine), 
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (Diphtheria vaccine), วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ (Japanese encephalitis vaccine) และวัคซีนป้องกันโรค
หัด คางทูม หัดเยอรมัน (Measles, Mumps, Rubella) เป็นต้น 

 งานวิจัยชี้การรักษาสุขภาพ "ปาก" มีผลดีต่อสุขภาพ "ใจ" ผลการศึกษาซึ่งเผยแพร่ทางวารสารวิชาการเกี่ยวกับโรคหัวใจของยุโรปช่ือ 
Journal of Preventive Cardiology ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของชาวเกาหลีใต้อายุระหว่าง 40–79 ปีเป็นเวลา 10 ปี โดยเป็นการ
รวบรวมข้อมูลในทุกด้าน ตั้งแต่รูปแบบการใช้ชีวิต ปัญหาความเจ็บป่วย รวมทั้งสุขภาพของช่องปาก โดยนักวิจัยพบว่าผู้ที่แปรงฟันอย่างน้อย
วันละ 3 ครั้ง จะมีความเสี่ยงเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะน้อยลง 10% และลดความเสี่ยงของหัวใจล้มเหลวลงได้ 12% และผลการศึกษาของ
สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน แนะน าว่าควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยใช้เวลาครั้งละ 2 นาทีเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจดังกล่าว 

 การติดเชื้อ Superbug ในสหรัฐฯ เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่อัตราการเสียชีวิตลดลง “Superbug” หรือเช้ือโรคที่ดื้อยาเรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคาม
สุขภาพสาธารณะชน จนอาจท าให้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ถดถอยลงไปหนึ่งศตวรรษ ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพเตือนว่าการติดเชื้อดังกล่าว
อาจท าให้เช้ือโรคบางชนิดไม่สามารถรักษาให้หายได้  จากรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ หรือ CDC (U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention) ล่าสุดพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ Superbug ในสหรัฐฯ ดูเหมือนจะลดน้อยลงแต่อัตราการ
ติดเช้ือชนิดที่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกลับเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐฯ กล่าวช่ืนชมโรงพยาบาลต่างๆ ในเรื่องการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังมากขึ้น และมีการแยกผู้ป่วยที่ติดเช้ือดื้อยาออกจากผู้ป่วยอื่นๆ และพวกเขายังเช่ือว่างบประมาณส าหรับการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการของรัฐบาล ช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุเช้ือโรคที่ดื้อยา และหาทางรับมือกับเชื้อโรคเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว 

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) รายงานโรคระบาดในมนุษย์ที่ส าคัญ ได้แก ่
o Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ที่ประเทศซาอุดิอารเบีย (5 และ 18 ธ.ค.62) 
o Yellow fever ที่ประเทศไนจีเรีย (17 ธ.ค.62) และประเทศมาลี (26 ธ.ค.62) 
o Ebola virus disease ที่ประเทศคองโก (5, 12 และ 19 ธ.ค.62) 
o Dengue fever ทีป่ระเทศอัฟกานิสถาน (13 ธ.ค.62)  
o Measles กระจายทั่วโลก (15 ธ.ค.62) 

 

ผู้จัดท ำ: Avian Veterinary Services (AVS) / CPF (Thailand) 
From: oie.int, mratchakitcha.soc.go.th, bbc.com, who.int, cueid.org, acfs.go.th, moremove, thaipoultrybiz.com, The poultry Site 
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 ผู้ประท้วงในสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโยป ชูประเด็นว่า Subway ไม่ให้ความส าคัญต่อสวัสดิภาพสัตว์ผลิตเน้ือเพ่ือการบริโภค 
Animal Equality, Open Cages และ The Humane League UK กล่าวว่า Subway ได้เพิกเฉยต่อการเรียกร้องของทั้งสามองค์กร ในด้าน
การปรับปรุงสวัสดิภาพของไก่เนื้อ ซึ่งแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งเช่น KFC โดยปัญหาสุขภาพท่ีรุนแรงที่เกิดขึ้น ล้วนมีผลมาจากการปรับปรุงสาย
พันธุ์ การเลี้ยงแบบหนาแน่นมากเกินไป และการท าให้สลบก่อนเข้าเชือดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลให้ไก่เนื้อทุกทรมานจากปัญหาขาเสี ย 
โครงสร้างร่างกายผิดรูป และหัวใจวาย เสียชีวิตก่อนถึงอายุจับขายเข้าโรงเชือด จึงเป็นท่ีมาของมาตรฐานการผลิตไก่เนื้อ ที่ให้ความส าคัญด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ฉบับใหม่ที่ช่ือว่า “the Better Chicken Commitment” ซึ่งบริษัทผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกช้ันน าในสหราชอาณาจักร 
เช่น Leon, Wahaca และ KFC ได้ลงนามปฏิบัติตาม รวมถึงอีกกว่า 200 บริษัทในยุโรป และอเมริกา ในขณะที่ Subway หลีกเลี่ยงการลง
นามปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้มาตลอด 2 ปี โดยให้เหตุผลว่าได้ปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ท่ีเหนือกว่าในข้อก าหนดดังกล่าว ในขณะท่ีทาง
องค์กรทั้งสามกลับเห็นว่าการปฏิบัติตามสวัสดิภาพสัตว์ของ Subway นั้นตรงกันข้ามกับท่ีได้กล่าวอ้างอย่างสิ้นเชิง 

 Almark Foods เรียกคืนไข่ต้มครั้งใหญ่ เน่ืองจากพบการปนเป้ือนเชื้อ Listeria monocytogenes Almark Foods บริษัทผู้ผลิต และจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากไข่ในสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเรียกคืนได่ต้ม และไข่ปอกเปลือกที่ จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้าช้ันน า เช่น Kroger, 
Walmart, Costco และ Trader Joe’s รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผู้บรโิภคได้ซือ้ไปแลว้ตั้งแต่เมือ่ต้นเดอืนธันวาคม ซึ่งระบุวันหมดอายุในเดือนมีนาคม 
2563 ทั้งนีไ้ด้รับการยืนยันจากทาง FDA มีการระบาดของเชื้อ Listeria monocytogenes ในโรงงานผลิตไข่ Almark ใน Gainsville, GA ใน
ต้นปี 2562 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ีตรงกันกับท่ีพบในผลิตภัณฑ์จากไข่ในครั้งนี้ อาหารที่ปนเปื้อนด้วย Listeria monocytogenes อาจไม่ได้ดูหรือ
มีกลิ่นที่เน่าเสีย แต่สามารถท าให้เกิดการติดเช้ือ และแสดงอาการป่วยได้ โดยผู้บริโภคที่บริโภคไข่ชุดดังกล่าวเข้าไปภายใน 70 วัน หากมี
อาการอาเจียน, คลื่นไส้, ไข้อย่างต่อเนื่อง, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดหัวอย่างรุนแรง และคอเกร็ง ควรรีบเข้าพบแพทย์ทันที 

 FSIS รายงานการเรียกคืนไส้กรอกหมูที่ผลิตโดยบริษัท Ashland Sausage เน่ืองจากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค ถึงการปนเปื้อน
พลาสติกสีเข้มในผลิตภัณฑ์ บริษัท Ashland Sausage ใน Carol Stream, IL ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูประมาณ 1 ,092 ปอนด์ 
หลังจากผู้บริโภคร้องเรียนผ่าน the U.S. Department of Agriculture’s Food Safety and Inspection Service หรือ FSIS ว่ามีการพบ
พลาสติกสีเข้มปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์จ านวน 2 ช้ิน ด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนเป็นไส้กรอก 5 ช้ิน บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติก ขนาด 12 
ออนซ์ ช่ือว่า “BERKSHIRE NATURAL CASING SAUSAGE” ล็อตผลิต S318 มีหมายเลขสถานประกอบการ “EST 21549” ภายใน
เครื่องหมายการตรวจสอบของ USDA รายการเหล่านี้ถูกส่งไปยังร้านค้าปลีกในรัฐอิลลินอยส์ และนิวยอร์ก แม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานยืนยัน
อาการไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่หากผู้บริโภคได้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในล็อตนั้น แนะน าให้ทิ้ง หรือส่งคืน 

 ซอสพริกยี่ห้อดังจากสหรัฐอเมริกาได้รับการเรียกคืนจากประเทศต่างๆ ทั่วยุโรป หลังพบความเสี่ยงที่ซอสจะกระเด็นเข้าตาขณะเปิดขวด 
ซอสพริกศรีราชา ล็อตผลิต H9TMKA 44 33 ระบุควรบริโภคก่อน มี.ค.2021 บรรจุขวดขนาด 740 มล. ผลิตโดย Huy Fong Foods Inc. 
ในแคลิฟอร์เนีย ส่งออกไปยังยุโรปผ่านทางเนเธอร์แลนด์ และจ าหน่ายไปยังออสเตรีย, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, สเปน, 
เยอรมนี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, โปแลนด์, สโลวาเกีย, สวีเดน และสหราชอาณาจักร ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคในไอร์แลนด์ ถึงความ
เสี่ยงท่ีซอสจะกระเด็นเข้าตาขณะเปิดขวด ส านักงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งไอร์แลนด์ (FSAI) ระบุว่าขวดบรรจุซอสในลักษณะดังกล่าว 
ก่อให้เกิดกระบวนการหมักของซอสจนเกิดแก๊สเพิ่มมากขึ้นในขวดระหว่างขนส่ง ซึ่งเมื่อผู้บริโภคเปิดขวดครั้งแรก มีความเสี่ยงท่ีซอสพริกที่เผ็ด
ร้อนจะปะทุ อาจกระเด็นเข้าตา หรือผิวหนัง อาจส่งผลให้เกิดความรระคายเคืองต่อผู้บริโภคได้ 

 จีน ปรับปรุงรูปแบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้าสัตว์และพืช กรมศุลกากรของจีน (General of Administration of Customs : 
GAC) เพิ่มข้อก าหนดในการขึ้นทะเบียน หรือต่ออายุการขึ้นทะเบียนส าหรับผู้ประกอบการด้านการผลิต แปรรูป และเก็บรักษาสินค้าจากสัต ว์
หรือพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจเอกสาร และพื้นที่ประกอบการ โดยคณะผู้เช่ียวชาญ เพิ่มเติมจากขั้นตอน
ทางศุลกากรตามปกติ ซึ่งหน่วยงาน Department of Animals and Plant ภายใต้กรมศุลกากรจีน จะเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดเอกสารค า
ร้องขอขึ้นทะเบียน และเป็นผู้ก าหนดคณะผู้เชี่ยวชาญที่จะท าการตรวจทานทั้งเอกสาร และพื้นที่ประกอบการ โดยคัดเลือกจากหน่วยงานด้าน
ศุลกากรท้องถิ่นภายในประเทศนั้นๆ ท าให้ผู้ประกอบการสินค้าเกี่ยวกับสัตว์ พืช หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการขึ้นทะเบียน จะต้องผ่าน
การตรวจรายละเอียดในเอกสารค าร้อง และเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารแล้ว จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองสถานประกอบการโดยคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ได้รับการยอมรับจากคณะผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ส่วน จึงจะสามารถข้ึนทะเบียนได้ 

  

 
Food 
Safety 

ผู้จัดท ำ: Avian Veterinary Services (AVS) / CPF (Thailand) 
From: oie.int, mratchakitcha.soc.go.th, bbc.com, who.int, cueid.org, acfs.go.th, moremove, thaipoultrybiz.com, The poultry Site 

 

http://oie.int/
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/


 

 

 

 

  

สรุปความเคลื่อนไหว 
ด้านสุขภาพมนุษย์ สัตว์เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

(1 – 31 December 2019) 

Volume 11 Issue 195 Page 3/5 

 จีน สั่งเลิกแบนเน้ือวัวน าเข้าจากญี่ปุ่นแล้ว จีน ประกาศสั่งยกเลิกการระงับห้ามน าเข้าเนื้อวัวที่มีอายุต่ ากว่า 30 เดือนจากญี่ปุ่น หลังจากถูก
สั่งห้ามน าเข้าเหตุพบการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งการสั่งยกเลิกการระงับดังกล่าว เนื่องจากจีนก าลังประสบปัญหาการขาด
แคลนเนื้อสัตว์อย่างรุนแรง หลังพบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF: African swine fever) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผล
กระทบต่อฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ และท าให้ราคาเนื้อสุกรที่วางจ าหน่ายในประเทศมีราคาสูง ทั้งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา กรม
ศุลกากร และกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน ได้สั่งยกเลิกการระงับห้ามน าเข้าเนื้อวัวจากญี่ปุ่นแล้วบางส่วน หลังจากได้ด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยง แต่ข้อก าหนดในการตรวจสอบ และกักกันจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมต่างหาก รวมทั้งได้อนุญาตให้สามารถน าเข้าผลิตภัณฑ์
เนื้อสุกรบางส่วนจากญี่ปุ่น 

 กระทรวงเกษตรและอาหารกรุงมอสโก เผยแพร่ข่าวพร้อมภาพของฟาร์มโคนมแห่งหน่ึงนอกกรุงมอสโกที่ก าลังทดลองใช้แว่นตา VR 
(Virtual Reality) กับวัวในฟาร์ม โดยหวังว่าจะช่วยเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของนมที่ผลิตได้ อนึ่งเกษตรกรเช่ือว่า แว่นตาดังกล่าวท าให้
วัวมองเห็นภาพทุ่งหญ้าฤดูร้อน และท าให้อารมณ์ดี (ลดระดับความตึงเครียด ความวิตกกังวล รวมถึงช่วยยกระดับสุขภาวะทางอารมณ์ของ
บรรดาสัตว์ที่ต้องอาศัยรวมฝูง) การศึกษาพบว่าสภาพแวดล้อมของวัวสามารถส่งผลกระทบต่อน้ านมที่ผลิตขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ปรับปรุงคุณภาพ หรือเพิ่มปริมาณน้ านม ดังนั้นทีมนักพัฒนา คณะสัตวแพทย์ และที่ปรึกษาด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ท าจากนม จึงช่วยกันผลิต
แว่นตา VR ขนาดใหญ่ส าหรับวัว โดยดัดแปลงจากแว่นตาของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับรูปร่างของศีรษะวัวที่มีขนาดแตกต่างกัน  และสายตาที่
แตกต่างกันของวัว ทั้งนี้รายงานระบุว่า แม้จนถึงในตอนนี้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแว่นตานี้สามารถช่วยในการผลิตน้ านมได้หรือไม่ ซึ่งต้องมี
การศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้ แต่การทดสอบครั้งแรกแสดงให้เห็นว่าความวิตกกังวลของวัวลดลง และวัวมีอารมณ์ที่ดีขึ้น 

 UAE เตรียมไฟเขียวให้ไก่ไทย กรมปศุสัตว์ได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้า
ปศุ สั ตว์ฮาลาลให้มากขึ้ น  โดย เมื่ อวันที่  29 พ.ย .62 Mr.Majdi Abdallah Ibrahim Abualush Ministry of Climate Change and 
Environment (MOCCAE) และ Mr.Ahmed Obaid Saeed Mohammed Alsuwaidi หัวหน้าด่านน าเข้าสินค้าจากหน่วยงาน Ajman 
Municipality ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเยือนประเทศไทยเพื่อตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีกท่ีได้รับรองให้สามารถส่งออกไปยังสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ได้ โดยมีก าหนดการตรวจระหว่างวันท่ี 29 พ.ย. - 4 ธ.ค.62 ซึ่งจะเป็นการตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 
(Food Safety) ตามอ านาจก ากับดูแลของหน่วย MOCCAE ซึ่งผลการมาตรวจครั้งนี้ท าให้ได้รับความชื่นชมในระบบมาตรฐานฮาลาลไทยท่ีอยู่
ในระดับแนวหน้าของโลก เนื่องจากเป็นการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO อีกทั้งบุคคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม ISO แล้ว
ทั้งสิ้น  ความร่วมมือ และการท างานอย่างเป็นมืออาชีพของหน่วยงานระหว่างกรมปศุสัตว์ และสกอท. รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ และ
เอกชน จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ปศุสัตว์ฮาลาลไทยเจริญก้าวหน้า ดังผลความส าเร็จของการตรวจประเมินจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่จะ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท 

 BVA และ BVPA ยืนยันพบไก่ป่วยด้วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ชนิดไม่รุนแรงในสหราชอาณาจักร DEFRA ได้รายงานตรวจพบไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H5 ชนิดไม่รุนแรง (H5 LPAI) ในฟาร์มไก่บริเวณ mid-Suffolk ซึ่งรายงานโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มหลังจากมีการสืบสวนหา
สาเหตุปัญหาผลผลิตไข่ในฟาร์มที่ลดลง ซึ่งสัตว์ปีกทั้งหมดภายในฟาร์มได้รับการการุณยฆาตตามหลักสวัสดิภาพสัตว์เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของโรคไปสู่พื้นท่ีอื่นๆ กระทรวงสาธารณสุขแห่งสหราชอาณาจักรได้ให้ความรูแ้ก่ประชาชนว่า ไข้หวัดนกสายพันธ์ุดังกล่าว มีความ
อันตรายต่อผู้บริโภคค่อนข้างต่ า ส านักงานมาตรฐานอาหารยังได้ย้ าต่อประชาชนว่า ว่าไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยของอาหารส าหรับผู้บริโภคชาวอังกฤษ ทั้งสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ปรุงสุก รวมถึงไข่ไก่ อีกทั้งยังเน้นย้ าหัวใจ
การป้องกันโรคไข้หวัดนกท่ีส าคัญว่าสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มต้องวินิจฉัยโรคได้รวดเร็ว แจ้งต่อหน่วยงานราชการโดยทันที รวมถึงเกษตรกร ผู้
เลี้ยง เจ้าของฟาร์มควรเน้นย้ า เข้มแข็ง ด้านระบบป้องกันโรค และสุขศาสตร์ภายในฟาร์ม หากพบผลผลิตลดลงอย่างผิดปกติ หรือสัตว์ปีกมี
อัตราการกินน้ า กินอาหารลดลง อัตราการตายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติควร ต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม และหน่วยงานสาธารณสุข
ทราบปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคภายในฟาร์มเดียวกัน ตลอดจนการแพร่กระจายไปยังพื้นที่
อื่นๆ 

ผู้จัดท ำ: Avian Veterinary Services (AVS) / CPF (Thailand) 
From: oie.int, mratchakitcha.soc.go.th, bbc.com, who.int, cueid.org, acfs.go.th, moremove, thaipoultrybiz.com, The poultry Site 

 

 
Livestock 

http://oie.int/
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/


 

 

 

 

  

สรุปความเคลื่อนไหว 
ด้านสุขภาพมนุษย์ สัตว์เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

(1 – 31 December 2019) 

Volume 11 Issue 195 Page 4/5 

 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนก ดังต่อไปน้ี 
เอเชีย O จีน (ไทเป) พบการติดเช้ือ H5N2 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 51,395 ตัว  
ยุโรป O สหราชอาณาจักร พบการติดเชื้อ H5N3 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 27,000 ตัว 
อเมริกา O สาธารณรัฐโดมินิกัน พบการติดเช้ือ H5N2 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 224,533 ตัว ป่วย 13,918 ตัว (6.20%) 
แอฟริกา O ไนจีเรีย พบการติดเช้ือ H5N6 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 2,449 ตัว ป่วย 150 ตัว (6.12%) 
 O แอฟริกาใต้ พบการติดเช้ือ H5N8 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 787 ตัว ป่วย 8 ตัว (1.02%) 

 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์นิวคาสเซิล ดังต่อไปน้ี 
ยุโรป O รัสเซีย พบการติดเช้ือ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 50 ตัว ป่วย 50 ตัว (100.00%) 
อเมริกา O สาธารณรัฐโดมินิกัน พบการติดเช้ือ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 180,407 ตัว ป่วย 169,177 ตัว (93.78%) 
 O สหรัฐอเมริกา พบการติดเช้ือ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 14 ตัว 
  

 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศชะลอการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรไทย ซ่ึงสัตว์ปีก  จ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน 
น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว เป็นเวลา 90 วัน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
- ประเทศจีน นับตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 
- ประเทศไต้หวัน นับตั้งแต่วันที ่25 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 
- ประเทศเวียดนาม นับตั้งแต่วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2563 
- ประเทศแอฟริกาใต้ นับตั้งแต่วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 กุมภาพันธ ์2563 
 

 OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบที่ส าคัญ (Disease Information ; report date) ดังต่อไปน้ี 
O พบการติดเช้ือ African swine fever (ASF) ในสุกรที่ประเทศเกาหลี, อินโดนีเซีย, จีน, สโลวาเกีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย, เบลเยียม, 
แอฟริกาใต้, ฮังการี, โปแลนด์, รัสเซีย, ลัตเวีย, เคนยา และมอลโดวา 
O พบการติดเช้ือ Classical swine fever (CSF) ในสุกรที่ประเทศญี่ปุ่น และรัสเซีย 
O พบการติดเช้ือ Foot and mouth disease (FMD) ในสุกร, วัว, แพะ, แกะ ท่ีประเทศแอลจีเรีย, แอฟริกาใต้, พม่า และนามิเบีย 
O พบการติดเช้ือ Anthrax ในแพะ, แกะ, หมู ที่ประเทศอิตาลี  
 

 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศชะลอการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรไทย ซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมู
ป่า เป็นเวลา 90 วัน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
- ประเทศโปแลนด์ นับตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 
- ประเทศเบลเยี่ยม นับตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 
- ประเทศฮังการี นับตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 
- ประเทศพม่า นับตั้งแต่วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 
- ประเทศกัมพูชา นับตั้งแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 
- ประเทศลาว นับตั้งแต่วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2563 
- ประเทศจีน นับตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2563 
- ประเทศเวียดนาม นับตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2563 
- ประเทศเกาหลีใต้ นับตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2563 

- ประเทศฟิลิปปินส์ นับตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2563 

- ประเทศบัลแกเรีย นับตั้งแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 6 มกราคม 2563 

ผู้จัดท ำ: Avian Veterinary Services (AVS) / CPF (Thailand) 
From: oie.int, mratchakitcha.soc.go.th, bbc.com, who.int, cueid.org, acfs.go.th, moremove, thaipoultrybiz.com, The poultry Site 
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 สถานที่ท าศพให้เป็นปุ๋ยมนุษย์แห่งแรกของโลก เตรียมเปิดให้บริการในปี 2021 "รีคอมโพส" (Recompose) สถานท่ีรับท าศพแนวใหม่ ซึ่ง
ใช้วิธีปล่อยให้ร่างผู้วายชนม์ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติแทนท่ีจะฝังหรือเผา ประกาศเตรียมจะเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโลกในอีกราว
หนึ่งปีข้างหน้า หลังจากรัฐวอชิงตันของสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายอนุญาตให้ใช้วิธีนี้ในการจัดการศพได้ สถานรับท าศพแบบพิเศษนี้จะตั้งอยู่ท่ีนครซี
แอตเทิลของสหรัฐฯ โดยจะให้บริการหมักซากศพให้ย่อยสลายกลายเป็นดินปุ๋ยช้ันดี เหมาะส าหรับน าไปท าสวน และเพาะปลูก ซึ่งทางบริษัทรี
คอมโพสเรียกกระบวนการดังกล่าวว่า "การประกอบสร้างใหม่" (Recomposition) และ "การลดรูปแบบอินทรีย์ตามธรรมชาติ" (Natural 
organic reduction) วิธีการท าศพแบบน้ีนับว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการฉีดน้ ายาให้ศพแล้วใส่โลงฝังดิน หรือวิธีฌาปนกิจท่ีต้องมีการ
เผาไหม้ สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งยังปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ันบรรยากาศในปริมาณมหาศาล ทางบริษัทประมาณการว่าผู้ใช้บริการย่อย
สลายศพแบบธรรมชาติ 1 ราย จะช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนลงได้ถึง 1 ตัน โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายราว 167,000 บาท 

 ปฏิกิริยาเคมี “เย็นยะเยือกที่สุดในจักรวาล” เผยให้เห็นโมเลกุลก่อตัวแบบสโลว์โมชั่น ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของ
สหรัฐฯ ประสบความส าเร็จในการทดลองสร้างปฏิกิริยาเคมีภายใต้ภาวะอุณหภูมิต่ าอย่างสุดขั้วที่ 500 นาโนเคลวิน ซึ่งนับว่าเย็นยะเยือกเสีย
ยิ่งกวา่ห้วงอวกาศระหว่างดวงดาว (Interstellar space) อันเป็นบริเวณที่อุณหภูมิต่ าสุดในจักรวาลหลายล้านเท่า การทดลองดังกล่าวยังเฉียด
เข้าใกล้อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์มากที่สุด เท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมา โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ที่ยิงสวนกันในหลายทิศทาง ลด
ค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ หรืออุณหภูมิของโมเลกุลโพแทสเซียม-รูบิเดียม (KRb) จ านวน 2 โมเลกุลลงต่ าสุด จนท าให้ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น
ระหว่าง 2 โมเลกุลนี้ชะลอความเร็วลงอย่างมาก ซึ่งเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเคมีตั้งแต่ต้นจนจบอย่าง
ละเอยีดชัดเจน ชนิดที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อน อย่างไรก็ตาม วิทยาการล่าสุดยังไม่สามารถสร้างภาวะอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ หรือ 0 เคลวิน ซึ่ง
เป็นอุณหภูมิต่ าสุดในทางทฤษฎีขึ้นเองได้ เคยเช่ือกันว่าในภาวะศูนย์สัมบูรณ์อะตอมจะหยุดการเคลื่อนไหวลงอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากไม่มี
พลังงานจลน์ แต่ในปัจจุบันคาดว่าโมเลกุลของสสารต่างๆ ยังมีการสั่นในระดับต่ าที่สุดอยู่ในภาวะดังกล่าว มีการตีพิมพ์รายงานการทดลอง
ข้างต้นในวารสาร Science โดยทีมนักเคมีของฮาร์วาร์ดระบุว่า ความส าเร็จในการสร้างปฏิกิริยาเคมีที่ภาวะอุณหภูมิต่ าสุดขั้วนี้ อาจจะน าไป
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมหรือปรับเปลี่ยนระดับพลังงานขณะเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ตามต้องการ ซึ่งจะช่วยในการคิดค้นวัสดุล้ ายุคชนิดใหม่ๆ 
หรือพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ได้ 

 กองทัพสหรัฐฯอาจประจ าการ "นักรบไซบอร์ก" ภายในปี 2050 กองบัญชาการพัฒนาความสามารถในการรบ (CCDC) ของกองทัพสหรัฐฯ 
เผยแพร่รายงานฉบับหน่ึงที่ระบุว่า เทคโนโลยีล่าสุดที่ช่วยเสริมสมรรถนะการพัฒนาการด้านสมอง การมองเห็น การได้ยิน และการใช้กล้ามเนือ้
ให้กับทหารอเมริกันน้ัน จะพร้อมน ามาใช้งานได้ภายในปี 2050 และจะท าให้แผนประจ าการ "นักรบไซบอร์ก" ในกองทัพ มีความเป็นไปได้สูง
ในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากเทคโนโลยีด้านการทหารแล้ว รายงานข้างต้นยังช้ีว่า การใช้งานไซบอร์กจะแพร่หลายในสังคมพลเรือนภายในช่วง 
30 ปีข้างหน้าด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานด้านสุขภาพ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยีไซบอร์ก
ในสังคมพลเรือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การพัฒนาไซบอร์กทางการทหารก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นในที่สุด อย่างไรก็ตาม รายงาน
ฉบับนี้ยังแสดงความกังวลด้วยว่า หลังจากปี 2050 ไปแล้ว การน าเทคโนโลยีไซบอร์กมาใช้สร้าง "มนุษย์เสริมสมรรถนะ" จะได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่ประชาชนท่ัวไป จนอาจท าให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลย์ และไม่เท่าเทียมทางสังคม รวมทั้งปัญหาทางกฎหมาย ความ
มั่นคงปลอดภัย และปัญหาเชิงจริยธรรมได้ 

 จีนมุ่งมั่นพัฒนาการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และการบรรเทามลพิษ ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดใน
มณฑลทางตะวันตกเฉียงเหนือท้ัง 5 แห่งของจีนเติบโตเป็นอย่างมากในปี 2019 โดย การไฟฟ้าแห่งประเทศจีนสาขาตะวันตกเฉียงเหนือ ระบุ
ว่า ในช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน มณฑลส่านซี กานซู่ หนิงเซี่ย ชิงไห่ และซินเจียง ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 8.85 หมื่นล้าน
กิโลวัตต์/ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 ต่อปี ขณะเดียวกัน ภูมิภาคทั้ง 5 แห่งสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 5.29 หมื่นล้าน
กิโลวัตต์/ช่ัวโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3 ปัจจุบันกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์มีสัดส่วนคิดเป็น 1 ใน 4 ของปริมาณการ
บริโภคพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในภูมิภาค โดยในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ก าลังการผลิตพลังงานใหม่ของภูมิภาคทั้ง 5 แห่งเพิ่มขึ้นเกือบ 45 
เท่า โดยมีโครงการพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดหลายแห่งของประเทศถูกสร้างขึ้นที่นั่น ทั้งนี้จีนพยายามหันมาใช้
พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาถ่านหินท่ีก่อมลพิษ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ได้อย่างยั่งยืน 
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