
 

 

 

 

 

 

  

 โรงฆ่าสัตว์ในเยอรมนี ปิดหลังพบพนักงานจ านวนมากติดเชื้อไวรัส COVID19 โรงฆ่าสัตว์ Tonnies ในเมืองกือเทิร์สโล เยอรมนี 
ได้มีการตรวจหาเช้ือไวรัส COVID19 ให้แก่พนักงานจ านวน 1,050 คน โดยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้ทราบผลการตรวจทั้งสิ้น 983 
คน พบว่าติดเช้ือท้ังสิ้น 657 คน ส่วนท่ีเหลืออยู่ในระหว่างรอผลการตรวจ และยังคงต้องกักตัวต่อไปจนกว่าจะทราบผล สันนิษฐานจุดเริ่มต้น
การระบาดอาจมาจากช่วงวันหยุดยาวที่พนักงานประมาณร้อยกว่าคนเดินทางกลับ ไปเยี่ยมครอบครัวทีโ่รมาเนีย และบัลแกเรีย การติดเช้ือของ
พนักงานจ านวนมากในครั้งนี้ ถือว่าเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยของสหภาพยุโรป โรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวจึงตัดสินใจ
ระงับการด าเนินการไปจนกว่าการตรวจหาเช้ือในพนักงานจะเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้แล้วยังพบว่ามีการระบาดของเช้ือไวรัสนี้ภายในโรงฆ่า
สัตว์ของประเทศฝรั่งเศส และสหรัฐฯ อีกด้วย จากเหตุการณ์ข้างต้น ท าให้จีนสั่งระงับการน าเข้าเนื้อหมูจากโรงฆ่าสัตว์ Tonnies ของเยอรมนี
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นอกจากนี้แล้วจีนยังระงับการน าเข้าเนื้อไก่จากโรงฆ่าสัตว์ของ Tyson ในสหรัฐฯ ที่มีรายงานการติดเช้ือของ
พนักงานเช่นกัน ตลอดจนปลาแซลมอลจากนอร์เวย ์และสหราชอาณาจักรอีกด้วย 

 CDC เตือน เลี้ยงสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลี้ยง เสี่ยงติดเชื้อ Salmonella ได้ กรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ได้ออกรายงาน
ล่าสุดว่า พบผู้ป่วยจากการติดเช้ือซาลโมเนลลาถึง 97 ราย ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดย 17 ราย ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่มี
รายงานผู้เสียชีวิต และพบว่าเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ถึง 30% โดยสามารถเช่ือมโยงได้กับการสมัผสัใกล้ชิดกับลกูไก่ และลูกเป็ดที่เลี้ยงใน
บริเวณบ้าน ซึ่งมีแหล่งที่มาหลากหลาย ทั้งร้านค้าทางการเกษตร โรงฟักไข่ และผ่านทางเว็บไซต์ขายออนไลน์ ทั้งนี้ในปี 2019 ก็มีรายงานการ
ติดเช้ือจากเหตุลักษณะนี้เช่นกัน CDC จึงได้ออกค าเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มีสัตว์ปีกอยู่ในบริเวณบ้าน ให้ลา้งมือด้วยน้ า และ
สบู่ หรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงกว่า 60% ทุกครั้งที่สัมผัสกับสัตว์ปีก และห้ามให้สัตว์ปีกเข้าไปในตัวบ้าน โดยเฉพาะบริเวณประกอบ
อาหาร หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากสัตว์ปีกโดยเปลีย่นรองเท้าก่อนเข้าบริเวณ และท าความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์นอกตัวบ้าน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการให้เด็กเล็กสมัผัสสัตว์ปีกนอกการดูแล โดยเฉพาะการใช้มือสัมผัสสัตว์แล้วเข้าปาก หรือสัมผัสใบหนา้ 
เพราะแม้สัตว์จะดูแข็งแรงดีก็อาจเป็นพาหะน าโรคได้ 

 แคนาดา พบผู้ป่วยติดอีโคไลจากอาหารสัตว์เลี้ยง พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออีโคไล (Escherichia coli) สายพันธุ์ O157 
ซึ่งท าให้เกิดอาการรุนแรงในมนุษย์ ในผู้ป่วยหลายราย โดยมีผู้ป่วย 2 รายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้การ
สอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยทุกรายได้รับเช้ือสายพันธุุุเดียวกัน และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับอาหารสุนัข และสุนัขท่ีได้รับอาหารแบบเนื้อดิบ ซึ่งมี
แหล่งที่มาจากผู้ผลิตเจ้าเดียวกัน จึงท าให้มีการเรียกคืนสินค้าชนิดนี้จากผู้ผลิตดังกล่าวจากท้องตลาด  และผู้ซื้อแล้ว นอกจากนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของแคนาดายังสื่อสารถึงประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดการกับอาหารสัตว์ และสัตว์ที่ได้รับอาหารลักษณะดังกล่าว 
เพราะวัตถุดิบประเภทเนื้อดิบอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆ และสัตว์เลี้ยงอาจได้รับเช้ือโดยไม่แสดงอาการ แต่สามารถแพร่ให้กับผู้
เลี้ยงได้ หรือการจัดการอาหารสัตว์แบบเนื้อดิบอย่างไม่เหมาะสม เช่น การเก็บ หรือสัมผัสกับอาหารพร้อมรับประทานของมนุษย์ ก็อาจท าให้
ผู้บริโภคได้รับเชื้อได้เช่นกัน 

 นิวซีแลนด์ พบผู้ป่วยจากการบริโภคปลามีพิษซิกัวเทอรา พิษซิกัวเทอรา (Ciguatera Fish Poisoning: CFP) เป็นสารพิษที่สร้าง
โดยสาหร่ายเซลล์เดียวในทะเลเขตรอ้นที่อาศัยแถบแนวปะการัง เมื่อปลากินสาหร่ายเหล่านี้เข้าไป แม้ปลาจะไม่ได้รับพิษแต่พิษก็สามารถสะสม
ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายปลา โดยเฉพาะในเครื่องใน ไข่ และหัวปลา ทั้งนี้ปลาที่มีรายงานว่าพบสารพิษ ได้แก่ ปลานกแก้ว ปลาเก๋า 
ปลาน้ าดอกไม้ ปลาสาก ปลาขี้ตังเบ็ด ปลากะรัง ปลากะพงแดง ปลาไหลทะเล ปลาหมอทะเล และปลาส าลี เป็นต้น รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า
พบผู้ป่วยจากการบริโภคปลาที่มีพิษซิกัวเทอรา 5 ราย โดยหนึ่งรายต้องนอนโรงพยาบาล แต่ปัจจุบันรักษาหายแล้ว เหตุการณ์เกิดขึ้นในเมือง
ไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยปลาท่ีมีพิษนั้นเป็นปลาเก๋าชนิดหนึ่งท่ีน าเข้าจากประเทศฟิจิ แล้วจัดจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตสาข าใน
เมืองดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้เรียกคืนสินค้าแล้ว โดยผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยยืนยันอาการของโรคในโรงพยาบาล ส่วนเนื้อปลายังอยู่ในระหว่าง
การวิเคราะห์ชนิด และปริมาณสารพิษ และมีการสอบสวนระบุแหล่งที่มาของปลาอยู่ด้วยเช่นกัน 

 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) รายงานโรคระบาดในมนุษย์ที่ส าคัญ ได้แก ่
o Ebola virus disease ที่ประเทศคองโก (3, 4, 11, 18 และ 26 ม.ิย.63) 
o Yellow fever ทีป่ระเทศโตโก (5 มิ.ย.63) และประเทศกาบอง (17 มิ.ย.63) 

 

HEALTH 
WATCH 

สรุปความเคลื่อนไหว 

ด้านสขุภาพมนษุย ์สตัวเ์ศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้ม 

(1 – 30 JUNE 2020) 

ผู้จัดท ำ : Avian Veterinary Services (AVS) / CPF (Thailand) 
Source : oie.int, who.int, mratchakitcha.soc.go.th, acfs.go.th, bbc.com, foodsafetynews.com, Environman 

Page 
1/5 

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


 

 

 

 

 

 

  

 ฮ่องกง พบอาหารปนเปื้อนเชื้อ Salmonella จากผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูปที่ไม่ได้รับอนุญาต รายงานล่าสุดจากฮ่องกงพบว่า 
เหตุการณ์ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเมื่อไม่นานมานี้เกิดจากการบริโภคแซนด์วิชที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยสามารถตรวจพบเช้ือ  
Salmonella ในอุจจาระของผู้ป่วย และในตัวอย่างแซนด์วิชที่เก็บได้จากร้านค้าที่ผู้ป่วยระบุ ในกรณีดังกล่าวพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 229 ราย และ 
45 รายต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยพบการกระจายตวัหลายกลุ่ม และปรากฏขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ระบุว่าการเก็บรักษาอาหารส าเร็จรูปไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน คือปัจจัยที่เอื้อให้เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโต และสร้างสารพิษได้มากขึ้น 
ผู้เกี่ยวข้องจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานที่ทิ้งไว้เป็นเวลานานหลายช่ัวโมง ทั้งนี้ได้มีการตักเตือน  และอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการให้ดูแลสุขอนามัยอาหารให้ดีขึ้น และหยุดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนแล้ว โดยตามกฎหมายของฮ่องกง ผู้ประกอบการโรงงาน
อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ฮ่องกง และจ าคุกไม่เกินหกเดือน  

 ญี่ปุ่น เตรียมออกระเบียบควบคุมเน้ือสัตว์สังเคราะห์ และแหล่งโปรตีนทางเลือก การผลิตเนื้อสัตว์เป็นกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรและ
ต้นทุนสูงมาก ท าให้ปัจจุบันหลายประเทศมุ่งหาการผลติโปรตีนทางเลือก และเนื้อสัตว์สังเคราะห์ด้วยวิธีการ และเทคโนโลยทีี่จะท าให้ประหยดั
ต้นทุน และทรัพยากรมากขึ้น เช่นการเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อของสัตว์เพื่อผลิตเนื้อโดยตรง การใช้พืชมาผ่านกระบวนการผลิตให้ใกล้เคียงกับ
เนื้อสัตว์ หรือการใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนใหม่แทนเนื้อสตัว์ ในญี่ปุ่นมีความเคลื่อนไหวดา้นการพัฒนาเนื้อสตัว์สงัเคราะห์ และโปรตีนทางเลือก
มากขึ้นหลังเกิดวิกฤตการณ์ COVID19 และเกิดความกังวลเกีย่วกับความมั่นคงทางอาหาร มีการประชุมหา รือกันของผู้เกี่ยวข้องในญี่ปุ่นตั้งแต่
เดือนเมษายนท่ีผ่านมา ล่าสุดมีรายงานว่าญี่ปุ่นก าลังจะออกกฎระเบียบควบคุมผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นจะออกรายงานสรุปแนวทาง และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโปรตีนแห่งโลกอนาคต ซึ่ง
รวมถึงสินค้ากลุ่มนี้ด้วย ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ก่อนที่จะมีการร่วมกันร่างกฎระเบียบโดยภาครัฐ และเอกชนภายในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้
ญี่ปุ่นยังมีความพยายามเพิ่มขีดความสามารถ และงบประมาณในการวิจัยพัฒนาสินค้ากลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต ส าหรับผู้ประกอบการ และ
ผู้เกี่ยวข้องของไทย ความเคลื่อนไหวนี้ของญี่ปุ่นเป็นที่น่าสนใจน่าจับตามอง เพราะอาจกระทบต่อการน าเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากไทยใน
อนาคต แต่ก็อาจเป็นโอกาสส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางเลือกใหม่ๆ ในตลาดญี่ปุ่น และอาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมาย หรือ
แนวทางการอนุญาตของไทยต่อไป 

 จีน ระงับน าเข้าแซลมอนยุโรป หลังพบความเสี่ยงของเชื้อโควิดสัมพันธ์กับการจ าหน่ายแซลมอน จากข่าวการระบาดระลอก
ใหม่ของ COVID19 ในประเทศจีน แล้วมีการพบเชื้อไวรัสก่อโรคอยู่บนเขียงแล่ปลาแซลมอนน าเข้า ประกอบกับผลยืนยันการตรวจพบว่าไวรัส
ที่ระบาดในระลอกใหม่นี้เป็นสายพันธุ์ยุโรป ท าให้ผู้ค้า ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐในจีนตื่นตัวต่อข้อมูลการแพร่ระบาดของเช้ือครั้ งนี้เป็น
อย่างมาก ล่าสุดผู้ค้าปลาแซลมอนรายใหญ่ในนอร์เวย์ และสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าจีนได้ระงับการน าเข้าปลาแซลมอนจากต้นทางดังกล่าว
แล้ว และผู้ค้าในจีนเองก็เก็บปลาแซลมอนน าเข้าจากยุโรปลงจากการจัดจ าหน่ายแล้วเช่นกัน เบื้องต้นผู้เช่ียวชาญทุกฝ่ายยังเห็นตรงกันว่า
ปลาแซลมอนไม่ใช่พาหะน าโรค COVID19 โดยทางจีนก าลังตรวจสอบท่ีมาของเช้ือที่ระบาดในระลอกใหม่นี้ ซึ่งมีความน่าจะเป็นได้หลายแบบ
เพราะการแพร่ระบาดเกิดในตลาดขนาดใหญ่ที่มีผู้คน และสินค้าจ านวนมากขณะที่ผู้ค้าในยุโรปยืนยันว่ามีการตรวจคัดกรองพนักงานในโรงงาน
ปลาแซลมอนแล้วไม่พบการติดเช้ือ ทั้งนี้หากพบว่าเป็นการติดเช้ือผ่านการปนเปื้อนบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ในกรณีนี้จริงจะเป็นกรณีแรกๆ ที่
พบเชื้อติดต่อในลักษณะดังกล่าวได้ และอาจท าให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารขึ้นอีก เพราะที่ผ่านมายังไม่มี
รายงานการติดเช้ือ COVID19 ผ่านสินค้าอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์มาก่อน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจไม่กระทบต่อตลาดปลาแซลมอนของ
โลกมากนัก เพราะจีนเป็นผู้น าเข้าแซลมอนท่ีมีสัดส่วนการน าเข้าเพียงประมาณ 5% ของตลาดแซลมอนโลกเท่านั้น 

 เยอรมนี พบสารพิษปลอมปนในเครื่องด่ืมบรรจุขวด เครื่องดื่มบรรจุขวดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมบริโภคโดยท่ัวไป 
เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และรสชาติให้เลือกหลากหลาย แต่การบริโภคโดยความคุ้นชิน และไม่ได้พิจารณาความผิดปกติของสินค้าอย่าง
รอบคอบ อาจมีโอกาสได้รับอันตรายจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือถูกปลอมปนโดยจงใจ ล่าสุดรายงานจากประเทศเยอรมันนีพบผู้บริโภค
ได้รับสารพิษจากเครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีการปลอมปน 3 รายด้วยกัน โดยผู้บริโภคที่ได้รับสารพิษซื้อเครื่องดื่มมาจากตลาดค้าอาหารสองแห่ง
ต่างเครือกันในบริเวณตะวันตกของนครมิวนิค ซึ่งผู้ได้รับสารพิษมีอาการหนักถึงขั้นต้องน าส่งโรงพยาบาลหลังบริโภคไปเพียงไม่มาก  และพบ
ความผิดปกติด้านกลิ่น และรสชาติ จึงคาดว่ามีการปลอมปนสารพิษรุนแรงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางต ารวจได้ตรวจสอบแล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่ช่ือ
สารพิษดังกล่าว ทั้งนี้ยังพบสินค้าปลอมปนอีกเป็นจ านวน 1 ขวด และได้เก็บออกจากช้ันวางแล้ว ขณะนี้ต ารวจก าลังสอบสวนผู้กระท า และหา
มูลเหตุต่อไป 
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 หน่วยงานสหรัฐฯ ผนึกก าลัง ยับยั้งโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก  ช่วงปีที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีกเป็น
จ านวนมาก และรวดเร็วทั่วรัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริกา ท าให้หน่วยงานควบคุมโรคสัตว์ทั้งระดับรัฐบาลกลาง และระดับมลรัฐต้องเข้า
ร่วมมือกันด าเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจนส าเรจ็ ไม่พบการติดเชื้อเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา จึงมีการถ่ายโอน
พันธกิจในการควบคุมดูแลโรคระบาดนี้ลงสู่หน่วยงานระดับมลรัฐเท่านั้น แต่ยังคงมาตรการป้องกันโรคระบาดต่อไปโดยการให้ความรู้ และ
ฝึกอบรมผู้เลี้ยง และปฏิบัติงานใกล้ชิดสัตว์ปีก ตลอดจนผู้ค้าสัตว์ และอาหารสัตว์ให้ด าเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรค 
ทั้งนี้โรคดังกล่าว มักไม่ติดผ่านการบริโภคผลิตภัณฑ์สตัว์ปีกท่ีปรุงสุก แต่อาจติดในผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดสัตว์ปีกได้ โรคนิวคาสเซิลสายพันธ์ุรุนแรง 
(Virulent Newcastle Disease) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ติดในสัตว์ปีกต่างๆ ทั้งนกท่ีอาศัยในธรรมชาติ หรือนก เป็ด ห่าน และไก่ ที่มนุษย์
เลี้ยง ทั้งในฟาร์มรายย่อย และรายใหญ่ สร้างความเสียหายได้หลายระดับ ตั้งแต่ไม่แสดงอาการ ไปจนถึงท าให้สัตว์ตายจ านวนมากอยา่งรวดเรว็ 

 หลายฝ่ายกังวลจีนอาจตรวจ COVID19 ในสินค้าน าเข้าหลังพบการระบาดใหม่ของ COVID19 ในปักกิ่ง สัมพันธ์กับตลาดค้า
เน้ือแซลมอนสด ทางองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้เผยแพร่ข้อมูล และย้ าเตือนว่าไม่เคยมีหลักฐานยืนยันการติดเช้ือไวรัสโควิด
จากอาหารหรือบรรจุภัณฑ์มาก่อน นอกจากนั้นทางสหรัฐฯ ยังมีการตรวจสอบควบคุมระบบมาตรฐานความปลอดภัย และสุขาภิบาลอาหารใน
กระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ในอีกด้านหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรม และพาณิชย์ของเวียดนามเองก็กังวลต่อท่าทีของจีนเช่นกัน ได้สื่อสารถึง
ผู้ค้าเวียดนามให้ระมัดระวังการส่งสินค้าเกษตร และอาหารเข้าสู่ประเทศจีนผ่านพรมแดนต่างๆ โดยแนะน าให้ผู้ประกอบการเวียดนามติดต่อ
ประสานงานกับคู่ค้าในจีนอย่างใกล้ชิด และปรับขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให้ตรงตามกฎระเบียบของจีน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบ
สินค้าจากการกักกันหรือปฏิเสธการน าเข้า โดยสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ และประมง อาจถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ แต่ผู้ค้าเวียดนามก็เพิ่มความ
ระมัดระวังไปยังสินค้าประเภทอื่นๆ อย่างพืช เช่น แก้วมังกร ซึ่งเป็นผลผลิตส าคัญด้วย ทางด้านฮ่องกง ก็มีการตรวจสอบปลาแซลมอนน าเข้า
จากหลายแหล่ง แต่ไม่พบเช้ือ COVID19 แต่อย่างใด ผู้ประกอบการไทยที่ด าเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารไปยังประเทศจีนเองก็
ควรระมัดระวังถึงสุขอนามัยของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนติดตามมาตรการของจีนอย่างใกล้ชิด เพราะหากมีการเพิ่มบังคับตรวจไวรัส  
COVID19 ในสินค้าขึ้น อาจเป็นภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ หรือส่งผลกระทบต่อมาตรการการส่งออก โดยเฉพาะสินค้าสดที่เน่าเสียง่าย 

 เวียดนามผวา ASF หลังกลับมาระบาดอีกครั้งหลายพ้ืนที่ พบรายงานข่าวจากประเทศเวียดนามว่ามีการระบาดครั้งใหม่ของโรค 
ASF อีกครั้งหนึ่ง โดยการแพร่ระบาดเกิดในพ้ืนท่ีต่างๆ รวม 155 คอมมูน ในฮานอย และอีก 19 จังหวัดของประเทศ ส่งผลให้ต้องท าลายสุกร
ไปแล้วกว่า 4,000 ตัว หลังพบการระบาด และต้องติดตามการระบาดต่อไปอีกจนกว่าจะไม่พบการระบาดแล้วอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้
เวียดนามพบการระบาดของโรคดังกล่าวครั้งแรกเมื่อปี 2019 ในพื้นที่ 63 เมือง และต้องท าลายสุกรไปกว่า 6 ,000,000 ตัว หรือคิดเป็น 
20% ของสุกรในประเทศ ส าหรับการระบาดใหม่ครั้งนี้ทางกระทรวงเกษตร และพัฒนาชนบทของเวียดนามชี้ว่าเกิดจากการซื้อพันธุ์สุกรไม่ได้
มาตรฐานสุขอนามัยสัตว์มาเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อย น ามาเลี้ยงอย่างไม่ถูกหลักสุขอนามัย แล้วจ าหน่ายสุกรป่วยโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ทราบ ตลอดจนปัญหาการมีบุคลากรควบคุมดูแลด้านปศุสัตว์ที่ไม่เพียงพอ การระบาดในเวียดนามครั้งนี้นับได้ว่าเป็นอีกครั้งที่เกิดขึ้นใกล้
ประเทศไทย และถือเป็นความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมสุกรในประเทศไทย แม้ว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในไทยจะเข้มแข็ง  และเข้มงวดในการดูแล
ป้องกันการระบาดไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยไดเ้ป็นอย่างดีมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ควรประมาท และควรรักษาระดับการเฝ้าระวังให้ดีต่อไป เกษตรกร
ไทยไม่ควรซื้อพันธุ์สุกรจากแหล่งที่ไม่มีที่มาชัดเจน แล้วต้องดูแลจัดการฟาร์มตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด 

 เทรนด์ผู้ประกอบการสหรัฐฯ เตรียมเลิกใช้ Ractopamine สาร Ractopamine เป็นสารในกลุ่มเบตาอะโกนิสต์ ซึ่งผ่านการ
รับรองความปลอดภัย และใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา โดยผสมลงในอาหารสุกรเพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อแดง เนื่องจากมีผลต่อการเพิ่ม
สัดส่วน และความเข้มสีของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ ท้ังยังลดปริมาณไขมันได้ แต่ด้วยสารดังกล่าวมีมาตรการห้ามใช้ในหลายประเทศผู้น าเข้าสุกรที่
ส าคัญ ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาจึงปรับตัวเลิกใช้สารดังกล่าวเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออก แนวโน้มในการเลิกใช้สารแรคโตพามีนเริ่มต้น
โดยบริษัทผู้บรรจุเนื้อสุกรรายใหญ่เพื่อส่งขาย (Major Packer) เกือบท้ังหมดได้ยกเลิกการใช้สารดังกล่าวในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา 
จึงท าให้ผู้เลี้ยงสุกรต้องปรับตัวเลิกใช้สารดังกล่าวในกระบวนการผลิตตามความต้องการของตลาดด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ ใน
กระบวนการผลิตทดแทนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่อนุญาตให้ใช้ Ractopamine 
และสารในกลุ่มเบตาอะโกนิสต์ หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่าสารเร่งเนื้อแดง ความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาข้างต้นอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
ของสหรัฐฯ สามารถแข่งขันในตลาดที่ไม่ยอมรับสุกรที่ใช้สารแรคโตพามีนได้มากขึ้น รวมทั้งอาจชิงส่วนแบ่งการตลาดเนื้อสุกรของไทยบางส่วน 
ทั้งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาน าเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกา ผู้ประกอบการไทยจึงควรเตรียมพร้อมรับมือ และปรับตัวให้สามารถแข่งขัน
ได้ในสถานการณ์ที่อาจมีความท้าทายยิ่งขึ้น 
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 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนก ดังต่อไปน้ี 
เอเชีย O อินเดีย พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 8,476 ตัว ป่วย 41 ตัว (0.48%) 
 O จีน (ไทเป) พบการติดเช้ือ H5N5 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 24,103 ตัว ป่วย 55 ตัว (0.23%) 
ยุโรป O ฮังการี พบการติดเช้ือ H5N8 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 173,956 ตัว 

O บัลแกเรีย พบการติดเช้ือ H5N8 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 78,943 ตัว ป่วย 68 ตัว (0.09%) 
O อิตาลี พบการติดเช้ือ H5N3 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 132 ตัว ป่วย 4 ตัว (3.03%) 
O อิตาลี พบการติดเช้ือ H7N1 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 14,300 ตัว ป่วย 14,300 ตัว (100.00%) 

 
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศชะลอการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรไทย ซ่ึงสัตว์ปีก จ าพวกนก ไก่ 

เป็ด ห่าน น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว เป็นเวลา 90 วัน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
- ประเทศบัลแกเรีย และโปแลนด์ นับตั้งแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 9 กันยายน 2563 
- ประเทศฮังการี และสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 
- ประเทศอินเดีย, ไต้หวัน และจีน นับตั้งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
- ประเทศยูเครน นับตั้งแต่วันท่ี 30 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
- ประเทศเยอรมันนี, แอฟริกาใต้ และเวียดนาม นับตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
 

 OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบท่ีส าคัญ (Disease Information ; report date) ดังต่อไปน้ี 
O พบการติดเชื้อ African swine fever (ASF) ในสุกรที่ประเทศจีน, พม่า, เกาหล,ี ฟิลิปปินส์, โรมาเนีย, เบลเยี่ยม, โปแลนด์, ฮังการี, รัสเซีย, 
ยูเครน, แอฟริกาใต้, ลัตเวีย, ไนจีเรีย, โกตดิวัวร ์และมอลโดวา 
O พบการติดเชื้อ Classical swine fever (CSF) ในสุกรที่ประเทศญี่ปุ่น และบราซิล 
O พบการติดเชื้อ Foot and mouth disease (FMD) ในสุกร, วัว, แพะ, แกะ ท่ีประเทศจีน, ลิเบีย, แอลจีเรีย และแอฟริกาใต้ 
 

 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศชะลอการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรไทย ซ่ึงสุกร หมูป่า หรือซากสกุร 
ซากหมูป่า เป็นเวลา 90 วัน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
- ประเทศบัลแกเรีย, อินโดนีเซีย, จีน, เกาหลี, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม นับตั้งแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 9 กันยายน 2563 
- ประเทศพม่า, ฮังการี, เบลเยี่ยม และโปแลนด์ นับตั้งแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 
- ประเทศกัมพูชา และลาว นับตั้งแต่วันท่ี 3 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
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 นักวิทย์เตือนโลกก าลังอยู่ในช่วงการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 เหตุกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ท าหลายสายพันธุ์สูญพันธุ์อย่างรวดเร็ว 
วารสารวิทยาศาสตร์ Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ระบุว่าอัตราการสูญพันธ์ุได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 2001 - 
2014 โดยโลกท่ีเราอยู่อาศยัไดสู้ญเสียสิ่งมีชีวิตไปแล้ว 173 สายพันธ์ุ สัตว์มีกระดูกสันหลงัมากกว่า 400 สายพันธ์ุได้สูญหายไปจากโลกนี้ ซึ่ง
จ านวนที่มากขนาดนี้ หากเกิดจากสาเหตุด้านวิวัฒนาการทางธรรรมชาติ ต้องใช้ระยะเวลานานหลายพันปี จนไปถึงหมื่นปีทีเดียวกว่ามันจะ
หายไป ในอดีตที่ผ่านมา โลกของเราได้เกิดการสูญพันธ์ุครั้งใหญ่ไปแล้วทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะท าลายสิ่งมีชีวิตมากถึง 70% - 95% 
ของสายพันธุ์ ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ การสูญพันธุ์ครั้งยิ่งใหญ่ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 66 ล้านปีที่แล้ว มันคื อการสูญพันธุ์ที่ท าให้ไดโนเสาร์สูญ
หายไปนั่นเอง มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การระเบิดของภูเขาไฟ หรือการชนกันของดาวเคราะห์ แต่การสูญพันธุ์
ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่ 6 ท่ีเราก าลังเผชิญกันอยู่นีเ้กิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การท าลายป่า ล่าสัตว์ และการใช้สารเคมีต่างๆ เป็นต้น 

 สหราชอาณาจักร ผลิตไฟฟ้าโดยไร้ถ่านหิน 1 เดือนเต็ม เป็นครั้งแรกในรอบ 138 ปี อากาศแจ่มใส ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ และ
กังหันลมได้มาก ประกอบกับความต้องการไฟฟ้าที่ลดลงช่วงล็อกดาวน์ COVID19 ส่งผลมลพิษลดฮวบ นับตั้งแต่เดือนเมษายน ระบบ
ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร ด าเนินโดยปราศจากพลังงานถ่านหินกว่า 54 วันติดต่อกัน ซึ่งช่วยให้ความเข้มข้นของคาร์บอนจากการผลิตไฟฟ้า
ลดลงต่ าจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด จากที่เคยบันทึกไว้ 143 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์/กิโลวัตต์ -ช่ัวโมง เหลือเพียง 46 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์/
กิโลวัตต์-ช่ัวโมง ในวันท่ีต่ าสุด การลดลงของการใช้พลังงานถ่านหินเป็นไปไดว้่าเกิดขึ้น เพราะความต้องการใช้พลังงานลดน้อยลงในช่วงของการ
ล็อคดาวน์ ฝ่ายจัดการพลังงานของ National Grid คาดว่าจะลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 500 ล้านปอนด์ในช่วงฤดูร้อนนี้ เพื่อการท าฟาร์ม
พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป้าหมายหลักของพวกเขาคือ การลดการผลิตคาร์บอนให้เป็นศูนย์ให้ได้ก่อนปี 2050 

 งานวิจัยไนจีเรีย ชี้โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้มาตรฐานส่งความเสี่ยงต่อผู้บริโภค และชุมชนรอบข้าง การฆ่า และช าแหละสัตว์เพื่อเป็น
อาหารเป็นกิจกรรมการผลิตที่สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ชุมชนรอบข้าง สภาพแวดล้อม และผู้บริโภค ในประเทศ
พัฒนาแล้วโดยทั่วไปจึงมีกฎระเบียบตา่งๆ ก าหนดควบคุมดูแลไว้ เพื่อจ ากัดผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด แต่การควบคุมดูแลเหลา่นี้อาจ
ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอในหลายประเทศ ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกายังอยู่ในระหว่างการพัฒนา กิจกรรมการประกอบการในด้านต่างๆ 
จึงอาจยังไม่มีกฎระเบียบควบคุม และระบบมาตรฐานอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการฆ่า และช าแหละสัตว์ด้วย ซึ่งผลการส ารวจภายใต้งานวิจัย
จากประเทศไนจีเรียพบว่าโรงฆ่าสัตว์ในไนจีเรียยังมีการปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสม ผิดหลักมาตรฐาน และสุขลักษณะหลายประการ ท้ังการ
วางเนื้อสัตว์ และส่วนที่ช าแหละออกมาแล้วปะปนกันบนพื้น ล้าง และปล่อยน้ าเสียที่ปนไปด้วยเลือด และสิ่งปฏิกูลในทางเดินอาหารของสัตว์
ลงในแหล่งน้ าธรรมชาติ แล้วล้างเนื้อสัตว์ในน้ าจากแหล่งเดียวกัน ซึ่งท าให้เช้ือก่อโรคสามารถปนเปื้อน  และก่ออันตรายให้กับผู้บริโภคได้ 
นอกจากน้ันการปล่อยของเสียจากกระบวนการลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติยังท าให้เช้ือโรคแพร่ไปในชุมชนแวดล้อม และธรรมชาติได้อีกเป็นวงกว้าง 

 นักวิจัยแอฟริกาใต้ พบโนนิลฟีนอลส่งผลต่อพืชผัก สารโนนิลฟีนอล (Nonylphenol) เป็นสารเคมีที่คิดค้นข้ึนเมื่อทศวรรษ 1940 
และใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเป็นสารลดแรงตึงผิว เช่น สีย้อมผ้าในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และน้ ายาท าความสะอาดต่างๆ 
รวมถึงในเคมีเกษตรเพื่อช่วยในการกระจาย และเกาะผิวใบพืชด้วย แต่มีรายงานว่าสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต จึงมีการควบคุมการใช้
ในหลายประเทศ ผลการวิจัยจากประเทศแอฟริกาใต้พบการได้รบัโนนิลฟีนอลความเข้มข้นสงูส่งผลให้ขนาดของต้นผักกาดลดลงอย่างเห็นไดชั้ด 
นอกจากนั้นยังมีรายงานการวิจัยอีกหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่าสารดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ลดการเจริญเติบโต และสืบพันธุ์ของสัตว์น้ า 
จนถึงก่อการกลายพันธุ์ในสัตว์น้ า ทั้งนี้สารดังกล่าวมักไม่สลายตัวในธรรมชาติได้ง่าย และมีการสะสมเพิ่มสูงขึ้นในห่วงโซ่อาหารได้อีก ด้วย 
คณะผู้วิจัยจึงเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้สารดังกล่าวก าหนดมาตรฐาน และแนวทางการใช้อย่างชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้ง
ประชาชนก็ต้องตระหนักถึง และเฝ้าระวังการปนเปื้อนของโนนิลฟีนอลในสิ่งแวดล้อม และอาหารด้วย 

 อาณาจักรป่าชายเลนจีน แตะ 1.8 แสนไร่ ขยายต่อเน่ือง ช่วยปกป้องชายฝ่ังจากพายุ คลื่น ดูดซับคาร์บอน เป็นแหล่งอนุบาล
ปลา ภาครัฐใช้กฎเข้มเพ่ือปกป้อง ฟ้ืนฟู กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนระบุว่าป่าชายเลนของจีนเติบโตขึ้น 7,000 เฮกตาร์ (ราว 
4.38 หมื่นไร่) ตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศท่ีมีป่าชายเลนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันพ้ืนท่ีชุ่มน้ าป่าชายเลนในจีนราวร้อยละ 55 อยู่
ภายใต้ความคุ้มครองของรัฐ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 25 อันเป็นค่าเฉลี่ยโลก โดยป่าชายเลนท่ัวโลกหดหายไปเกือบร้อยละ 35 มีอัตราการลดลงราย
ปีระหว่างร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เสริมว่าจีนได้บังคับใช้กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อปกป้องป่าชาย
เลน ขณะเดียวกันยังเพิ่มพูนความพยายามฟื้นฟูผืนป่าให้เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วย เนื่องจากป่าชายเลนมีความส าคัญต่อระบบนิเวศน์ของประเทศเป็น
อยา่งยิ่ง ทั้งปกป้องแนวชายฝั่งจากพายุที่ทวีความรุนแรง น้ าทะเลที่เพ่ิมระดับ และสึนามิ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ท าให้โลกร้อนข้ึนจาก
ช้ันบรรยากาศ รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลลูกปลา สนับสนุนสรรพชีวิตริมชายฝั่งทะเล 
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