
 

 

 

 

 

 

  

 จีน พบผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจประมงติดเชื้อ COVID-19 จีนรายงานว่าพบผู้ปฏิบัติงานรายหนึ่งของบริษัทแปรรูปสินค้าประมงใน
นครต้าเหลียนติดเช้ือ COVID-19 โดยข้อมูลระบุว่าผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวพักอาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีประวัติเดินทางออกจากเมือง หรือเข้าไปยัง
พื้นที่เสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ตลอดจนไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ได้รับการยืนยันว่าติดเช้ือมาก่อน หรือผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ขณะนี้มี
อาการคงที่ และเข้ารับการรักษาในพื้นที่แยกของโรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้รายงานระบุว่าบริษัทที่พนักงานรายนี้ท างานประกอบกิจการแปรรูป
สินค้าประมงโดยใช้วัตถุดิบทั้งในประเทศ และน าเข้า จากรายงานข่าวข้างต้น ผู้เช่ียวชาญด้านระบาดวิทยาของจีนได้ให้ความเห็นผ่านสื่อ
สาธารณะเช่ือมโยงกรณีนี้กับการระบาดระลอกใหม่ในปักกิ่ง และอู่ฮั่น ว่าเกิดในสภาพแวดล้อมที่เย็น และมีความชื้นสูงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ยังไม่
พบรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อเพิ่มเติม  

 ธุรกิจอาหารเวียดนามเตรียมแผนรับโควิดระลอกใหม่ สถานการณ์ COVID-19 ในเวียดนามก าลังกลับมาตึงเครียดอีกครั้งจากการ
ระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ มีจ านวนผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ประกอบการอาหาร และเครื่องดื่มใน
เวียดนามเป็นอย่างมาก จากการแพร่ระบาดรอบแรกช่วงต้นปี 2563 รัฐบาลเวียดนามได้ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด โดย
กิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่มเป็นธุรกิจกลุ่มแรกๆ ที่ถูกสั่งปิด และภาครัฐบังคับให้ปิดภายในวันเดียวหลังการประกาศมาตรการ ท าให้ธุรกิจ
ไม่ทันได้ปรับตัว และได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการครั้งนั้น จนปรากฏข้อมูลสถิติว่าช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ผลประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มเฉลี่ยทั้งเวียดนามลดลง 16.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ผลกระทบเกิดขึ้นหนักกว่าในเมืองใหญ่ๆ เช่น
นครโฮจิมินห์ ที่ผลประกอบการลดลงถึง 45.1% โดยผลประกอบการของหลายๆ กิจการพึ่งเริ่มฟื้นตัว ก็มาเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้
ขึ้น ผู้ประกอบการเห็นตรงกันว่าจะต้องเตรียมแผนรับมือ เช่น การปรับไปขายทางออนไลน์มากขึ้น พร้อมกับพยายามลดต้นทุน ปลดพนักงาน
พาร์ทไทม์ ลดเวลาท างานพนักงานประจ า ตลอดจนเจรจาขอลดค่าเช่า ท้ังยังเรียกร้องให้ภาครัฐให้เวลาปรับตัวหากจ าเป็นต้องมีการปิด
ด าเนินการครั้งใหม่ 

 EU นานาชาติร่วมหาทางสู้พยาธิในเอเซีย รายงานการประชุมร่วมระหว่างองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ในหัวข้อ “การประชุมเพื่อผลักดันการควบคุม และป้องกันโรคพยาธิที่ติดต่อสู่
คนจากอาหารซึ่งถูกละเลยในบางประเทศเอเซีย” ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว เผยให้เห็นข้อมูลการแพร่ระบาดของพยาธิก่อโรคใน
อาหารที่ส าคัญ โดยเฉพาะพยาธิใบไม้ และพยาธิตัวตืด ซึ่งมีการกระจายตัวขึ้นอยู่กับพื้นท่ี เช่นในกัมพูชาพบว่ามีประชากรกว่าร้อยละ 10 ของ
ประเทศที่มีพยาธิใบไม้ตับเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (Opisthorchis viverrini) ส่วนในประเทศไทยพบการลดลงของการติดพยาธิใบไม้ตับใน
ประชากรจากประมาณ 10% ในปี 2544 เหลือต่ ากว่า 6% ในปี 2557 ส่วนการติดพยาธิตัวตืดอยู่ที่อัตราต่ ากว่า 1% มาตั้งแต่ปี 2544 
ทั้งนี้พบว่าสาเหตุของการติดพยาธิส่วนใหญ่ของหลายๆ ประเทศ เกิดจากพฤติกรรมการกินเนื้อสัตว์ และปลาที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุก ประกอบ
กับสุขอนามัยที่ไม่ดีในขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ และผลิตเนื้อสัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหา จึงเป็นการพัฒนาระบบคุณภาพของการผลิต และให้
ความรู้แก่ประชากรในการเพิ่มสุขอนามัยในการบริโภค และประเทศต่างๆ ยังต้องตั้งเป้าหมาย และวางแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

 กรมอนามัยเตือนเกษตรกร ท าไร-่ท าสวน-สัมผัสดินหน้าฝน อาจเสี่ยงปนเป้ือนเชื้อโรคท่ีมาของ 'โรคไข้ดิน' นพ.ดนัย ธีวันดา รอง
อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีฝนตกหนักท าให้มีท่วมขังในหลายพื้นท่ี ทั้งนี้โดยทั่วไปน้ าผิวดินมักปนเปื้อน
เช้ือโรค โลหะหนัก และสารเคมี อาจเป็นแหล่งรวมเช้ือโรคที่ท าให้มีโอกาสติดเช้ือได้ โดยกลุ่มเกษตรกรที่ท าไร่ ท าสวน ที่ต้องขุดดิน ถือเป็น
กลุ่มเสี่ยง 'โรคเมลิออยโดสิส' หรือ โรคไข้ดิน ซึ่งเกิดจากการติดเช้ือแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในดิน โคลนพุ น้ าไม่สะอาด สาเหตุที่ท าให้ติดเช้ือไข้ดิน 
จะมีอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยไม่จ าเป็นต้องมีรอยแผล หรือรอยถลอก ติดเชื้อในปอดโดยการส าลักน้ า หรือหายใจเอาฝุ่นดิน หรือลมฝนเข้าสู่
ปอด และจากการสัมผัสเช้ือในดิน หรือน้ า รวมท้ังการกินอาหาร หรือดื่มน้ าท่ีมีเช้ือปนเปื้อน และผ่านทางการหายใจ ส าหรับอาการเบื้องต้น 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้สูง มีอาการคล้ายปอดอักเสบติดเชื้อ โดยจะมีอาการทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง มีอาการไข้ ไอ เนื่องจากติดเชื้อในปอด 
มีอาการอักเสบ หรือเป็นฝีที่ผิวหนัง และมีไข้สูง ดังนั้น เกษตรกรจึงควรระวัง และป้องกันตนเองด้วยการลดการสัมผัสดิน โคลนพุ และน้ าท่ีไม่
สะอาด หรือปนเปื้อนเชื้อโรค แต่หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องสัมผัสควรมีการสวมถุงมือยาง รองเท้าบูท และเมื่อเสร็จจากการท างานแล้วควรรบี
อาบน้ าท าความสะอาดร่างกายให้สะอาดทันทีเพ่ือลดความเสี่ยงโรค 

 
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) รายงานโรคระบาดในมนุษย์ที่ส าคัญ ได้แก ่
o Yellow fever ที่ประเทศฝรั่งเศส (1 ส.ค.63) 
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 เดนมาร์ก พบผู้ป่วยจากสารพิษในถั่วแดง ถั่วชนิดต่างๆ เป็นพืชอาหารที่ส าคัญ และบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาแต่อดีต ซึ่งมี
กระบวนการเตรียมถั่วก่อนการบริโภคที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น เพื่อก าจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในถั่วแต่ละชนิด เช่น ในถั่วแดง ที่มี
สารพิษจ าพวกเลคตินชนิดไฟโตฮีมักกลูตินินในเมล็ดดิบ ซึ่งสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดอาการผิดปกติได้แม้จะบริโภคในปริมาณน้อย โดยส่วน
ใหญ่จะท าให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และท้องเสีย แต่มักไม่รุนแรงถึงระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ล่าสุดเกิดเหตุพบผู้ป่วย
จ านวน 45 คนในกรุงโคเปนเฮเกน จากการรับประทานถ่ัวแดงในสลัดจากผู้บริการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันรายหนึ่ง และยังพบว่ามีกลุ่มผู้ป่วย
ถึง 24 ราย ที่บริโภคอาหารในวันเดียวกัน การสอบสวนต่อไปพบว่าถั่วแดงเหล่านั้นเป็นผลิตภัณฑ์น าเข้าจากตุรกี ผ่านทางสวีเดนเข้าสู่
เดนมาร์ก โดยสาเหตุส าคัญของปัญหาเกิดจากฉลากผลิตภัณฑด์ังกล่าวไม่ได้ระบุระดับการปรุงสุก หรือค าแนะน าให้ปรุงก่อนบริโภคที่เป็นภาษา
ของประเทศปลายทาง ท าให้ผู้เตรียมไม่ได้ต้มถั่วเป็นระยะเวลาพอจะก าจัดสารพิษก่อนเสิร์ฟผู้บริโภค สารพิษในถั่วแดงสามารถก าจัดอย่าง
เหมาะสมได้โดยการให้ความร้อนสูงระดับ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติผู้บริโภคในประเทศไทยมักชอบเนื้อสัมผัส
ที่นุ่มของถั่วต้ม หรือบริโภคในรูปถั่วตุ๋นจนเละ หรือถั่วกวน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องมความกังวลต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้มากนัก 

 นักวิชาการชี้ UK-EU ก าหนดปริมาณที่แนะน าต่อวันวิตามิน D ไม่ตรงกัน การก าหนดปริมาณที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน และ
กฎระเบียบที่บังคับการแสดงฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์อาหาร ถือเป็นมาตรการช่วยส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 
เพราะแม้สารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินหลายๆ ชนิด ก็อาจเป็นพิษต่อร่างกายได้หากได้รับเกินพอดี วิตามินดีเป็นหนึ่งในวิตามินที่
จ าเป็นต่อร่างกาย มีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกระดูก รวมไปถึงสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งแหล่ง
อาหารส าคัญที่ให้วิตามินดี คือ ไข่แดง เนื้อสัตว์ และปลาที่มีไขมัน ในทางกลับกันวิตามินดีก็สามารถสะสมในร่างกายจนถึงระดับที่เป็นพิษได้ จึง
ต้องมีการก าหนดปริมาณที่แนะน าต่อวันไว้ แต่กฎระเบียบดังกล่าวไม่ตรงกันในสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป กล่าวคือ สหราชอาณาจักร
ก าหนดที่ 10 ไมโครกรัมต่อวัน ในขณะที่สหภาพยุโรปก าหนดที่ 5 ไมโครกรัมต่อวัน ท าให้ “ร้อยละของปริมาณที่แนะน าให้บริโภคต่อวัน” 
กลายเป็นนิยามที่สร้างความสับสนระหว่างผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป ซึ่งผู้ผลิตจ าเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลทั้งด้านกฎหมาย 
วิชาการ และเทคนิคให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนด าเนินการผลิต และจัดจ าหน่าย 

 สภานิวยอร์ก ผ่านร่างกฎหมายแบน PFAS สารกลุ่ม per- และ polyfluoroalkyl หรือ PFAS เป็นสารสังเคราะห์ที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950 มีคุณสมบัติท าให้พ้ืนผิวไม่ซับน้ า จึงมีการประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้หลายๆ อย่าง เช่น
ผ้าม่าน และพรม นอกจากน้ันยังใช้กับบรรจุภัณฑ์อาหาร และภาชนะกันติดด้วย แต่ผลการศึกษาระบุว่าสารดังกล่าวส่งผลเสียต่อร่างกายหลาย
ประการ เช่น ก่อมะเร็ง และลดภูมิคุ้มกัน นอกจากน้ันยังปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเช่นดิน และน้ าได้ ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างถึง 95% มี
สารกลุ่มนี้อยู่ในร่างกาย จึงน ามาสู่ความเคลื่อนไหวในการลด และยกเลิกการใช้สารเหล่านี้ในหลายท้องที่ ล่าสุดในสหรัฐอเมริกา สภารัฐ
นิวยอร์กได้ลงคะแนนผ่านร่างกฎหมายห้ามการแพร่กระจาย จ าหน่าย จ่าย แจก อาหารทุกชนิดที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของสาร
กลุ่ม PFAS โดยหลังจากผู้ว่าการรัฐลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลให้กฎหมายมีการบังคับใช้ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้น
ไป และท าให้นิวยอร์กเป็นรัฐที่ 3 ในสหรัฐอเมริกาที่ออกกฎหมายห้ามการใช้งานสารดังกล่าว หลังจากรัฐวอชิงตัน และรัฐเมน ได้ออกกฎหมาย
ลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้ ความเคลื่อนไหวนี้เกิดจากความตื่นตัวต่อปัญหาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมบนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้ประกอบการที่ใช้วัสดุอุปกรณ ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอาจต้องพิจารณาการใช้งานเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการไปสู่ทางท่ีเป็นมิตรกับสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท้ังยังอาจน ามาสู่กฎระเบียบข้อบังคับในประเทศต่างๆ ตามมาด้วย 

 จอร์แดน ป่วยอาหารเป็นพิษจาก Campylobacter หลายร้อยคน เกิดการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ มีผู้ติดเชื้อ
ต้องเข้าโรงพยาบาลถึง 826 ราย ในจ านวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักขั้นวิกฤต 4 ราย และผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ปี เสียชีวิต 1 ราย ท าให้กรณีนี้เป็น
วาระระดับชาติที่นายกรัฐมนตรีต้องมอบหมายให้รัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบเป็นกรณีเฉพาะ การตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อแคมไพโล
แบคเตอร์ (Campylobacter spp.) ซึ่งเป็นเช้ือก่อโรคอันตรายที่มีโอกาสติดได้มากจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างไม่ถูก
สุขลักษณะ แหล่งแพร่กระจายเช้ือในกรณีนี้เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่จ าหน่ายชาวาร์มา โดยพบว่าตู้เย็นของร้านไม่ท างานตามปกติ 
และพนักงานของร้านเตรียมสินค้านอกระบบความเย็น ทั้งยังฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหาร จึงท าให้เกิดการแพร่ระบาดของเช้ือ 
เบื้องต้นร้านอาหารดังกล่าวได้ถูกสั่งปิดด าเนินการไปแล้ว กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่น่าตระหนกอย่างยิ่งต่อการละเมิดสุขอนามัยในกระบวนการ
เตรียม และผลิตอาหาร แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการผลิตวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางที่ขาดการควบคุม และปฏิบัติทางสุขอนามัยที่ดีด้วยเช่นกัน 
ผู้ประกอบการขั้นต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องจึงควรรักษาความเข้มงวดในการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยในการผลิตวัตถุดิบและอาหาร เพื่อลดความ
เสี่ยงเช่นนี้ให้กับผู้บริโภค 
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 อังกฤษ เร่งเจรจาการค้าญี่ปุ่นรับ Brexit ผลจากการที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ท าให้ส
หราชอาณาจักรต้องเจรจาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศใหม่ โดยมีญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายเจรจาส าคัญ ที่เคยมีความ
ตกลงทางการค้ากับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งสหราชอาณาจักรได้ตั้งเป้าหมายบรรลุข้อตกลงการเจรจาภายในเดือนตุลาคม 2563 นี้ 
เพื่อให้ทันสิ้นสุดก าหนดระยะเปลี่ยนผ่านในเดือนธันวาคม เป้าหมายการเจรจาของสหราชอาณาจักรอยู่ที่การคงสิทธิพิเศษทางภาษี รวมทั้ง
โควตาน าเข้าส าหรับสินค้าเกษตร โดยยื่นเง่ือนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับสินค้ายานยนต์ให้แก่ญี่ปุ่นเป็นการแลกเปลี่ยน และนอกจากนี้
ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันในแนวทางของการเปิดเสรีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์  และข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการคุ้มครองผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องต้นญี่ปุ่นไม่มีข้อกังวลต่อข้อเรียกร้องของสหราชอาณาจักร แต่การยอมรับเงื่อนดังกล่าวอาจเปิดช่องให้สหรัฐฯ มา
ยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมจากกรอบความตกลงทวิภาคีระหว่างญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ท่ีจัดท าภายหลังสหรัฐอเมริกาออกจากความตกลง TPP 

 COVID-19 ท าตลาดขาดอุปสงค์ ฟาร์มเอธิโอเปียจ าใจฆ่าลูกไก่ทิ้งมหาศาล ความพยายามจ ากัดการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ในเอธิโอเปียส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโรงแรมให้มีการชะลอตัว ท าให้อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ป้อนให้กับอุตสาหกรรมนี้
ลดลงตามไปด้วย ข้อมูลจากหนึ่งในบริษัทผู้จ าหน่ายสัตว์ปีกรายใหญ่ที่สุดในกรุงอาดดิส อาบาบา เผยว่าบริษัทจ าเป็นต้องฆ่าลูกไก่เกือบ 
650,000 ตัว ไปในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีการท าลายไข่บางส่วนก่อนที่จะฟักเป็นตัว จึงอาจ
กล่าวได้ว่ามีการท าลายไก่ทั่วประเทศไปแล้วหลายล้านตัว การหยุดชะงักของการซื้อขายสินค้ามีผลกระทบอย่างกว้างขวาง รัฐมนตรีคลังของ
เอธิโอเปียได้ออกมาเตือนว่าประชาชนกว่า 15 ล้านคน อาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด เช่น 
พนักงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ที่เคยมีการจ้างงานในหลายพื้นที่ของประเทศก็ต้องหยุดงาน เพราะไม่ได้รับลูกไก่มาเลี้ยง เนื่องจากห่วงโซ่
อุปทานทั้งหมดมีการหยุดชะงัก 

 ฟิลิปปินส์ แบนสัตว์ปีกจากออสเตรเลีย หลังพบเชื้อไข้หวัดนก H7N7 ค าสั่งระงับการน าเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกบั
สัตว์ปีกจากออสเตรเลียครอบคลุมถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่ และน้ าเชื้อ หลังทางการออสเตรเลียมีการยืนยันว่าพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก
สายพันธุ์ H7N7 ในฟาร์มไก่ไข่ในรัฐวิกตอเรีย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกที่ส่งออกมาจากออสเตรเลีย ที่มีการรับรองก่อนวันที่ 6 
สิงหาคม ยังสามารถน าเข้าได้ตามปกติ รวมทั้งสัตว์ปีกที่ถูกเชือดหรือช าแหละในวันที่ 3 กรกฎาคม หรือก่อนหน้านั้นจะยังสามารถน าเข้าได้
เพราะนับเป็นเวลา 21 วันก่อนหน้าท่ีจะเกิดการระบาดของโรค  

 ฟิลิปปินส์ แบนไก่บราซิล หลังพบ COVID-19 ในเน้ือไก่ที่จีน กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ แถลงการณ์ว่า ฟิลิปปินส์ได้สั่งห้ามการ
น าเข้าเนื้อไก่จากบราซิลเป็นการช่ัวคราว อันเนื่องมาจากรายงานของจีนที่พบเช้ือ  COVID-19 ในเนื้อไก่จากบราซิล และเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของอาหารเพื่อควบคุมผู้ประกอบธุรกิจอาหาร และเพื่อปกป้องผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ ค าสั่งห้ามน าเข้าดังกล่าว
มีขึ้น หลังจากเจ้าหน้าที่ในเมืองเซินเจิ้นของจีนระบุว่า ปีกไก่น าเข้าที่พบเช้ือ COVID-19 ดังกล่าวมาจากโรงงานของบริษัทออโรรา (Aurora) 
ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสัตว์ปีก และเนื้อหมูรายใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของบราซิล อย่างไรก็ดี ฟิลิปปินส์ไม่ได้ระบุว่าค าสั่งห้ามน าเข้าดังกล่าวมีผลบังคับใช้
นานเพียงใด ขณะที่ฟิลิปปินส์น าเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากบราซิลราว 20% 

 ครึ่งปีแรก บราซิล ส่งออกไก่ฮาลาลกว่า 1 ล้านตัน สมาคมผู้ผลิตโปรตีนจากสัตว์แห่งประเทศบราซิล หรือ ABPA รายงานว่า 
บราซิลส่งออกไก่ฮาลาลให้ประเทศกลุ่มมุสลิมได้เกือบ 1 ล้านตัน ในครึ่งปีแรกนี้ หรือคิดเป็น 40% ของการส่งออกเนื้อไก่ทั้งหมด ซึ่งเฉพาะ
เดือนมิถุนายนเดือนเดียว มีการส่งออกถึง 152 ,123 ตัน มีประเทศผู้น าเข้าหลัก 3 อันดับแรก คือ ซาอุดิอาระเบีย 28 ,178 ตัน, สหรัฐ
อาหรับอิมิเรต 17,111 ตัน, และอียิป 13,378 ตัน ตามล าดับ ท าให้บราซิลกลายเป็นผู้น าด้านโปรตีนจากสัตว์แบบฮาลาล ทั้งในฐานะผู้ผลิต
และผู้ส่งออก ข้อมูลจากกระทรวงเศรษฐกิจแห่งบราซิล รายงานว่า ในปี 2562 บริษัทผู้ผลิตจากบราซิลได้ส่งออกเนื้อสัตว์ฮาลาล ท้ังเนื้อวัว
และเนื้อไก่รวมทั้งสิ้นกว่า 2.3 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าในปี 2563 จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 6% 

 ฟิลิปปินส์ สั่งฆ่าไก่ 39,000 ตัวสกัดไข้หวัดนก ส านักงานอุตสาหกรรมสัตว์ของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ออกแถลงการณ์ว่า ได้
ตรวจพบเช้ือไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 ในฟาร์มไก่ไข่ที่เมืองซานหลุยส์ ในจังหวัดปัมปังกา ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา และระบุว่า 
ทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพสัตว์ได้ใช้มาตรการควบคุมฉุกเฉินทันทีด้วยการก าจัดไก่ 38 ,701 ตัว และท าลายซากทั้งหมดหลัง
ได้รับรายงานยืนยันผลตรวจ จากการตรวจสอบเบื้องต้นของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์พบว่า เมืองซานหลุยส์ เป็นแหล่งนกอพยพซึ่งท าให้เกิด
การระบาดของโรคไข้หวัดนกในหลายประเทศ รวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย อย่างไรก็ดีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่า ไก่กระทง ซึ่งเป็นไก่ที่เลี้ยง
เพื่อบริโภคเนื้อเป็นหลัก ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในครั้งนี้ 
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 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนก ดังต่อไปน้ี 
เอเชีย O ออสเตรเลีย พบการติดเช้ือ H7N7 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 355,000 ตัว ป่วย 211,512 ตัว (59.58%) 

O ออสเตรเลีย พบการติดเช้ือ H7N6 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 8,753 ตัว ป่วย 2,000 ตัว (22.85%) 
O ออสเตรเลีย พบการติดเช้ือ H5N2 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 12,640 ตัว 
O รัสเซีย พบการติดเช้ือ H5 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 543 ตัว ป่วย 266 ตัว (48.99%) 
O ไทเป พบการติดเช้ือ H5N2 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 14,800 ตัว ป่วย 806 ตัว (5.45%) 
O ไทเป พบการติดเช้ือ H5N5 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 89,879 ตัว ป่วย 5,711 ตัว (6.35%) 
O เวียดนาม พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 1,040 ตัว ป่วย 500 ตัว (48.08%) 

แอฟริกา O แอฟริกาใต้ พบการติดเช้ือ H7 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 590 ตัว ป่วย 9 ตัว (1.53%) 
 

 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศชะลอการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรไทย ซ่ึงสัตว์ปีก จ าพวกนก ไก่ 
เป็ด ห่าน น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าว เป็นเวลา 90 วัน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
- ประเทศอินโดนีเซีย นับตั้งแต่วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
- ประเทศเยอรมันนี, แอฟริกาใต้ และเวียดนาม นับตั้งแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 23 ตุลาคม 2563  
- 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 
 

 OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบท่ีส าคัญ (Disease Information ; report date) ดังต่อไปน้ี 
O พบการติดเชื้อ African swine fever (ASF) ในสุกรที่ประเทศเกาหลี, บัลแกเรีย, ลาว, โรมาเนีย, ฮังการี, เบลเยี่ยม, รัสเซีย, ยูเครน, 
แซมเบีย, ลัตเวีย, ไนจีเรีย และมอลโดวา 
O พบการติดเชื้อ Classical swine fever (CSF) ในสุกรที่ประเทศญี่ปุ่น  
O พบการติดเชื้อ Foot and mouth disease (FMD) ในสุกร, วัว, แพะ, แกะ ท่ีประเทศแอฟริกาใต้, โมซัมบิก และมาลาว ี 
O พบการติดเชื้อ Anthrax ในวัว และแกะ ท่ีประเทศคีร์กีซสถาน และอิตาลี 
 

 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศชะลอการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรไทย ซ่ึงสุกร หมูป่า หรือซากสกุร 
ซากหมูป่า เป็นเวลา 90 วัน ที่มีแหล่งก าเนิดจาก 
- ประเทศกัมพูชา และลาว นับตั้งแต่วันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 23 ตุลาคม 2563 
- 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 
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 ออสเตรเลีย พัฒนาเทคนิคล้ ายุคป้องสินค้าประมง ออสเตรเลียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ ล้อมรอบด้วยมหาสมุทร มีแนวปะการัง
และจุดบรรจบของกระแสน้ าที่ท าให้อาหารสัตว์ทะเลอุดมสมบูรณ์ จึงท าให้สามารถจับสัตว์น้ าคุณภาพดีได้มากและเป็นที่นิยมในท้องตลาด จน
เกิดปัญหาการปลอมแปลงสินค้า น าสินค้าประมงจากแหล่งต่างประเทศที่ถูกกว่ามาแอบอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของออส เตรเลีย ท าให้
อุตสาหกรรมประมงของออสเตรเลียเสื่อมเสียช่ือเสียงและได้รับผลกระทบอย่างหนัก ผู้เกี่ยวข้องจึงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ อ งค์การ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งออสเตรเลียได้พัฒนาเทคนิคสร้างรอยพิมพ์เฉพาะตัวจากปฏิกริยาเรืองแสงจากรังสีเอก ซ์ (X-ray 
Fluorescence Fingerprints) ของสัตว์ทะเลที่เป็นสินค้าประมงของออสเตรเลียแต่ละชนิดขึ้น โดยใช้หลักความแตกต่างกันของชนิดและ
ปริมาณธาตุที่สะสมอยู่ในสัตว์ทะเลแต่ละพื้นที่ในการแยก เพราะธาตุแต่ละธาตุจะมีการเรืองแสงเมื่อได้รับรังสีเอกซ์แตกต่างกัน เมื่อตรวจสอบ
รูปแบบการเรืองแสงจะทราบถึงชนิดและปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตในต่างพื้นที่กันจะมีรูปแบบการเรืองแ สง
ต่างกันออกไป โดยต่อจากนี้คณะวิจัยจะเริ่มด าเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลของออสเตรเลียมาหารูปแบบการเรืองแสงไว้เพื่อใช้เป็นตัวอย่ าง
อ้างอิงเปรียบเทียบ 

 สตาร์ทอัปอเมริกันทุ่มพัฒนาโปรตีนให้รสหวานแทนน้ าตาล การบริโภคน้ าตาลมากเกินพอดีน ามาซึ่งปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน 
เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ในระยะที่ผ่านมาผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรมจึงแสวงหาสารให้ความหวานแทนน้ าตาลที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยแนวทางหนึ่งคือการหาจากแหล่งธรรมชาติ เช่นหญ้าหวาน และหล่อฮังก้วย ที่ก าลังได้รับความนิยม สารให้ความ
หวานแทนน้ าตาลในพืชอย่างหญ้าหวาน และหล่อฮังก้วยเป็นสารประกอบจ าพวกไกลโคไซด์ ซึ่งสามารถท าให้ประสาทสัมผัสของมนุษย์
ประมวลผลเป็นรสหวานได้โดยไม่ให้พลังงานต่อร่างกาย และไม่ท าให้เกิดผลเสียอย่างน้ าตาล แต่ปัญหาที่พบได้จากการใช้หญ้าหวาน คือการให้
รสขมเล็กน้อยหลังรับประทาน ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจให้ผู้บริโภค จึงมีการน าพืชอื่นมาใช้แทน เช่น ผลมหัศจรรย์ ที่มีโปรตีนมิราคูลิน  และ
โปรตีนรสหวานจากพืชชนิดอื่นอย่างบราซเซอิน จากพืช Pentadiplandra brazzeana และเคอร์คูลิน จากพืช Curculigo latifolia แต่ก็ยัง
พบปัญหาต่อมาคือ การผลิตพืชที่ให้โปรตีนรสหวานเหล่านี้ยังไม่มากพอจะสกัดมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้จึงมีความเคลื่อนไหวของ
การวิจัย และพัฒนาวิธีการผลิตโปรตีนเหล่านี้ด้วยยีสต์ที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม เพื่อให้สามารถผลิตโปรตีนให้ความหวานเห ล่านี้ได้ใน
ปริมาณมากเพียงพอต่อการป้อนให้อุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาสูตรของผู้ผลิตสินค้าปลายทางที่จะน าสารให้ความ
หวานเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการวิจัย และพัฒนานี้ได้รับความร่วมมือด้านทุนสนับสนุนจากหลายภาคส่วน และคาดการณ์ว่าออกเป็น
ผลิตภัณฑ์วางจ าหน่ายได้ในสหรัฐอเมริกาภายในสองปี 

 ฟลอริดาทดลองปล่อยยุงดัดแปลงพันธุกรรม เพ่ือลดประชากรยุงในพื้นที่ เป้าหมายของโครงการนี้ คือ การลดจ านวนยุงที่เป็น
พาหะของโรคต่างๆ อย่าง ไข้เลือดออก หรือไวรัสซิกา โครงการน าร่องนี้ได้รับไฟเขียวหลังจากมีการถกเถียงกันมานานหลายปี ท าให้กลุ่มที่
ท างานด้านสิ่งแวดล้อมหลายกลุ่มออกมาเตือนถึงผลกระทบที่อาจคาดไม่ถึง นักเคลื่อนไหวหลายคนเตือนถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ท าให้เกิดยุงที่ทนทานต่อยาฆ่าแมลงได้ ยุงตัดต่อพันธุกรรมตัวผู้เหล่านี้มีโปรตีนชนิดหนึ่งที่จะช่วย
ก าจัดลูกยุงตัวเมียที่เกิดมาได้ ก่อนที่พวกมันจะเจริญเติบโตถึงวัยที่ออกไปดูดเลือด ส่วนลูกยุงตัวผู้ ซึ่งกินน้ าหวานของเกสรดอกไม้เป็นอาหาร 
จะมีชีวิตรอด และส่งต่อยีนนี้ต่อไป เมื่อเวลาผ่านไป โครงการนี้ก็หวังว่า ประชากรยุงลายบ้านในพื้นที่จะลดจ านวนลง และการแพร่เช้ือโรคที่
เกิดจากยุงลายในมนุษย์จะลดลงตามไปด้วย มีผู้ไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติในครั้งนี้จ านวนมาก ประชาชนเกือบ 240 ,000 คนลงช่ือในค าร้อง
ทางเว็บไซต์ Change.org ที่กล่าวหาบริษัทออกซิเทกว่าก าลังใช้รัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ "เป็นฐานทดลองแมลงกลายพันธุ์" 

 ดีเอ็นเอชี้ แรดขนยาวอาจสูญพันธุ์เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่ถูกมนุษย์ล่า  แรดขนยาว เคยมีชีวิตอยู่บริเวณ
ตอนเหนือของทวีปเอเชีย และยุโรป โดยฟอสซิลเก่าแก่ที่สุดที่นักวิทยาศาสตร์ขุดค้นพบในทิเบต เป็นของแรดขนยาวที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อราว 
3.6 ล้านปีก่อน ก่อนหน้าน้ีเชื่อกันว่าแรดขนยาว สูญพันธ์ุจากน้ ามือมนุษย์ แต่ผลการศึกษาช้ินล่าสุดของทีมนักวิจัยจากศูนย์พันธุศาสตร์บรรพ
ชีวิน (Center for Paleogenetics) ในสวีเดน ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology พบหลักฐานที่หักล้างความเชื่อดังกล่าว ผลการศึกษาที่ได้
จากการวิเคราะห์ดีเอ็นเอจากฟอสซิลกระดูก เนื้อเยื่อที่แห้งเป็นมัมมี่ และเส้นขนของแรดขนยาวจากไซบีเรีย จ านวน 14 ตัว ที่มีอายุตั้งแต่ 
14,100 - 50,000 ปีพบว่า ประชากรแรดขนยาวอยู่ในระดับคงที่อยู่นานหลายพันปีหลังจากมนุษย์ได้เข้าไปตั้งถิ่นฐานในถิ่นที่อยู่อาศัยของ
พวกมันทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรียเมื่อราว 30,000 ปีก่อน ซึ่งบ่งช้ีว่า การล่าของมนุษย์ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ท าให้สัตว์โบราณชนิดนี้
ต้องสูญพันธ์ุลง ช่วงที่แรดขนยาวสูญพันธุ์ตรงกับช่วงที่โลกมีอากาศอุ่นขึ้นผิดปกติ ที่เรียกว่า Bølling oscillation และ Allerød oscillation นี่
จึงบ่งช้ีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจเป็นตัวการหลักท่ีท าให้แรดขนยาวสูญพันธุ์ เนื่องจากอากาศท่ีอบอุ่น และช้ืนแฉะขึ้นอาจท าให้
เกิดความเปลี่ยนแปลงในพืชผักท่ีเป็นอาหารของสัตว์โบราณชนิดนี้ และอาจส่งผลอย่างรุนแรงต่อการด ารงชีวิตพวกมัน 

HEALTH 
WATCH 

สรุปความเคลื่อนไหว 

ด้านสขุภาพมนษุย ์สตัวเ์ศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอ้ม 

(1 – 31 AUGUST 2020) 

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

Page 
5/5 

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

