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วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร

ปีที่ 14 รายไตรมาส เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โรคระบาดสัตว์:
ภัยอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสุขภาพมนุษย์
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      สวัสดีสมาชิกผูรับวารสารเพ่ือการเตือนภัยสินคาเกษตรและอาหาร

(ACFS Early Warning) ทุกทาน วารสาร Early Warning ปที่ 14

ประจำไตรมาสมกราคม – มีนาคม 2565 นำเสนอสาระเกี ่ยวกับ

โรคระบาดสัตว หนึ ่งในปญหาที ่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง

ทั้งในแงมุมผลกระทบดานสาธารณสุขและเศรษฐกิจ และที่สำคัญ

คือ การปองกันและควบคุมโรคระบาดสัตวดวยมาตรฐานการผลิต

ที่คำนึงถึงความมั่นคงชีวภาพ จะกาวมาเปนหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ

ในการรับมือโรคระบาดสัตวของโลกและการคาระหวางประเทศ

ในอนาคตอันใกล 

      ทีมงาน Early Warning ไดคัดสรรสาระดานความปลอดภัยอาหาร

สถานการณสินคาเกษตร มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา

และกฎระเบียบ-กฎหมายท่ีเก่ียวของตออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

เพื ่อเผยแพรข าวและอีเมลข าวสารทันเหตุการณผ านชองทาง

เว็บไซต https://warning.acfs.go.th และแฟนเพจ Facebook

“Early Warning เตือนภัยสินคาเกษตร” @acfsearlywarning

โดยไมมีคาใชจายในการบอกรับเปนสมาชิก ทั้งนี้หากมีขอเสนอแนะ

หรือสอบถามขอมูลเพิ ่มเติมสามารถติดตอกองบรรณาธิการไดที ่

อีเมล acfsearlywarning@gmail.com
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จับกระแส

NTBs

      Food Safety and Standard Authority
of India (FSSAI) เป ดฉากกฎหมายควบค ุม
ความปลอดภัยอาหารที่มีสวนประกอบจากสิ่งมีชีวิต
ท่ีผานการดัดแปรพันธุกรรม โดยในสวนของการนำเขา
ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงาน Genetic Engineering
Appraisal Committee ภายใตกระทรวงส่ิงแวดลอม
ของอินเดียเทาน้ัน รวมท้ังในกรณีสินคาท่ีมีสวนประกอบ
ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 1 ตองมีการติดฉลาก “Contains GMO/
Ingredients derived from GMO”

      จีน ปรับรายการสินคาที่ตองขึ้นทะเบียนผานระบบ
Single Window ของกรมศุลกากร (GACC) จากเดิม
5,553 รายการ เปน 5,298 รายการ แยกตามพิกัดศุลกากร
(HS code) และ CIQ code โดยมีขอกำหนดที่เกี่ยวของ
อาทิ การติด Registration No. ของสถานประกอบการ
สำหรับสินคาสงออกทั้งในสวนของบรรจภุัณฑภายนอก
และภายใน ซึ่งขยายความครอบคลุมไปยังรายการสินคา
ชนิดใหม ทั้งในสวนของผลิตภัณฑปศุสัตว สินคาประมง
แปรรูป ผลไมแชแข็ง แปงมันสำปะหลัง น้ำมันเพ่ือการบริโภค
เครื่องดื่ม โดยสามารถตรวจสอบรายการสินคาที่จำเปน
ตองขึ้นทะเบียนไดที่

      อินเดีย เตรียมประกาศใชขอกำหนดใหมวาดวย
การขึ ้นทะเบียนผู ผลิตอาหารในตางประเทศ ภายใต
กฎระเบียบดานความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
เกี่ยวกับการนำเขาอยางเปนทางการในวันที่ 1 มิถุนายน
2565 โดยกำหนดใหโรงงานผลิตอาหารตางประเทศ
ที่จะสงออกอาหารตามรายการที่ Food Safety and
Standard Authority of India (FSSAI) กำหนดไปยัง
อินเดีย จะตองข้ึนทะเบียนกับ FSSAI โดยสามารถตรวจสอบ
ระเบียบฉบับสุดทายที ่ประกาศเมื ่อเดือนพฤศจิกายน
2564 ไดที ่

¨Õ¹-ÍÔ¹à´ÕÂ »ÃÑºà»ÅÕ่Â¹ÃÐºº-
ÃÒÂ¡ÒÃ¢Ö้¹·ÐàºÕÂ¹ÍÒËÒÃ¹Óà¢ŒÒ

ÍÔ¹à´ÕÂ´Ñ¹
¡Á. ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒËÒÃ GMOs
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      อุตสาหกรรมปศุสัตว ถือเปนอุตสาหกรรมสรางมูลคาเพ่ิม

ที่สำคัญ เปนตนน้ำปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจต้ังแตระดับฐานราก จากวิวัฒนาการ

ของมนุษยที่ลาสัตวปา สูการเพาะเลี้ยงสัตวที่ใชเปนอาหาร

ไปสูการเพาะเลี ้ยงแบบประณีตเพื่อผลิตเชิงอุตสาหกรรม

แบบทันสมัย นอกจากประเด็นดานสวัสดิภาพสัตวที่ทั่วโลก

ใหความสำคัญและผลักดันแนวทางการเล้ียงโดยลดความทรมาน

ของปศุสัตวตั้งแตขั้นตอนการเลี้ยงจนถึงเชือดแลว อีกหนึ่ง

อุบัต ิการณสำคัญที ่เร ิ ่มกาวเปนปญหาสาธารณสุข คือ

โรคระบาดสัตวและปญหาเชื้อดื้อยา

      โรคระบาดสัตว (Epizootic) เปนโรคที่สามารถติดตอ

และแพรกระจายไดท้ังในสัตวปาและสัตวเศรษฐกิจหลายชนิด

โดยมีสาเหตุทั ้งจากการสัมผัส และการติดตอผานพาหะ

ทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต หลายชนิดกอใหเกิดการสูญเสีย

หรือตองทำลายปศุสัตวที ่เปนโรคในวงกวาง เพื ่อยับยั ้ง

การแพรกระจายของโรค เช น โรคปากและเทาเป  อย

(Foot and Mouth Disease: FMD) ซ่ึงเปนอุปสรรคสำคัญ

ในการเปดตลาดสินคาปศุสัตวเพื่อสงออกของหลายประเทศ

โรคไขหวัดนก (Avian Influenza: AI) ที่สายพันธุกอโรค

รุนแรงหลายสายพันธุ สามารถติดตอจากสัตวสูคนได โรควัวบา

(Bovine Spongiform Encephalopathy: BSE)

ที่เปนวิกฤติครั้งสำคัญของประเทศผูผลิตโคเนื้อทั่วโลก หรือ

ลาสุดที่สรางความเสียหายอยางกวางขวางในหลายภูมิภาค

คือ โรคอหิวาตสุกรแอฟริกัน (African Swine Fever: ASF)

ที ่ส งผลใหเกิดการสูญเสียพอแมพันธุ ส ุกรจนถึงปญหา

การพึ่งพาตนเองดานอาหารในประเทศที่ผลิตเพื่อการบริโภค

เชน เวียดนาม หรือจีน กอให เกิดความเสียหายตอมูลคา

ทางเศรษฐกิจนับแสนลานบาททั่วโลก

โรคระบาดสัตว์:
ภัยอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสุขภาพมนุษย์
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โรคระบาดสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 และที่ประกาศแกไข/เพิ่มเติม 5 ฉบับ ปจจุบันมากกวา 100 โรค อาทิ

      ในสวนของประเทศไทย โรคระบาดสัตวถือเปนประเด็น
ที่ภาครัฐใหความสำคัญ ดวย พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. 2558 ถือเปนกฎหมายแมบทท่ี “กำหนด” ชนิดของปศุสัตว
เศรษฐกิจ ที่อนุญาตหรือ “Enable” ใหกรมปศุสัตวในฐานะ
หนวยงานกำกับดูแลของประเทศไทย มีอำนาจกำกับดูแล
รายช่ือปศุสัตวตามกฎหมายฉบับน้ีโดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียน รับรองกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงออกเอกสาร
รับรองสุขอนามัยบนพ้ืนฐานวัตถุประสงคสำคัญ “เพ่ือประโยชน
ในการปองกันและควบคุมโรคระบาด”

• โรคสัตวปก

อหิวาตสัตวปก (fowl cholera) ไวรัสตับอักเสบในเปด (duck viral hepatitis) โลหิตจางติดตอในไก (chicken

infectious anaemia)

• โรคสัตวเคี้ยวเอื้อง

ปอดและเยื่อหุมปอดอักเสบติดตอในโคและกระบือ/แพะ (contagious bovine/caprine pleuropneumonia)

ลัมปสกิน (lumpy skin disease)

• โรคสัตวกระเพาะเดี่ยว

แอฟริกาในมา (African horse sickness)

เชน กลุ มอาการระบบสืบพันธุ และทางเดินหายใจในสุกร (PRRS) กาฬโรค

• โรคสัตวน้ำ

ดีไอวี 1 (Decapod iridescent virus 1 หรือ DIV 1) โรคหางขาว (white tail disease) โรคติดเชื ้อไวรัส

หัวเหลือง (yellow head virus; YHV) ทิลาเปยเลคไวรัส (tilapia lake virus; TiLV)

• โรคที่ติดตอสัตวไดหลายชนิด

อีโบลา (Ebola) ฝดาษ (pox) ไขหวัดใหญสายพันธุ เอ (influenza virus type A) บาดทะยัก (tetanus)

เมอรส MERS - CoV) โรคไมโคพลาสมา (mycoplasmosis)

• โรคแมลงเศรษฐกิจ

American/European foulbrood disease

หรือโรคอัมพาต (black disease) ในผึ้ง

Scan QR Code ศึกษา พ.ร.บ.
และประกาศเพิ่มเติม

EARLY6 WARNING



      โดยนอกจากน้ี ในการประกาศเพ่ิมเติมรายช่ือ “สัตวชนิดอ่ืน”
ตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 จะมีหลักการประกาศ
เพื่อกำหนดโรคระบาดสัตวเพิ่มเติมควบคูไปดวย เชน ในป พ.ศ.
2563 การประกาศใหจิ ้งหรีดเปนสัตวชนิดอื่น ตาม พ.ร.บ.
นอกจากจะทำใหภาครัฐสามารถตรวจสอบรับรองโรงงานผลิต
และออกเอกสารรับรองสุขอนามัยใหสถานประกอบการผลิต
และแปรรูปไดแลว ยังมีการกำหนดโรคระบาดสัตวเพิ่มเติม
คือ โรคไวรัสอัมพาตจ้ิงหรีด (CrPV หรือ Cricket paralysis virus)
และโรคอิริโดไวรัสจ้ิงหรีด (CrIV หรือ Cricket irido virus) ดวย
ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสำคัญตอการควบคุม
โรคระบาดสัตวเปนอยางยิ่ง

      ทั ้งน ี ้  ด วยโรคระบาดสัตว หลายชนิด สามารถเก ิด
การกลายพันธุ ได เชน ไขหวัดนก หรืออาจเกิดการแฝงตัว
ของโรคโดยยังไมแสดงอาการ (latent infection period)
แตละประเทศหรือเขตพื้นที่จึงมีการกำหนดมาตรการปองกัน
และควบคุมโรคระบาดที่แตกตางกันไปตามความเหมาะสม
รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาแนวทางกำกับควบคุมหรือบำบัด
โรคสัตว ท ี ่ม ีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาวัคซีนและยา
อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
และสวัสดิภาพสัตว ทำใหการพัฒนายาและวัคซีนจำเปน
ตองคำนึงถึงสภาพแวดลอม ปจจัยองคประกอบตลอดจนถึง
ความเสี่ยงที่อาจสงผลเชิงลบตอสถานการณการแพรระบาด
หรือปญหาเชื้อดื้อยาที่เปนปญหาสาธารณสุขที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในปจจุบัน
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นกหรือสัตวปาที่มีการอพยพ
อาจนำโรคสัตวจากที่หนึ่งไปสูอีกที่

โดยยากจะควบคุม

จุดควรระวังสัตว์ติดโรค

แหล่งอาศัยของพาหะต่างๆ

สัตวจากป่าเปนแหลงอุบัติ
และแพรกระจายเชื้อได ไมควรลา
มาบริโภคหรือใชเปนอาหารสัตว

แหลงน้ำที่ไมสะอาดก็นำพาโรคสัตวได
ตองบำบัดจัดการอยางเหมาะสม

แหล่งน้ำทุ่งหญ้า

การ
เคล

ื่อนยา้
ย

ปศุสั
ตว์

ฟารม์
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จุดควรระวังสัตว์ติดโรค

มนุษยและสัตว์เลี้ยงในบาน
ก็สามารถติดและแพรกระจาย

โรคสัตวได ตองระมัดระวัง

สัตวและแมลงก็สามารถเปนพาหะนำโรคได
ตองมีการปองกันกำจัดอยางเหมาะสมสม่ำเสมอ

สัตว์พาหะ

บา้นคน
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      โรคระบาดสัตว กอใหเกิดการสูญเสียผลผลิตในอุตสาหกรรมปศุสัตวทั่วโลก รวมทั้งอาจเปนปจจัยเสี่ยง

ทางสาธารณสุขในโรคท่ีระบาดจากสัตวสูคน หลายชนิดเกิดการแพรระบาดอยางกวางขวางและยาวนานกวา 100 ป

โดยยังพบอุบัติการณอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันองคการสุขภาพสัตวโลก (OIE) ประกาศเปน OIE-listed diseases

จำนวน 117 รายการ

• กลุมอาการตายดวนในกุง (Early Mortality Syndrome: EMS) 

โรคระบาดสำคัญในปศุสัตว์และสัตว์น้ำทั ่วโลก
อยางกวางขวาง และเปนที่สนใจของสาธารณชนในปจจุบัน อาทิ

พบการระบาดวงกวางในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงทั่วโลกเปนครั้งแรกในป 2554 เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio

parahaemolyticus กอใหเกิดกลุมอาการตับและตับออนตายเฉียบพลัน สงผลใหประเทศผูเลี้ยงกุงทั่วโลกสูญเสีย

ผลผลิตเปนจำนวนมาก

• กาฬโรคแอฟริกาในมา (African Horse Sickness) 

เกิดจากเช้ือไวรัสอารเอ็นเอสายคูกลุม Reoviridae ซ่ึงเปนโรครายแรงท่ีสงผลกระทบตอฟารมมาและแพรผานพาหะ

ที่เปนกลุมแมลงดูดเลือด

ที่สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ทันโรค ทันโลก:
โรคระบาด-อุบัติใหม่ที ่สำคัญ

ทันโรค ทันโลก:
โรคระบาด-อุบัติใหม่ที ่สำคัญ

ทันโรค ทันโลก:
โรคระบาด-อุบัติใหม่ที ่สำคัญ

• ไขหวัดนก (Avian Influenza: AI): 

เกิดจากเช้ือไวรัสท่ีมีโครงสรางสำคัญคือ Hemaglutinin (H) และ Neuraminidase (N) จึงมีรหัสประจำตัวสายพันธุ

ตามโครงสราง H-N เชน H5N1 ที่มีสายพันธุกอโรครุนแรง (Highly Pathogenic) ที่สามารถติดตอสูคนได ปจจุบัน

ยังคงพบการติดตอในหลายภูมิภาค ทั้งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา อยางตอเนื่อง

• ไขหูดับ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสเตรฟโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) พบครั้งแรกเมื่อป 2511 และติดตอสูมนุษย

จากการบริโภคชิ้นสวนของสุกรที่ไมผานการปรุงสุก หรือการสัมผัสสุกรที่ปวย

• นิวคาสเซิล (Newcastle disease: ND)

เกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถติดตอในสัตวปกและเปนอันตรายถึงชีวิตของปศุสัตวไดโดยไมแสดงอาการ พบครั้งแรก

ในเมืองนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ เมื่อป พ.ศ. 2469
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• ปากและเทาเปอย (Foot and Mouth Disease: FMD)

เปนโรคที่เกิดจากไวรัสที่สามารถพบไดในปศุสัตวกีบคู ไดแก โค สุกร แพะ แกะ ยกเวนในมาที่ไมพบอุบัติการณ

FMD ถือเปนโรคท่ีกอใหเกิดอุปสรรคทางการคาสินคาปศุสัตวระหวางประเทศ โดยเฉพาะสินคาโคและสุกรเปนอยางย่ิง

ปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกใหเปนเขตปลอดโรค FMD เพื่อสงเสริมการผลิตและ

สงออกสินคาปศุสัตวใหกวางขวางยิ่งขึ้น

• ลัมปสกิน (Lumpy skin disease: LSD):

เกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถเจริญเติบโตและกอโรคตามอวัยวะตางที่มีเซลลเยื่อบุ (Epithelium cells) เดิมเปน

โรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา

• วัวบา (Mad Cow Disease) หรือ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)

เปนโรคท่ีมีผลตอสมองของโคและคน เกิดจากโปรตีนท่ีผิดปกติในเน้ือเย่ือสมองท่ีเรียกวาพรีออน (prion) พบคร้ังแรก

ในสหราชอาณาจักร และกลายเปนปญหาสำคัญของประเทศผูสงออกโคเนื้อทั่วโลก

• อหิวาตสุกรแอฟริกัน (African swine fever: ASF)

เกิดจากเชื้อดีเอ็นเอไวรัสกลุม Asfivirus ที่ติดเฉพาะในสัตวประเภทสุกร ที่พบประวัติการระบาดมากวา 100 ป

และยังกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมสุกรท่ัวโลก โดยเฉพาะประเทศท่ีมีอุตสาหกรรมสุกรหรือเปนผูบริโภค

ท่ีสำคัญ

• Tilapia Lake Virus (TiLV)

เกิดจากเชื้ออารเอ็นเอไวรัสกลุม Orthomyxo-virus ซึ่งกอใหเกิดอันตรายตอสัตวน้ำสกุลปลานิล (Tilapia spp.)

ซึ่งเปนโรคใหมที่ OIE เผยแพร Disease Card ครั้งแรกในป 2560

      ปจจุบันองคการ OIE มีพันธกิจที่สำคัญในการสรางความโปรงใสเกี่ยวกับสถานการณโรคระบาดสัตวทั่วโลก

(Transparency: Ensure transparency in the global animal disease situation) ซ่ึงจะทำใหประเทศสมาชิก

OIE รวมทั้งประเทศไทย จำเปนตองรายงานหากตรวจพบโรคสัตวโดยเฉพาะตามที่ระบุใน OIE Terrestrial and

Aquatic Codes หรือ OIE-listed diseases ขางตน ท่ีมีการทบทวนอยางตอเน่ืองทุกป เพ่ือใหประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ

ทราบ เพื่อใหสามารถเตรียมมาตรการปองกันโรคอยางเหมาะสม เนื่องจากอุบัติการณของโรคระบาดสัตวสามารถ

สงผลกระทบอยางกวางขวาง โดยเฉพาะความเสี่ยงในการติดตอสูคน การตกคางหรือปนเปอนในสิ่งแวดลอม

หรือผานสัตวพาหะ ตลอดจนถึงผลกระทบตออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ เชน อาหาร อาหารสัตว ยาสัตว และการผลิต

เพื่อจำหนาย-สงออกไปยังประเทศสมาชิก OIE
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ความท้าทาย
ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์

      ในฐานะตนน้ำปจจัยการผลิตของอุตสาหกรรมทั้งอาหาร

และเครื ่องนุงหม การปองกันการสูญเสียปศุสัตวเศรษฐกิจ

จากโรคระบาดจึงเปนเปาหมายที่สำคัญตอการลดความเสี่ยง

ดานเศรษฐกิจ ชีวิตความเปนอยู ของเกษตรกร การจัดการ

สวัสดิภาพสัตวในฟารม ตลอดจนถึงความมั่นคงของระบบ

สาธารณสุขในกรณีที่เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน (Zoonotic)

      หนึ่งในปจจัยสำคัญซึ่งสงผลใหโรคระบาดสัตวที่เปนโรค

อุบัติใหมสามารถแพรกระจายไดในวงกวางอยางรวดเร็ว

คือ “การคมนาคมขนสง” ที่เขาถึงทุกมุมโลก ไมวาจะเปน

โลจิสติกสระดับยอย โครงสรางพื ้นฐานระบบราง การบิน

และพาณิชยนาวี สมัยกอนการเดินทางขามภาคของประเทศไทย

อาจใชเวลานับเดือน แตปจจุบันสินคาออนไลนทั่วไปก็สามารถ

ผลิตและสงจากเหนือจรดใตไดในเวลา 1-2 วัน ในขณะท่ีการขนสง

ขามทวีปดวยเสนทางการบินก็สามารถไปถึงทุกจุดหมายทั่วโลก

ใน 24 ชั่วโมง หากเปนโรคที่สามารถติดตอสูคน หรือติดตอ

ระหวางมนุษยไดก็ยิ ่งทำใหมีความเสี ่ยงในระดับที ่ส ูงขึ ้น

ไปอีกขั ้นหนึ ่ง เม ื ่อเปรียบเทียบกรณีศ ึกษา COVID-19

ที ่เปนการระบาดใหญ (Pandemic) มายาวนานกวา 2 ป

ท้ังยังกลายพันธุอยางตอเน่ือง และสามารถติดตอผานสัตวพาหะ

หลายชนิด หรือในกรณีของเชื ้อด ื ้อยา (Antimicrobial

Resistance: AMR) ที ่เปนวิกฤติสาธารณสุข จะเห็นไดวา

ปจจัยการระบาดของโรคตางๆ มีแนวโนมจะเพิ่มสูงขึ้นและเปน

ประเด็นความทาทายตอการควบคุม “ความมั่นคงชีวภาพ”

เชนกัน
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มาตรฐานการปศุสัตว์: จุดเริ่มต้นที่ดี

      มาตรฐานการผลิตในฟารมปศุสัตว ไดกาวมา

เปนหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวางวามีประสิทธิภาพท้ังดานการปองกัน

และควบคุมโรคระบาดสัตว ทั ้งในปศุสัตว และ

การเพาะเล้ียงสัตวน้ำ ท่ีปจจุบันหลายประเทศไดผนวก

แนวคิดการกำกับดูแลตลอดหวงโซจนถึงการติดตาม

แหลงที่มาของวัตถุดิบอาหารสัตวผนวกกับหลักการ

พื้นฐานการจัดองคประกอบของพื้นที่ผลิตใหแยก

เปนสัดสวน สะอาด จัดการอยางเปนระบบ ติดตาม

ดูแลสถานะสุขภาพสัตวอยางตอเน่ือง บำบัดโรคสัตว

ใหเหมาะสมและทันทวงที รวมท้ังมีการปฏิบัติท่ีคำนึง

ถึงปจจัยผลกระทบรอบดาน เชน ชุมชนรอบพ้ืนท่ีฟารม

การปลดปลอยของเสียสู สิ ่งแวดลอมที่ตองไดรับ

การบำบัดใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมทั้งบันทึก

ขอมูลการปฏิบัต ิเพื ่อใหสามารถตามสอบและ

แกปญหาหรือปองกันในอนาคตไดตรงจุด ซึ่งจะเปน

กลไกที ่ช วยในการปองกันและควบคุมโรคสัตว

ระดับฟารมอยางมีประสิทธิภาพ และเปนปจจัย

ท่ีสงเสริมใหเกิดความม่ันคงทางชีวภาพตามหลักการ

One Health ขององคการสุขภาพสัตวโลก

ANIMAL
HEALTH

HUMAN
HEALTH

ENVIRONMENTAL
HEALTH
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      “วัคซีน” เปนศัพทท่ีท่ัวโลกคุนเคยจากสถานการณแพรระบาด COVID-19 ในฐานะกุญแจสำคัญของการฟนตัว

จากวิกฤติ ในขณะเดียวกันก็เปนเครื่องมือเสริมสรางภูมิคุมกันหมูใหมนุษยชาติกาวผานความเสี่ยงจากโรคระบาด

สำคัญที่คราชีวิตผูคนในอดีต ลดการสูญเสียและรักษาความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชนเดียว

กับโรคระบาดสัตวที่วัคซีนกลายเปนความหวังของภาคอุตสาหกรรมและไดรับการใหความสำคัญจากทั้งภาครัฐ

เอกชน จนถึงหนวยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั่วโลก โดยมูลคาตลาดวัคซีนในปศุสัตวทั ่วโลกอยูที ่ราว

12,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป หรือประมาณ 3.5 แสนลานบาท และอาจเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 50 ภายในระยะเวลา

5 ป โดยอุตสาหกรรมสุกรและสัตวปกเปนผูครองสัดสวนใหญที่สุดในตลาดวัคซีน

      เพื่อปองกันโรคระบาดสัตวที่สามารถติดตอและแพรกระจายไดอยางกวางขวาง การพัฒนาวัคซีนใหครอบคลุม

ท้ังปศุสัตวในโรงเล้ียง ปศุสัตวท่ีเล้ียงเปนฝูงในธรรมชาติ ตลอดจนถึงสัตวน้ำ สัตวเล้ียง ปศุสัตวใชงาน จึงมีความสำคัญ

ไมย่ิงหยอนไปกวากัน โดยท่ีมีแนวโนมเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนอยางเดนชัดในระยะหลัง คือการพัฒนาวัคซีนเพ่ือใชในสัตวน้ำ

เพาะเลี้ยง เชน แซลมอน ปลานิล วงศปลาไน (คารป) และวงศปลาหนัง (ปลาดุก สวาย และเผาะ) และที่ไดรับ

ความสนใจเพิ่มขึ้น คือวัคซีนสำหรับสัตวกีบคู ไดแก แพะ และแกะ ซึ่งกำลังเพิ่มบทบาทในฐานะแหลงโปรตีน

ที่ไดรับความนิยมทั่วโลก 

      อยางไรก็ตาม แมจะเปนแนวทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและชวยแกไขปญหาโรคระบาดสัตวไดจริง แตการพัฒนา

วัคซีนเพ่ือควบคุมและปองกันโรคระบาดสัตวก็จำเปนจะตองผานกระบวนการทดสอบอยางเขมงวด เพ่ือปองกันปจจัย

เสี่ยงหรือผลที่ไมพึงประสงค เชน กรณีศึกษาการพัฒนาวัคซีนที่เปนการทำใหเชื้อโรคระบาดอหิวาตสุกรแอฟริกัน

(African Swine Fever) ออนกำลังเพื่อทดลองใชรักษาโรคในฟารม โดยยังไมไดผานการทดสอบวงกวาง กลับทำให

เชื ้อกลายพันธุ และสรางความเสียหายตอธุรกิจปศุสัตวในระยะยาว ในขณะที ่การพัฒนาวัคซีนของ ASF

ในหลายประเทศก็ยังไมสามารถนำมาใชประโยชนในเชิงพาณิชยได เปนตน 

      นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ตองคำนึงถึงในการบริหารจัดการโรคระบาดสัตว คือ “ความคุมทุน” ที่ตองประเมิน

อยางรัดกุมเน่ืองจากผูประกอบการท่ีเก่ียวของในธุรกิจปศุสัตว มีนิยาม คำจำกัดความดานขนาดพ้ืนท่ี ปริมาณการเล้ียง

หรือเกณฑรายไดท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ จึงจำเปนตองคำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในฝงของความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจจากโรคระบาด และตนทุนจากการใชประโยชน ซึ่งอาจกอใหเกิดทั้งผลดีหรือผลเสียตอเกษตรกร

รายยอยได

การวิจัยวัคซีนจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนหรือไม่
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ข่าวสั้น
ทัน โลก!!!!!

ผู้ดีดันเปิด FTA อินเดีย ชี้เดินเกมเร็วได้เปรียบ

      องคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA)
และ National Egg Regulatory Officials (NERO)
ของสหรัฐอเมริกา ไดประกาศใชมาตรการกำกับดูแลสินคา
และผลิตภัณฑจากไขภายใตชื ่อ “Egg Regulatory
Program Standards (ERPS)” เปนมาตรฐานแหงรัฐ
ประกอบไปดวยมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ การตรวจสอบ
กำกับควบคุม ตลอดจนถึงการฝกอบรมทางเทคนิค
และการจัดสรรทรัพยากรหองปฏิบัติการสนับสนุน
บนจุดมุ งหมายเพื ่อเสริมสรางความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของสินคาไขในประเทศพรอมทั้งคุมครอง
ผู บริโภค โดยนำรองการปฏิบัติในมลรัฐไอโอวาและ
แคลิฟอรเนีย

สหรัฐฯ ดันมาตรฐานยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่

      หลังออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) สหราชอาณาจักร

เรงทำขอตกลงทางการคากับประเทศตางๆ รวมท้ังเขารวม

ความตกลงการคาแบบพหุภาคี เชน CPTPP ลาสุด

สหราชอาณาจักรไดบรรลุการเจรจาระดับรัฐมนตรี

เพ่ือนำไปสูความตกลงการคาเสรีกับอินเดีย แมวาอินเดีย

อาจไดโอกาสรุกตลาดบริการแขงกับผู ประกอบการ

ในประเทศก็ตาม แตการทำ FTA จะสงผลใหภาคการคา

สินคาของสหราชอาณาจักรไดรับประโยชนอยางมาก

จากการท่ีอินเดียมีแนวโนมจะเปนผูนำเขาสินคาอันดับหน่ึง

ของโลกในป 2593
Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

Scan QR Code บทความเพิ ่มเติม

FTA
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สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 02-561-4190, 02-561-4204 โทรสาร: 02-561-4088

E-mail: acfsearlywarning@gmail.com / warning.acfs.go.th
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