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สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก H5N8 ในเนเธอร์แลนด์

Source: Chicken (ANP, 2016)

การแพร่ระบาด
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปกี ที่ตั้งอยู่เทศบาลเมือง
West Maas en Waal ทาให้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นทีใ่ กล้เคียง เช่นที่ “Rivierenland” (ตัง้ อยู่ระหว่าง
แม่น้า Maas และ Waal) ได้รับผลกระทบ โดยถูกห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก, ไข่ และมูลสัตว์ เป็นเวลาสาม
สัปดาห์ (De Gelderlander, 2016).

Source: Chicken (ANP, 2016)

Source: Poultry Farm in West Maas en Waal (De Gelderlander, 2016)

Disclaimer:
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และการดาเนินการใดๆ ของกรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ และ สานักงานส่งเสริ มการค้า ระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก แต่อย่างใด ลิขสิทธ์ ใดๆ เป็ นของเจ้าของบทความ เนือ้ หาของผูพ้ ิมพ์ ผู้
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หลังจากนั้น ในวันที่ 21 ธันวาคม 2016 ก็พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกอีกทีฟ่ าร์มใน Stolwijk จังหวัด South
Holland โดยหน่วยงานอาหารของดัตช์ (NVWA) ได้ตรวจสอบพบว่าไข้หวัดนกทีฟ่ าร์มใน Stolwijk นั้น เป็นไข้หวัด
นกสายพันธุ์ H5N8 โดยมีสัตว์ปีกกว่า 6,600 ตัวจากฟาร์มดังกล่าวถูกทาลาย และในวันที่ 25 ธันวาคม 2016 ก็พบ
ไข้หวัดนกแพร่ระบาดอยู่ในฟาร์มอีกแห่งหนึ่งที่ Zoeterwoude จังหวัด South Holland โดยหน่วยงานได้ทาการ
ทาลายไก่ของฟาร์มแห่งนี้กว่า 28,500 ตัว และไก่อีก 30,000 ตัวจากฟาร์มที่ตั้งอยูห่ ่างออกไปหนึ่งกิโลเมตร (ANP,
2016).

สถานการณ์ปัจจุบัน
ไข้หวัดนกที่ระบาดที่ฟาร์มใน Zoeterwoude นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นสายพันธุ์ใด แต่ตั้งแต่มกี ารแพร่ระบาด
ของไข้หวัดนกในเนเธอร์แลนด์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามีฟาร์มถึงเก้าแห่งที่มีไก่และเป็ดติดเชื้อไข้หวัดนกและได้
ถูกทาลายไป ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดนกดังกล่าวในคน (ANP, 2016).
หลังจากพบไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ที่ Rees ประเทศเยอรมนี ทีต่ ั้งอยู่ติดกับชายแดนเนเธอร์แลนด์ หน่วยงาน
ของเยอรมันก็ได้สั่งห้ามฟาร์มสัตว์ปกี ในโซนพืน้ ที่รัศมี 10 กิโลเมตร ไม่ให้เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก, ไข่, มูลสัตว์ และ
อาหารสัตว์ ซึ่งพื้นที่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็อยู่ในพื้นที่รัศมี 10 กิโลเมตรนั้นด้วย แต่ไม่มีฟาร์มเลีย้ งสัตว์ปีกตั้งอยู่
บนบริเวณดังกล่าว โดย Rees ตั้งอยู่ใกล้กับ Megchelen และ Achterhoek (อยู่ระหว่างแม่นา้ Ijssel และ Oude
IJssel) ของเนเธอร์แลนด์ (ANP, 2016; Omroep GLD, 2016).

Source: De Achterhoek (Erwin85, 2007)

คาแนะนาสาหรับผู้ส่งออกไทย
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องของเนเธอร์แลนด์ในตอนนี้กาลังเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ผู้ส่งออกสินค้าประเภทสัตว์ปีก
ของไทยควรจะตระหนักถึงการเฝ้าระวังดังกล่าว จนกว่าจะควบคุมการระบาดนี้ไว้ได้ ผู้ประกอบการชาวไทยอาจจะ
ต้องได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลง อันเนื่องมากที่ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการบริโภคสัตว์ปีกอยู่ในตอนนี้
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