
  
 

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
จากส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก 

  
 

   26 December 2016 – 1 January 2017 
 

Disclaimer: 
ข้อมูลต่างๆ ทีป่รากฏ เป็นข้อมูลทีไ่ดจ้ากแหล่งข้อมูลทีห่ลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านัน้ เนือ้หาและสาระไม่ไดส้ะทอ้นความเห็น นโยบาย 
และการด าเนินการใดๆ ของกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ และ ส านกังานส่งเสริมการคา้ ระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก แต่อย่างใด ลิขสิทธ์ใดๆ เป็นของเจ้าของบทความ เนือ้หาของผูพิ้มพ์ ผู้
โฆษณาทีแ่ทจ้ริงนัน้ๆ 
 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดนก H5N8 ในเนเธอร์แลนด์ 

 
      Source: Chicken (ANP, 2016) 

การแพร่ระบาด 
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกท่ีฟาร์มเลี้ยงสตัว์ปกีท่ีตั้งอยู่เทศบาลเมือง 
West Maas en Waal ท าให้เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นทีใ่กลเ้คียง เช่นท่ี “Rivierenland”  (ตัง้อยู่ระหว่าง
แม่น้ า Maas และ  Waal)  ได้รับผลกระทบ โดยถูกห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายสตัว์ปีก, ไข่ และมูลสัตว์ เปน็เวลาสาม
สัปดาห์ (De Gelderlander, 2016).  

 

  
Source: Chicken (ANP, 2016)     Source: Poultry Farm in West Maas en Waal (De Gelderlander, 2016) 
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หลังจากนั้น ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2016 ก็พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกอีกทีฟ่าร์มใน Stolwijk จังหวัด South 
Holland โดยหนว่ยงานอาหารของดัตช์ (NVWA) ได้ตรวจสอบพบวา่ไขห้วัดนกทีฟ่ารม์ใน Stolwijk นั้น เป็นไข้หวัด
นกสายพันธ์ุ H5N8 โดยมีสัตว์ปีกกว่า 6,600 ตัวจากฟาร์มดังกล่าวถูกท าลาย และในวันท่ี 25 ธันวาคม 2016  ก็พบ
ไข้หวัดนกแพรร่ะบาดอยู่ในฟาร์มอีกแห่งหนึ่งที ่ Zoeterwoude จังหวัด South Holland โดยหน่วยงานได้ท าการ
ท าลายไกข่องฟารม์แห่งน้ีกว่า 28,500 ตัว และไก่อีก 30,000 ตัวจากฟาร์มที่ตั้งอยูห่่างออกไปหนึ่งกิโลเมตร (ANP, 
2016).
 
 
สถานการณ์ปัจจุบัน 
ไข้หวัดนกท่ีระบาดที่ฟารม์ใน  Zoeterwoude นั้น ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นสายพันธ์ุใด แต่ตั้งแตม่กีารแพร่ระบาด
ของไข้หวัดนกในเนเธอร์แลนด์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามีฟาร์มถึงเก้าแห่งท่ีมีไก่และเป็ดติดเชื้อไขห้วัดนกและได้
ถูกท าลายไป ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดนกดังกล่าวในคน (ANP, 2016). 

หลังจากพบไข้หวัดนกสายพันธ์ุ H5N8 ที่ Rees ประเทศเยอรมนี ทีต่ั้งอยู่ติดกับชายแดนเนเธอร์แลนด์  หน่วยงาน
ของเยอรมันก็ไดส้ั่งห้ามฟาร์มสัตวปี์กในโซนพืน้ท่ีรัศมี 10 กิโลเมตร ไม่ใหเ้คลื่อนย้ายสัตว์ปีก, ไข่, มูลสัตว์ และ 
อาหารสตัว์ ซึ่งพ้ืนท่ีในประเทศเนเธอร์แลนด์ก็อยู่ในพ้ืนท่ีรัศมี 10 กิโลเมตรนั้นด้วย แตไ่มม่ีฟาร์มเลีย้งสัตว์ปีกตั้งอยู่
บนบริเวณดังกล่าว โดย Rees ตั้งอยู่ใกล้กับ Megchelen และ Achterhoek (อยู่ระหว่างแม่น้ า Ijssel และ Oude 
IJssel) ของเนเธอร์แลนด์ (ANP, 2016; Omroep GLD, 2016). 

 
Source: De Achterhoek (Erwin85, 2007) 

ค าแนะน าส าหรับผู้ส่งออกไทย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของเนเธอร์แลนด์ในตอนนี้ก าลังเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ผู้ส่งออกสินคา้ประเภทสัตว์ปีก
ของไทยควรจะตระหนักถึงการเฝา้ระวังดังกล่าว จนกว่าจะควบคุมการระบาดนี้ไวไ้ด ้ ผู้ประกอบการชาวไทยอาจจะ
ต้องได้รับผลกระทบจากยอดขายที่ลดลง อันเนื่องมากที่ผู้บริโภคมีความระมดัระวังในการบริโภคสัตวป์ีกอยู่ในตอนน้ี 
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