
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สหรฐัเตือนการระบาดไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 ศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) เตอืนบรรดา

เจา้หน้าที(สาธารณสขุ ทั +งของรฐัและทอ้งถิ(นใหร้ะมดัระวงัการตดิเชื+อไวรสัอนัตรายที(ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย ์ซึ(งขณะนี+คร่า
ชวีติคนไปแลว้ 8 คน และทาํใหเ้จบ็ปว่ยอกี 14 คน 

� CDC ระบุในรายงานประจาํสปัดาหว์่า การตดิเชื+อสว่นใหญ่เกดิขึ+นในตะวนัออกกลาง แต่จากการวเิคราะหก์รณีการ
ตดิเชื+อ 3 ราย ในองักฤษ พบว่าเชื+อไวรสัตดิต่อจากคนสูค่นมากกว่าจากสตัวส์ูค่น ไวรสัดงักล่าวคอื ไวรสัโคโรนา 
ซึ(งอยู่ในตระกลูเดยีวกบัไวรสัไขห้วดัและไวรสัโรคระบบทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรุนแรงหรอืซารส์ ซึ(งพบในเอเชยี
ครั +งแรกในปี 2546 อย่างไรกต็ามยงัไม่พบผูต้ดิเชื+อในสหรฐัฯ 

� CDC ระบุอกีว่า การตดิเชื+อในองักฤษเริ(มจากชายวยั 60 ปี ซึ(งเดนิทางไปยงัปากสีถานและซาอุดอีาระเบยี และ
ต่อมาปว่ยดว้ยโรคระบบทางเดนิหายใจ เมื(อวนัที( 24 มกราคม จากการตรวจพบชายดงักล่าวตดิเชื+อทั +งไวรสัสาย
พนัธุใ์หมแ่ละไวรสัสายพนัธุ ์H1N1 ต่อมาชายดงักล่าวนําเชื+อไปยงัคนในครอบครวัอกี 2 คน  

� CDC แนะนําใหแ้พทยค์วรเฝ้าระวงัผูป้ว่ยที(มกีารตดิเชื+อโรคระบบทางเดนิหายใจที(ไม่สามารถอธบิายไดห้ลงักลบั
จากคาบสมทุรอาหรบั หรอืประเทศใกลเ้คยีงภายใน 10 วนั 

วิกฤตเนื"อม้าใน EU 
o สาธารณเชก็ตรวจเจอเนื"อม้าในลูกชิ"น “อิเกีย” หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นอาหารของเชก็ เผยว่า จากการตรวจสอบลกูชิ+น

ที(ผลติขึ+นในสวเีดน สาํหรบับรษิทัอเิกยีพบการเจอืปนของเนื+อมา้ และไดร้ายงานการตรวจพบใหส้หภาพยุโรปทราบแลว้ การ
ดาํเนินการตรวจสอบอาหารดงักล่าว สบืเนื(องมาจากเหตุวกิฤตเินื+อมา้ที(แพร่สะพดัไปทั (วยุโรป ซึ(งลกูชิ+นล๊อตผลติที(ถูก
ทดสอบยงัไมไ่ดแ้จกจ่ายไปสูผู่บ้รโิภค นอกจากนี+ยงัทดสอบพบเนื+อมา้ในเบอรเ์กอรจ์ากประเทศโปแลนด ์ซึ(งสง่มาใหก้บั
บรษิทัอาหารในเชก็อกีดว้ย 

o องักฤษเรง่ตรวจลูกกวาดอาจปนเปื" อนเนื"อมา้ สาํนกังานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจกัร (FSA) ไดเ้ตรยีมขยาย
การตรวจหาเนื+อมา้ปนเปื+อนในผลติภณัฑ ์514 ชนิด แบ่งเป็นเนื+อดบิ 224 ตวัอย่าง อาหารสาํเรจ็รปู 140 ตวัอย่าง และ
ผลติภณัฑอ์กี 150 รายการที(มสีว่นผสมของเนื+อววันั +น ล่าสดุสื(อองักฤษไดร้ายงานเพิ(มเตมิว่า อาหารกลุ่มต่อไปที(อาจตอ้ง
ตรวจสอบไดแ้ก่ ลกูกวาด เนื(องจากโยเกริต์ ขนมเคก้ และเจลล ีมเีจลาตนิซึ(งผลติไดจ้ากกระดกูและเนื+อสตัวเ์ป็น
สว่นประกอบ 

o ฮ่องกงสั 3งเกบ็ลาซานญาเหตวิุกฤติเนื"อม้าปนเปื" อน จากเหตุการณ์เนื+อมา้ปนเปื+อนในผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็ของ
บรษิทัฟินดสั ทาํใหป้ระเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรปเกดิความวติกกงัวลและเร่งออกมาตรการตรวจสอบสนิคา้ที(วางจาํหน่าย 
ล่าสดุ ฮ่องกงไดส้ั (งเกบ็ลาซานญาเนื+อของบรษิทัดงักล่าวออกจากการวางขายแลว้ ซึ(งศนูยค์วามปลอดภยัดา้นอาหารของ
ฮ่องกงไดเ้ตอืนประชาชนไมใ่หบ้รโิภคผลติภณัฑด์งักล่าว  

o ญี3ปุ่ นเตรียมส่งผูเ้ชี3ยวชาญตรวจโรงงานไก่สดแช่เยน็-แช่แขง็ไทย นายยุคคล ลิ+มแหลมทอง รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ขณะนี+กระทรวงเกษตรฯ ไดร้บัการประสานงานจากกระทรวงเกษตร ปา่ไม ้และประมงของ
ประเทศญี(ปุน่ ว่าจะจดัสง่ผูเ้ชี(ยวชาญมาตรวจรบัรองระบบการผลติไก่สดของไทยระหว่างวนัที( 17-27 มนีาคมนี+ โดยจะมกีาร
ตรวจสอบในระบบการผลติสนิคา้ไก่สดและแชแ่ขง็ของไทย เพื(อประกอบการพจิารณาเปิดตลาดสนิคา้ไก่สดแช่เยน็แช่แขง็
จากไทย จากการเดนิทางมาตรวจสอบรบัรองระบบของญี(ปุน่ครั +งนี+นบัเป็นการสง่สญัญาณที(ดต่ีอการสง่ออกไก่สดของไทย 

o กรมปศสุตัวค์มุเขม้ไข้หวดันกทุกด่านชายแดน นายทฤษด ีชาวสวนเจรญิ อธบิดกีรมปศุสตัว ์เปิดเผยว่า จากรายงาน
สถานการณ์ไขห้วดันกในประเทศกมัพชูา ที(มผีูเ้สยีชวีติเพิ(มเตมิเป็นรายที( 8 ในปีนี+ โดยกรมปศุสตัวส์ ั (งการใหด่้านกกักนัสตัว์
ตามแนวชายแดนทุกด่าน ร่วมกบัทุกหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งทั +งทหาร ตํารวจ ศุลกากร เขม้งวดตรวจสอบบุคคลเขา้-ออก ตอ้ง
ไม่มกีารนําสตัวปี์กเขา้มาในประเทศ พรอ้มทั +งพ่นนํ+ายาฆา่เชื+อโรคยานพาหนะเขา้-ออก ทั +งรถยนต ์จกัรยานยนต ์เรอื 
ตลอดจนบุคคลที(เดนิเทา้เขา้มา และหากพบการกระทาํผดิจะจบักุมดาํเนินคดแีละทาํลายสตัวปี์กหรอืฆา่สตัวปี์กทนัท ี 
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o สถานการณ์ไข้หวดันกในภมิูภาคอาเซียน 
� กมัพชูา - รายงานผูเ้สยีชวีติจากไขห้วดันกเพิ(มขึ+นเป็น 8 ราย ตั +งแต่ตน้ปี 2556 ที(ผ่านมา ซึ(งถอืเป็นสถานการณ์

การระบาดของโรคไขห้วดันกครั +งรา้ยแรงที(สดุของกมัพชูาในรอบ 10 ปี  
� พม่า - การสาํรวจเชื+อไขห้วดันกในฟารม์สตัวปี์กเมื(อเดอืนมกราคม 2556 พบว่าเขต Sagaing และ Bago มกีาร

แพร่ระบาดของเชื+อไขห้วดันกสายพนัธุรุ์นแรง H5N1 ซึ(งจากลกัษณะการเลี+ยงสตัวปี์กของชาวพม่า พบว่ามี
มาตรการดา้นสขุอนามยัไม่เพยีงพอ โดยทั +งไก่ เป็ด และเป็ดเทศในฟารม์เลี+ยงสามารถตดิเชื+อไขห้วดันกสายพนัธุ ์
H5N1 จากนกยา้ยถิ(นไดง้่ายโดยเฉพาะในช่วงที(มสีภาวะอากาศมกีารเปลี(ยนแปลงอย่างรุนแรงและสง่ผลให้
ภูมคุิม้กนัของสตัวปี์กตํ(าลง 

o เมก็ซิโกสั 3งฆ่าไก่ 9 แสนตวั สกดัการระบาดไข้หวดันก ทางการเมก็ซโิกสั (งฆา่ 9 แสนตวั ที(จะเป็นพาหะของเชื+อ H7N3 ที(
คาดว่ากลบัมาระบาดอกีครั +ง โดยการสั (งฆา่ไก่จาํนวนมากนี+มขีึ+นที(ฟารม์เลี+ยงไก่ ในรฐักวานาควัโต ทั +งนี+เนื(องจากสตัวปี์กใน
เมก็ซโิกไม่มภีมูคุิม้กนัต่อเชื+อไวรสันี+ อย่างไรกต็าม ขณะนี+ทางการเมก็ซโิกไดแ้จกจ่ายวคัซนี 22 ลา้นโดสไปในหลายพื+นที(
แลว้ เพื(อป้องกนัการระบาดของโรค ไมใ่หลุ้กลามไปมากกว่านี+อกี และภายในสปัดาหนี์+จะแจกจ่ายวคัซนีไดถ้งึ 40 ลา้นโดส 
เจา้หน้าที( ระบุว่า เชื+อไวรสัชนิดนี+เป็นเชื+อไวรสั A / H7N3  

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� กมัพชูา (22/02/13) พบการตดิเชื+อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื+อ 2,632 ตวั ตาย 854 ตวั (32.54%) 
� เมก็ซโิก (28/02/13) พบการตดิเชื+อ H7N3 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื+อ 1,014,018 ตวั ตาย 49,665 ตวั 

(4.90%) 
� ออสเตรเลยี (8/03/13) พบการตดิเชื+อ H5 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื+อ 95 ตวั ปว่ย 1 ตวั (1.05%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กที3สาํคญั 
� มรีายงานสตัวปี์กปว่ยตายผดิปกต ิเป็นเป็ดเนื+อ ที(อาํเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 เหตุการณ์ 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที3สาํคญั (Disease Information; report date) 
� จนี (1/03/13) พบการตดิเชื+อ FMD (type A) ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื+อ 948 ตวั ปว่ย 88 ตวั (9.28%) 
� จนี (1/03/13) พบการตดิเชื+อ FMD (type O) ในโค มโีคสงสยัตดิเชื+อ 37 ตวั ปว่ย 13 ตวั (35.14%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที3สาํคญั 
� รายงานการเกดิ FMD ในสกุร ที( ต.สามควายเผอืก อ.เมอืง จ.นครปฐม (ประกาศตั +งแต่วนัที( 4 ม.ีค.-3 เม.ย. 56) 
� รายงานการเกดิ FMD ในโคนม ที( ต.ลาํพญากลาง อ.มวกเหลก็ จ.สระบุร ีพบโคนมปว่ย 15 ตวั จาก 105 ตวั     

ใน 2 ฟารม์ 
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