
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o พบผูเ้สียชีวิตเป็นรายที� 9 จากไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) แถลงยนืยนัเมื�อวนัองัคาร 

(12) โดยระบุว่าพบผูเ้สยีชวีติรายที� 9 ของโลก จากผลของการตดิเชื.อไวรสัมรณะชนิดใหม ่ขณะที�ยอดผูต้ดิเชื.อดงักล่าวทั �ว
โลกมทีั .งสิ.น 15 ราย 

� คาํแถลงขององคก์ารอนามยัโลกที�นครเจนีวาของสวติเซอรแ์ลนด ์ระบุว่า ผูเ้สยีชวีติรายล่าสดุเป็นชายชาว
ซาอุดอีาระเบยี วยั 39 ปีซึ�งไมม่กีารเปิดเผยชื�อ โดยชายคนดงักล่าวซึ�งเพิ�งตดิเชื.อเมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธท์ี�ผ่านมา
ไดเ้สยีชวีติลงเมื�อวนัที� 2 มนีาคม 2013 

� โดยผลการตรวจสอบอย่างละเอยีดในหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัไดว้่า ชายชาวซาอุดอีาระเบยีผูนี้.ถอืเป็นผูเ้สยีชวีติรายที� 
9 ของโลกที�ตอ้งจบชวีติลงเพราะการตดิเชื.อมรณะชนิดใหมจ่าํพวกโนเวล โคโรนาไวรสั (NcoV) ที�อยู่ในสายพนัธุ์
เดยีวกบัเชื.อไวรสัที�ทาํใหเ้กดิโรคซารส์ที�เคยแพร่ระบาดในทวปีเอเชยีเมื�อปี 2003 ทาํใหม้ผีูต้ดิเชื.อกว่า 8,000 ราย 

� ผูเ้ชี�ยวชาญขององคก์ารอนามยัโลกยนืยนัว่า เชื.อมรณะชนิดใหม่ของโลกเป็นคนละชนิดกบัไวรสัซารส์ และมี
ลกัษณะทางพนัธุกรรมคลา้ยคลงึกบัเชื.อโคโรนาไวรสัที�พบในสตัวก์นิเลอืดจาํพวก “คา้งคาว” 

o สเปนเรง่สืบกรณีสุนัขอาจถกูใช้ผลิตเป็นโปรตีนอาหารสตัว ์เจา้หน้าที�ตํารวจของสเปนกาํลงัดาํเนินการสบืสวนกรณี
สนุขัอาจถูกใชผ้ลติเป็นโปรตนีอาหารสตัว ์จากที�ไดร้บัรายงานชว่งปลายปี 2555 ว่ามกีลุ่มอาชญากรขโมยซากสนุขัและสตัว์
อื�นๆ จากทั .งสถานสงเคราะหส์ตัว ์โรงพยาบาลสตัว ์สวนสตัว ์และฟารม์ต่างๆ เพื�อนํามาผลติเป็นวตัถุดบิโปรตนีและไขมนั
สาํหรบัการผลติอาหารสตัวแ์ละอาหารสตัวเ์ลี.ยง ทั .งยงัพบโรงเกบ็ซากสนุขักว่า 15 ตนั ในเมอืง Galacian ที�เจา้หน้าที�เชื�อว่า
จะถูกนําไปผลติเป็นอาหารสตัวอ์กีดว้ย 

� ล่าสดุ ผลการตรวจสอบตวัอย่างอาหารสตัวท์ี�จาํหน่ายในทอ้งตลาดโดยหอ้งปฏบิตักิาร Anfaco-Cecopesca พบว่า
ตวัอย่างไขมนัที�ใชผ้ลติอาหารสตัวข์องโรงงานแหง่หนึ�งในเมอืง Aldeaseca de la Frontera มผีล DNA ที�บ่งชี.ว่า
วตัถุดบิดงักล่าวอาจมทีี�มาจากแกะและสนุขั ซึ�งสมาชกิสภายุโรปรายหนึ�งใหค้วามเหน็ว่า การปนเปื.อนดงักล่าวอาจ
เกดิขึ.นในวงกวา้งและกลายเป็นปญัหารา้ยแรง 

� ทั .งนี.ในช่วงตน้ปี 2556 ที�ผ่านมา หลายประเทศในสหภาพยุโรปพบการปนเปื.อนเนื.อมา้ในอาหารแช่แขง็ สง่ผลให้
ผูบ้รโิภคทั �วโลกเกดิความตื�นตระหนกต่ออุบตักิารณ์ดงักล่าว 

o สมาชิกสภาคองเกรสสหรฐัฯ เสนอตรากฎระเบียบจาํกดัการใช้สารปฏิชีวนะในสตัว ์สมาชกิสภาคองเกรสของสหรฐัฯ 
ไดเ้สนอใหม้กีารตรากฎระเบยีบ Preservation of Antibiotics for Medical Treatment Act (PAMTA) เพื�อจาํกดัการใชส้าร
ปฏชิวีนะในสตัว ์โดยใหเ้หตุผลวา่การใชส้ารปฏชิวีนะเกนิความจาํเป็นจะก่อใหเ้กดิภาวะดื.อยาของแบคทเีรยีก่อโรคหลาย
ชนิด ทาํใหผู้ป้ว่ยในสหรฐัฯ หลายราย ไม่สามารถรกัษาภาวะตดิเชื.อดว้ยสารปฏชิวีนะแมจ้ะใชต้วัยาที�แรงกต็าม  

� โดยสมาชกิสภาคองเกรสรายดงักล่าวตอ้งการใหม้กีารระบุคาํจาํกดัความของ "non-therapeutic use" อย่างชดัเจน 
เพื�อกาํหนดใหก้ารใชส้ารปฏชิวีนะที�จาํเป็นถูกใชก้บัการรกัษาโรคในปศุสตัวท์ี�ปว่ยเท่านั .น   

� ปจัจบุนัสารปฏชิวีนะกว่า 80% ที�จาํหน่ายในสหรฐัฯ พบวา่ถูกใชใ้นการผลติภาคการเกษตร และสว่นหนึ�งใชก้บัปศุ
สตัวท์ี�ถูกเลี.ยงอย่างแออดัและขาดสขุอนามยัที�ดเีพื�อป้องกนัการเกดิโรคโดยที�สตัวไ์ม่ไดม้อีาการเจบ็ปว่ยแต่อย่างใด 
หรอืแมก้ระทั �งใชส้ารปฏชิวีนะบางชนิดเพื�อกระตุน้การเจรญิเตบิโตของสตัว ์ที�ผดิวตัถุประสงคแ์ละก่อใหเ้กดิภาวะ
ดื.อยาดงักล่าว ซึ�งล่าสดุเมื�อปี 2554 เฉพาะผลการสาํรวจการดื.อยาของเชื.อ Cephalosporins ในไก่และไก่งวง 
พบว่าเพิ�มสงูขึ.นถงึรอ้ยละ 23.5 และ 14.1 ตามลาํดบั 

o EU พบอาหารสตัวป์นเปื8 อน Aflatoxin หน่วยงานตรวจสอบและกาํกบัดแูลของเนเธอรแ์ลนดแ์ละเยอรมนี ตอ้งรบัภาระ
หนกัในการตรวจวเิคราะหแ์ละกาํจดัอาหารสตัวก์ว่า 10,000 ตนั ซึ�งมกีารกระจายไปตามโรงเกบ็อาหารในเยอรมนีถงึ 13 
แห่ง และเตรยีมสง่ต่อไปยงัฟารม์เลี.ยงสตัวก์ว่า 4,000 แห่ง อาหารสตัวเ์หล่านี.ตอ้งสงสยัวา่จะปนเปื.อนสาร Aflatoxin ซึ�งเป็น
สารพษิจากเชื.อราที�สาํคญั ในปรมิาณสงูถงึ 200 ppb (ไมโครกรมั/กโิลกรมั) หรอืสงูกว่าค่าที�มาตรฐานกาํหนดถงึ 10 เท่า  
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� ซึ�งจากการตรวจสอบยอ้นกลบั อาหารสตัวด์งักล่าวที�บางสว่นถกูขนสง่ไปจาํหน่ายยงัเนเธอรแ์ลนดย์งัถูกตั .งขอ้
สงสยัว่า จะเป็นสว่นหนึ�งของอาหารสตัวท์ี�มกีารสง่ไปยงัเซอรเ์บยีแลว้ถูกตรวจพบการปนเปื.อน Aflatoxin เมื�อเดอืน
ธนัวาคม 2555 ที�ผ่านมาอกีดว้ย 

� ภยัแลง้ในฤดกูาลปลกูของปี 2555 ที��ผ่านมา ทาํใหผ้ลผลติพชือาหารทั �วโลกลดลง และเกดิภาวะขาดแคลนวตัถุดบิ
อาหารสตัวใ์นหลายประเทศ ทั .งยงัเกดิวกิฤตซิํ.าซอ้นของเชื.อราที�สรา้งสารพษิ Aflatoxin สง่ผลใหเ้กดิการปนเปื.อน
วตัถุดบิจาํนวนมากทั .งในทวปีอเมรกิา และยโุรป ซึ�งประเทศเซอรเ์บยีเป็นหนึ�งในประเทศที�ไดร้บัผลกระทบเช่นกนั 
โดยผลผลติขา้วโพดเมื�อปี 2555 ลดลงถงึ 45% จากปี 2554 

o สถานการณ์ไข้หวดันกในรฐัพิหาร ประเทศอินเดีย รฐับาลของรฐัพหิาร ประเทศอนิเดยี สั �งการใหห้น่วยงานดา้นปศุสตัว ์
AHD ดาํเนินมาตรการป้องกนัและตดิตามตรวจสอบอย่างใกลช้ดิหลงัจากพบการแพร่ระบาดของเชื.อไขห้วดันก H5N1  

� ก่อนหน้านี. ไดม้กีารสั �งใหฆ้า่ไก่จาํนวนประมาณ 6,000 ตวั และทาํลายไขจ่าํนวนหลายรอ้ยฟองในพื.นที� 
Seemanchal แต่ผูเ้ชี�ยวชาญกย็งัแสดงความวติกกงัวลว่าเชื.อไขห้วดันกอาจกลายพนัธุแ์ลว้สามารถตดิต่อระหว่าง
มนุษยด์ว้ยกนัได ้

� สาํหรบัสวนสตัว ์Sanjay Gandhi ในเมอืง Patna นั .น ไดด้าํเนินการดา้นสขุอนามยัเสรจ็สิ.น และเจา้หน้าที�ไดแ้ถลง
ใหค้วามมั �นใจว่าทั .งสตัวแ์ละสตัวปี์กภายในสวนสตัวท์ี�ไม่ไดส้มัผสัสตัวแ์ละมนุษยภ์ายนอกโดยตรง ยงัคงไม่พบการ
ระบาดของเชื.อไขห้วดันกดงักล่าว 

o สถานการณ์โรคนิวคาสเซิลในบลัแกเรีย หลงัจากผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารของซากนกในหมู่บา้น Zvinica ของ
บลัแกเรยี ที�เกบ็ตวัอย่างเมื�อวนัที� 22 มกราคม 2556 ยนืยนัการพบเชื.อโรคนิวคาสเซลิสายพนัธุท์ี�มคีวามรุนแรงมาก 
(velogenic strains) โดยมสีตัวปี์กกลุ่มเสี�ยงจาํนวน 1,656 ตวั ทาํใหท้างการบลัแกเรยีตอ้งกาํหนดเขตป้องกนั (Protection 
Zone) และเขตเฝ้าระวงั (Surveillance Zone) เพื�อควบคุมการระบาดของโรคดงักล่าว  

� ต่อมา เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ ์2556 ทางการไดสุ้ม่ตรวจสตัวปี์กจากบรเิวณเขตป้องกนั เมื�อตรวจดว้ยวธิ ีReal 
Time PCR ไม่พบเชื.อโรคนิวคาสเซลิในกลุ่มตวัอย่าง ทาํใหท้างการบลัแกเรยีประกาศยกเลกิการกาํหนดเขต
ป้องกนัและเขตเฝ้าระวงัในพื.นที�ดงักล่าวเมื�อวนัที� 5 มนีาคม 2556 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� กมัพชูา (12/03/13) พบการตดิเชื.อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื.อ 2,369 ตวั ตาย 10 ตวั (0.42%) 
� เนเธอรแ์ลนด ์(20/03/13) พบการตดิเชื.อ H7N7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื.อ 103,652 ตวั ปว่ย 260 ตวั 

(0.25%) 
� เยอรมนั (22/03/13) พบการตดิเชื.อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื.อ 22 ตวั ตาย 1 ตวั (4.55%) โดยสตัวท์ี�

เหลอืทางการทาํลายทั .งหมด 
o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กที�สาํคญั 

� ไม่มรีายงาน 
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที�สาํคญั (Disease Information; report date) 

� จนี (18/03/13) พบการตดิเชื.อ FMD (type A) ในโค มโีคสงสยัตดิเชื.อ 63 ตวั ปว่ย 2 ตวั (3.17%) 
� รสัเซยี (18/03/13) พบการตดิเชื.อ FMD (type A) ในโค มโีคสงสยัตดิเชื.อ 2,245 ตวั ปว่ย 169 ตวั (7.53%) และมี

สกุรสงสยัตดิเชื.อ 2,053 ตวั ปว่ย 7 ตวั (0.34%) 
o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที�สาํคญั 

� รายงานการเกดิ FMD ในสกุร (วนัที� 18/03/13) ที� ต.สามควายเผอืก อ.เมอืง จ.นครปฐม มสีกุรสงสยัตดิเชื.อ 300 
ตวั ปว่ย 20 ตวั (6.67%) 
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