
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์การเกิดไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ ์H7N9 ในประเทศจีน พบผูป้ว่ยแลว้ 24 คน เสยีชวีติ 7 คน (8 เม.ย. 56) โดย

พบที"ภาคตะวนัออกของจนี ไดแ้ก่ เซยีงไฮ,้ มณฑลเจอ้เจยีง, มณฑลเจยีงซ ูและมณฑลอนัฮยุ ผูป้ว่ยที"ตดิเชื4อไขห้วดัใหญ่ 
H7N9 พบว่า เคยสมัผสัหรอืใกลช้ดิกบับรเิวณคา้ขายสตัวปี์กมาก่อน โดยเฉพาะย่านตลาดคา้สตัวปี์กเป็น 

� ทางการจนีพบเชื4อ H7N9 ในนกพริาบ 2 ตวัและในไก่ที"ตลาดคา้สตัวปี์กเป็น ทาํใหต้อ้งทาํลายสตัวปี์กไปแลว้
มากกว่า 20,000 ตวั และการระบาดยงัอยูใ่นวงจาํกดัในพื4นที" 4 เขตดงักล่าว โดยสตัวปี์กที"ตรวจพบเชื4อไม่แสดง
อาการปว่ยแต่อย่างใด 

� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) และ Center for Disease Control and Prevention (CDC) ของสหรฐัอเมรกิา กล่าว
ว่า ยงัไม่มกีารแพร่เชื4อจากคนสูค่น และคาดว่าทางการจนีคงสามารถสกดักั 4นโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ ์H7N9 ได ้

� สาํหรบัผูท้ี"มคีวามเสี"ยงที"จะตดิโรคนี4 คอื กลุ่มที"เดนิทางไปภาคตะวนัออกของประเทศจนีใน 4 เขตดงักล่าว และ
สมัผสัสตัวปี์กในตลาดคา้สตัวปี์กเป็นหรอืเขา้ไปทาํงานเกี"ยวขอ้งกบัสตัวปี์ก 

� CDC แนะนําผูท้ี"จะเดนิทางไปประเทศจนี ใหท้านอาหารและไขท่ี"สกุ ลา้งมอืบ่อยๆดว้ยนํ4าสบู่หรอืลา้งมอืดว้ย
แอลกอฮอล ์60% และอย่าเขา้ไปในบรเิวณที"เลี4ยงสตัวปี์ก โดยเฉพาะอย่างยิ"งตลาดคา้สตัวปี์กเป็น และหา้มเขา้ไป
สมัผสัสตัวปี์กที"ตายโดยไมท่ราบสาเหตุ 

� สาํหรบัวคัซนีป้องกนัโรค H7N9 ยงัไมม่กีารนํามาใช ้ตอ้งรอการพฒันาอกี 6-8 เดอืน 
o สหรฐัฯ เพิ&มขั (นตอนการตรวจชนิดเนื(อสตัวนํ์าเขา้ จากเหตปุนเปื( อนเนื(อมา้ในยโุรป กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ (USDA) 

ไดป้ระกาศเพิ"มขั 4นตอนการตรวจชนิด (species) ของเนื4อบด (เนื4อโค) ที"นําเขา้จากไอซแ์ลนด ์ไอรแ์ลนด ์โปแลนด ์ไอรแ์ลนด์
เหนือ และสหราชอาณาจกัร โดยจะใชก้ารตรวจสอบทั 4งการตรวจ DNA และการตรวจดว้ยวธิกีารทางภูมคุิม้กนัวทิยา 
(Immunological Techniques) นอกจากนี4 USDA จะตรวจสอบชนิดเนื4อสตัวใ์นตวัอย่างเนื4อสตัวท์ี"ผ่านการตรวจแบคทเีรยี  
E. coli ที"ผลติสารพษิ Shiga-toxin เช่น O157:H7 ดว้ย 

o เดนมารก์พบเชื(อแบคทีเรียดื(อยาติดต่อจากปศสุตัวส์ู่คน จากการศกึษาของนกัวทิยาศาสตรช์าวเดนมารก์ในผูป้ว่ย 2 
ราย ซึ"งไดร้บัเชื4อ Staphylococcus aureus ที"ดื4อต่อสารปฏชิวีนะ Methicillin (MRSA) ยนืยนัว่ามกีารถ่ายทอดของเชื4อ
ดงักล่าวระหว่างผูป้ว่ยกบัปศุสตัวท์ี"ผูป้ว่ยแต่ละรายเลี4ยงไว ้โดยเฉพาะในแกะ นอกจากนี4 ผลการศกึษาวจิยัจากสหรฐัฯ เมื"อปี 
2555 ซึ"งทาํการศกึษา "pig-MRSA" หรอื MRSA ที"เกดิในสกุร และตพีมิพล์งวารสาร EMBO Molecular Medicine เมื"อ
สปัดาหท์ี"ผ่านมา ไดส้นบัสนุนว่า MRSA สามารถถ่ายทอดจากสตัวส์ูค่นได ้ 

o CPF แจงไก่สดไทยปลอดเชื(อไข้หวดันก-มั &นใจญี&ปุ่ นเปิดทางนําเข้าไก่ไทย นายธรีศกัดิ r อุรุนานนท ์รองกรรมการ
ผูจ้ดัการบรหิาร บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหารจาํกดั (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความร่วมมอือย่างเคร่งครดัระหว่างภาครฐั
และเอกชนในการควบคุมปญัหาไขห้วดันกแบบครบวงจร ตั 4งแต่โรงงานอาหารสตัว ์ฟารม์ และการผลติอาหารในประเทศ ทาํ
ใหไ้ก่ไทยปลอดจากเชื4อดงักล่าว  

� ทั 4งนี4มกีารคาดการณ์ว่าญี"ปุน่อาจจะพจิารณานําเขา้ไก่สดจากประเทศไทยภายในปีนี4 โดยญี"ปุน่ไดส้ง่เจา้หน้าที"เขา้
มาตรวจสอบระบบฟารม์และการผลติที"เกี"ยวขอ้งในไทยอย่างเขม้งวดต่อเนื"องหลายครั 4งเพื"อใหเ้กดิความมั "นใจ โดย
ล่าสดุเจา้หน้าที"จากญี"ปุน่เดนิทางเขา้มาตรวจสอบเมื"อเดอืนมนีาคม 56 ที"ผ่านมา และจะสง่ผลการตรวจสอบใหก้รม
ปศุสตัวใ์นเรว็ๆนี4 โดยหากผ่านการพจิารณาจะทาํใหไ้ทยสามารถสง่ออกไก่สดแช่แขง็ไดใ้นอนาคตอนัใกลนี้4 

o โรค EMS ระบาดในกุ้งทั &วประเทศ หวั &นกระทบส่งออกกุ้งไทย ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมสง่ออกกุง้กาํลงัประสบ
ปญัหาการขาดแคลนวตัถุดบิจากปญัหาโรค EMS (Early Mortality Syndrome) ทาํใหม้ปีรมิาณกุง้เขา้สูต่ลาดลดลงจาก
ประมาณ 300 ตู/้วนั ในชว่งปลายปี 2555 เหลอืเพยีง 30-60 ตู/้วนัเท่านั 4น สง่ผลใหร้าคากุง้เพิ"มสงูขึ4นจาก 120 บาท/กโิลกรมั 
ในกุง้ขนาด 100 ตวั/กโิลกรมั เพิ"มเป็นกโิลกรมัละ 150-200 บาท ซึ"งทาํใหห้อ้งเยน็หรอืผูส้ง่ออกขาดทุนประมาณกโิลกรมัละ 
80 บาท และสง่ผลกระทบต่อเนื"องไปยงัผูป้ระกอบการรายเลก็ เช่น ผูป้ระกอบการรบัแกะกุง้ 
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� โรค EMS พบว่ามกีารระบาดในทั 4งกุง้กุลาดาํ และกุง้ขาวแวนนาไม เกดิจากเชื4อแบคทเีรยี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่ม 
Burkholdiales, Sphinggononadales และ Actinomycetales ที"เขา้ทาํลายตบัของกุง้จนตายในระยะก่อน 1 เดอืน
หลงัจากปล่อยกุง้  

o กาตารแ์จ้งยกเลิกมาตรการห้ามนําเขา้สตัวปี์กจากไทย ที"ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าดว้ยการป้องกนัดา้นอาหาร
กาตาร ์ไดม้มีตอินุมตัยิกเลกิมาตรการหา้มการนําเขา้สตัวปี์กจากไทย เนื"องจากเป็นประเทศที"อยู่ในกลุ่มประเทศที"สามารถ
ควบคุมโรคระบาด (ไขห้วดันก) และไมม่กีารระบาดมาเป็นเวลามากกว่า 1 ปี แลว้ ตามรายงานขององคก์ารโรคระบาดสตัว์
สากล (OIE)  

� อนึ"ง การสง่ออกเนื4อไก่ไทยไปยงักาตารต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ร GCC Standardization Organization 
(GSO Standard) ซึ"งเป็นมาตรฐานการนําเขา้อาหารของกลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council (GCC) 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� เมก็ซโิก (23/03/13) พบการตดิเชื4อ H7N3 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื4อ 2,453,380 ตวั ตาย 406,509 ตวั 

(16.57%) 
� อสิลาเอล (24/03/13) พบการตดิเชื4อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื4อ 44,680 ตวั ตาย 730 ตวั (1.63%) 
� จนี (4/04/13) พบการตดิเชื4อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื4อ 20,536 ตวั ปว่ย 8 ตวั (0.04%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กที&สาํคญั 
� ไม่มรีายงาน 

o จีนยงัพบซากสุกร-ซากเป็ดจาํนวนมากถกูทิ(งในแม่นํ(า จนียงัคงพบซากสกุรในแม่นํ4าหวงผู่ เมอืงเซี"ยงไฮ ้เพิ"มขึ4นอย่าง
ต่อเนื"อง โดยทางการไดร้ายงานว่าพบซากสกุรรวมแลว้ประมาณ 16,000 ตวั และแจง้สาเหตุการตายของสกุรเหล่านี4ว่าเกดิ
จากเชื4อ Porcine circovirus (PCV2) ที"ไม่เป็นอนัตรายต่อมนุษย ์

� ล่าสดุมกีารพบซากเป็ดจาํนวนนบัพนัในแม่นํ4าหนานเหอในเขตมณฑลเสฉวนทางตอนใตข้องจนี โดยซากเป็ดที"พบ
นั 4นถูกมดัรวมในถุงพลาสตกิประมาณ 50 ถุง ซึ"งสถานการณ์ดงักล่าวทาํใหห้น่วยงานทอ้งถิ"นของจนีตอ้งเตรยีม
รบัมอืกบักระแสของนกัท่องอนิเตอรเ์น็ตชาวจนี ที"ต่างโพสตแ์สดงความวติกกงัวลและเป็นหว่งดา้นความปลอดภยั
ของประชาชนจากกรณีที"พบซากสตัวถ์ูกทิ4งในแม่นํ4า ที"มแีนวโน้มว่าจะเกดิขึ4นในอกีหลายสถานที" เช่น กรณีแม่นํ4า
หวงผู ่หรอืการพบซากสกุรประมาณ 50 ตวัถูกทิ4งในแม่นํ4าเซยีงเจยีง เมอืงหหูนาน เมื"อสปัดาหท์ี"ผ่านมา  

� โดยนกัท่องอนิเตอรเ์น็ตชาวจนีรายหนึ"งไดโ้พสตแ์สดงความเป็นห่วงความเสี"ยงจากการปนเปื4อนของซากสตัวท์ี"ถูก
ทิ4งลงแม่นํ4าโดยไมท่ราบสาเหตุการตาย 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที&สาํคญั (Disease Information; report date) 
� ลตัเวยี (25/03/13) พบการตดิเชื4อ Classical Swine Fever (CSF) ในสกุรปา่ มสีตัวส์งสยัตดิเชื4อ 11 ตวั โดย

ทางการไดส้ั "งทาํลายสตัวป์ว่ยทั 4งหมด 
� บอสวานา (28/03/13) พบการตดิเชื4อ FMD (SAT-2) ในแพะ มแีพะสงสยัตดิเชื4อ 558 ตวั ปว่ย 4 ตวั (0.72%)  
� รสัเซยี (4/04/13) พบการตดิเชื4อ FMD (type A) ในสกุรและโค มสีกุรสงสยัตดิเชื4อ 995 ตวั ไม่มตีวัปว่ย และมโีค

สงสยัตดิเชื4อ 4,398 ตวั ปว่ย 684 ตวั (15.55%) 
� รสัเซยี (4/04/13) พบการตดิเชื4อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื4อ 163 ตวั ปว่ย 49 ตวั 

(30.06%) 
o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที&สาํคญั 

� ไม่มรีายงาน 
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