
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์การเกิดไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ ์H7N9 ในประเทศจีน พบผูป้ว่ยแลว้ 108 คน เสยีชวีติ 22 คน (23 เม.ย. 56) 

โดยการระบาดของโรคอยูภ่าคตะวนัออกของจนีเป็นหลกั ไวรสั H7N9 พบว่าก่อโรคไม่รุนแรงในสตัวปี์ก และการตรวจใน
พื7นที9ที9มกีารระบาดพบว่าสตัวปี์กจะใหผ้ลบวกเป็นจาํนวนน้อย  

� ศนูยค์วบคุมและป้องกนัเชื7อโรคแห่งจนี ใหร้ายละเอยีดการตดิต่อของเชื7อ H7N9 ว่าไม่อาจตดัความเป็นไปไดข้อง
การตดิต่อเชื7อไวรสั H7N9 “ระหว่างคนสูค่น” เผย 40 เปอรเ์ซน็ตข์องผูต้ดิเชื7อ ไม่ไดใ้กลช้ดิหรอืสมัผสักบัสตัวปี์ก 
ก่อนเกดิอาการ 

� สถานการณ์ของการระบาด H7N9 สง่ผลกระทบไปยงัตลาดคา้สตัวปี์ก เช่น ในเมอืงซื9อเจยีจวง ปรมิาณการ
จาํหน่ายสนิคา้สตัวปี์กต่อวนัลดลงถงึ 50% ภายในระยะเวลา 1 สปัดาห ์และในเมอืงเซี9ยงไฮ ้มกีารทาํลายสตัวปี์ก
ไปแลว้กว่า 110,000 ตวั รวมทั 7งหา้มคา้สตัวปี์กมชีวีติ และสั 9งปิดตลาดบางสว่นเพื9อจาํกดัการแพร่ระบาด  

� จนี เตรยีมผลติวคัซนีป้องกนัโรค H7N9 ภายใน 7 เดอืน โดยศนูยว์จิยัทางวทิยาศาสตรแ์ละสาธารณสขุของจนีจะ
เป็นศนูยก์ลางการผลติวคัซนี โดยปจัจุบนัทางศนูยฯ์อยู่ในขั 7นตอนรอรบัสายพนัธุไ์วรสัที9ทาํใหเ้กดิโรคจาก WHO 

� ไตห้วนั เตรยีมออกมาตรการหา้มเชอืดสตัวปี์กในบรเิวณตลาดแบบดั 7งเดมิเพื9อจาํหน่ายแก่ผูบ้รโิภค ซึ9งคาดว่าจะร่น
กาํหนดบงัคบัใชม้าเป็นวนัที9 17 มถุินายน 2556 จากกาํหนดเดมิวนัที9 21 สงิหาคม 2556 

� เวยีดนาม สั 9งหา้มนําเขา้สตัวปี์กทุกชนิดจากจนี รวมทั 7งยกระดบัมาตรการควบคุมการนําเขา้ ณ จุดผ่านแดน หลงัมี
รายงานผูป้ว่ยจากไวรสัสายพนัธุ ์H7N9 ซึ9งเป็นสายพนัธุใ์หมท่ี9มคีวามเป็นไปไดท้ี9จะตดิจากคนสูค่น 

� ไทย องคก์ารเภสชักรรมเตรยีมผลติวคัซนีป้องกนัโรค H7N9 โดย นพ.พพิฒัน์ ยิ9งเสร ีประธานองคก์ารเภสชักรรม 
กล่าวว่า ดร.แมร ีพอลลค์นีีย ์ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการใหญ่องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดแ้จง้ผูผ้ลติวคัซนีป้องกนั
ไขห้วดัใหญ่ในประเทศต่างๆใหเ้ตรยีมพรอ้มผลติวคัซนีป้องกนัโรค H7N9 ดงักล่าว 

o เนเธอรแ์ลนดเ์รียกคืนเนื)อโคกว่า 50,000 ตนั สกดักั )นวิกฤติปนเปื) อนเนื)อม้า หน่วยงานดา้นความปลอดภยัอาหารและ
สนิคา้อุปโภคบรโิภคของเนเธอรแ์ลนด ์สั 9งเรยีกคนืสนิคา้เนื7อโคกว่า 50,000 ตนั จากผูป้ระกอบการกว่า 130 บรษิทั ที9ผลติ
ตั 7งแต่วนัที9 1 มกราคม 2554 จนถงึ 15 กุมภาพนัธ ์2556 เพื9อสกดักั 7นปญัหาวกิฤตปินเปื7อนเนื7อมา้ในสหภาพยุโรป แมจ้ะยงั
ไม่พบว่าเนื7อโคที9เกดิการปนเปื7อนเหล่านี7เป็นอนัตรายต่อสขุภาพของผูบ้รโิภคกต็าม โดยหน่วยงานดงักล่าวแถลงว่า เนื7อโค
เหล่านี7ไม่สามารถระบุแหล่งที9มาไดอ้ย่างชดัเจน ซึ9งอาจสง่ผลถงึความปลอดภยัของเนื7อที9ไม่สามารถยนืยนัได ้

� ทั 7งนี7 การเรยีกคนืสนิคา้ครั 7งใหญ่นี7 นอกจากจะมผีลต่อผูป้ระกอบการ 130 บรษิทัในประเทศ ยงัสง่ผลกระทบต่อ
บรษิทักว่า 370 บรษิทัในสหภาพยุโรป 

o สวีเดน: ผลิตภณัฑฮ์าลาลพบปนเปื) อนเนื)อสุกร ผลติภณัฑซ์าลามทีี9ระบุว่าเป็นสนิคา้ฮาลาลเพื9อจาํหน่ายในสวเีดน ถูกพบ
มกีารตดิฉลากผดิพลาด ทาํใหม้ผีลติภณัฑจ์าํนวนหนึ9งมสีว่นผสมของเนื7อสกุรที9นําเขา้จากสโลวเีนียในสดัสว่นประมาณ 10% 
ซึ9งเกนิกว่า 1% ที9ถอืเป็นเกณฑช์ี7วดัการปนเปื7อนของผลติภณัฑอ์าหาร 

� หน่วยงานดา้นอาหารของสวเีดนยงัไดเ้ขา้ตรวจสอบสนิคา้ 99 ชนิด และพบว่าม ีDNA สกุรปนเปื7อนถงึ 9 ตวัอย่าง 
นอกจากนี7ยงัม ี8 ตวัอย่างที9พบเนื7อสกุรตํ9ากว่า 1% และ 7 ตวัอยา่งที9มเีนื7อสกุรในสดัสว่นตํ9ากว่า 0.1% 

� ทั 7งนี7 หน่วยงานของสวเีดนไดเ้ตรยีมแจง้ผลการตรวจสอบไปยงัสหภาพยโุรป ซึ9งการปนเปื7อนครั 7งนี7 นบัเป็นอกีหนึ9ง
เหตุการณ์ที9ทาํให ้EU เริ9มเขม้งวดเรื9องการตดิฉลากเพื9อแสดงวตัถุดบิ ต่อเนื9องจากปญัหาเนื7อมา้ปนเปื7อน  

o CPF มั :นใจการป้องกนัโรค – เดินแผนขยายโรงงานสู่อาเซียน นายอดเิรก ศรปีระทกัษ์ ประธานคณะผูบ้รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) “CPF” กล่าวว่าการระบาดของไวรสัสายพนัธุ ์H7N9 
ในประเทศจนี ขณะนี7ไม่ไดส้ง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัในประเทศจนีมากนกั เนื9องจากบรษิทัดาํเนินธุรกจิผลติอาหาร
สตัวเ์ป็นหลกั และสว่นใหญ่ผลติอาหารสาํหรบัสกุรมากกว่าอาหารสตัวปี์ก 
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� สว่นความกงัวลเกี9ยวกบัการระบาดของไวรสั H7N9 ในประเทศจนีมายงัประเทศในภมูภิาคอาเซยีนรวมถงึไทยนั 7น 
มองว่ากระทรวงสาธารณสขุของไทยมปีระสบการณ์และมกีารป้องกนัอย่างรดักุม ดงันั 7นขณะนี7จงึยงัไมพ่บการ
ระบาดของเชื7อดงักล่าวในประเทศไทย  

� ทั 7งนี7บรษิทัยงัคงดาํเนินการตามแผนธุรกจิเดมิ โดยจะมกีารขยายโรงงานผลติอาหารสตัวแ์บบต่อเนื9องทั 7งในและ
ต่างประเทศ เช่น อนิเดยี เวยีดนาม จนีและฟิลปิปินส ์

� อย่างไรกต็ามบรษิทัยงักงัวลในแง่ของธุรกจิกุง้ ซึ9งมปีญัหาการตายของกุง้ในระยะตน้หรอืโรค EMS อยู่ ทาํใหส้ง่ผล
ต่ออุตสาหกรรมการผลติกุง้ จงึตอ้งตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ เพื9อประเมนิผลกระทบที9จะเกดิขึ7น 

o บราซิลอาจประสบวิกฤติพลงังานในปี 2560 บราซลิมแีนวโน้มที9จะประสบวกิฤตพิลงังานในปี 2560 จากเดมิที9เคยไดช้ื9อ
ว่ามศีกัยภาพในการผลติพลงังานสาํหรบัยานพาหนะใชเ้องภายในประเทศ  

� การที9บราซลิอาจตอ้งประสบปญัหาวกิฤตพิลงังานดงักล่าว เป็นผลสบืเนื9องจากนโยบายของรฐับาลที9นําเขา้นํ7ามนั
เบนซนิมาจาํหน่ายในราคาที9ตํ9ากว่าตลาดโลก ทาํใหป้ระสบภาวะขาดทุน และรวมถงึการคาดการณ์เตบิโตของ
อุตสาหกรรมไบโอเอทานอลที9ผดิพลาด โรงงานผลติเอทานอลจากออ้ยในบราซลิที9คาดว่าจะมกีารลงทุนในปรมิาณ
มากเพื9อรองรบัการขยายตวัของอุตสาหกรรม เพราะชะลอการลงทุนจากหลายปจัจยั ไดแ้ก่ ราคานํ7าตาลใน
ตลาดโลก สภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ ความตอ้งการปรมิาณเอทานอลจากสหรฐัฯ ไปจนถงึนโยบายดา้น
การเกษตรและพลงังานภายในประเทศ เช่น การจาํกดัราคาขายนํ7ามนัเชื7อเพลงิชนิดเบนซนิในประเทศ ซึ9งทาํใหเ้อ
ทานอลไม่สามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้ 

� สาเหตุเหล่านี7อาจสง่ผลใหบ้ราซลิประสบกบัวกิฤตพิลงังานภายในปี 2560 หากแนวโน้มสถานการณ์ยงัคงไม่ดขีึ7น 
o เวียดนามพบผูเ้สียชีวิตจากไขห้วดันก H5N1 รายแรกในรอบ 14 เดือน เจา้หน้าที9ของศนูยส์ขุภาพใน จ.ด่งทา้ป ภาคใต้

ของเวยีดนาม ระบุผลการตรวจสอบยนืยนัว่าเดก็ชายวยั 4 ขวบ ตดิเชื7อไวรสัไขห้วดันก H5N1 นบัเป็นผูเ้สยีชวีติรายแรกจาก
เชื7อไวรสั H5N1 นบัตั 7งแต่ปลายเดอืน ม.ค. 2555  

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� จนี (10,16,22,24/04/13) พบการตดิเชื7อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื7อ 362 ตวั  
� เนปาล (11/04/13) พบการตดิเชื7อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื7อ 10,901 ตวั ตาย 3,982 ตวั (36.53%) 
� แอฟรกิาใต ้(15/04/13) พบการตดิเชื7อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื7อ 7,119 ตวั ปว่ย 1,473 ตวั 

(20.69%) 
� แอฟรกิาใต ้(15/04/13) พบการตดิเชื7อ H7N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื7อ 11,302 ตวั ปว่ย 3,368 ตวั 

(29.80%) 
� เมก็ซโิก (17/04/13) พบการตดิเชื7อ H7N3 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื7อ 664,092 ตวั ตาย 500 ตวั (0.08%) 
� เยอรมนั (19/04/13) พบการตดิเชื7อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื7อ 25,070 ตวั ทางการทาํลายทั 7งหมด 
� ลเิบยี (24/04/13) พบการตดิเชื7อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื7อ 120,000 ตวั ปว่ย 40,000 ตวั (30.00%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กที:สาํคญั 
� รายงานพบอหวิาตเ์ป็ดไก่ เขต อ.เมอืง จ.อุดรธานี โดยประกาศเป็นเขตโรคระบาดตั 7งแต่ 23 เม.ย.56 เป็นตน้ไป 
� พบสตัวปี์กปว่ยตายผดิปกต ิที9 ต.ไทรมา้ อ.เมอืง จ.นนทบุร ี

o รสัเซียพบเชื)อ FMD ชนิดที:ไมเ่คยระบาดในประเทศ  รสัเซยี พบสกุร 8 ตวั และโค 190 ตวั ในหมู่บา้น Molodezhny เขต 
Priargunsky ตดิเชื7อไวรสัสาเหตุโรคปากเทา้เปื9อย (FMD) Type A ซึ9งเดมิพบไดเ้ฉพาะในประเทศเกาหล ีไทย และเวยีดนาม  

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที:สาํคญั (Disease Information; report date) 
� จนี (22/04/13) พบการตดิเชื7อ FMD (type A) ในโค มสีตัวส์งสยัตดิเชื7อ 147 ตวั ปว่ย 13 ตวั (8.84%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที:สาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
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