
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9 ในประเทศจีน  

� หน่วยงานดา้นสาธารณสขุแห่งชาตจินี รายงานว่า ไม่พบผูต้ดิเชื�อไขห้วดันกสายพนัธุ ์H7N9 รายใหมใ่นจนี มาเป็น
เวลา 1 สปัดาหแ์ลว้ ซึ/งเป็นครั �งแรกตั �งแต่เชื�อไวรสัดงักล่าวแพร่ระบาดในเดอืนมนีาคม 2556 ที/ผ่านมา 

� คณะกรรมการสาธารณสขุและการวางแผนครอบครวัแห่งชาตขิองจนี แถลงเมื/อวนัที/ 20 พ.ค.56 ว่า ผูต้ดิเชื�อ
ไขห้วดันกที/เสยีชวีติรายล่าสดุ เมื/อวนัพธุที/ 13 พ.ค.56 จากรายงานความคบืหน้าล่าสดุ ยงัไม่พบผูต้ดิเชื�อฯรายใหม่  

� ทั �งนี� นบัจากจนีรายงานการตดิเชื�อไวรสั H7N9 ในเดอืนมนีาคม 2556 ที/ผ่านมา มผีูต้ดิเชื�อเพิ/มอย่างต่อเนื/องแทบ
ทุกสปัดาห ์รวมผูต้ดิเชื�อทั �งสิ�น 130 ราย เสยีชวีติ 36 ราย และ 72 รายที/ไดร้บัการรกัษาจนหาย 

� ตลาดคา้สตัวปี์กในเซี/ยงไฮเ้ตรยีมเปิดทาํการซื�อขายเนื�อสตัวปี์กแช่เยน็แทนการคา้สตัวปี์กมชีวีติตั �งแต่ช่วงปลาย
เดอืนพฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป เพื/อกระตุน้การฟื�นตวัของอุตสาหกรรมสตัวปี์กในประเทศ 

� นายหลี/ ซหีลง หวัหน้าหน่วยงานปศุสตัวแ์ห่งชาต ิระบวุ่า ภาคอุตสาหกรรมและการคา้สตัวปี์กในจนี ตอ้งสญูเสยี
รายไดเ้ป็นมลูค่ากว่า 400,000 ลา้นหยวน หรอื 65,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืคดิเฉลี/ยยอดสญูเสยีต่อวนั เท่ากบั 
1,000 ลา้นหยวน นบัตั �งแต่เกดิการแพร่ระบาดของเชื�อไวรสันี�ในปลายเดอืน ม.ีค. 56 เนื/องจากผูบ้รโิภคหลกีเลี/ยง
การสมัผสักบัสตัวปี์กที/เป็นแหล่งแพร่เชื�อโรค อกีทั �งยงัสง่ผลใหเ้กดิการเลกิจา้งงานเพิ/มขึ�นอกีดว้ย  

o ชายชาวตนิูเซียเสียชีวิตจากไวรสั โคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 เป็นรายที. 20 องคก์ารอนามยัโลกและกระทรวง
สาธารณสขุตูนิเซยี ระบุว่า การเสยีชวีติของชายชราวยั 66 ปี เกดิขึ�นเพยีง 4 วนัเท่านั �น หลงัจากที/เขาเดนิทางกลบัจากการ
ไปแสวงบญุที/ซาอุดอีาระเบยีและการท่องเที/ยวในกาตาร ์ขณะที/บุตรสาววยั 35 ปี ที/ร่วมเดนิทางไปดว้ยกต็ดิเชื�อชนิดนี�และ
ลม้ปว่ยเช่นกนั สว่นบุตรชายวยั 34 ปี มกีารตดิเชื�อ แต่ยงัไมม่อีาการปว่ย 

� จนถงึขณะนี� องคก์ารอนามยัโลกยนืยนัว่าเชื�อไวรสันี� ซึ/งยงัไม่พบวธิกีารรกัษาใหห้ายขาดได ้สามารถตดิต่อ
แพร่กระจายไดจ้าก “สตัวส์ูค่น” และจาก “คนสูค่น” แต่ยงัไมพ่บการแพร่ระบาดในระดบัชมุชนเป็นวงกวา้ง 

� ทั �งนี� ขอ้มลูล่าสดุของ WHO จนถงึปจัจุบนัยนืยนัว่าจาํนวนผูต้ดิเชื�อไวรสัสายพนัธุใ์หม่นี�ม ี40 รายทั /วโลกนบัตั �งแต่
พบการระบาดครั �งแรกเมื/อกนัยายนปีที/แลว้ โดยในจาํนวนนี�มผีูเ้สยีชวีติ 20 คน ซึ/งเท่ากบัว่าราว 50 เปอรเ์ซน็ต์
ของผูต้ดิเชื�อมรณะไดเ้สยีชวีติลงแลว้ 

o สหรฐัฯ พบเนื3อไก่ที.เลี3ยงด้วยสารปฏิชีวนะมีปริมาณสารหนูอนินทรียส์ูง – ส่งผลผูบ้ริโภคเสี.ยงมะเรง็ กลุ่มนกัวจิยั
จากมหาวทิยาลยัจอหน์ ฮอปกนิส ์เผยผลการวจิยัสารหนูอนินทรยีท์ี/ตกคา้งในเนื�อไก่ อาจทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามเสี/ยงต่อการ
เป็นโรคมะเรง็มากกว่าปกต ิทั �งนี�พบว่าสารหนูอนิทรยีใ์นยาปฏชิวีนะ สามารถเปลี/ยนเป็นรปูสารหนูอนินทรยีซ์ึ/งเป็นสารก่อ
มะเรง็ในเนื�อสตัวไ์ด ้โดยสารปฏชิวีนะ 3-Nitro หรอืในชื/อการคา้ roxarsone ของบรษิทั Pfizer ที/ใชก้าํจดัพยาธแิละเร่งการ
เจรญิเตบิโตของปศุสตัวท์ี/มสีารหนูเป็นสว่นผสม ไดย้กเลกิการจาํหน่ายตั �งแต่ปี 2554 หลงัจากรายงานวจิยัเผยแพร่ไป    

o ความเคลื.อนไหวกรณีการปลอมปนเนื3อม้าในสหภาพยุโรป อุบตักิารณ์ปนเปื�อนเนื�อมา้ในสหภาพยุโรปยงัคงไม่สิ�นสดุ 
โดยผลการตรวจสอบเนื�อสตัวก์ว่า 4,000 ตวัอย่างในชว่งหลายสปัดาหท์ี/ผ่านมา พบว่ามถีงึ 193 ตวัอย่างที/ปนเปื�อน DNA 
ของมา้ หรอืคดิเป็นอตัราสว่นสงูถงึรอ้ยละ 4.55  

� ไอรแ์ลนด ์: กระทรวงเกษตรไดอ้อกระเบยีบใหพ้่อคา้และตวัแทนจาํหน่ายทุกรายที/ดาํเนินธุรกจิในห่วงโซ่อาหาร
ตอ้งจดทะเบยีนผูป้ระกอบธุรกจิอาหาร เนื/องจากผลการสอบสวนพบว่าผูป้ระกอบการบางรายมเีจตนาปลอมปน
เนื�อมา้ในผลติภณัฑเ์นื�อววั  

� รสัเซีย : ทางการรสัเซยีสั /งหา้มนําเขา้ผลติภณัฑเ์นื�อสตัวแ์ปรรปูจากออสเตรยีเป็นการชั /วคราว และอาจขยายการ
หา้มนําเขา้ไปสูป่ระเทศอื/นๆ หากพบกรณีเนื�อปลอมปนจากแหล่งอื/นเพิ/มเตมิ  

� เนเธอรแ์ลนด ์: ผูป้ระกอบการในประเทศ 2 ราย ถูกสั /งใหถ้อนคนืเนื�อววักว่าพนัตนั เนื/องจากไม่สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที/มาของเนื�อดงักล่าว ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามมั /นใจในเรื/องความปลอดภยัได ้
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� สหราชอาณาจกัร: ตรวจพบสาร Phenylbutazone ที/ใชเ้ป็นยาแกอ้กัเสบในมา้ และหา้มใชใ้นเนื�อมา้เพื/อการ
บรโิภค เนื/องจากก่อใหเ้กดิภาวะโลหติจางในมนุษย ์ทั �งยงัพบ DNA มา้อกีดว้ย 

o สหรฐัฯ กดดนั GSP กุ้งไทย บีบนําเข้าเนื3อหมูใช้ Ractopamine สหรฐัฯ กาํลงัพยายามกดดนัประเทศไทยใหเ้ปิดการ
นําเขา้เนื�อสกุรจากสหรฐัฯ และใหไ้ทยอนุญาตใหใ้ชส้าร Ractopamine โดยอาจตดัสทิธพิเิศษทางภาษศีุลกากร (GSP) ของ
ไทย รวมทั �งใชม้าตรการตอบโตก้ารอุดหนุน (CVD) มาใชก้บัสนิคา้กุง้ หากไทยไม่ปฏบิตัติามเงื/อนไขต่อรอง 

� สาํหรบัสาร Ractopamine ซึ/งเป็นสารเร่งเนื�อแดงในสกุร เพิ/งไดร้บัการลงมตอินุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐาน
อาหารระหว่างประเทศ (Codex) เหน็ชอบใหใ้ชโ้ดยพบตกคา้งในเนื�อสกุรไดไ้ม่เกนิ 10 ppb (หนึ/งในพนัลา้นสว่น; 
ไมโครกรมัต่อกโิลกรมั) ในตบัไม่เกนิ 40 ppb ในไตไม่เกนิ 90 ppb และในไขมนัไม่เกนิ 10 ppb ทาํใหส้หรฐัฯ ใช้
โอกาสดงักล่าวในการยื/นขอ้เสนอเพื/อต่อรองการนําเขา้กบัรฐับาลไทย 

o เกาหลีเหนือและจีน(ธิเบต) พบการระบาดของไข้หวดันก H5N1 พบการระบาดของไขห้วดันกจากเชื�อไวรสัสายพนัธุ ์
H5N1 ในเขตปกครองตนเองธเิบตของจนี และเกาหลเีหนือ 

o ฮ่องกงห้ามนําเนื3อไก่จากสเปน เหตพุบเชื3อไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N1 ฮ่องกงประกาศหา้มนําเขา้สตัวปี์ก ผลติภณัฑ์
จากสตัวปี์ก และไขจ่ากแควน้คาตาลนั ประเทศสเปน เนื/องจากพบการระบาดของเชื�อไวรสั H7N1 ในฟารม์สตัวปี์กแห่งหนึ/ง
ในแควน้คาตาลนั โดยก่อนหน้านี�ในปี 2555 ฮ่องกงไดนํ้าเขา้เนื�อสตัวปี์กแช่แขง็ปรมิาณกว่า 4,600 ตนั จากสเปน 

� อนึ/ง เชื�อไวรสัสายพนัธุ ์H7N1 เคยมกีารระบาดในทวปียุโรปตอนใตเ้มื/อช่วงปี 2542-2543 ก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อฟารม์สตัวปี์กหลายแหง่ โดยเฉพาะฟารม์ไก่งวงในอติาล ี

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� จนี-ธเิบต (13/05/13) พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 407 ตวั ตาย 35 ตวั (8.60%) 
� เกาหลเีหนือ (13/05/13) พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 226,000 ตวั ตาย 44,000 ตวั  
� เยอรมนั (16/05/13) พบการตดิเชื�อ H7N7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 13,000 ตวั ปว่ย 10 ตวั (0.08%) 
� สเปน (20/05/13) พบการตดิเชื�อ H7N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 12,358 ตวั ตาย 133 ตวั (1.08%) 
� จนี (21/05/13) พบการตดิเชื�อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 1 ตวั ตาย 3,978 ตวั (28.03%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กที.สาํคญั 
� (14/05/13) รายงานการเกดิสตัวปี์กปว่ยตายผดิปกตทิี/ ต.เมอืงใหม่ อ.ศรบีญุเรอืง จ.หนองบวัลาํภู และที/ ต.นาเหล่า 

อ.นาวงั จ.หนองบวัลาํภ ู
� (23/05/13) รายงานการเกดิสตัวปี์กปว่ยตายผดิปกตทิี/ ต.นาขนุไกร อ.ศรสีาํโรง จ.สโุขทยั และที/ ต.ปากเพรยีว อ.

เมอืง จ.สระบุร ี
o ยูเครนงดนําเข้าสุกร-เนื3อสุกรจากเบลารสุชั .วคราว หน่วยงานทางดา้นสขุภาพสตัวข์องยเูครน ไดป้ระกาศหา้มนําเขา้

สกุรและเนื�อสกุรจากเบลารุสเป็นการชั /วคราว เหตุพบการแพร่ระบาดของเชื�อ PRRS 
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที.สาํคญั (Disease Information; report date) 

� คาซคัสถาน (13/05/13) พบการตดิเชื�อ FMD (กาํลงัหา type) ในโค มสีตัวส์งสยัตดิเชื�อ 900 ตวั ปว่ย 40 ตวั  
� จนี (15/05/13) พบการตดิเชื�อ FMD (type A) ในววั มสีตัวส์งสยัตดิเชื�อ 331 ตวั ปว่ย 106 ตวั (32.02%)  
� จนี (20/05/13) พบการตดิเชื�อ FMD (type O) ในสกุร มสีตัวส์งสยัตดิเชื�อ 405 ตวั ปว่ย 3 ตวั (0.74%) 
� ไตห้วนั (23/05/13) พบการตดิเชื�อ FMD (type O) ในสกุร มสีตัวส์งสยัตดิเชื�อ 106 ตวั ปว่ย 10 ตวั (9.43%) 
� เบลารุส (24/05/13) พบการตดิเชื�อ PRRS ในสกุร มสีตัวส์งสยัตดิเชื�อ 40,058 ตวั ตาย 2,458 ตวั (6.14%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที.สาํคญั  
� ไม่มรีายงาน 

Poultry 

Livestock 

Swine 

VOLUME 5  ISSUE 97  27 MAY 2013    PAGE2/2 

สรุปความเคลื!อนไหวดา้นสุขภาพคนและสตัวเ์ศรษฐกจิ  

(10-26 MAY 13) 

From ; www.acfs.go.th, www.boe.moph.go.th, www.dld.go.th, www.cueid.org, www.oie.int 

ผูจ้ดัทาํ : สาํนกัเทคนิคและวชิาการสตัวบ์ก/เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์AHTSO@truemail.co.th 


