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

� เดอืนพฤษภาคม 56 มรีายงาน 1 ราย และในเดอืนมถุินายน 56 ไม่มรีายงาน โดยนกัวจิยัของจนีและฮ่องกงให้
เหตุผลว่า การที*พบผูต้ดิเชื.อลดลงเป็นผลมาจากฤดรูอ้นที*เริ*มตน้ในประเทศจนี อย่างไรกต็ามหากการแพร่ระบาด
ของ H7N9 เป็นไปในทศิทางเดยีวกบัเชื.อ H5N1 ที*มกีารระบาดในปี 2546 ย่อมหมายความว่าการระบาดจะเริ*มขึ.น
อกีครั .งในเดอืนกนัยายน-พฤศจกิายน ที*จะถงึนี.  

o สถานการณ์ไวรสั โคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศเตอืนใหเ้จา้หน้าที*สาธารณสขุทุกประเทศเฝ้าระวงัคนไขท้ี*มอีาการคลา้ยตดิ

เชื.อโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2012 ว่าจะมโีอกาสแพร่กระจายจนอาจถงึขั .นเป็น “โรคระบาด” 
� องคก์ารอนามยัโลกรายงานล่าสดุในวนัที* 17 มถุินายน พบผูป้ว่ยยนืยนั 64 ราย เสยีชวีติ 38 ราย ใน 9 ประเทศ

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในตะวนัออกกลาง ไดแ้ก่ จอรแ์ดน ซาอุดอีาระเบยี กาตาร ์สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์องักฤษ 
ฝรั *งเศส เยอรมนี ตูนิเซยี และอติาล ีคาดว่าจาํนวนผูป้ว่ยจะเพิ*มมากขึ.น และใหทุ้กประเทศจบัตาอย่างใกลช้ดิ 
เนื*องจากมหีลกัฐานว่าสามารถตดิต่อจากคนสูค่นได ้แมจ้ะไม่รวดเรว็เหมอืนโรคซารส์ 

� กระทรวงสาธารณสขุของไทย ประกาศใหทุ้กจงัหวดัเฝ้าระวงัในกลุ่มผูป้ว่ยตดิเชื.อระบบทางเดนิหายใจที*มอีาการ
รุนแรง โดยเฉพาะโรคปอดบวมและปอดอกัเสบ และใหเ้น้นหนกัใน 5 จงัหวดัใหญ่ที*มชีาวต่างชาตนิิยมเขา้มา
ท่องเที*ยว ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ ชลบุร ีภูเกต็ และขอนแก่น 

o ไต้หวนัรายงานผูเ้สียชีวิตจากเชืGอไข้หวดันก H6N1 รายแรก ทางการไตห้วนัรายงานผูเ้สยีชวีติรายแรกจากเชื.อไวรสั 
H6N1 ซึ*งเป็นเชื.อไวรสัไขห้วดันกที*พบไดท้ั *วไปในสตัวปี์ก ในกรณีนี.เป็นการเสยีชวีติของคนรายแรกที*มรีายงาน โดยเป็น
ผูห้ญงิอายุ 20 ปี อาศยัอยูต่อนกลางของไตห้วนั และแสดงอาการตดิเชื.อไวรสัมาตั .งแต่วนัที* 5 พ.ค. 

� หน่วยงานควบคุมโรคตดิต่อของไตห้วนัระบุว่า ผูเ้สยีชวีติทาํงานในรา้นอาหาร ไม่เคยมปีระวตัใิกลช้ดิสตัวปี์ก 
รวมทั .งฟารม์สตัวปี์กแต่อย่างใด 

� ทั .งนี.มผีูป้ว่ย 4 รายจากทั .งหมด 36 คนที*ใกลช้ดิผูเ้สยีชวีติรายดงักล่าวแสดงอาการปว่ย แต่ยงัไมม่กีารทดสอบว่า
ตดิเชื.อ H6N1 หรอืไม ่

� หน่วยงานควบคุมโรคตดิต่อไดอ้อกประกาศเตอืนประชาชนใหห้ลกีเลี*ยงการสมัผสัและเดนิตลาดที*มกีารคา้สตัวปี์ก
จาํนวนมาก รวมทั .งการเดนิทางไปเยอืนประเทศจนีดว้ย  

o นักวิจยัญีLปุ่ นพบโรค EMS ในกุ้งเกิดได้ดีทีL pH 8.5-8.8 นกัวจิยัจากสถาบนัวจิยัสตัวนํ์.าแห่งญี*ปุน่ ไดว้จิยัเกี*ยวกบัสภาวะที*
เหมาะสมต่อการเกดิโรค Early Mortality Syndrome (EMS) หรอืโรคตายด่วนในกุง้ โดยทาํวจิยัในฟารม์ครบวงจรขนาดใหญ่
ที*เมอืง Pahang ประเทศมาเลเซยี ซึ*งมพีื.นที*ผลติกุง้ขาวแปซฟิิก และกุง้กุลาดาํมากถงึ 461 บ่อ  

� จากการเกบ็ตวัอย่างนํ.าในบ่อที*เกดิโรค EMS ระบาด และบ่อที*ปลอดโรคในชว่งเวลาเดยีวกนัอยา่งละ 80 บ่อ พบว่า
โรค EMS มโีอกาสเกดิน้อยลงที* pH ประมาณ 7 และสามารถเกดิไดม้ากขึ.นที* pH ประมาณ 8.5-8.8   

� ซึ*งหากสามารถจดัการใหค่้า pH ของนํ.าอยูใ่นระดบัตํ*ากว่าช่วง pH ที*เสี*ยงต่อการตดิเชื.อ จะทาํใหกุ้ง้มอีตัราการรอด
ตายสงูกว่าปกตเิป็นอย่างมาก 

� ทั .งนี. ผลการวจิยัดงักล่าวมขีึ.นประมาณ 6 สปัดาห ์หลงันกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัของแอรโิซนาพบเชื.อสาเหตุของ
โรค EMS ซึ*งทั .งสองงานวจิยัดงักล่าวจะถูกตพีมิพใ์นวารสาร Advocate ฉบบัเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 

o สหภาพยโุรปกบัสถานการณ์ไข้หวดันกระบาด 
1. ไข้หวดันกในเยอรมนี ทางการเยอรมนีไดต้รวจพบไขห้วดันกสายพนัธุ ์H7N7 ชนิดไม่รุนแรง เมื*อวนัที* 1 พฤษภาคม 

2556  ในเขตพื.นที* Herzlake, Landkreis Emsland โดยไดก้าํหนดเขตพื.นที*ควบคุมซึ*งมรีศัมหี่างจากเขตพื.นที*ตดิเชื.อ 1 
กโิลเมตร และหา้มมกีารซื.อขายและเคลื*อนยา้ยสตัวปี์กในเขตพื.นที*ดงักล่าว  
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2. ไข้หวดันกในเดนมารก์ เมื*อวนัที* 31 พฤษภาคม 2556 กระทรวงเกษตร อาหาร และประมงของเดนมารก์มหีนงัสอืถงึ
คณะกรรมาธกิารยโุรปแจง้ว่า ตรวจพบเชื.อไวรสัสายพนัธุ ์H7 ชนิดไม่รุนแรง ในกลุ่มสตัวปี์กประเภทเป็ดในเมอืง Jutland 

� ทางการเดนมารก์มมีาตรการสั *งฆา่เป็ดในพื.นที*ตดิเชื.อทั .งหมด กาํหนดเขตพื.นที*ควบคุมซึ*งมรีศัมหี่างจากเขตพื.นที*
ตดิเชื.อ 1 กโิลเมตร และหา้มมกีารซื.อขายและเคลื*อนยา้ยสตัวปี์กในเขตพื.นที*ดงักล่าว  

3.ไข้หวดันกในเนเธอรแ์ลนด ์เมื*อวนัที* 1 มถุินายน 2556 สถาบนัสตัวแพทยก์ลาง (Central Veterinary Institute) ไดสุ้ม่
ตรวจตวัอย่างสตัวปี์กเพื*อตรวจหาเชื.อไขห้วดันก และพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหผ้ลเป็นบวก ซึ*งทางการเนเธอรแ์ลนดไ์ดอ้อกมา
ยนืยนัว่า เป็นเชื.อไขห้วดันกสายพนัธุ ์H7N1 ชนิดไม่รุนแรง (Low Pathogenic Avian Influenza) โดยระบาดในเมอืง 
Utrecht ทั .งนี. ไดก้าํหนดพื.นที*ควบคุมซึ*งมรีศัมหี่างจากเขตพื.นที*ตดิเชื.อ 1 กโิลเมตรแลว้ 

o สหรฐัพบไข้หวดันก H7N7 ระบาด สหรฐัพบการระบาดของเชื.อไขห้วดันก H7N7 ที*โรงเลี.ยงไก่ใน Scott County ของรฐั
อารค์นัซอ โดยหน่วยงานรบัผดิชอบไดส้ั *งกกักนัสตัวปี์กในรศัม ี6.2 ไมล ์จากตําแหน่งที*พบเชื.อ โดยสาธารณสขุสหรฐั คาด
ว่า เชื.อโรคอาจปนเปื.อนมากบัเหตุการณ์นํ.าท่วมเมื*อปี 2555 โดยตดิมากบันกนํ.าและการปนเปื.อนในแหล่งนํ.าที*นกอาศยั  

� ทั .งนี.กรมอนามยัของรฐัอารค์นัซอกล่าวว่า การระบาดของเชื.อไขห้วดันกในครั .งนี.จะไม่สง่ผลกระทบต่อการ
สาธารณสขุชุมชน โดยประชาชนควรบรโิภคสตัวปี์กที*ปรุงสกุเพื*อป้องกนัการตดิต่อสูม่นุษย ์

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� เมก็ซโิก (12/06/13) พบการตดิเชื.อ H7N3 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื.อ 1,111,088 ตวั  
� สหรฐั (19/06/13) พบการตดิเชื.อ H7N7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื.อ 9,800 ตวั (ทาํลายทั .งหมด) 
� อสิราเอล (20/06/13) พบการตดิเชื.อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื.อ 24,030 ตวั ตาย 146 ตวั (0.61%) 
� เยอรมนั (24/06/13) พบการตดิเชื.อ H7N7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื.อ 13,406 ตวั ปว่ย 400 ตวั (2.98%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีLสาํคญั 
� รายงานสตัวปี์กปว่ยตายผดิปกตทิี* ต.วดัขนุน อ.สงิหนคร จ.สงขลา 

o PED ระบาดหนักในสหรฐั โรคทอ้งร่วงตดิต่อในสกุร หรอื Porcine Epidemic Diarrhea (PED) กาํลงัแพร่ระบาดอย่างหนกั
ในสหรฐั โดยล่าสดุไดแ้พร่กระจายไปในฟารม์เลี.ยงสกุรกว่า 200 แห่งใน 13 มลรฐัของสหรฐัอเมรกิา 

� โดยมรีายงานการพบ PED ครั .งแรกที*รฐัไอโอวา เมื*อ 15 เม.ย. 56 จนถงึปจัจุบนัมรีางานการพบ PED แลว้ 13 รฐั 
ไดแ้ก่ ไอโอวา โอคลาโฮมา มนิิโซตา อนิเดยีนา เซาทด์าโกตา เพนซลิวาเนีย โอไฮโอ มสิซรูี* อาคนัซอ โคโลราโด 
แคนซสั อลิลนิอยส ์และมชิแิกน โดยทางการสหรฐัไม่เปิดเผยขอ้มลูความเสยีหาย  

� โดย 13 รฐัของสหรฐัที*พบ PED จะมปีรมิาณแม่พนัธุอ์ยู่ที* 4 ลา้นตวั หากมกีารตดิเชื.อในฟารม์แม่พนัธุ ์10% จาก
ฟารม์แม่พนัธุท์ ั .งหมด จะมลีกูสกุรเสยีหายประมาณ 2-4 ลา้นตวั 

� ทั .งนี.โรค PED เป็นโรคที*พบเฉพาะในสกุร ไม่ตดิต่อถงึคน ก่อปญัหาทอ้งเสยีในสกุรทุกอายุ โดยเฉพาะลกูสกุรดดู
นมหากมกีารตดิเชื.อจะทาํใหเ้กดิการสญูเสยีได ้50-100% 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีLสาํคญั (Disease Information; report date) 
� ไตห้วนั (17/06/13) พบการตดิเชื.อ FMD (type O) ในสกุร มสีตัวส์งสยัตดิเชื.อ 231 ตวั ปว่ย 10 ตวั (4.33%) 
� รสัเซยี (18/06/13) พบการตดิเชื.อ ASF ในสกุร มสีตัวส์งสยัตดิเชื.อ 174 ตวั ตาย 32 ตวั (4.26%) 
� เบลารุส (21/06/13) พบการตดิเชื.อ ASF ในสกุร มสีตัวส์งสยัตดิเชื.อ 16 ตวั ตาย 1 ตวั (6.25%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีLสาํคญั  
� (14/06/13) รายงานการเกดิโรค CSF ที* ต.ยาบหวันา อ.เวยีงสา จ.น่าน โดยประกาศเป็นเขตโรคระบาดสตัว์

ชั *วคราวตั .งแต่ 14 ม.ิย. 56 ถงึ 13 ก.ค. 56  

Swine 
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