
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไวรสั โคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 

� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานล่าสดุในวนัที� 10 กรกฎาคม พบผูป้ว่ยยนืยนั 81 ราย เสยีชวีติ 45 ราย มี
อตัราปว่ยตายอยูท่ี� 55.55% ระบาดอยู่ใน 8 ประเทศไดแ้ก่ จอรแ์ดน ซาอุดอีาระเบยี กาตาร ์สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
องักฤษ ฝรั �งเศส ตูนิเซยี และอติาล ี 

o ไข้เลือดออก “ระบาดหนัก” ในไทย ยอดผูป่้วยสูง 60,000 ราย กระทรวงสาธารณสขุของไทย รายงานผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออก
ในประเทศไทยปี 2556 พบแลว้กว่า 60,000 ราย มผีูเ้สยีชวีติ 68 ราย 

� ขณะที�ประเทศในภูมภิาคอเมรกิากลางไดแ้ก่ ฮอนดรูสั คอสตารกิา นิการากวั และเอลซลัวาดอรไ์ดป้ระกาศเตอืน
ประชาชนอย่างเป็นทางการ ใหร้ะวงัโรคไขเ้ลอืดออก หลงัจากที�โรคซึ�งมยีงุลายเป็นพาหะชนิดนีEทาํใหม้ผีูป้ว่ยแลว้
ทั Eงหมด 30,000 คน และผูเ้สยีชวีติอกี 17 คน เฉพาะในปี 2556 เพยีงปีเดยีว 

o คาดสถานการณ์ไข่ไก่ครึEงปีหลงั-ไข่ไก่ออกตลาดเพิEม นายสรุศกัดิ J พนัธน์พ โฆษกสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
กระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยถงึผลพยากรณ์ผลผลติสนิคา้เกษตรไตรมาส 2 เดอืนมถุินายน 2556 พบว่า ปรมิาณการผลติไขไ่ก่
ปี 2556 มปีระมาณ 11,421 ลา้นฟอง โดยแนวโน้มปรมิาณการผลติยงัคงเพิ�มขึEนจากปีที�แลว้ 4.40% เนื�องจากปรมิาณการ
นําเขา้พ่อ-แม่พนัธุไ์ก่ไขปี่ 2555 ยงัคงมมีาก ประกอบกบัผูเ้ลีEยงไก่ไขเ่ขา้สูร่ะบบมาตรฐานฟารม์ และมกีารบรหิารจดัการ
ฟารม์ที�ดโีดยเลีEยงในระบบปิดมากขึEน ทาํใหอ้ตัราการใหไ้ขย่งัคงสงูขึEน 

� ดา้นราคาไขไ่ก่ที�เกษตรกรขายไดเ้ฉลี�ยทั Eงประเทศพบว่า ไตรมาสแรกราคาอยู่ที�ฟองละ 2.72 บาท และไตรมาสที� 2 
(เมษายน-มถุินายน) อยู่ที�ฟองละ 2.79 บาท เนื�องจากช่วงไตมาสที� 2 มสีภาวะอากาศที�รอ้นสง่ผลต่อสขุภาพแม่ไก่ 
อย่างไรกต็ามคาดว่าช่วงครึ�งปีหลงั สภาพอากาศจะเยน็ลง ทาํใหอ้ตัราการใหไ้ขเ่พิ�มขึEน สง่ผลใหภ้าพรวมปรมิาณ
ไขไ่ก่ทั Eงปีออกสูต่ลาดเพิ�มขึEนจากปีที�แลว้ 

o นักวิจยัจาก University of Arizona สามารถระบุเชืOอทีEเป็นสาเหต ุEMS ในกุ้งได้แล้ว โรคตายด่วนในกุง้ (Early 
Mortality Syndrome : EMS) หรอือกีชื�อคอืโรคกลุ่มอาการตบัและตบัอ่อนเสื�อมสภาพอย่างฉบัพลนั (Acute Hepato-
pancreatic necrosis Syndrome : AHPNS) ไดก่้อความเสยีหายในวงกวา้งต่ออุตสาหกรรมการเลีEยงกุง้ในแถบเอเชยี โดย
เริ�มรุนแรงในปี 2554 ที�ประเทศจนี และปี 2555 ในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เมื�อฟารม์ประสบปญัหาพบว่าอตัราการตายของ
กุง้ในระยะแรกอาจสญูเสยีถงึ 100% สาํหรบัประเทศไทยคาดว่าในปี 2556 ผลผลติกุง้ในประเทศจะลดลงมากกว่า 30% 

� คณะวจิยัจาก University of Arizona ประสบความสาํเรจ็ในการแยกเชืEอแบคทเีรยี Vibrio parahaemolyticus และ
นําเชืEอนีEใหก้บักุง้ สามารถทาํใหกุ้ง้เกดิพยาธสิภาพของโรค EMS/AHPNS ได ้ 

� สาํหรบัแนวทางการป้องกนัคณะวจิยัแนะนําว่า 1)ควรซืEอลกูกุง้จากแหล่งที�เชื�อถอืได ้2)มบี่อกกัลกูกุง้ใหม่ก่อนลงบ่อ
เลีEยง 3)ใหอ้าหารที�มคุีณภาพที�ด ี4)กาํหนดโปรแกรมระยะพกับ่อเลีEยงที�นานขึEนและปฏบิตัเิป็นประจาํ 

o จีน รสัเซียและญีEปุ่ น ห้ามนําเข้าสตัวปี์กจากรฐัอารค์นัซอ ผูนํ้าเขา้สตัวปี์กรายสาํคญัของสหรฐัฯ ทั Eง จนี รสัเซยี และ
ญี�ปุน่ ประกาศหา้มนําเขา้สตัวปี์กทุกชนิดจากรฐัอารค์นัซอ ซึ�งเป็นแหล่งผลติเนืEอไก่อนัดบัสองรองจากรฐัจอรเ์จยี เนื�องจาก
การระบาดของเชืEอไขไ้วรสั H7N7 

� ก่อนหน้านีEทางการจนีไดป้ระสบปญัหาการแพร่ระบาดของเชืEอไวรสั H7N9 สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติไปแลว้ 37 คน 
ดงันั Eนจนีจงึเขม้งวดกบัการแพร่ระบาดของเชืEอไวรสั H7N7 ในสหรฐัฯ เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดในประเทศอกีครั Eง 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� ไซปรสั (26/06/13) พบการตดิเชืEอ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชืEอ 135,500 ตวั ตาย 17,368 ตวั (12.82%) 
� เนปาล (30/06/13) พบการตดิเชืEอ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชืEอ 1,675 ตวั ตาย 410 ตวั (24.48%) 
� แอฟรกิาใต ้(4/07/13) พบการตดิเชืEอ H7N7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชืEอ 9,647 ตวั ปว่ย 3,012 ตวั(31.22%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีEสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
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o สถานการณ์ PED ในสหรฐั โรคทอ้งร่วงตดิต่อในสกุร หรอื Porcine Epidemic Diarrhea (PED) กาํลงัระบาดอย่างหนกัใน
สหรฐั ดร. Rodney Baker จาก Iowa State University กล่าวว่าเชืEอไวรสันีEทาํใหล้กูสกุรอายุน้อยกว่า 2 สปัดาหใ์นเลา้คลอด
เสยีหายถงึ 90% ในฟารม์แหง่หนึ�งของรฐัไอโอวา และคาดการณ์ว่าจะมกีารระบาดในวงกวา้งต่อไป 

� ปจัจบุนัไวรสันีEแพร่ระบาดเป็นวงกวา้งใน 15 มลรฐัของสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ Colorado, Arkansas, Iowa, Illinois, 
Indiana, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, North Carolina, New York, Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania และ South Dakota 

� Dr. Lisa Becton จาก National Pork Board ของสหรฐัอเมรกิา คาดการณ์ราคาเนืEอสกุรในสหรฐัช่วงเดอืนธนัวาคม 
2556 เป็นตน้ไป จะเป็นราคาที�สงูจนยากที�จะประเมนิได ้หากสถานการณ์โรค PED ยงัไม่สงบลง 

o เมก็ซิโกเตรียมระงบัการนําเขา้เนืOอสุกรจากสหรฐั เมก็ซโิกเตรยีมระงบัการนําเขา้เนืEอสกุรจากสหรฐั ดว้ยเหตุผลที�สหรฐั 
กาํลงัเผชญิกบัการระบาดครั Eงใหญ่ของโรค Porcine epidemic diarrhea (PED) ในสกุร ซึ�งการระงบัการนําเขา้ในครั EงนีE
รวมถงึชิEนสว่นเนืEอสกุรตดัแต่งและเนืEอสกุรในสว่นต่างๆ สาํนกังานแห่งชาตดิา้นสขุอนามยั ความปลอดภยั และคุณภาพของ
การเกษตรและอาหารเมก็ซโิก (SENASICA) เรยีกรอ้งใหก้ระทรวงเกษตรของสหรฐัฯ (USDA) สง่ขอ้มลูเกี�ยวกบัการระบาด 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ใหก้บัทาง SENASICA แมว้่าไวรสัชนิดนีEไม่สามารถตดิต่อสูค่นได ้

� อนึ�งหลงัจากที�หน่วยงาน National Veterinary Services Laboratories (NVSL) ของสหรฐัตรวจพบ PED เป็นครั Eง
แรกในวนัที� 17 พ.ค. 2556 ทางการเมก็ซโิกไดด้าํเนินการตรวจปล่อยสกุรมชีวีตินําเขา้จากสหรฐัเป็นรายกรณี ไป 

o ประเทศยุโรปตะวนัออกระงบัการนําเข้าเนืOอสุกรจากเบลารสุ ประเทศลทิวัเนียระงบัการนําเขา้เนืEอสกุรจากเบลารุส
ชั �วคราว เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) หลงัจากที�พบการระบาดอย่างหนกัในเบลารุส 
โดยทางเบลารุสไดท้าํลายสกุรทั Eงหมดที�อยู่ในฟารม์ในรศัม ี2 กโิลเมตรจากจุดที�พบการระบาด พรอ้มตั Eงโซนป้องกนัระยะ 20 
กโิลเมตรจากจุดที�พบการระบาด  

� ขณะที�โปแลนด ์ไดส้ั �งระงบัการนําเขา้เนืEอสกุรและอาหารเลีEยงสกุรจากเบลารุสเช่นกนั และเมื�อปลายเดอืน 
มถุินายน 2556 ทางกระทรวงเกษตรของรสัเซยีไดร้ะงบัการนําเขา้เนืEอสกุรจากทุกประเทศในแถบยุโรปตะวนัออก 

o รสัเซียเตรียมสั Eงทาํลายสุกร 35,000 ตวั จากเหตโุรค African Swine Fever หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นปศุสตัว ์
Rosselkhoznadzor ของรสัเซยี เตรยีมสั �งทาํลายสกุรที�มคีวามเสี�ยงต่อการตดิโรค African Swine Fever: ASF จาํนวน 
35,000 ตวั หลงัตรวจพบสกุรที�เป็นโรคในพืEนที�การเลีEยงขนาดใหญ่ของ LLC Agroecosystems ซึ�งถอืเป็นการทาํลายสกุร
จาํนวนมากที�สดุของรสัเซยี จากสถติสิงูสดุเดมิที� 33,500 ตวั ในปี 2555 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีEสาํคญั (Disease Information; report date) 
� อนิเดยี (26/06/13) พบการตดิเชืEอ PRRS ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชืEอ 305 ตวั ตาย 10 ตวั (3.28%) 
� เบลารุส (4/07/13) พบการตดิเชืEอ ASF ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชืEอ 20,611 ตวั ตาย 21 ตวั (0.10%) 
� มองโกเลยี (8/7/13) พบการตดิเชืEอ FMD (กาํลงัตรวจ type) ในโค มโีคสงสยัตดิเชืEอ 417 ตวั ตาย 15 ตวั (3.60%) 
� รสัเซยี (9/07/13) พบการตดิเชืEอ FMD type A ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชืEอ 2,987 ตวั ปว่ย 23 ตวั (0.77%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีEสาํคญั  
� (10/07/13) รายงานการเกดิโรค FMD ในโคที� ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 

o ระบบเศรษฐกิจใหม่ในโลกปัจจบุนั นายพรศลิป์ พชัรนิทรต์นะกุล รองประธานกรรมการหอการคา้ไทย กล่าวว่าการคา้ใน
ระบบเศรษฐกจิใหม่ในโลกปจัจุบนั แนวคดิจะตอ้งปรบัตวัและเปลี�ยนวธิคีดิใหม ่จากเดมิการดาํเนินธุรกจิที�เคยเรยีงความ
สาํคญัจาก 1.การเมอืง (Politics) 2.เศรษฐกจิ (Economics) 3.สงัคม (General Public) 4.สิ�งแวดลอ้ม (Environment)  

o จะตอ้งเปลี�ยนวธิคีดิใหม่เป็น 1.สิ�งแวดลอ้ม (Environment) 2.สงัคม (General Public) 3.เศรษฐกจิ (Economics) 
4.การเมอืง (Politics)  
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