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

� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานล่าสดุในวนัที� 19 กรกฎาคม พบผูป้ว่ยยนืยนั 88 ราย เสยีชวีติ 45 ราย มี
อตัราปว่ยตายอยูท่ี� 51.14% ระบาดอยู่ใน 8 ประเทศไดแ้ก่ จอรแ์ดน ซาอุดอีาระเบยี กาตาร ์สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
องักฤษ ฝรั �งเศส ตูนิเซยี และอติาล ี 

o จีนพบผูติ้ดเชื>อ H7N9 รายใหม่หลงัจากไม่พบนาน 2 เดือน เมื�อวนัที� 11 ก.ค. 56 กระทรวงสาธารณสขุของจนี รายงาน
พบหญงิวยั 61 ปี ชาวเมอืงหลงัฝงั มณฑลเหอเปย่ทางตอนเหนือของจนี เป็นผูป้ว่ยจากเชืBอไวรสั H7N9 รายใหม่ที�พบใน
ประเทศจนี หลงัจากสถานการณ์ผูต้ดิเชืBอไขห้วดัดงักล่าวไดห้ายไปจากจนีแลว้เกอืบ 2 เดอืนที�ผ่านมา 

� สรุปยอดผูต้ดิเชืBอไวรสัไขห้วดันกสายพนัธุ ์H7N9 ม ี132 ราย ขณะที�มผีูเ้สยีชวีติจากเชืBอนีBอยูท่ี� 43 ราย 
o จบัตารา่งกฎหมายสหรฐั-ห้ามนําเข้ากุ้งจากประเทศทีNมีการปนเปื> อนของโรค EMS ในปี 2555 สหรฐันําเขา้กุง้จากไทย

ปรมิาณ 77.37 ลา้นกโิลกรมั คดิเป็นมลูค่า 665 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 20,000 ลา้นบาท) รวมทั Bงผลติภณัฑจ์ากกุง้
ปรมิาณ 55.44 ลา้นกโิลกรมั คดิเป็นมลูค่า 506 ลา้นดอลลารส์หรฐั (ประมาณ 15,200 ลา้นบาท)  

� แต่ในช่วง 4 เดอืนแรกของปี 2556 (ม.ค.-เม.ย.) การนําเขา้กุง้ทั Bง 2 รายการจากไทยลดลงอย่างมาก สอดคลอ้งกบั
การสง่ออกกุง้ไทยลดลงมากกว่า 30% เนื�องจากอุตสาหกรรมกุง้ไทยพบปญัหา โรคตายด่วนในกุง้ (Early Mortality 
Syndrome : EMS) สง่ผลใหป้รมิาณกุง้ในทอ้งตลาดลดลงอย่างมาก 

� ล่าสดุนางพไิล ศริพิานิช ผูอ้าํนวยการอาวุโส สาํนกังานสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลสิ ระบุ
ว่าเมื�อตน้เดอืน พ.ค. 56 ที�ผ่านมา สมาชกิวฒุสิภารฐัหลุยสเ์ซยีนา พยายามผลกัดนัร่างกฎหมายหา้มนําเขา้กุง้จาก
ประเทศที�มกีารปนเปืBอนของโรค EMS  

� ดงันั Bนไทยในฐานะผูส้ง่ออกรายใหญ่อนัดบั 1 ในสหรฐัอเมรกิา หากร่างกฎหมายนีBผ่านการพจิารณา จะสง่ผล
กระทบต่อผูส้ง่ออกไทยโดยตรง เพราะปจัจบุนับางพืBนที�การเลีBยงกุง้ของไทยยงัไม่สามารถหยุดยั Bงการระบาดของ
โรค EMS นีBได ้

o สหฟารม์หยุดกิจการมีผลต่อการผลิตไก่เนื>อในประเทศ นายแพทยอ์นนัต ์ศริมิงคลเกษม นายกสมาคมผูผ้ลติไก่เพื�อ
สง่ออกไทย ไดอ้อกมาเปิดเผยวา่ ผลจากการที�สหฟารม์ไดห้ยุดกจิการลงถงึ 2 แห่งนั Bน ทาํใหก้าํลงัในการผลติไก่ลดลง
ประมาณ 2 ลา้นตวัต่อสปัดาห ์คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9 ของกาํลงัการผลติในตลาด ทาํใหร้าคาไก่เนืBอมแีนวโน้มในทศิ
ทางบวกตามกลไกของตลาด 

� สาํหรบัราคาไก่เป็นหน้าฟารม์ปจัจุบนัอยู่ที�เฉลี�ยกโิลกรมัละ 47 บาท ในอนาคตคาดว่าจะตอ้งปรบัขึBนอย่างต่อเนื�อง
ประมาณครั Bงละ 10%  

� ทั BงนีBคาดว่ากาํลงัผลติที�ลดลงของสหฟารม์ จะไม่มผีลกระทบต่อการสง่ออก 
o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  

� ไซปรสั (17/07/13) พบการตดิเชืBอ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชืBอ 43 ตวั ตาย 27 ตวั (62.79%) 
o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีNสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
o สถานการณ์ PED ในสหรฐั จากปญัหาการระบาดของ Porcine Epidemic Diarrhea (PED) ที�เกดิในฟารม์สกุรทั Bง 15 รฐั

ของสหรฐัอเมรกิา โดยเริ�มตรวจพบเชืBอเมื�อวนัที� 17 พ.ค. 56 จนถงึวนัที� 30 ม.ิย.56 มรีายงานการตรวจของ National 
Animal Health Laboratory Network พบตวัอย่างที�ใหผ้ลบวกต่อเชืBอ PED ทั Bงหมด 331 ตวัอยา่ง และรายงานผลบวกเริ�ม
พบน้อยลง โดยในสปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืน ม.ิย. 56 พบจาํนวน 19 ตวัอย่าง 

� โดยตวัอย่างที�มาจากฟารม์สกุรในรฐั Iowa ใหผ้ลบวกมากที�สดุคอื 130 ตวัอย่าง และสปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืน ม.ิย. 
56 พบจาํนวน 3 ตวัอย่าง 
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� ตวัอย่างที�มาจากฟารม์สกุรในรฐั Oklahoma ใหผ้ลบวกรองลงมาคอื 92 ตวัอย่าง และสปัดาหส์ดุทา้ยของเดอืน 
ม.ิย. 56 พบจาํนวน 10 ตวัอย่าง 

� สาํหรบัความเสยีหายที�เกดิขึBนในฟารม์สกุร มกีารประเมนิไวว้่าหากโรค PED ก่อความเสยีหายในฟารม์นาน 5 
สปัดาห ์ลกูสกุรในระบบอุตสาหกรรมของสหรฐัจะเสยีหายไปรวม 460,000 ตวั และหากโรค PED ยงัก่อความ
เสยีหายต่อเนื�องนาน 10 สปัดาห ์จะมลีกูสกุรหายไปจากระบบจาํนวนประมาณ 830,000 ตวั 

o สถานการณ์โรค African Swine Fever (ASF) ในรสัเซีย หน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นสตัวแพทยข์องรสัเซยี 
Rosselkhoznadzor รายงานการแพร่ระบาดของโรค ASF ในมณฑล Belgorod, Volgograd และ Moscow 

� Belgorod: พบเชืBอจากตวัอย่างของสกุรที�ตายในฟารม์ เขต Krasnogvardeyskoe ทาํใหต้อ้งทาํลายสกุรทั Bงหมด 14 
ตวั และเผาซากพรอ้มกบักรงเลีBยงสกุร 

� Volgograd: พบเชืBอจากตวัอย่างของสกุรที�ตายในฟารม์ ที�หมู่บา้น Ust Khoperskaya เขต Serafimovichesky โดย
ไดด้าํเนินการมาตรการควบคุมโรคแลว้ 

� Moscow: พบเชืBอในตวัอย่างลกูสกุร 2 ตวั และซากสกุรปา่ 4 ตวั โดยถงึขณะนีBโรค ASF มรีายงานการระบาดใน
กรุงมอสโกแลว้ถงึ 7 ครั Bง ทั Bงในสกุรที�เลีBยงในฟารม์และสกุรปา่ 

o ราคาสุกรในประเทศเพิNมขึ>น นางสาววบิลูยล์กัษณ์  ร่วมรกัษ์ อธบิดกีรมการคา้ภายใน เปิดเผยถงึราคาสกุรหน้าเขยีงที�
ปรบัขึBนระยะนีBวา่ เป็นผลจากราคาสกุรหน้าฟารม์ปรบัขึBนมาอยูท่ี�กโิลกรมัละ 67-68 บาทหรอืขึBนมาจากสปัดาหท์ี�แลว้ 2-3 
บาท ทาํใหร้าคาขายปลกีสกุรหน้าเขยีงอยูท่ี�กโิลกรมัละ 135-140 บาท โดยราคาขายปลกีหน้าเขยีงไม่ควรเกนิกโิลกรมัละ 
135 บาท แต่กรมการคา้ภายในจะปล่อยใหเ้ป็นไปตามกลไกตลาดก่อน โดยจะประกาศราคาแนะนําเพื�อใหผู้บ้รโิภคเลอืกซืBอ 

� ดา้นกลุ่มผูเ้ลีBยงสกุร กล่าวว่าราคาสกุรที�เพิ�มขึBน เพราะปรมิาณสกุรในตลาดลดน้อยลง จากการที�เกษตรกรลดการ
เลีBยงสกุรตั Bงแต่กลางปี 2555 เพราะขาดทุน ประกอบกบัเกดิโรคในสกุรทาํใหเ้สยีหายบางสว่น จงึเริ�มสง่ผลใหส้กุร
เขา้ตลาดช่วงนีBน้อยลง จากปกตวินัละ 40,000 ตวั แต่ลดลงเท่าไรยงัประเมนิไม่ได ้

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีNสาํคญั (Disease Information; report date) 
� ซมิบบัเว(15/07/13) พบการตดิเชืBอ FMD type SAT3 ในววั มวีวัสงสยัตดิเชืBอ 5,762 ตวั ปว่ย 1,335 ตวั(23.17%) 
� ลตัเวยี(15/07/13) พบการตดิเชืBอ Classical Swine Fever(CSF) ในสกุรปา่ มสีกุรปา่สงสยัตดิเชืBอ 7 ตวั 
� แอฟรกิาใต(้19/7/13) พบการตดิเชืBอ FMD type SAT1 ในววั มวีวัสงสยัตดิเชืBอ 1,385 ตวั ปว่ย 2 ตวั (0.14%) 
� จนี(22/07/13) พบการตดิเชืBอ FMD type O ในววั มวีวัสงสยัตดิเชืBอ 85 ตวั ปว่ย 85 ตวั (100%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีNสาํคญั  
� (16/07/13) รายงานการเกดิโรค FMD ในววันมที� ต.บา้นยาง อ.เมอืง จ.นครปฐม (เป็นเขตโรคระบาดชั �วคราว 

ตั Bงแต่ 15 ก.ค. – 14 ส.ค. 56) 
o อินโดนีเซียยงัคง‘ล้มเหลว’ในการควบคมุไฟไหมป่้า ไฟไหมป้า่ในอนิโดนีเซยีในเดอืนมถุินายนที�ผ่านมา กาํลงักลายเป็น

ปญัหาหลกัของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้รฐับาลมาเลเซยีถงึขั Bนประกาศใชภ้าวะฉุกเฉินในหลายพืBนที�ซึ�งหมอกควนัก่อใหเ้กดิ 
“มลพษิทางอากาศในระดบัเลวรา้ยที�สดุครั Bงหนึ�งของประเทศ” ขณะที�สงิคโปรก์แ็นะนําใหป้ระชาชนอยู่แต่ภายในอาคาร 

� ดา้นสหประชาชาต ิ กล่าว่าไฟไหมป้า่ในอนิโดนีเซยีซึ�งเกดิขึBนเป็นประจาํ จนสามารถทาํนายไดล่้วงหน้าแลว้ จะ
สง่ผลกระทบกระเทอืนอย่างรา้ยแรงต่อสขุภาพของประชาชนและสภาพแวดลอ้มในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตต่้อไป  

o แผนปฏิบติัการลดโลกรอ้นของสหรฐั ชว่งเดอืนมถุินายนที�ผ่านมา ประธานาธบิดโีอบามา ไดนํ้าเสนอแผนปฎบิตักิารเพื�อ
ลดภาวะโลกรอ้นของสหรฐั (Climate Action Plan) ไดแ้ก่  

� จาํกดัการปล่อย CO2 ของโรงไฟฟ้าจากถ่านหนิภายในปี 2014  
� ลดการปล่อย CO2 อย่างน้อย 3,000 ลา้นตนัภายในปี 2030  
� อนุญาตการใชท้ี�ดนิสาธารณะเพื�อตดิตั Bง wind farm หรอื solar farm เป็นตน้ 

Environment 
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