
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ รายงาน 

� สถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี�ยงัไมม่รีายงานผูป้ว่ยในประเทศไทยและยงัไม่พบการตดิเชื�อในสตัวปี์ก 
� สถานการณ์ในต่างประเทศ วนัที+ 29 สงิหาคม 2556 มรีายงานผูป้ว่ยเพิ+ม 4 ราย เสยีชวีติ 1 ราย จากประเทศ

กมัพชูา เริ+มปว่ยระหว่างวนัที+ 3 กรกฏาคม–1 สงิหาคม 2556 เป็นเดก็อายุระหว่าง 3-9 ปี อาศยัอยู่ที+จงัหวดั
กนัดาล 2 ราย เปรยแวงและพระตะบอง จงัหวดัละ 1 ราย ทั �งหมดมปีระวตัสิมัผสัสตัวปี์กและมสีตัวปี์กปว่ยตายใน
หมู่บา้น ซึ+งจงัหวดัพระตะบองมเีขตตดิต่อกบัจงัหวดัสระแกว้และจนัทบุร ี

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ รายงาน 
� สถานการณ์ในประเทศไทย ขณะนี�ยงัไมม่รีายงานผูป้ว่ยในประเทศไทยและยงัไม่พบการตดิเชื�อในสตัวปี์ก 
� สถานการณ์ของโรคในประเทศจนี วนัที+ 16 สงิหาคม 2556 มรีายงานผูป้ว่ยในประเทศจนีจาํนวน 135 ราย 

เสยีชวีติ 44 ราย ผูป้ว่ย 2 รายสดุทา้ยเป็นผูป้ว่ยในเดอืนกรกฏาคม อาศยัอยู่ในมณฑลเหอเปย่และกวางตุง้ 
o กระทรวงสาธารณสุขยืนยนัไม่มีไข้หวดันกระบาดในไทย นายประดษิฐ ์สนิธวณรงค ์รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

สาธารณสขุ เปิดเผยระหว่างการประชุมรฐัมนตรวี่าดว้ยความร่วมมอืสาธารณสขุไทย-เมยีนมาร ์กรณีการปล่อยขา่วตามสื+อ
ออนไลน์ว่าพบพนกังานที+ทาํงานในอาคารซพีทีาวเวอร ์ปว่ยเป็นโรคไขห้วดันกจนตอ้งปิดอาคาร ว่า เป็นขา่วลอืที+สง่ผลเสยี
ต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะจากการรายงานของเจา้หน้าที+สาธารณสขุ เขต 1 ที+ไปตรวจสอบทนัทหีลงัมขีา่วดงักล่าว 
โดยไดเ้กบ็ตวัอย่างเลอืดของพนกังานภายในอาคารที+ไดล้าปว่ยในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่พบว่ามใีครตดิเชื�อไขห้วดันก H5N1 
โดยมเีพยีงการตดิเชื�อ H1N1 ซึ+งเป็นไขห้วดัตามฤดกูาลปกตเิทา่นั �น 

o สถานการณ์ไวรสั โคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานในวนัที+ 20 กนัยายน พบผูป้ว่ยจากเชื�อโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2012 จาํนวน 

130 ราย มผีูเ้สยีชวีติรวม 58 ราย อตัราปว่ยตายรอ้ยละ 44.61 โดยในรอบ 2 สปัดาหท์ี+ผ่านมามผีูเ้สยีชวีติ 4 คน 
� ทั �งนี�ผูเ้ชี+ยวชาญดา้นสาธารณสขุกงัวลว่า จาํนวนผูต้ดิเชื�อไวรสันี�ซึ+งยงัไม่มทีางรกัษาได ้อาจเพิ+มสงูขึ�นอกี

หลายเท่าตวัจากที+ชาวมุสลมิกวา่ 2 ลา้นคนจากทั +วโลกมกีาํหนดจะเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัญท์ี+ซาอุฯในเดอืนนี�   
o ไทยออกรา่งประกาศการแสดงข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากอาหาร เมื+อเดอืนสงิหาคม 2556 ไทยไดอ้อกร่างประกาศ 

กระทรวงสาธารณะสขุเรื+องการแสดงขอ้ความ “พรเีมยีม” บนฉลากอาหาร สรุปสาระสาํคญัดงันี� 
� พรเีมยีม หมายถงึ ขอ้ความที+แสดงคุณภาพหรอืมาตรฐานหรอืคุณลกัษณะเด่นเป็นพเิศษกว่าอาหาร ประเภท

เดยีวกนัโดยทั +วไป 
� การแสดงขอ้ความ “พรเีมยีม” ตอ้งไดร้บัอนุญาตจาก สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
� อาหารที+แสดงขอ้ความ “พรเีมยีม” บนฉลาก ตอ้งเป็นไปตามเงื+อนไขและขอ้กาํหนดของประกาศกระทรวง

สาธารณสขุ ไดแ้ก่  คุณภาพและมาตรฐาน ระบบการผลติและระบบตรวจสอบไดม้าตรฐานสากล เป็นตน้ 
o CP มั Jนใจไทยไทยพรอ้มก้าวสู่ครวัโลก เมื+อ 25 ก.ย.56 ในงานเสวนาเรื+องอุตสาหกรรมอาหารของไทยในศตวรรษที+ 21 

นางสาวปิยะนุช มาลากุล ณ อยธุยา รองกรรมการผูจ้ดัการ ดา้นกฎระเบยีบการคา้ของ CP ยอมรบัว่า ภาวะเศรษฐกจิโลกที+
ชะลอตวัลง สง่ผลกระทบใหก้ารสง่ออกอาหารของไทยชะลอตวัลง โดยในปีนี�การสง่ออกอาหารจะขยายตวัเพยีงรอ้ยละ 3.6 

� อย่างไรกต็าม ความตอ้งการอาหารจะยงัคงเพิ+มขึ�นอย่างต่อเนื+องตามจาํนวนประชากรโลก โดยในปี 2593 จะมี
ประชากรโลกสงูถงึ 91,000 ลา้นคน  ดงันั �นการสง่ออกอาหารของไทยจะยงัขยายตวัไดใ้นระยะยาว ประเทศไทยจงึ
ควรเร่งสรา้งความเชื+อมั +นใหต่้างประเทศเชื+อยอมรบัว่าไทยจะสามารถเป็นครวัของโลกในอนาคตได ้  

o FAO เตือนไข้หวดันกระลอกใหม่-พบผูป่้วยในกมัพชูา เมื+อวนัที+ 24 ก.ย. 56 องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(FAO) เตอืนประชาชนระวงัการแพร่ระบาดของโรคไขห้วดันก โดยเฉพาะสายพนัธุ ์H7N9 และ H5N1 
โดยเฉพาะอย่างยิ+งในช่วงฤดกูาลแพร่ระบาดของไขห้วดัที+กาํลงัจะมาถงึ ทั �งนี�หน่วยงาน FAO และ USAID ไดส้นบัสนุน
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เงนิทุนฉุกเฉินจาํนวน 2.5 ลา้นเหรยีญสหรฐั (ประมาณ 80 ลา้นบาท) สาํหรบัวางแผนเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคกบั
ภาครฐัของประเทศที+มคีวามเสี+ยง 

� ทั �งนี� รายงานล่าสดุเมื+อวนัที+ 19 กนัยายน 2556 พบผูป้ว่ยไขห้วดันกสายพนัธุ ์H5N1 ระลอกใหม่ในกมัพชูาจาํนวน 
2 ราย และเสยีชวีติ 1 ราย สถานการณ์แพร่ระบาดของไขห้วดันกของกมัพชูาปี 2556 ถอืว่ารา้ยแรงที+สดุตั �งแต่พบ
รายงานการระบาดของไขห้วดันกเป็นครั �งแรกในปี 2547 โดยพบว่าตั �งแต่ตน้ปี 2556 มผีูป้ว่ยโรคไขห้วดันกที+
ยนืยนัทางการแพทยแ์ลว้ถงึ 20 ราย 

o สหรฐัวางแผนระบายเนืXอไก่ล้น stock สว่นบรกิารการตลาด (Agriculture Marketing Service) กระทรวงเกษตรสหรฐั 
(USDA) เตรยีมระบายสตอ็กผลติภณัฑ ์Dark Meat (เนื�อจากสว่นน่อง สะโพก และปีก) ที+มปีรมิาณลน้ตลาด โดยจาํหน่ายใน
ราคาพเิศษระหว่างช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2556 ถงึกุมภาพนัธ ์2557 หลงัพบปรมิาณชิ�นสว่นน่องตดิสะโพกแชแ่ขง็ใน
ประเทศเมื+อวนัที+ 30 มถุินายน 2556 สงูถงึ 138.7 ลา้นปอนด ์มากกว่าช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 2555 ถงึ 157% 

o กระทรวงเกษตรฯชีXแนวโน้มราคาไข่ไก่ทีJเพิJมขึXนสอดคล้องกบักลไกตลาด นายยุคล ลิ�มแหลมทอง รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาไขไ่ก่ที+เพิ+มสงูขึ�นขณะนี�ถอืว่าเป็นไปตามกลไก
ตลาด เนื+องจากก่อนหน้านี�ในช่วงเดอืนกรกฎาคมที+ผ่านมาเกษตรกรผูเ้ลี�ยงไก่ไขม่กีารปลดแมไ่ก่ยนืกรงเพื+อลดปรมิาณไขใ่น
ตลาดซึ+งสง่ผลใหป้รมิาณไขไ่ก่ลดลง 10% หรอืคดิเป็นปรมิาณ 1 ลา้นฟอง ประกอบกบัสภาพอากาศที+มฝีนตกต่อเนื+องมา
ตั �งแต่เดอืนกรกฎาคมถงึปจัจุบนักท็าํใหม้กีารออกไขน้่อยลง  

� โดยเฉลี+ยแลว้มปีรมิาณไขไ่ก่ลดลงประมาณ 3 ลา้นฟอง จงึทาํใหร้าคาไขไ่ก่ในช่วงนี�สงูขึ�น โดยราคาไขค่ละหน้า
ฟารม์อยู่ที+ 3.50 บาท/ฟอง แต่เมื+อมาพจิารณาตน้ทุนการผลติของเกษตรกรซึ+งอยูท่ี+ 2.89 บาท/ฟอง คดิเป็นกาํไร
เฉลี+ยที+เกษตรกรไดร้บัประมาณ 20 % กย็งัเป็นราคาที+อยู่ในเกณฑท์ี+คณะกรรมการไก่ไขแ่ละผลติภณัฑก์าํหนดไว ้ 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� อสิราเอล (13/09/13) พบการตดิเชื�อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 17,000 ตวั ตาย 600 ตวั (3.53%) 
� เนปาล (21/09/13) พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 349,839 ตวั ตาย 55,628 ตวั (5.90%) 
� ไตห้วนั (23/09/13) พบการตดิเชื�อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 1,300 ตวั ปว่ย 20 ตวั (0.15%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีJสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
o ตาํรวจจีนจบัเนืXอปลอมผสมหมูกวา่ 17,500 กิโลกรมั สาํนกัขา่วจ่างประเทศของจนีรายงานว่า ตํารวจจากนครซอีาน 

มณฑลซ่านซขีองจนี ไดส้กดัจบัเนื�อววัปลอมกว่า 17 ตนั  ซึ+งถอืว่าเป็นการจบักุมครั �งใหญ่ที+สดุของมณฑลนี� 
� ทั �งนี�รายงานว่าเนื�อววัปลอมเหล่านี�ทาํมาจากเนื�อหม ูโดยถูกพบที+หมูบ่า้นตู๋เชงิ และในตลาดใกลเ้คยีง นอกจากหมู

แลว้มกีารผสมสารตอ้งหา้มอื+นๆ เช่น สารผสมสแีดงและพาราฟินในขั �นตอนการผลติดว้ย 
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีJสาํคญั (Disease Information; report date) 

� ลเิบยี (20/09/13) พบการตดิเชื�อ FMD type O ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื�อ 392 ตวั ตาย 87 ตวั (22.19%) 
� รสัเซยี (23/09/13) พบการตดิเชื�อ FMD type A ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 902 ตวั  
� จนี (24/09/13) พบการตดิเชื�อ FMD type A ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื�อ 22 ตวั ปว่ย 2 ตวั (9.09%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีJสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
o เมก็ซิโกโดนพายุใหญ่มีผูเ้สียชีวิต 139 คน นายเอนรเิก ้เปนา นีเอโตประธานาธบิด ีแถลงว่า พายุโซนรอ้น “อนิกรดิ”และ 

“มานูเอล” ทาํความเสยีหายคดิเป็นพื�นที+ 2 ใน 3ของเมก็ซโิก สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติรวม 139 ศพและสญูหายอกี 53 คน 
o แผน่ดินไหวในปากีสถานมีผูเ้สียชีวิตกวา่ 300 คน วนัที+ 26 ก.ย. 56 ทางการประเทศปากสีถาน แถลงถงึความคบืหน้า

ของเหตุการณ์แผ่นดนิไหวรุนแรงขนาด 7.7 รคิเตอร ์ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องปากสีถาน ว่า จาํนวนผูเ้สยีชวีติเพิ+มขึ�นเป็น
อย่างน้อย 328 ศพ และบาดเจบ็อกีอย่างน้อย 440 คน โดยแผ่นดนิไหวครั �งนี�ยงัสง่ผลทาํใหเ้กดิการผุดตวัของแผ่นดนิขึ�นเป็น
เกาะขนาดกวา้งราว 100 เมตร และยาวราว 200 เมตร 
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