
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1  

� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานเมื�อวนัที� 15 พฤศจกิายน 56 พบผูต้ดิเชื)อ H5N1 และเสยีชวีติ 1 ราย ที�
ประเทศกมัพชูา โดยผูเ้สยีชวีติเป็นชายวยั 29 ปี ที�มอีาการไขส้งู ปวดศรีษะ ไอ เจบ็หน้าอก ทอ้งร่วง โดยเริ�มมี
อาการมาตั )งแต่วนัที� 6 พ.ย. 56 

� นบัเป็นผูต้ดิเชื)อรายที� 26 และเป็นผูเ้สยีชวีติรายที� 14 ของกมัพชูา จากการตดิเชื)อไขห้วดันก H5N1 ในปี 2556 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  

� ในรอบ 2 สปัดาหท์ี�ผ่านมาไมม่รีายงานผูป้ว่ยเพิ�มเตมิ  
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานเมื�อวนัที� 8 พฤศจกิายน 56 ยงัคงพบผูต้ดิเชื)อ H7N9 ในปี 2556 อยู่ที� 139 

ราย และพบผูเ้สยีชวีติ 45 ราย 
o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 

� ในรอบ 2 สปัดาหท์ี�ผ่านมามผีูต้ดิเชื)อเพิ�มในประเทศคเูวตจาํนวน 2 ราย 
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานในวนัที� 18 พฤศจกิายน 56 สรุปยอดผูป้ว่ยจากเชื)อโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 

2012 ตั )งแต่เดอืนกนัยายน 2555 จนถงึปจัจุบนั มผีูต้ดิเชื)ออยู่ที� 157 ราย และมผีูเ้สยีชวีติรวม 66 ราย  
o ไต้หวนัยืนยนัไข้หวดันก H6N1 ติดในคน จากรายงานในชว่งเดอืนพฤษภาคม 2556 พบหญงิวยั 20 ปีปว่ยดว้ยอาการ

ปอดตดิเชื)อ และวนิิจฉยัเบื)องตน้ว่าเป็นเชื)อไขห้วดันก H6N1 นั )นทางศนูยค์วบคุมโรคไตห้วนัไดนํ้าตวัอย่างเชื)อโรคในหญงิ
คนดงักล่าวไปตรวจสอบ และพบว่าเป็นเชื)อไวรสัไขห้วดันกสายพนัธุ ์H6N1 ซึ�งเป็นสายพนัธุท์ี�ระบาดในไก่ของไตห้วนั  

� ทั )งนี)จากการตรวจสอบไม่พบว่าผูป้ว่ยดงักล่าวไดส้มัผสักบัสตัวปี์ก และยงัไม่ทราบว่าผูป้ว่ยตดิเชื)อไดอ้ย่างไร 
o โปลิโอแพรร่ะบาดในซีเรียอาจกลายเป็นภยัคกุคามต่อยุโรป องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ยนืยนัพบผูต้ดิเชื)อไวรสัโปลโิอ

แลว้อย่างน้อย 10 รายในซเีรยี เนื�องจากการใหว้คัซนีแก่เดก็ๆ ตอ้งขาดชว่งไปเพราะเกดิสงครามกลางเมอืง โดยขณะนี)อตัรา
เฉลี�ยของการใหว้คัซนีป้องกนัโรคโปลโิอในซเีรยีไดล้ดลงจากรอ้ยละ 90 มาอยู่ที�รอ้ยละ 60 

� ทั )งนี)วารสารการแพทยใ์นยุโรปไดต้พีมิพจ์ดหมายดา้นระบาดวทิยาเตอืนว่า ยุโรปมโีอกาสเสี�ยงที�จะไดร้บัผลกระทบ
จากเชื)อโปลโิอในซเีรยี เนื�องจากบางประเทศในยุโรปมอีตัราการฉีดวคัซนีป้องกนัโปลโิอค่อนขา้งตํ�าเช่น บอสเนีย-
เฮอรเ์ซโกวนีา 87% และยเูครน 74% โดยเจา้หน้าที�สาธารณสขุของเยอรมนัใหค้วามเหน็ว่า ความเสี�ยงที�เชื)อ
โปลโิอจะแพร่สูย่โุรปแมย้งัมองไม่เหน็ชดัเจน แต่มคีวามเป็นไปไดจ้รงิ 

o ญีKปุ่ นอาจพิจารณายกเลิกมาตรการอดุหนุนการผลิตสินค้าเกษตร รฐับาลญี�ปุน่มแีนวโน้มที�จะพจิารณายกเลกิมาตรการ
อุดหนุนแก่เกษตรกรที�เป็นเจา้ของกจิการผลติแต่ละรายในอตัราเท่ากนั โดยเปลี�ยนเป็นการอุดหนุนใหเ้ฉพาะกจิการผลติ
ขนาดใหญ่ และใหเ้งนิช่วยเหลอืเกษตรกรโดยพจิารณาจากประสทิธผิล ซึ�งถอืเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัภาค
เกษตรกรรมเพื�อรองรบัการเปิดเสรกีารคา้ Trans-Pacific Partnership (TPP) 

o EU เตรียมบงัคบัใช้กฎระเบียบ COOL ในเนืTอสด 4 ประเภท EU เตรยีมประกาศใหต้ดิฉลาก COOL ตาม Commission 
Regulation (EC) 1169/2011 ในผลติภณัฑเ์นื)อสกุร เนื)อสตัวปี์ก เนื)อแกะและเนื)อแพะ ซึ�งจะตอ้งระบุชื�อสมาชกิ EU หรอื
ประเทศที� 3 ที�เป็นแหล่งกาํเนิด (birth) ประเทศขนุสตัว ์(fattening) และประเทศที�ฆา่สตัว ์(slaughtering) หรอือาจจะระบุ
เพยีงประเทศเดยีวไดห้ากทั )ง 3 ขั )นตอนเกดิขึ)นในประเทศเดยีว โดยจะมผีลบงัคบัใชต้ั )งแต่วนัที� 13 ธนัวาคม 2557  

� อนึ�งการตดิฉลาก COOL แมม้ปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภค ซึ�งเป็นปจัจยัช่วยในการตดัสนิใจในการเลอืกซื)ออาหาร แต่
ในทางกลบักนัจะมภีาระตน้ทุนที�เพิ�มขึ)นของผูป้ระกอบการ เนื�องจากมค่ีาใชจ้่ายในการปรบัปรุงฉลาก ซึ�งผูนํ้าเขา้
อาจจะมกีารเรยีกรอ้งใหผู้ผ้ลติตดิฉลากใหถู้กตอ้ง ทั )งนี)ผูป้ระกอบการไทยควรเตรยีมพรอ้มเพื�อเตรยีมรบัการ
ประกาศบงัคบัใชใ้นปี 2557 
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o สถานการณ์อตุสาหกรรมการผลิตกุ้งในเอเชีย 
� จีน ปรมิาณการจบักุง้ของจนีในปี 2556 ลดลงถงึ 30% เมื�อเทยีบกบัปี 2555 อนัเป็นผลมาจากโรคตายด่วน (Early 

Mortality Syndrome) และพื)นที�ผลติบางสว่นไดร้บัผลกระทบจากพายุไตฝุ้น่ ทาํใหค้าดการณ์ปรมิาณการจบักุง้
ตลอดปี 2556 อาจลดลงถงึ 300,000 ตนั เทยีบกบัปีที� 2555 หรอืเป็นปรมิาณที�ตํ�ากว่า 1.2 ลา้นตนัเป็นครั )งแรก
นบัตั )งแต่ปี 2551 ทาํใหผู้ป้ระกอบการแปรรปูไดร้บัผลกระทบจากราคากุง้ที�เพิ�มสงูขึ)นเป็นอย่างมาก 

� เวียดนาม สหรฐักลายเป็นผูนํ้าเขา้กุง้รายใหญ่ของเวยีดนาม จากขอ้มลูศุลกากรเวยีดนามพบว่ามลูค่าสง่ออกกุง้ไป
ยงัสหรฐัตั )งแต่ตน้ปีจนถงึเดอืนกนัยายน 2556 คดิเป็นถงึ 542.7 ลา้นเหรยีญสหรฐั โดยเพิ�มขึ)น 62.6% เมื�อเทยีบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปี 2555 ที�มมีลูค่า 454.6 ลา้นเหรยีญสหรฐัฯ โดยในเดอืนกนัยายน 2556 มอีตัราขยายตวัสงูถงึ 
138.7%  เมื�อเทยีบกบัช่วงระยะเวลาเดยีวกนัปี 2555 

� ไทย ภาคการผลติของไทย คาดการณ์ปรมิาณการจบักุง้ตลอดปี 2556 จะลดลงมาอยู่ที�ระดบั 240,000-270,000 
ตนั หรอืลดลงกว่า 200,000 ตนัจากปี 2555 ที�จบักุง้ไดก้ว่า 500,000 ตนั 

o สหรฐัยงัไมอ่นุญาตนําเข้าสตัวปี์กจากจีน จากผลการตรวจประเมนิล่าสดุของ USDA หน่วยงาน Food Safety Inspection 
Service (FSIS) บ่งชี)ว่าเนื)อจากสตัวปี์กที�ถูกเชอืดในจนีจะยงัไมไ่ดร้บัอนุญาตนําเขา้มายงัสหรฐัในเรว็ๆนี) เนื�องจากระบบการ
เชอืดสตัวปี์กในจนียงัไม่ไดม้าตรฐานทดัเทยีมเท่ากบัสหรฐั   

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� เนปาล (12/11/13) พบการตดิเชื)อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื)อ 1,416,000 ตวั ตาย 4,369 ตวั(3.09%)  
� เยอรมนั (18/11/13) พบการตดิเชื)อ H5 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื)อ 827 ตวั ตาย 4 ตวั (0.48%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีKสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
o รสัเซียพบการระบาดครั Tงใหมข่องโรคอหิวาตส์ุกรในพืTนทีKใกล้จีน รสัเซยีพบการระบาดครั )งใหม่ของโรคอหวิาตส์กุรที�

หมู่บา้น Mikhailovka ในเขตการปกครอง Amur ซึ�งเป็นบรเิวณชายแดนตดิกบัประเทศจนี ทั )งนี)มกีารระบาดตั )งแต่วนัที� 28 
ตุลาคม 2556 โดยไดร้บัการยนืยนัอย่างเป็นทางการเมื�อวนัที� 6 พฤศจกิายน 2556 ว่ามสีกุรตดิโรคนี)  

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีKสาํคญั (Disease Information; report date) 
� รสัเซยี (15/11/13) พบการตดิเชื)อ Classical Swine Fever ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื)อ 4 ตวั ปว่ย 4 ตวั (100.00%) 
� แซมเบยี (19/11/13) พบการตดิเชื)อ African Swine Fever ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื)อ 30,000 ตวั ตาย 50 ตวั  
� อสิราเอล (21/11/13) พบการตดิเชื)อ FMD ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื)อ 20 ตวั ปว่ย 5 ตวั (25.00%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีKสาํคญั  
� (12,19/11/13) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั เขต อ.เมอืง และ อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 
� (14,18/11/13) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั เขต อ.เมอืง และ อ.แม่ทะ จ.ลาํปาง 
� (19/11/13) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั เขต อ.สวุรรณภมู ิจ.รอ้ยเอด็ 

o ฟิลิปปินสป์ระกาศหยุดยอดผูเ้สียชีวิตจากพายุไห่เยีKยน ฟิลปิปินสป์ระกาศหยุดแจง้ยอดผูเ้สยีชวีติจากพายุไห่เยี�ยนราย
วนัแลว้ หลงัแจง้ยอดผูเ้สยีชวีติสดุทา้ยอยู่ที� 4,011 คน สญูหาย 1,602 คน และบาดเจบ็ 18,557 คน  

o อิตาลีประกาศภาวะฉุกเฉินนํTาท่วมเสียชีวิต18 ราย พายุไซโคลนคลโีอพตัรา ที�มคีวามเรว็ลมอยู่ที� 125 กโิลเมตรต่อ
ชั �วโมง พดัเขา้ถล่มเกาะซารด์เินียของอติาล ีสง่ผลใหเ้กดิฝนตกหนกั 450 มลิลเิมตรภายในไม่กี�ช ั �วโมง ทั )งที�ปกตมิฝีน 1,000 
มลิลเิมตรต่อปี ทาํใหเ้กดินํ)าท่วมฉบัพลนัและรุนแรงที�สดุในรอบหลายปีสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 18 รายและสญูหายจาํนวนหนึ�ง 

o ระบบนิเวศแม่นํTาแยงซีลม่สลาย สาํนกังานคณะกรรมการจดัการทรพัยากรประมงของจนี ทาํการวจิยัและรายงานว่า 
สภาพแวดลอ้มเชงินิเวศและความหลากหลายของแม่นํ)าแยงซถีูกคุกคามอย่างหนกั จากการสรา้งเขื�อนสามผา  

� ซึ�งรฐับาลจนียอมรบัว่าการสรา้งเขื�อนสามผาดงักล่าวไดก้่อผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอย่างมหาศาล โดยพนัธุ์
ปลาลดลงจาก 143 ชนิดจากการวจิยัครั )งก่อน เหลอืเพยีง 17 ชนิดเท่านั )น  
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