
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1 องคก์ารอนามยัโลก (WHO) สรุปรายงานผูต้ดิเชื อและผูเ้สยีชวีติจากเชื อไวรสั 

H5N1 ในเขตเอเชยี ตั  งแต่ตน้ปี 2556 จนถงึวนัที2 10 ธนัวาคม 2556 ดงันี   
� กมัพชูา มผีูต้ดิเชื อ 26 รายและเสยีชวีติ 14 ราย  
� อนิโดนีเซยี มผีูต้ดิเชื อ 3 รายและเสยีชวีติ 3 ราย 
� จนี มผีูต้ดิเชื อ 2 รายและเสยีชวีติ 2 ราย  
� เวยีดนาม มผีูต้ดิเชื อ 2 รายและเสยีชวีติ 1 ราย 
� บงัคลาเทศ มผีูต้ดิเชื อ 1 รายและเสยีชวีติ 1 ราย 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  
� ในรอบ 2 สปัดาหท์ี2ผ่านมาพบผูต้ดิเชื อเพิ2ม 2 ราย โดยเป็นผูป้ว่ยที2พบในมณฑลกวางตุง้ ประเทศจนีจาํนวน 2 ราย 
� สรุปรายงานพบผูต้ดิเชื อ H7N9 ในปี 2556 อยู่ที2 145 ราย และพบผูเ้สยีชวีติ 45 ราย 
� มกีารพบเชื อไวรสั H7N9 ที2ตลาดคา้สตัวปี์กในจนี โดยจากการตรวจตวัอย่าง 70 ตวัอย่างจากตลาดคา้สตัวปี์กมี

ชวีติ 13 แห่งในเมอืงเซนิเจิ น พบว่าม ี3 ตวัอย่างที2ใหผ้ลบวกต่อเชื อไวรสั H7N9  
o จีนพบผูป่้วยไข้หวดันกสายพนัธุ ์H10N8 รายแรกของโลก จนีพบผูป้ว่ยไขห้วดันกสายพนัธุ ์H10N8 รายแรกของโลก ซึ2ง

เป็นสายพนัธุท์ี2มกัจะแพร่ระหว่างนกสูน่ก หน่วยงานสาธารณสขุของมณฑลเจยีงซรีายงานว่าพบผูต้ดิเชื อไวรสัไขห้วดันกเป็น
หญงิวยั 73 ปี เสยีชวีติดว้ยอาการระบบทางเดนิหายลม้เหลว เมื2อวนัที2 6 ธ.ค. 56 โดยผูป้ว่ยรายนี ถูกนําตวัสง่โรงพยาบาล
เมื2อวนัที2 30 พ.ย. 56 ดว้ยสาเหตุโรคปอดบวม ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจร่วมหลอดเลอืด และความผดิปกตขิองกลา้มเนื อ 

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� ในรอบ 2 สปัดาหท์ี2ผ่านมามผีูต้ดิเชื อเพิ2มในประเทศซาอุดอีาระเบยี 2 ราย 
� สรุปยอดผูป้ว่ยจากเชื อโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2012 ตั  งแต่เดอืนกนัยายน 2555 จนถงึปจัจุบนั มผีูต้ดิเชื ออยู่ที2 165 

ราย และมผีูเ้สยีชวีติรวม 71 ราย  
o ญีFปุ่ นนําเขา้เนืJอไก่สดไทยอีกครั Jง หลงัสั Fงห้ามนาน 9 ปี กระทรวงเกษตรของญี2ปุน่ยกเลกิคาํสั 2งหา้มนําเขา้เนื อไก่สดจาก

ไทยแลว้ หลงัหา้มมาตั  งแต่ปี 2547 สาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื อไขห้วดันกสายพนัธุ ์H5N1 
� การตดัสนิใจยกเลกิคาํสั 2งครั  งนี  เนื2องจากรฐับาลไทยยนืยนัว่า ไมพ่บการแพร่ระบาดของไวรสัชนิดนี  และก่อนหน้านี  

กระทรวงเกษตรญี2ปุน่ไดส้ง่คณะผูต้รวจสอบเขา้มาตรวจสอบสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย ซึ2งพบว่า ทางการ
ไทยมมีาตรการตรวจสอบสตัวปี์กมชีวีติที2นําเขา้จากประเทศเพื2อนบา้นอย่างเขม้งวดเพยีงพอ และก่อนหน้านี  ทั  ง 2 
ประเทศยงับรรลุขอ้ตกลงกนัว่า เนื อไก่สดที2นําเขา้จากไทยจะไดร้บัการตรวจสอบอย่างเขม้งวด รวมทั  งทางการไทย
ตอ้งรบีแจง้ทนัทหีากพบการระบาดของเชื อไขห้วดันก 

� จากการอนุญาตใหไ้ทยสง่ออกไก่สดไดใ้นครั  งนี  คาดว่าปี 2557 ไทยจะสามารถสง่ออกไก่สดและไก่แปรรปูมายงั
ประเทศญี2ปุน่จาํนวน 5 แสนตนั แบ่งเป็นไก่สด 3 แสนตนั และไก่แปรรปู 2 แสนตนั หรอืคดิเป็นมลูค่าประมาณ 7-8 
หมื2นลา้นบาท 

o จีนพบการระบาดไวรสั H5N2 ในสตัวปี์กอีกครั Jง กระทรวงเกษตรของจนีรายงานเมื2อวนัที2 21 ธ.ค. 56 ตรวจพบเชื อไวรสั
ไขห้วดันกสายพนัธุ ์H5N2 ระบาดในฟารม์สตัวปี์กแห่งหนึ2งของเมอืงเปา่ติ ง มณฑลเหอเปย่ทางภาคเหนือของประเทศ โดยมี
ไก่แสดงอาการปว่ยกว่า 4,000 ตวั ปจัจุบนัเจา้หน้าที2ทอ้งถิ2นไดด้าํเนินการพ่นยาฆา่เชื อ และเคลื2อนยา้ยไก่ในฟารม์ใกลเ้คยีง
จาํนวน 125,700 ตวัออกไปนอกพื นที2 เพื2อป้องกนัการระบาดของเชื อไวรสั 

o รสัเซียอนุญาตนําเขา้เนืJอสตัวปี์กจากบราซิล รสัเซยีอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการสตัวปี์กบรษิทั SIF 121 - BRF S.A. (MG) 
และ SIF 576 - Seara Food Ltd (SC) ของบราซลิสามารถสง่ออกผลติภณัฑส์ตัวปี์กมายงัรสัเซยีได ้หลงัจากที2ไดร้บัการ
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ตรวจสอบจากเจา้หน้าที2ดา้นความปลอดภยัอาหารของรสัเซยีและดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัทางอาหารของรสัเซยี 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� จนี (21/12/13) พบการตดิเชื อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื อ 129,700 ตวั ตาย 4,000 ตวั (3.08%)  
� แอฟรกิาใต ้(23/12/13) พบการตดิเชื อ H7N7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื อ 1,005 ตวั ปว่ย 1 ตวั (0.10%)  
� แอฟรกิาใต ้(23/12/13) พบการตดิเชื อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื อ 10,171 ตวั ปว่ย 2,230 ตวั (21.93%) 
� แอฟรกิาใต ้(24/12/13) พบการตดิเชื อ H7N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื อ 2,906 ตวั ปว่ย 64 ตวั (2.20%)  
� อสิราเอล (24/12/13) พบการตดิเชื อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื อ 40,000 ตวั ปว่ย 4,000 ตวั (10.00%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีFสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
o สหรฐัรายงาน PED ระบาดในสุกรถึง 20 รฐั เมื2อวนัที2 13 ธ.ค. 56 กระทรวงเกษตรสหรฐัไดร้ายงานพบการระบาดของโรค

ทอ้งร่วงตดิต่อในสกุร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) ซึ2งเกดิจากเชื อไวรสั PED เพิ2มเตมิในมลรฐัเนบราสกา ที2เป็นรฐั
ที2ผลติสกุรมากเป็นอนัดบั 6 ของสหรฐั ดว้ยจาํนวนสกุรกว่า 1.35 ลา้นตวั ในกจิการเลี ยงสกุรที2มฟีารม์กว่า 2,200 แห่ง ทาํให้
ในขณะนี  สหรฐัมกีารระบาดของโรคครอบคลุมพื นที2ถงึ 20 รฐั โดยตั  งแต่เดอืนพฤษภาคม 2556 ที2ผ่านมา USDA ไดร้บั
รายงานการระบาดของโรค PED ในสกุรกว่า 1,500 ครั  ง ซึ2งแต่ละครั  งอาจมปีรมิาณสกุรที2ตดิเชื อหลายพนัตวั 

� โรค PED เป็นโรคตดิต่อในสกุรที2มคีวามรุนแรงสงูในลกูสกุร มอีตัราการตายของลกูสกุรอยู่ที2 50-100% การระบาด
ของโรค PED ที2ถอืว่าเป็นครั  งแรกในสหรฐันี  คาดว่าจะทาํใหป้รมิาณสกุรในตลาดสหรฐัลดลงเป็นอย่างมากตั  งแต่
ช่วงฤดใูบไมผ้ลจินถงึช่วงฤดรูอ้นของปี 2557 (ประมาณเดอืนมนีาคมถงึเดอืนกนัยายน 2557) 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีFสาํคญั (Disease Information; report date) 
� จนี (14/12/13) พบการตดิเชื อ FMD type O ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื อ 591 ตวั ปว่ย 52 ตวั (8.80%) 
� บอสวานา (20/12/13) พบการตดิเชื อ FMD type SAT2 ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื อ 226,402 ตวั ปว่ย 10 ตวั 
� แอฟรกิาใต ้(23/12/13) พบการตดิเชื อ FMD type SAT2 ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื อ 23,450 ตวั ปว่ย 39 ตวั (0.17%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีFสาํคญั  
� (2,9,12/12/13) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั เขต อ.นาทว ีอ.หาดใหญ่ และอ.เทพา ในเขต จ.สงขลา ตามลาํดบั 
� (23/12/13) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั เขต อ.เทงิ จ.เชยีงราย 

o พายุไห่เยีFยนผา่นไป 1 เดือนยอดผูเ้สียชีวิตรวมเกือบ 6 พนัคน พื นที2 6 หมู่เกาะในภาคกลางของประเทศฟิลปิปินส ์ที2
ประสบวาตภยัครั  งรา้ยแรงที2สดุจากอทิธพิลของพายุไตฝุ้น่ “ไห่เยี2ยน” เมื2อวนัที2 8 พ.ย. 56 ทาํใหย้อดจาํนวนผูเ้สยีชวีติยงั
เพิ2มขึ นเรื2อยๆ โดยปจัจบุนัรวมอยู่ที2 5,924 รายแลว้ ขณะจาํนวนผูบ้าดเจบ็อยูท่ี2 27,022 คน และมผีูส้ญูหายอกี 1,779 คน 
สรา้งความเสยีหายต่อโครงสรา้งพื นฐานและการเพาะปลกูคดิเป็นมลูค่า 3.55 หมื2นลา้นเปโซ (ราว 2.58 หมื2นลา้นบาท) 

o นํJาท่วมในบราซิล-รนุแรงสุดในรอบ 90 ปี ทางการบราซลิรายงานเมื2อวนัที2 26 ธ.ค. 56 ยอดผูเ้สยีชวีติจากเหตุนํ าท่วม
ใหญ่ที2สดุในรอบ 90 ปี ของบราซลิเพิ2มเป็นอย่างน้อย 44 รายแลว้โดยในรฐัเอสปีรตีูซนัตูทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ
พบรายงานผูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 27 ราย มปีระชาชน 61,379  รายตอ้งอพยพออกจากบา้นเรอืน  

o ทั Fวโลกสภาพอากาศแปรปรวน-หิมะตกหนัก 
� หิมะตกทีFอียิปตใ์นรอบกวา่ 100 ปี เมื2อวนัที2 14 ธ.ค. สาํนกังานอุตุนิยมวทิยาแหง่ชาตขิองอยีปิตร์ายงานการเกดิ

หมิะตกหนกั ปกคลุมเมอืงใหญ่หลายแห่งทางตอนเหนือของประเทศ รวมถงึกรุงไคโรเมอืงหลวง โดยสถติทิี2
รวบรวมไวร้ะบวุ่า หมิะที2เกดิขึ นนี ถอืเป็นครั  งแรกในรอบ 112 ปี  

� หิมะตกในเขตซาปาของเวียดนาม เมื2อวนัที2 16 ธ.ค. เกดิหมิะตกอย่างหนกัจนเกดิแผ่นนํ าแขง็หนาปกคลุมถนน
ลอดภูเขา “โอ คว ีโฮ” ในเขตซาปา ในจงัหวดัหล่าวกาย ทางตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม ขณะที2อุณหภูมลิด
ตํ2าลงเหลอืเพยีง -1 องศาเซลเซยีส 
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