
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� แคนาดา วนัที� 9 ม.ค. 57 กระทรวงสาธารณสขุแคนาดายนืยนัวา่พบผูเ้สยีชวีติ 1 รายโดยไม่มกีารเปิดเผยเพศและ
ชื�อ ผูป้ว่ยตดิเชื-อไวรสั H5N1 จากการเดนิทางไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนีเมื�อเดอืนธนัวาคม และถูกนําตวัเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาลหลงัเดนิทางกลบัมายงัจงัหวดัแอลเบอรต์าและไดเ้สยีชวีติลงเมื�อวนัที� 3 ม.ค. 57 นบัเป็น
ผูเ้สยีชวีติรายแรกจากการตดิเชื-อ H5N1 ในประเทศแคนาดาและในทวปีอเมรกิาเหนือ 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  
� จนี พบผูเ้สยีชวีติรายแรกของปี 2557 จากการตดิเชื-อ H7N9 ในมณฑลฟูเจี-ยน โดยหน่วยงานดา้นสาธารณสขุของ

จนีรายงานเมื�อวนัที� 11 ม.ค. 57 ว่าทางการจนีกาํลงัหามาตรการต่างๆในการยบัยั -งการแพร่กระจายของเชื-อ H7N9 
หลงัจากมรีายงานพบผูต้ดิเชื-อ H7N9 จาํนวน 6 รายใน 4 มณฑล ไดแ้ก่ มณฑลเจอ้เจยีง 2 ราย มณฑลกวางตุง้ 2 
ราย มณฑลเจยีงซ ู1 ราย และมณฑลฟูเจี-ยน 1 รายโดยผูป้ว่ยที�ฟูเจี-ยนนี-ไดร้บัการยนืยนัว่าเสยีชวีติ 

� ฮ่องกง พบผูเ้สยีชวีติรายที� 2 ของเกาะฮ่องกงจากการตดิเชื-อ H7N9 โดยสาํนกัสาธาณสขุของฮอ่งกงรายงานชาย
วยั 65 ปี ไดเ้สยีชวีติจากการตดิเชื-อ H7N9 เมื�อวนัที� 13 ม.ค. 57 ที�ผ่านมา นบัเป็นผูเ้สยีชวีติรายที� 2 บนเกาะ
ฮ่องกง โดยผูเ้สยีชวีติรายแรกจากการตดิเชื-อ H7N9 ในฮ่องกงเป็นหญงิชาวอนิโดเซยีเมื�อตน้เดอืน ธ.ค. 56 

� ไตห้วนั ไตห้วนัเฝ้าระวงัประชาชนกว่า 500 คนเพื�อป้องกนัการตดิเชื-อ H7N9 เนื�องจากชว่งตน้เดอืนมกราคมที�ผ่าน
มา พบผูป้ว่ยตดิเชื-อ H7N9 จาํนวน 1 คนที�เป็นนกัท่องเที�ยวชายวยั 86 ปีเดนิทางมาจากมณฑลเจยีงซ ูประเทศจนี 

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� ขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื�อวนัที� 27 ธนัวาคม 2556 สรุปยอดผูป้ว่ยจากเชื-อโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 

2012 มผีูต้ดิเชื-ออยู่ที� 170 ราย และมผีูเ้สยีชวีติรวม 72 ราย  
o สหรฐัเรง่ตรวจสอบ Norovirus สายพนัธุใ์หม ่ศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) กาํลงัดาํเนินการตดิตาม

ตรวจสอบเชื-อโรคกลุ่ม Norovirus สายพนัธุใ์หม่ GII.4 Sydney ซึ�งทาํใหเ้กดิอาการลาํไสอ้กัเสบจากอาหารเป็นพษิ และล่าสดุ
หน่วยงานดา้นสขุภาพและบรกิารประชาชนของรฐันอรธ์แคโรไลนาไดแ้จง้เตอืนการระบาดภายในพื-นที�ของรฐั 

� เชื-อกลุ่ม Norovirus ก่อใหเ้กดิการเจบ็ปว่ยจากการบรโิภคอาหารในประชากรสหรฐัปีละกว่า 20 ลา้นคน ทาํใหม้ี
ผูป้ว่ยตอ้งรบัเขา้การรกัษาในโรงพยาบาลถงึ 70,000 คน และเสยีชวีติกว่า 800 คน โดยเฉพาะเชื-อสายพนัธุ ์GII.4 
Sydney มสีดัสว่นเกี�ยวขอ้งกบัการระบาดเพิ�มจาก 8% ในเดอืนกนัยายน 2555 เป็น 82% ในเดอืนมนีาคม 2556  

o ญีCปุ่ นพบผูป่้วยกวา่ 1,000 รายหลงับริโภคอาหารแช่แขง็ปนเปืO อนยาฆ่าแมลง ทางการญี�ปุน่รายงานพบผูป้ว่ยจาํนวน
กว่า 1,000 ราย จากการรบัประทานอาหารแช่แขง็ของโรงงานบรษิทัอาคลฟู้ิดส ์ในเครอืมารฮูะ นิชโิระ โฮลดงิส ์ซึ�งเป็น
ผูผ้ลติอาหารทะเลรายใหญ่ที�สดุของญี�ปุน่ เนื�องจากพบปญัหาการปนเปื-อนสารกาํจดัแมลง "Malathion" 

� เมื�อวนัที� 31 ธ.ค. 56 บรษิทัมารฮูะ นิชโิระ โฮลดงิส ์ไดอ้อกมายอมรบัว่าอาหารแช่แขง็ของตนบางสว่นพบการ
ปนเปื-อนของสารกาํจดัแมลง "Malathion" ทาํใหต้อ้งดาํเนินการเรยีกคนืสนิคา้อาหารแช่แขง็ 90 ผลติภณัฑ ์จาํนวน
รวมกว่า 6.3 ลา้นกล่อง และไดร้ะงบัการผลติของโรงงานบรษิทัอาคลฟู้ิดสแ์ลว้  

o กรมประมงอนุญาตนําเข้ากุ้ง 2 หมืCนตนั/เดือน กรมประมงอนุญาตนําเขา้กุง้ 20,000 ตนัต่อเดอืน โดยไมจ่าํกดัระยะเวลา
นําเขา้ เพื�อแกป้ญัหาวตัถุดบิขาดแคลน โดยคาดว่าโรงงานแปรรปูกุง้ในประเทศจะนําเขา้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 2 เดอืน  

� ทั -งนี-กรมประมงไดร้ะบขุอ้กาํหนดหากจะนําเขา้กุง้จากอนิโดนีเซยีว่าตอ้งเป็นกุง้ตม้เท่านั -น เนื�องจากอนิโดนีเซยีมี
ปญัหาโรค Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) ระบาดในกุง้ขาวทาํใหผ้ลผลติกุง้ในอนิโดนีเซยีลดลงกว่า 50% 

� ทั -งนี-ปญัหาโรคตายด่วน (EMS หรอื AHPNS) ของกุง้ สถานการณ์ของประเทศไทยเริ�มดขีึ-น เนื�องจากมกีารปรบั
ระบบการเลี-ยงในพื-นที�การระบาดของโรค ใชจุ้ลนิทรยีฆ์า่เชื-อโรค รวมทั -งผูเ้ลี-ยงบางรายเริ�มพกับอ่เพื�อใหผ่้านช่วง
ฤดหูนาว ซึ�งขณะนี-กรมประมงกาํลงัดาํเนินการเพื�อใหผ้ลผลติกุง้ของปี 2557 อยู่ในระดบัไม่น้อยกว่า 400,000 ตนั  
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o CPF เดินหน้าขยายฐานการผลิตในยุโรปด้วยเทคโนโลยีทนัสมยัล่าสุด คุณอดเิรก ศรปีระทกัษ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
และประธานคณะผูบ้รหิาร บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) หรอื CPF เปิดเผยว่า Europe S.A.  (“CPF EU”) 
บรษิทัย่อยของ CPF ที�ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99 จะเขา้ซื-อหุน้รอ้ยละ 80 ใน Tops Foods NV (“Tops Foods”) ซึ�งเป็น
บรษิทัในราชอาณาจกัรเบลเยี�ยมในราคา 9 ลา้นยโูร (ประมาณ 408 ลา้นบาท) ภายในเดอืนกุมภาพนัธนี์- 

� ทั -งนี- Tops Foods เป็นบรษิทัที�ประกอบธุรกจิดา้นการผลติและจาํหน่ายอาหารพรอ้มรบัประทาน จดทะเบยีนจดัตั -ง
ในราชอาณาจกัรเบลเยี�ยมในปี 2536 มรีายไดป้ระมาณ 12 ลา้นยโูรในปี 2555 และมสีนิทรพัยร์วมมลูค่าประมาณ 
10.6 ลา้นยโูร โดยมกีาํลงัการผลติอาหารพรอ้มรบัประทานจาํนวนประมาณ 100,000 ถาดต่อวนั โดยโรงงานของ 
Tops Foods เป็นโรงงานที�ใชเ้ทคโนโลยกีารผลติอาหารพรอ้มรบัประทานดว้ยไมโครเวฟที�ทนัสมยัและไดม้าตรฐาน 

o ผลตรวจนกพิราบตายทีCเสาชิงช้าไม่พบเชืOอไข้หวดันก จากกรณีพบนกพริาบตายในบรเิวณลานเสาชงิชา้ กทม. เมื�อช่วง
ปลายเดอืนธนัวาคม 2556 สาํนกัอนามยั กทม. ไดส้ง่ซากนกพริาบมาตรวจชนัสตูรโรคที�สถาบนัสขุภาพสตัวแ์ห่งชาต ิผลการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารไมพ่บเชื-อไวรสัไขห้วดันกสายพนัธุ ์H5N1 & H7N9 และไมพ่บเชื-อโรคอื�นๆ โดยจากการตรวจ
อาหารในกระเพาะพบสารทางเคมวี่า methomyl ซึ�งเป็นสารป้องกนัและกาํจดัแมลงกลุ่มคารบ์าเมต (Carbamate)  

o สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไข้หวดันกในประเทศสมาชิก EU 
� โปรตุเกส : วนัที� 2 ธ.ค. 56 รายงานการระบาดไขห้วดันกสายพนัธุค์วามรุนแรงตํ�า (H7) ในฟารม์ไก่บา้น โดย

ทางการไดก้าํจดัสตัวปี์กในฟารม์ที�ตดิเชื-อทั -งหมด 63 ตวัรวมถงึกาํหนดเขตควบคุมโรคภายในรศัม ี1 กโิลเมตร 
� อติาล ี: วนัที� 3 ม.ค. 57 รายงานการแพร่ระบาดของไขห้วดันกสายพนัธุค์วามรุนแรงตํ�า (H5) 2 แห่งที�เมอืง 

Treviso และที�เมอืง Mantova โดยพบในฟารม์เลี-ยงเป็ด 2,000 ตวั และไก่กระทงจาํนวน 2,000 ตวั  
o  OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  

� จนี-Guizhow (2/01/14) พบการตดิเชื-อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื-อ 31,567 ตวั ตาย 8,500 ตวั (26.93%)  
� เวยีดนาม (10/01/14) พบการตดิเชื-อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื-อ 9,787 ตวั ตาย 2,600 ตวั (26.57%)  
� จนี-Hubei (13/01/14) พบการตดิเชื-อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื-อ 50,000 ตวั ตาย 3,200 ตวั (6.40%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีCสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
o สหรฐัยืนยนัสุกรป่วยจาก PED ในสุกรปี 2556 จาํนวน 1,946 ตวัอย่าง ผลการตรวจสอบทางหอ้งปฏบิตักิารโดย

สาํนกังานตรวจสอบสขุอนามยัสตัวแ์ละพชื (APHIS) สงักดักระทรวงเกษตรสหรฐั (USDA) ยนืยนัผลสกุรที�ปว่ยดว้ยโรค 
PED (โรคทอ้งร่วงตดิต่อในสกุร) ในสหรฐัระหว่างวนัที� 15 เม.ย. ถงึ 22 ธ.ค. 56 พบในสกุรที�เป็นโรคดงักล่าวถงึ 1,946 
ตวัอย่าง โดยพบจาํนวนสตัวป์ว่ยเพิ�มขึ-นเป็นอย่างมากในรฐัไอโอวา 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีCสาํคญั (Disease Information; report date) 
� ยเูครน (8/01/14) พบการตดิเชื-อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร มสีกุรปา่สงสยัตดิเชื-อ 1 ตวั  
� จนี (8/01/14) พบการตดิเชื-อ FMD type A  ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื-อ 12 ตวั ปว่ย 7 ตวั (58.33%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีCสาํคญั  
� (3/01/14) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั เขต อ.พยคัฆภมูพิสิยั จ.มหาสารคาม 
� (7/01/14) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั เขต อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

o สหรฐัหนาวเยน็ทีCสุดในรอบ 20 ปี ภมูภิาคตะวนัตกตอนกลางของสหรฐัหรอืมดิเวสต ์ตอ้งเผชญิกบัสภาพอากาศหนาวเยน็
ที�สดุในรอบ 20 ปี โดยเมอืงที�มอุีณหภูมติํ�าสดุอยูท่ี�เมอืงแบบมติต ์รฐัมนินิโซตา มอุีณหภมู ิ-40 องศาเซลเซยีส สภาพอากาศ
ที�เยน็จดันี-มาจากอทธพิลของลมวนขั -วโลกเหนือ (Arctic Polar Vortex) ที�แผ่อทิธพิลลงมาทางตอนใต ้ซึ�งปกตจิะไม่ค่อยพบ 

o คลืCนความรอ้นในอารเ์จนตินาพบผูเ้สียชีวิตแล้ว 7 ราย ประเทศอารเ์จนตนิากาํลงัเผชญิคลื�นความรอ้นรุนแรงที�สดุ
นบัตั -งแต่เริ�มมกีารบนัทกึสถติเิมื�อปี 1906 สง่ผลใหใ้นช่วง 2 สปัดาหแ์รกของปีพบผูเ้สยีชวีติจากสภาพอากาศรอ้น 7 ราย 
โดยสว่นใหญ่เป็นผูส้งูอายุ สภาพอากาศที�รอ้นพบในเขตตอนเหนือของประเทศ บางแห่งมอุีณหภูมสิงูถงึ 45 องศาเซลเซยีส 
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(27 DEC 13 – 15 JAN 14) 

From ; www.acfs.go.th, www.boe.moph.go.th, www.dld.go.th, www.cueid.org, www.oie.int 

ผูจ้ดัทาํ : สาํนกัเทคนิคและวชิาการสตัวบ์ก/เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์AHTSO@truemail.co.th 


