
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� สรุปยอดผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติจากไวรสั H5N1 ตั �งแต่ปี 2003 – ธ.ค. 2013 มผีูต้ดิเชื�อจาํนวน 649 รายใน 15 
ประเทศ มผีูเ้สยีชวีติจาํนวน 385 ราย ช่วงเวลาที3พบผูต้ดิเชื�อมากที3สดุคอืเดอืนมกราคม-กุมภาพนัธข์องทุกปี 

� ยอดผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติจากไวรสั H5N1 เฉพาะปี 2013 มผีูต้ดิเชื�อจาํนวน 39 ราย เสยีชวีติ 25 ราย 
� ตั �งแต่ ม.ค. 2014 – ปจัจุบนั มผีูเ้สยีชวีติจากไวรสั H5N1 จาํนวน 2 ราย ที3เวยีดนาม 1 รายและแคนาดา 1 ราย 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  
� ตั �งแต่ ม.ค. 2014 – ปจัจุบนั พบผูต้ดิเชื�อ H7N9 จาํนวน 150 ราย เสยีชวีติ 25 ราย ใน 15 มณฑลของประเทศจนี

และในฮ่องกง เมื3อเทยีบกบัจาํนวนผูต้ดิเชื�อทั �งปี 2013 มผีูต้ดิเชื�อ 147 ราย เสยีชวีติ 46 ราย ดงันั �นปีนี�มแีนวโน้ม
พบผูต้ดิเชื�อสงูมากขึ�น สาํหรบัผูเ้สยีชวีติในประเทศจนีพบมากในมณฑลเจอ้เจยีงและมณฑลกวางตุง้ 

� กระทรวงเกษตรของจนี ระบุว่า อุตสาหกรรมการคา้สตัวปี์กสญูเงนิ 99,000 ลา้นบาท เนื3องจากเชื�อไวรสั H7N9 
ระบาด ทาํใหต้อ้งมกีารระงบัการคา้สตัวปี์กในหลายพื�นที3ในมณฑลเจอ้เจยีง โดยที3เจอ้เจยีงมผีูต้ดิเชื�อ 49 คน ใน
จาํนวนนี�มผีูเ้สยีชวีติ 12 คน 

� ฮ่องกง พบผูเ้สยีชวีติรายที3 3 ของเกาะฮ่องกงจากการตดิเชื�อ H7N9 โดยทางการฮ่องกงไดส้ั 3งปิดตลาดคา้สง่เฉิ3งซา
หว่านในฮ่องกง ซึ3งเป็นสถานที3พบการตดิเชื�อ โดยตลาดคา้สง่แห่งนี�ถอืว่าเป็นแหง่เดยีวที3คา้สง่สตัวปี์กในฮ่องกง
และไดถู้กสั 3งปิดเป็นเวลา 21 วนัเพื3อฆา่เชื�อ และการคา้สตัวปี์กมชีวีติในฮ่องกงไดถู้กสั 3งหา้มทั �งหมดเพื3อควบคมุเชื�อ 

o นักวิทยาศาสตรชี์!ยงัไรห้ลกัฐาน H10N8 ระบาดคนสู่คน นกัวทิยาศาสตรข์องจนี กล่าวถงึเชื�อไวรสั H10N8 ที3ทาํใหม้ี
ผูเ้สยีชวีติไปแลว้ 1 คนในปี 2013 ว่า ยงัไม่มหีลกัฐานการระบาดจากคนสูค่นแต่อย่างใด ซึ3งสอดคลอ้งกบันกัวจิยัองักฤษ    

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� ขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื3อวนัที3 4 กุมภาพนัธ ์2014 สรุปยอดผูป้ว่ยจากเชื�อโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 

2012 รายงานจาํนวนผูป้ว่ย 181 ราย เสยีชวีติ 79 ราย คดิเป็นอตัราการปว่ยตาย รอ้ยละ 43.65 โดยพบรายงาน
ผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 11 ประเทศ ดงันี� จอรแ์ดน ซาอุดอิาระเบยี กาตาร ์องักฤษ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ฝรั 3งเศส ตูนี
เซยี เยอรมนี อติาล ีโอมาน และคเูวต 

o โรคไข้หวดัใหญ่ 2009 H1N1/ A ระบาดหนักในซานฟรานซิสโกและอียิปต ์
� ซานฟรานซสิโก สหรฐัอเมรกิา พบผูเ้สยีชวีติแลว้ 17 ราย โดยกลุ่มผูเ้สยีชวีติเป็นคนอายุน้อยและสขุภาพด ี 
� อยีปิต ์พบผูป้ว่ยแลว้ 172 ราย เสยีชวีติ 16 ราย โดยการระบาดเป็นการกระจายในหลายพื�นที3ของอยีปิต ์

o CDC สอบสวนการระบาดเชื!อซลัโมเนลลา ไฮเดลเบิรก์ CDC รายงานมผีูป้ว่ย 19 รายจาก 12 รฐัที3ตดิเชื�อซลัโมเนลลา 
ไฮเดลเบริก์ โดยขณะนี�ศนูยโ์รคระบาดกาํลงัสอบสวนหาที3มาของเชื�ออย่างเร่งด่วน อย่างไรกต็ามการระบาดในรฐัเทนเนสซมีี
ความเชื3อมโยงกบัเครื3องจกัรที3ไม่สะอาดสาํหรบัใชแ้ยกชิ�นสว่นไก่ของบรษิทัไทสนั ฟู้ดส ์ 

� ขณะนี� บรษิทัไทสนั ฟู้ดสไ์ดเ้รยีกคนืสนิคา้ชิ�นสว่นไก่แลว้กว่า 33,840 ปอนด ์   
o ไก่สดไทยพรอ้มไปญีTปุ่ น ญี3ปุน่เริ3มเปิดตลาดนําเขา้ไก่สดแชแ่ขง็จากไทย หลงัจากระงบัการนําเขา้มานาน 10 ปี จาก

กระบวนการผลติที3ไดม้าตรฐานทาํใหญ้ี3ปุน่ยอมรบัและมั 3นใจว่า ไก่ไทยไม่มเีชื�อไขห้วดันก จงึเปิดโอกาสนําเขา้ไก่สดจากไทย 
โดยไทยสญูเสยีตลาดไก่สดแชง่แขง็ที3เคยครองอนัดบั 1 ใหก้บัประเทศบราซลิ โดยคาดว่า ปีนี�ไทยจะสง่ไก่สดแช่แขง็ไปญี3ปุน่
โดยรวม 80,000-100,000 ตนั และคาดว่าอกี 2 ปี ไทยจะชว่งชงิตลาดกลบัมาเป็นอนัดบั 1 ไดเ้หมอืนเดมิ 

� นายประสทิธิ S ฉลองชยัชาญ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทั ซ.ีพ.ีเมอรเ์ชนไดซิ3ง จาํกดั กล่าวว่า ไก่สดแช่แขง็
ของ CPF จะสง่ออกไปญี3ปุน่ลอตแรกปรมิาณ 22,800 กโิลกรมัในสปัดาหนี์� 

� กรมการคา้ต่างประเทศและกรมปศุสตัว ์ใหข้อ้มลูกาํลงัอยู่ระหว่างการเจรจากบัประเทศเกาหลใีต ้เพื3อเปิดตลาด
ใหก้บัไก่สดจากไทย คาดว่าไทยจะสามารถสง่ออกไดใ้นไม่เกนิ 6 เดอืนนบัจากนี� 
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o ฮ่องกงทาํลายไก่ 20,000 ตวัจากไข้หวดันก H7N9 ฮ่องกงสั 3งทาํลายไก่ทั �งหมด 20,000 ตวัภายหลงัตรวจพบไขห้วดันก 
H7N9 ในสตัวปี์กที3นําเขา้จากจนีแผ่นดนิใหญ่ และตลาดจาํหน่ายสตัวปี์กจะถูกปิดลงเป็นเวลา 21 วนัเพื3อทาํการฆา่เชื�อ 

o เกาหลีใต้ยืนยนัพบ H5N8 ในนกอพยพ เกาหลใีตย้นืยนัการแพร่ระบาดของเชื�อไวรสัไขห้วดันก H5N8 ในนกอพยพ ที3พบ
ในซากนกที3ตายในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศ โดยเชื�อ H5N8 ที3พบนี�เป็นสายพนัธุเ์ดยีวกบัที3เพิ3งระบาดในฟารม์เป็ด
ทางตอนเหนือของกรุงโซล ทาํใหท้างการสั 3งทาํลายสตัวปี์กทั �งไก่และเป็ดไปแลว้ถงึ 150,000 ตวั  

o ฟิลิปปินสป์ระกาศห้ามนําเข้าไก่-เป็ดจากจีน กระทรวงเกษตรฟิลปิปินสส์ั 3งหา้มนําเขา้สตัวปี์กจากจนี หลงัไดร้บัรายงาน
อย่างเป็นทางการจากศนูยค์วบคุมโรคระบาด กระทรวงเกษตรจนี เมื3อเดอืนธนัวาคมที3ผ่านมา ยนืยนัการแพร่ระบาดของเชื�อ
ไวรสั H5N2 ในมณฑลเหอเปย่ 

o  OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� เวยีดนาม (16/01/14) พบการตดิเชื�อ H7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 2 ตวั   
� จนี-Zhejiang (16/01/14) พบการตดิเชื�อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 2,310 ตวั ปว่ย 20 ตวั (0.87%)  
� เกาหลใีต ้(17/1/14) พบการตดิเชื�อ H5N8 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 21,180 ตวั ปว่ย 10 ตวั (0.05%)  
� จนี-Guangdong (20/01/14) พบการตดิเชื�อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 18,857 ตวั ปว่ย 5 ตวั (0.03%) 
� จนี-Fujian (26/01/14) พบการตดิเชื�อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 1,200 ตวั ปว่ย 3 ตวั (0.25%) 
� ฮ่องกง (28/01/14) พบการตดิเชื�อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 22,604 ตวั ปว่ย 2,600 ตวั (11.56%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสตัวปี์กทีTสาํคญั (ไม่มรีายงาน) 
o แคนาดาพบโรคท้องรว่งติดต่อในสุกร (PED) ระบาดเป็นครั !งแรก เมื3อวนัที3 24 ม.ค. 2014 แคนาดายนืยนัพบโรค

ทอ้งร่วงตดิต่อ (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) ระบาดในแม่สกุรและสกุรขนุจาํนวนกว่า 500 ตวั โดยยงัไมท่ราบสาเหตุ 
� โดยฟารม์ที3พบครั �งแรกนี�อยูใ่นเขตรฐัออนตารโิอ โดยพบเชื�อไวรสัแพร่ระบาดในฟารม์สกุรอย่างน้อย 4 แห่ง และ

รายงานจากสื3อมวลชนยงัพบว่ามเีชื�อไวรสัในโรงงานแปรรปูเนื�อสกุร พื�นที3ประกอบเครื3องมอื และพื�นที3ขนสง่ดว้ย 
o สถานการณ์การระบาดของ African Swine Fever ในยุโรปตะวนัออก พบการระบาดเพิ3มเตมิในรสัเซยีและยเูครน 

� ลทิวัเนีย พบการระบาดของโรค African Swine Fever (ASF) เป็นประเทศแรกในกลุ่ม EU 
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีTสาํคญั (Disease Information; report date) 

� ลทิวัเนีย (24/01/14) พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 2 ตวั  
� มองโกเลยี (30/01/14) พบการตดิเชื�อ FMD type A ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 889 ตวั ปว่ย 76 ตวั (8.55%) 
� ยเูครน (31/01/14) พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 26 ตวั 
� รสัเซยี (3/02/14) พบการตดิเชื�อ African Swine Fever(ASF) ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 57,047 ตวั ปว่ย 370 ตวั  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีTสาํคญั  
� (16/01/14 – 5/02/14) รายงานการเกดิโรค FMD ในววั 1) เขต อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 2) เขต อ.เมอืง         

จ.นครปฐม 3) เขต อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์
� (20/01/14) รายงานการเกดิโรค PRRS ในสกุร เขต อ.บ่อทอง จ.ชลบุร ี

o สหรฐัอเมริกาพบพายุหิมะระลอกใหม ่โดยจะสง่ผลกระทบในภูมภิาคตะวนัตกตอนกลางของสหรฐัหรอืมดิเวสตเ์ริ3มตั �งแต่
รฐัแคนซสั เนบรสักา และพดัผ่านขึ�นไปรฐันิวยอรค์ โดยปจัจุบนัมหีมิะกองสงูถงึ 8 นิ�วในเมอืงฟิลาเดลเฟียและนิวยอรก์ 

o สภาพอากาศวิกฤตในยโุรป 
� โรมาเนีย ประกาศเตอืนภยัพายหุมิะโดยใชร้หสัแดงใน 6 เมอืงทางของประเทศ ทศันวสิยัเลวรา้ยเกอืบเท่ากบัศนูย ์
� บลักาเรยี มคีนเสยีชวีติเพราะพายุหมิะแลว้ 4 คน ประชาชนไมม่นํี�าและไฟฟ้าใช ้โรงเรยีนหลายรอ้ยแหง่ปิดเรยีน 
� อติาล ีฝนตกหนกัทาํใหแ้ม่นํ�าหลายสายลน้ตลิ3งเขา้ทว่ม 2 ฝ ั 3งเป็นบรเิวณกวา้ง ขณะที3ภาคเหนือพบหมิะตกหนกั 
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