
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� ตั �งแต่ ม.ค. 2014 – ปจัจุบนั พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 9 ราย เสยีชวีติ 3 ราย  
� โดยมผีูป้ว่ยจากไวรสั H5N1 พบที/เวยีดนาม 2 ราย กมัพชูา 5 รายและจนี 2 ราย สาํหรบัผูเ้สยีชวีติพบที/เวยีดนาม 

2 รายและกมัพชูา 1 ราย 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  

� ตั �งแต่ ม.ค. 2014 – ปจัจุบนั พบผูเ้สยีชวีติ H7N9 จาํนวน 36 ราย ในประเทศจนีและฮ่องกง 
o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 

� ขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื/อวนัที/ 28 กุมภาพนัธ ์2014 สรุปยอดผูป้ว่ยยนืยนัการตดิเชื�อ 184 ราย 
เสยีชวีติ 80 ราย คดิเป็นอตัราการปว่ยตาย รอ้ยละ 43.48 โดยพบรายงานผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 11 ประเทศ ดงันี� 
จอรแ์ดน ซาอุดอิาระเบยี กาตาร ์องักฤษ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ฝรั /งเศส ตูนีเซยี เยอรมนี อติาล ีโอมาน และคเูวต 

o ญี<ปุ่ นประกาศเตือนไวรสัในเหบ็ทาํให้คนเสียชีวิตแล้ว 21 คน ศนูยค์วบคุมโรคของญี/ปุน่ออกประกาศเตอืนใหป้ระชาชน
ใน 23 จงัหวดัโดยเฉพาะตั �งแต่เกาะฮอกไกโดจนถงึเกาะควิชใูหร้ะมดัระวงัการถูกเหบ็กดั ซึ/งเป็นสาเหตุของไวรสั “SFTS” 
(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome) โดยไวรสัดงักล่าวจะทาํใหผู้ต้ดิเชื�อมอีาการมผีื/นแดงขึ�นหนาวสั /น
คลา้ยมไีขส้งู อาเจยีน ทอ้งเสยีและอาจมผีลรา้ยแรงทาํใหเ้กลด็เลอืดและเมด็เลอืดขาวลดน้อยลงจนเสยีชวีติในที/สดุ 

� ขณะนี�ในญี/ปุน่มผีูเ้สยีชวีติจากการถูกเหบ็อนัตรายนี�กดัแลว้ 21 รายจากผูต้ดิเชื�อทั �งหมด 53 รายทั /วประเทศ 
o พบไวรสัขนาดใหญ่ในรสัเซียอายุกว่า 30,000 ปีฟืP นมีชีวิต ไวรสัโบราณที/แช่แขง็มาเป็นเวลากว่า 30,000 ปีอยู่ในชั �นดนิ

เยอืกแขง็คงตวั (permafrost) ในไซบเีรยี ซึ/งถูกพบเมื/อ 10 ปีที/แลว้ มชีื/อว่า Pithovirus sibericum สามารถฟื�นความสามารถ
ในการตดิเชื�อไดอ้กีครั �ง ตามรายงานระบุว่า ไวรสัดงักล่าวทาํอนัตรายต่ออะมบีาโดยการแทรกซมึเขา้ไปในเซลลข์องสิ/งมชีวีติ
เซลลเ์ดยีวแลว้แบ่งตวั จากนั �นจะทาํลายผูอ้าศยั (host) 

� สาํหรบัไวรสัดงักล่าวมขีนาดค่อนขา้งใหญ่ มคีวามยาวประมาณ 1.5 ไมโครเมตร และใหญ่ที/สดุที/เท่าที/เคยพบมา 
สามารถสอ่งเหน็ไดด้ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ขณะที/ไวรสัทั /วไปไม่สามารถสอ่งเหน็ได ้และแมว้่าไวรสันี�ไม่เป็นอนัตราย
ต่อมนุษย ์แต่ทมีวจิยัเชื/อว่ามไีวรสัอนัตรายที/ตดิต่อได ้ถูกกกัอยูใ่นชั �นดนิแช่แขง็ที/ไซบเีรยี ซึ/งนกัวจิยัจากฝรั /งเศส
ไดใ้ชว้ธิหีาลาํดบัพนัธุกรรมเพื/อหาคาํตอบดงักล่าว   

o CPF เปิดแผน 5 ปี เน้นด้านต่างประเทศ ตั Pงงบลงทุนปีละ 10,000 ล้านบาท คุณอดเิรก ศรปีระทกัษ ์กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และประธานคณะผูบ้รหิาร บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) หรอื CPF กล่าวว่า ปญัหาการเมอืงที/ยดืเยื�อ
สง่ผลใหก้าํลงัซื�อของผูบ้รโิภคชะลอลง เหน็ไดช้ดัในธุรกจิคา้ปลกี แต่เชื/อว่าจะเป็นผลกระทบระยะสั �น หากสถานการณ์
การเมอืงคลี/คลายกาํลงัซื�อจะฟื�นกลบัมา หวงัว่าปญัหาการเมอืงจบลงโดยเรว็ เพราะการเมอืงเป็นปจัจยัหลกัที/กระทบต่อการ
เตบิโตของเศรษฐกจิไทยปีนี� ซึ/งประเมนิว่าผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) จะเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3 

� อย่างไรกต็าม แมเ้ศรษฐกจิชะลอตวัลงกไ็มไ่ดม้ผีลต่อธุรกจิของบรษิทั เนื/องจากจาํหน่ายอาหารพื�นฐานที/ผูบ้รโิภค
ตอ้งบรโิภคทุกวนั ประกอบกบัยอดขายของบรษิทัมรีอ้ยละ 34 ขายในประเทศ และรอ้ยละ 66 เป็นยอดขาย
ต่างประเทศ สว่นแผนการลงทุนจะเน้นต่างประเทศเป็นหลกั ตั �งงบประมาณปีละ 10,000 ลา้นบาท พรอ้มแจง
ไขห้วดันกไมม่ผีลกระทบ CPF ในจนี เนื/องจากผลติอาหารสตัว ์ไม่ไดท้าํฟารม์เลี�ยงสตัว ์

� นอกจากนี� ยงัมั /นใจว่าปีนี�ยอดขายจะเตบิโตรอ้ยละ 10 ตั �งเป้ายอดขาย 450,000 ลา้นบาท และเพิ/มเป็น 700,000 
ลา้นบาท หรอืเตบิโตรอ้ยละ 10 ต่อปีในชว่ง 5 ปีขา้งหน้า 

o ไข้หวดันก H5N1 ระบาดหนักใน 22 จงัหวดักระจายทั <วทุกภาคของเวียดนาม เวยีดนามกาํลงัเผชญิวกิฤตการแพร่
ระบาดของไวรสั H5N1 อย่างหนกั โดยล่าสดุ มรีายงานพบการระบาดเพิ/มที/ภาคกลางและภาคใต ้ทาํใหพ้ื�นที/ที/ไดร้บั
ผลกระทบรวมเป็น 22 จงัหวดัทั /วประเทศ โดยขณะนี�กาํลงันําเขา้วคัซนี H5N1 ทั �งหมด 60 ลา้นโดส็ เพื/อนํามาควบคุมโรค 
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o พบการระบาดของเชืPอไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1 ในอินเดีย อนิเดยีพบการระบาดของเชื�อไขห้วดันก H5N1 ที/รฐัโอรสิสา 
ซึ/ง OIE ไดร้บัแจง้การระบาดเมื/อวนัที/ 21 ก.พ. 2014 ภายหลงัจากการระบาดเริ/มขึ�นและผ่านการยนืยนัผล 

o พบการระบาดของเชืPอไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1 ที<เนปาล เนปาลพบการระบาดของเชื�อไขห้วดันก H5N1 ในฟารม์สตัว์
ปีก โดย OIE ไดร้บัการแจง้เตอืนเมื/อวนัที/ 26 ก.พ. 2014 ทั �งนี�พบสตัวปี์กที/ตอ้งสงสยัตดิเชื�อดงักล่าวทั �งหมด 2,000 ตวั  

o ไข่ไก่ในจงัหวดัฉะเชิงเทราผลผลิตลดลง 1 ล้านฟองต่อวนั นายสนัต ิวโิรจน์บรสิทุธิ r ประธานสหกรณ์ผูเ้ลี�ยงไก่ไข ่
จงัหวดัฉะเชงิเทรา เปิดเผยว่า ฟารม์ไก่ไขใ่นเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรากาํลงัเผชญิภาวะผลผลติตกตํ/า จากเดมิผลติไขป้่อนสู่
ตลาด 7 ลา้นฟอง ลดลงเหลอื 6 ลา้นฟอง/วนั ทาํใหผู้ป้ระกอบการมกีาํไรลดลง 

� โดยประธานสหกรณ์ฯ ตอ้งการใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนบัสนุนตลาดไขไ่ก่สง่ออกระยะใกล ้เช่น กลุ่ม
ประเทศอาเซยีน เพื/อเป็นช่องทางการทาํตลาดใหม่ ๆ ในการขยายตลาดสูส่ากลยิ/งขึ�น  

o  OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (21/2/14) อนิเดยี พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 2 ตวั ตาย 2 ตวั (100.00%)  
� (22/02/14) เวยีดนาม(เหนือ) พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื�อ 19,962 ตวั ตาย 10,356 ตวั (51.8%) 
� (25/02/14) เวยีดนาม(ใต)้ พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 4,363 ตวั ปว่ย 3,930 ตวั (90.07%)  
� (26/2/14) เนปาล พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 2,000 ตวั ปว่ย 570 ตวั (28.56%)  
� (26/02/14) กมัพชูา พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 700 ตวั ปว่ย 410 ตวั (58.57%) 
� (28/02/14) เนเธอรแ์ลนด ์พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 40,237 ตวั ทาํลายทั �งหมด 
� (28/02/14) เกาหลใีต ้พบการตดิเชื�อ H5N8 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 321,280 ตวั ตาย 12,067 ตวั (3.76%) 
� (28/02/14) จนี พบการตดิเชื�อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 895 ตวั ปว่ย 8 ตวั (0.89%) 
� (6/03/14) เวยีดนาม(กลาง) พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 18,817 ตวั ตาย 9,554 ตวั (50.7%) 
� (7/03/14) จนี พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 533,000 ตวั ตาย 29,600 ตวั (5.55%) 

o สหรฐัยงัตรวจพบเชืPอ PED ในฟารม์สุกรอยา่งต่อเนื<อง หน่วยงาน USDA และอกีหลายหน่วยงานในสหรฐั สรุปจาํนวน
การตรวจพบเชื�อ PED ในฟารม์สกุรของสหรฐัที/มกีารระบาดตั �งแต่เดอืนเมษายน – 14 ก.พ. 2014 ไดด้งันี� 

� สามารถตรวจพบเชื�อไวรสั PED ในฟารม์จาํนวน 3,856 ฟารม์ พบในสกุรจาํนวน 12,721 ตวั และพบใน
สิ/งแวดลอ้มจาํนวน 2,612 ตวัอยา่ง 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที<สาํคญั (Disease Information; report date) 
� (21/02/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุรปา่ สงสยัตดิเชื�อ 21 ตวั  
� (24/02/14) โปแลนด ์พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุรปา่ สงสยัตดิเชื�อ 1 ตวั 
� (7/03/14) สวติเซอรแ์ลนด ์พบการตดิเชื�อ PRRS(US) ในสกุร มสีกุรตดิเชื�อ 213 ตวั ปว่ย 13 ตวั (6.10%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที<สาํคญั  
� (4/03/14) รายงานการเกดิโรคปากและเทา้เปื/อย (FMD) ในววั เขต อ.ศขีรภูม ิจ.สรุนิทร ์และ อ.เวยีงสา จ.น่าน 

o UN เตือนทวีปอเชียจะเผชิญวิกฤตขาดแคลนอาหาร องคก์ารสหประชาตอิอกรายงานเตอืนวา่ โลกจะตอ้งเพิ/มการผลติ
อาหารขึ�นอกี 60 เปอรเ์ซนตก่์อนกลางศตวรรษนี� ไม่เช่นนั �นกจ็ะตอ้งเสี/ยงต่อภาวะขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะภมูภิาคเอเชยี-
แปซฟิิก โดยภาวะดงักล่าวถอืเป็นเรื/องเร่งด่วนสาํหรบัประเทศกาํลงัพฒันา ซึ/งจาํเป็นจะตอ้งเพิ/มผลผลติดา้นธญัญาหารอกี 
77 เปอรเ์ซนต ์โดยประเมนิว่า เอเชยี-แปซฟิิกไม่เตรยีมการ จะตอ้งเผชญิภาวะผูค้นอดอยากขาดอาหารกว่า 5 พนัลา้นคน 

o รฐัควีนสแลนดใ์นออสเตรเลียพบภาวะภยัแล้งอยา่งหนัก รฐัควนีสแ์ลนดป์ระสบภยัแลง้อย่างหนกั ปกตเิดอืนกุมภาพนัธ์
จะเป็นชว่งที/ฝนตกหนกัที/สดุ แต่ปีนี�กลบัฝนตกน้อยมาก ทาํใหร้ฐัตอ้งออกงบช่วยเหลอื 9,184 ลา้นบาทเพื/อแกป้ญัหาภยัแลง้ 

o ภาวะโลกรอ้นทาํให้มาลาเรียระบาดขึPนที<สูง นกัวทิยาศาสตรพ์บว่าการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรยีเริ/มกระจายขึ�นสูพ่ื�นที/
สงูเหนือระดบันํ�าทะเล พบไดใ้นผูต้ดิเชื�อในเอธโิอเปียและโคลมัเบยีในที/ราบสงูมากขึ�น เนื/องจากอุณหภูมทิี/รอ้นขึ�นในปจัจบุนั  

Swine 

Environment 
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