
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� ตั �งแต่ ม.ค. 2014 – 10 เม.ย. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 13 ราย เสยีชวีติ 6 ราย  
� โดยมผีูป้ว่ยจากไวรสั H5N1 พบที.เวยีดนาม 2 ราย กมัพชูา 9 รายและจนี 2 ราย สาํหรบัผูเ้สยีชวีติพบที.เวยีดนาม 

2 รายและกมัพชูา 4 ราย 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  

� ตั �งแต่ ม.ีค. 2013 – 10 เม.ย. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H7N9 สะสมรวม 412 ราย เสยีชวีติ 121 ราย  
� สาํหรบัผูต้ดิเชื�อ H7N9 สว่นมากพบในประเทศจนีจาํนวน 401 ราย ฮ่องกงจาํนวน 8 ราย ไตห้วนั 2 ราย และ

มาเลเซยี 1 ราย (ผูต้ดิเชื�อที.มาเลเซยี เป็นนกัท่องเที.ยวจากประเทศจนี)  
o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 

� ขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื.อวนัที. 10 เม.ย. 2014 สรุปยอดผูป้ว่ยยนืยนัการตดิเชื�อ 211 ราย 
เสยีชวีติ 88 ราย คดิเป็นอตัราการปว่ยตาย รอ้ยละ 41.71 โดยพบรายงานผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 11 ประเทศ ดงันี� 
จอรแ์ดน ซาอุดอิาระเบยี กาตาร ์องักฤษ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ฝรั .งเศส ตูนีเซยี เยอรมนี อติาล ีโอมาน และคเูวต 

o ไวรสั “Ebola” ในแอฟริกา ระบาดไม่หยุด เจา้หน้าที.สาธารณสขุจากนานาชาตริะบุว่า จาํนวนผูเ้สยีชวีติจากการตดิเชื�อ
ไวรสัอโีบลาในภมูภิาคแอฟรกิาตะวนัตกนั �นไดเ้พิ.มเป็นอย่างน้อย 95 รายแลว้ ขณะที.ยอดผูต้ดิเชื�อทั �งหมดไดเ้พิ.มเป็นอย่าง
น้อย 143 ราย โดยที.ตน้ตอการระบาดที.ประเทศกนีิถอืเป็นประเทศที.มผีูเ้สยีชวีติสงูที.สดุ คอื 84 คน รองลงมา คอื ประเทศ
เพื.อนบา้นอย่างเซยีรร์า ลโีอน และไลบเีรยี ที.มผีูเ้สยีชวีติ 6 รายและ 5 รายตามลาํดบั  

� ทั �งนี�ทารคิ ยาซาเรวชิ โฆษกองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ออกมายอมรบัวา่จาํนวนผูต้ดิเชื�อทั �งหมดในภมูภิาค
แอฟรกิาตะวนัตกอาจมสีงูถงึ 400 ราย 

� ขณะที.ประเทศที.มพีรมแดนตดิกบักนีิอย่างประเทศเซเนกลั ไดส้ั .งปิดพรมแดน และสั .งปิดตลาดนดับรเิวณนั �นดว้ย 
� สาํหรบัในประเทศกนีิ ขณะนี�กระทรวงสาธารณสขุกนีิออกคาํสั .งหา้มการจาํหน่ายและการบรโิภค “คา้งคาว” สาย

พนัธุต่์างๆทั �งหมด ทั �งนี�อาหารที.ใชเ้นื�อและชิ�นสว่นต่างๆ ของคา้งคาวถอืเป็น “เมนูยอดนิยม” ของชาวกนีิ 
� นอกจากนั �น คาํแถลงขององคก์ารอนามยัโลกที.มกีารเผยแพรจ่ากนครเจนีวา ยงัมกีารระบวุ่า ขณะนี�มพีลเมอืงของ

แคนาดารายหนึ.งมอีาการปว่ยและตอ้งสงสยัว่าตดิเชื�ออโีบลา หลงัจากเพิ.งเดนิทางไปท่องเที.ยวในแอฟรกิาตะวนัตก 
o EU มั Dนใจไก่ไทยได้มาตรฐานอาหารปลอดภยั ไรฮ้อรโ์มนและสารปฏิชีวนะ ผูอ้าํนวยการฝา่ยสวสัดภิาพสตัวก์ระทรวง

สาธารณสขุและผูบ้รโิภคแห่งคณะกรรมาธกิารยโุรป (SANCO) กล่าวภายหลงักจิกรรมเชงิปฏบิตักิารเพื.อใหค้วามรูด้า้น
หลกัสวสัดภิาพสตัวแ์ก่ผูเ้ชี.ยวชาญจากทั .วภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ที.จดัโดยสหภาพยุโรปร่วมกบัประเทศไทยว่า 
สวสัดภิาพสตัวท์ี.ดมีคีวามสาํคญัมใิช่ต่อภาคปศุสตัวเ์ท่านั �น แต่ยงัเป็นผลดต่ีอความยั .งยนืของการเกษตรโดยรวมดว้ย 
นอกจากนี� อคัรราชทตูที.ปรกึษาสหภาพยโุรปประจาํประเทศไทยยงัไดก้ล่าวชื.นชมการใหค้วามสาํคญัและการดาํเนินการดา้น
สวสัดภิาพสตัวใ์นไทย ซึ.งถอืเป็นสญัญาณที.ดต่ีอความปลอดภยัทางอาหาร 

� สาํหรบัในประเทศไทย ขณะนี�มภีาคเอกชนที.ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน Animal Welfare จากการใหค้วามสาํคญั
ต่อการเลี�ยงสตัวท์ี.มมีาตรฐานสากลตามหลกัสวสัดภิาพสตัวข์ององคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหว่างประเทศ (OIE) และ
มาตรฐานหลกัปฏบิตัแิละกฎระเบยีบของสหภาพยุโรป (EU) 

� การปฏบิตัติามหลกัสวสัดภิาพสตัวจ์ะทาํใหไ้ก่มสีขุภาพที.ดปีราศจากโรคภยั โดยไมจ่าํเป็นที.จะตอ้งใชฮ้อรโ์มนหรอื
ยาปฏชิวีนะในการเร่งการเจรญิเตบิโต 

o กรมปศสุตัวแ์จ้งเตือนการเกิดโรคไข้หวดันกชนิด H5N1 ทีDสาธารณรฐัประชาชนลาว นายทฤษด ี ชาวสวนเจรญิ 
อธบิดกีรมปศุสตัว ์ เปิดเผยว่า ตามองคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหว่างประเทศ (OIE) รายงานเมื.อวนัที. 31 ม.ีค. 2014 ว่ามกีาร
ระบาดของโรคไขห้วดันกชนิดรุนแรง (H5N1)  เกดิขึ�นที.แขวงไชยบุร ี(XAYABOURY) ประเทศสาธารณรฐัประชาชนลาว  
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� จากขอ้มลูดงักล่าวทางอธบิดกีรมปศุสตัวก์ล่าวว่า กรมปศุสตัวไ์ดม้กีารตดิตามสถานการณ์และขอ้มลูขา่วสารอย่าง
ใกลช้ดิ พรอ้มทั �งไดส้ั .งการใหด่้านกกัสตัวต์ามแนวชายแดนทุกด่านเขม้งวดตรวจสอบบุคคลเขา้ออก ไม่มกีารนํา
สตัวปี์กหรอืซากสตัวปี์กจากประเทศลาวเขา้มาในประเทศอย่างเดด็ขาด พรอ้มทั �งพ่นยาฆา่เชื�อโรคยานพาหนะ 

o พบไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1 ระบาดครั Zงใหม่ในลาว เมื.อวนัที. 31 มนีาคม 2014 หน่วยงานปศุสตัวข์องลาว ยนืยนัพบ
การแพร่ระบาดของโรคไขห้วดันก H5N1 ในสตัวปี์กที. Nator Ngai เขต Xayabury ทางภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
ซึ.งตดิกบัชายแดนไทย ซึ.งถอืเป็นการระบาดอกีครั �งหลงัจากก่อนหน้านี�พบการระบาดครั �งล่าสดุในเดอืนธนัวาคม 2008 

� ทั �งนี� การระบาดของโรคไขห้วดันกในลาวเริ.มขึ�นเมื.อวนัที. 13 มนีาคม 2014 โดยพบสตัวปี์กที.แสดงอาการจาํนวน 
457 ตวั ซึ.งทางการไดท้าํลายสตัวปี์กในกลุ่มเสี.ยงที.เหลอืทั �งหมดแลว้ 

o งานวิจยัเผยเมืองฮู่โจว (Huzhou) อาจเป็นหนึDงในแหล่งกาํเนิดเชืZอไวรสั H7N9 งานวจิยัในวารสาร Journal of Virology 
ที.จดัทาํโดย Institute Pasteur of Shanghai ไดเ้ปิดเผยผลการวจิยัพบว่า เมื.อเดอืนเมษายน 2013 มกีารตรวจพบการ
แลกเปลี.ยนพนัธุกรรมของเชื�อไขห้วดัใหญ่หลายสายพนัธุใ์นกลุ่มสตัวปี์ก ประกอบกบัเนื.องจากเมอืงฮูโ่จวตดิกบัทะเลสาบไท่
ฮทูี.ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศจนี เป็นแหล่งที.อยู่อาศยัตามธรรมชาตขินาดใหญ่ของนกในธรรมชาตถิงึ 2 แหล่ง ดงันั �น 
เมอืงฮูโ่จวจงึอาจเป็นตน้กาํเนิดของเชื�อไวรสั H7N9 ที.มแีนวโน้มที.จะเป็นภยัคุกคามต่อมนุษย ์

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (31/03/14) ลาว พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวต์ดิเชื�อ 5,142 ตวั ปว่ย 457 ตวั (8.89%)  

o สหรฐัฯ พบการระบาดของ PED ครั Zงแรกในรฐัเวอรม์อนต ์จากการตรวจวเิคราะหเ์มื.อวนัที. 26 มนีาคม 2557 ในรฐั
เวอรม์อนต ์ไดต้รวจพบการระบาดของโรคทอ้งร่วงตดิต่อในสกุร (PED) สง่ผลใหล้กูสกุรเสยีหาย 100% ในฟารม์ที.ตดิเชื�อ 

� ทั �งนี� มกีารตรวจพบการตดิเชื�อ PED ครั �งแรกในสหรฐัในช่วงตน้ปี 2013 และมกีารแพร่ระบาดถงึ 4,000 แห่งใน 27 
รฐั สาํหรบัรฐัเวอรม์อนตถ์อืเป็นรฐัที. 28 ที.ตรวจพบ 

o ญีDปุ่ นประกาศใช้มาตรการเขม้ยบัยั Zงการแพรร่ะบาดโรค PED กระทรวงเกษตร ปา่ไมแ้ละประมงของญี.ปุน่ ประกาศ
มาตรการควบคุมสขุอนามยัและการฆา่เชื�อภายในฟารม์สกุร เพื.อยบัยั �งการแพร่ระบาดของโรคทอ้งร่วงตดิต่อในสกุร 
(Porcine Epidemic Diarrhea : PED) ซึ.งสรา้งความเสยีหายทั .วประเทศ หลงัจากตรวจพบโรค PED เมื.อเดอืนตุลาคม 2013 
ซึ.งเป็นการแพร่ระบาดในรอบ 7 ปี และไดข้ยายตวัไปแลว้กว่า 18 เมอืง ทาํใหล้กูสกุรตายไปแลว้กว่า 39,000 ตวั  

� ทั �งนี�กระทรวงเกษตรฯของญี.ปุน่ แถลงว่าการแพร่ระบาดในปจัจบุนัมคีวามรุนแรงมากกว่าเมื.อปี 1996  
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีDสาํคญั (Disease Information; report date) 

� (1/04/14) อุรุกวยั พบการตดิเชื�อ Rabies ในววั 2,819 ตวั ปว่ย 24 ตวั และในสกุร 5 ตวั (ไม่มสีกุรแสดงอาการ) 
� (2/04/14) เกาหลเีหนือ พบการตดิเชื�อ FMD type O ในสกุร มสีกุรตดิเชื�อ 52 ตวั ปว่ย 9 ตวั (17.31%) 
� (3/04/14) มองโกเลยี พบการตดิเชื�อ PRRS ในสกุร มสีกุรตดิเชื�อ 337 ตวั ตาย 44 ตวั (13.06%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีDสาํคญั  
� รายงานโรคปากและเทา้เปื.อย(FMD) ที.พบในเดอืนม.ีค. 2014 ในววั ที.ลพบุรแีละประจวบครีขีนัธ ์เป็น FMD type A 

o ยุง! แหล่งต้นเหตขุองโรคติดเชืZอ นพ.ทรงยศ ชยัชนะ รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ เปิดเผยยุงเป็นสาเหตุการปว่ยของ
โรคตดิเชื�อสาํคญัในไทยถงึ 5 โรค ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลอืดออก ไขส้มองอกัเสบ ชคุินกุนยา เทา้ชา้ง และมาลาเรยี โดยในปี 2013 
พบรวมกนั 170,051 ราย เสยีชวีติ 159 ราย เร่งรณรงคป์ระชาชนปรบัสภาพสิ.งแวดลอ้ม ทาํลายแหล่งเพาะพนัธุ ์

� สาํหรบัโรคจากยุงอนัดบั 1 ในปี 2013 คอืโรคไขเ้ลอืดออกมผีูป้ว่ยสะสม 153,765 ราย และมผีูเ้สยีชวีติ 132 ราย  
� สาํหรบัปี 2014 มาเลเซยีพบการระบาดสงูขึ�นถงึ 4 เท่า ขณะนี�มผีูป้ว่ยแลว้ 22,000 ราย ซึ.งสาเหตุอาจมาจากภมูิ

ตา้นทานและชนิดของเชื�อที.แตกต่างไปจากเดมิ 

Swine 

Poultry 

Environment 

VOLUME 6  ISSUE 117  11 APRIL 2014    PAGE2/2 

สรุปความเคลื อนไหวดา้นสุขภาพคนและสตัวเ์ศรษฐกจิ  

(27 MAR – 10 APR 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 


