
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� ตั �งแต่ ม.ค. - 24 เม.ย. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 13 ราย เสยีชวีติ 6 ราย ในรอบ 2 สปัดาหท์ี.ผ่านมาไมม่ี
รายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ.มเตมิ รายงานผูต้ดิเชื�อยงัคงพบที.เวยีดนาม 2 ราย กมัพชูา 9 รายและจนี 2 ราย มี
ผูเ้สยีชวีติพบที.เวยีดนาม 2 รายและกมัพชูา 4 ราย 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  
� ตั �งแต่ ม.ีค. 2013 – 15 เม.ย. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H7N9 สะสมรวม 421 ราย เสยีชวีติ 145 ราย  
� โดยชว่งระหว่าง 5 – 15 เม.ย. 2014 พบผูต้ดิเชื�อเพิ.ม 11 ราย พบในจนี 9 ราย และฮ่องกง 2 ราย 
� สาํหรบัยอดสะสมผูต้ดิเชื�อพบในประเทศจนี 408 ราย ฮ่องกงจาํนวน 10 ราย ไตห้วนั 2 ราย และมาเลเซยี 1 ราย  

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� MERS-CoV ระบาดเขา้ในภมิูภาคอาเซียน โดยมาเลเซยีพบผูเ้สยีชวีติรายแรกที.รฐัยะโฮร ์ทางตอนใตข้อง

ประเทศ ผูป้ว่ยเป็นชายอายุ 54 ปีไดเ้ดนิทางกลบัจากร่วมพธิแีสวงบุญที.นครเมกกะ ประเทศซาอุฯ เมื.อวนัที. 23 
ม.ีค. แลว้ลม้ปว่ยลง ปจัจุบนัทางการมาเลเซยีไดก้กัตวัประชาชน 64 คนที.อาศยัอยู่ในหมู่บา้นเดยีวกบัชายดงักล่าว 

� ขณะเดยีวกนัทางการฟิลปิปินส ์ไดร้อ้งขอผูโ้ดยสาร 418 คนที.เดนิทางจากตะวนัออกกลางมาดว้ย
เที.ยวบนิลาํเดยีวกบัชายคนหนึ.ง ซึ.งต่อมาตรวจพบว่าชายดงักล่าวตดิเชื�อไวรสั MERS-CoV ใหเ้ดนิทาง
มาตรวจร่างกายกบัหน่วยงานสาธารณสขุทั �งหมดทนัท ี

� ขอ้มลูจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื.อวนัที. 20 เม.ย. 2014 สรุปยอดผูป้ว่ยยนืยนัการตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า สาย
พนัธุใ์หม่ 2012 แลว้ รวมผูป้ว่ย 253 ราย เสยีชวีติ 93 ราย คดิเป็นอตัราการปว่ยตาย รอ้ยละ 36.76 โดยพบ
รายงานผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 14 ประเทศ ดงันี� จอรแ์ดน ซาอุดอิาระเบยี กาตาร ์องักฤษ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
ฝรั .งเศส ตูนีเซยี เยอรมนี อติาล ีโอมาน คเูวต มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และกรซี 

o นักวิจยัรายงานไวรสั “Ebola” ทีIแพรร่ะบาดในกินีเป็นสายพนัธุใ์หม ่ดร.สเตฟาน กุนเธอร ์แห่งสถาบนั
เวชศาสตรเ์ขตรอ้นแบรน์ฮารด์นอคต ์ในเมอืงฮมับรูก์ ประเทศเยอรมนี ผูนํ้าทมีนกัวจิยันานาชาตทิี.ศกึษาพนัธุกรรมของเชื�อ
ไวรสั เผยแพร่รายงานผลการคน้พบไวใ้นวารสารการแพทยนิ์วองิแลนดเ์มื.อวนัที. 16 เม.ย.ที.ผ่านมาว่า "ยงัคงไม่รูแ้หล่งที.มา
ของเชื�อไวรสัที.แน่นอน แต่พบวา่ไม่ไดแ้พร่ระบาดมาจากประเทศใกลเ้คยีง" 

� ผลการวจิยัใหม่นี�วเิคราะหต์วัอยา่งเลอืดจากผูป้ว่ย 20 ราย ที.ปว่ยจากการแพร่ระบาดของโรคในรอบปจัจบุนัและ
พบว่า สายพนัธุนี์�มลีกัษณะที.ไมเ่หมอืนกบัสายพนัธุอ์ื.นๆ โดย ดร.กุนเธอรส์รุปว่า "เชื�อดงักล่าวไม่ไดม้าจากคองโก 
และไม่ไดม้าจากประเทศอื.นๆ อย่างกาบองซึ.งเป็นประเทศที.เคยพบเชื�ออโีบลาดว้ยเช่นกนั"     

� สาํหรบัเชื�อไวรสั Ebola ที.ระบาดอยู่ในแอฟรกิาตะวนัตกนี� ไดค้ร่าชวีติผูค้นไปแลว้มากกว่า 120 คน สว่นใหญ่อยูใ่น
ประเทศกนีิ เชื�ออโีบลาจะสง่ผลใหม้เีลอืดออกภายในร่างกาย การทาํงานของอวยัวะลม้เหลว และมอีตัราการ
เสยีชวีติอยู่ที. 30 - 90 เปอรเ์ซน็ต ์

o โรคหดัระบาดในเวียดนาม มีผูเ้สียชีวิตอยา่งน้อย 112 คน กระทรวงสาธารณสขุเวยีดนาม รายงาน มชีาวเวยีดนามอย่าง
น้อย 112 คน เสยีชวีติจากโรคหดั (Measles) ในปีนี� โดยสว่นใหญ่เป็นเดก็อายุตํ.ากว่า 10 ขวบ พรอ้มเตอืนว่า จาํนวน
ผูเ้สยีชวีติอาจเพิ.มสงูขึ�น เพราะการแพร่เชื�อจากผูป้ว่ยรายหนึ.งไปสูร่ายหนึ.ง เนื.องจากสภาพอากาศที.ไม่ดแีละความแออดัใน
โรงพยาบาลต่างๆ ขณะเดยีวกนันายกรฐัมนตรเีหวยีน เติ \น ยวุ๋ง ของเวยีดนาม เรยีกรอ้งใหท้างการกระตอืรอืรน้ใหม้ากยิ.งขึ�น
ในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค โดยปจัจุบนัทางการไดจ้ดัหาวคัซนี และเพิ.มการตรวจตราเฝ้าระวงัโรคมากยิ.งขึ�น 

o ราคาหมูไตรมาสแรกพุ่ง เหตตุ้นทุนสูงขึQน นายสรุศกัดิ ̂พนัธน์พ รองเลขาธกิารสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กล่าวว่า 
จากตน้ทุนการผลติสกุรไตรมาสที. 1/57 พบว่า ตน้ทุนสกุรมชีวีติอยู่ที.กโิลกรมัละ 61.95 บาท สงูขึ�นจากไตรมาสที. 4/56 ที.มี
ราคาอยู่ที.กโิลกรมัละ 60.83 บาท  
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� ทั �งนี� มาจากราคาวตัถุดบิอาหารสตัวเ์ช่น ขา้วโพด กากถั .วเหลอืง และจากสภาพอากาศที.รอ้นทาํใหส้กุรเตบิโตชา้ 
รวมถงึสญูเสยีจากโรคระบาดที.สงูขึ�น จงึมผีลผลติออกสูต่ลาดลดลง สง่ผลใหร้าคาสกุรสงูขึ�น โดยราคาสกุรมชีวีติ
ขายในไตรมาส 1 เฉลี.ยกโิลกรมั ละ 72.76 บาท สว่นตน้ทุนในไตรมาสที. 2 คาดว่าแนวโน้มยงัสงูขึ�นต่อเนื.อง  

o ไทยกดดนัเกาหลีใต้ยกเลิกห้ามนําเขา้ไก่ไทย น.ส.ปานจติต ์พศิวง รองอธบิดกีรมการคา้ต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื.อตน้
เดอืนเม.ย. ที.ผ่านมา กรมการคา้ต่างประเทศ ผูแ้ทนกรมปศุสตัวแ์ละผูแ้ทนสมาคมผูผ้ลติไก่เพื.อสง่ออกไทยไดเ้ดนิทางไปพบ
ผูนํ้าเขา้ไก่รายสาํคญัและหน่วยงานที.เกี.ยวขอ้งของรฐับาลเกาหลใีต ้เพื.อเร่งรดัใหย้กเลกิหา้มนําเขา้ไก่สดจากไทย หลงัหา้ม
นําเขา้มาตั �งแต่ปี 2547 เพราะการระบาดของโรคไขห้วดันก ซึ.งขณะนี�คู่คา้หลายราย เช่น ญี.ปุน่ ไดย้กเลกิแลว้ 

o ญีIปุ่ นกาํจดัไก่กวา่ 1 แสนตวัยบัยั Qงไข้หวดันก เมื.อวนัที. 14 เม.ย. กระทรวงเกษตรกรรมญี.ปุน่เปิดเผยว่า เจา้หน้าที.ใน
จงัหวดัคุมาโมโตะ ทางตอนใตข้องญี.ปุน่เริ.มกาํจดัไก่ 112,000 ตวัในฟารม์ 2 แหง่ของจงัหวดั และหา้มเคลื.อนยา้ยไก่อกีราว 
4 แสนตวัในจงัหวดัเพื.อยบัยั �งการระบาดของไขห้วดันก หลงัพบไก่ตาย 1,100 ตวัและผลตรวจยนืยนัว่ามนีก 2 ตวัตายดว้ย
เชื�อไวรสั H5N8 โดยปจัจุบนัทางการกาํลงัตรวจสอบเสน้ทางการแพร่ระบาด  

� สาํหรบัเชื�อไวรสั H5N8 มรีายงานในเกาหลใีตต้ั �งแต่เดอืนมกราคม 2014 โดยทางการเกาหลใีตไ้ดท้าํลายสตัวปี์กไป
กว่า 3 ลา้นตวัในการควบคุมโรค ทั �งนี�ยงัไมม่รีายงาน H5N8 แพร่ระบาดมาสูค่น 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (13/04/14) ญี.ปุน่ พบการตดิเชื�อ H5N8 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 113,110 ตวั ตาย 1,100 ตวั (0.97%) 
� (22/04/14) เกาหลเีหนือ พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 706,600 ตวั ตาย 40,603 ตวั (5.75%) 
� (22/04/14) สหรฐั พบการตดิเชื�อ H5 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 116,000 ตวั  

o ญีIปุ่ นประกาศใช้มาตรการเขม้ยบัยั Qงการแพรร่ะบาดโรค PED กระทรวงเกษตร ปา่ไมแ้ละประมงของญี.ปุน่ ประกาศ
มาตรการควบคุมโรคและการฆา่เชื�อภายในฟารม์สกุร เพื.อยบัยั �งการแพร่ระบาดของโรคทอ้งร่วงตดิต่อในสกุร (Porcine 
Epidemic Diarrhea : PED) ซึ.งสรา้งความเสยีหายทั .วประเทศ หลงัจากตรวจพบโรค PED เมื.อเดอืนตุลาคม 2013 ซึ.งเป็น
การแพร่ระบาดในรอบ 7 ปี และไดข้ยายตวัไปแลว้กว่า 18 เมอืง ทาํใหล้กูสกุรตายไปกว่า 39,000 ตวั  

o สหภาพยโุรปประเมินสถานการณ์รบัมือโรค African Swine Fever (ASF) สาํนกังานความปลอดภยัอาหารสหภาพยุโรป 
(EFSA) ประเมนิความเสี.ยงโรค ASF ว่ามโีอกาสที.จะกลายเป็นโรคประจาํถิ.น (endemic) ในจอรเ์จยี อลัเมเนีย และรสัเซยี 
โดย EFSA ไดป้รบัระดบัความเสี.ยงเพิ.มขึ�นเป็นระดบัสงูจากเดมิที.อยู่ในระดบักลางตั �งแต่ปี 2553 พรอ้มทั �งประเมนิว่าโรค
ดงักล่าวยงัมคีวามเสี.ยงสงูที.จะเกดิการแพร่ระบาดผ่านการปนเปื�อนในเนื�อสตัว ์ตวัสตัวเ์ลี�ยง และพาหนะขนสง่  

o USDA ประกาศต้องการข้อมลูการแพรร่ะบาด PED และ SDCV เพืIอเตรียมมาตรการรบัมือ กระทรวงเกษตรสหรฐัฯ 
(U.S. Department of Agriculture: USDA) ประกาศมาตรการใหม่เพื.อรบัมอืการแพร่ระบาดโรค Porcine Epidemic 
Diarrhea (PED) และชี�แจงว่ายงัคงตอ้งการความร่วมมอืเพื.อขอขอ้มลูรายงานการตายของลกูสกุรที.เกดิจากการตดิเชื�อ PED 
และ Swine Delta Coronavirus (SDCV) ของปี 2013-2014 โดยขณะนี� USDA ยงัคงอนุญาตใหม้กีารเคลื.อนยา้ยสกุร แต่
จะตอ้งมมีาตรการในตดิตามการเคลื.อนยา้ย และตรวจสอบยานพาหนะจากสถานที.ที.พบการระบาด 

� ทั �งนี� มลีกูสกุรตายไปแลว้กว่า 4 ลา้นตวั นบัตั �งแต่พบการระบาดครั �งแรกในสหรฐัฯ ซึ.งผลจากการระบาดทาํให้
ผลผลติรวมเนื�อสกุรของสหรฐัฯ ลดลงประมาณรอ้ย 2-4  

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีIสาํคญั (Disease Information; report date) 
� (14/04/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ Classical Swine Fever (CSF) ในสกุรปา่ 17 ตวั  
� (18/04/14) จนี พบการตดิเชื�อ FMD type O ในววั มวีวัตดิเชื�อ 18 ตวั ทางการทาํลายทั �งหมด 
� (21/04/14) สหรฐั รายงานการตดิเชื�อ PED ในสกุร รวมทั �งหมด 29 รฐั สามารถแยกเชื�อในสกุรไดร้วม 5,978 ครั �ง 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีIสาํคญั  
� รายงานโรคปากและเทา้เปื.อย (FMD) เดอืน เม.ย. 2014 ในววัเนื�อ ที. อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 
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o จีนยงัพบซากสุกรลอยในแมนํ่Qาอยา่งต่อเนืIอง ทางการจนีรายงานเมื.อวนัที. 17 เม.ย.ที.ผ่านมาว่า พบซากสกุรลอยอยู่ใน
แม่นํ�าเหลอืง ทางเหนือของมณฑลชงิไห่ ประเทศจนี อย่างน้อย 170 ตวั  นบัเป็นการพบซากสกุรตายครั �งล่าสดุที.ก่อใหเ้กดิ
ความหวั .นวติกเกี.ยวกบัความปลอดภยัในอาหารของจนี และเป็นเหตุการณ์ที.เกดิขึ�นหลงัเมื.อปี 2556 ที.ผ่านมามกีารพบซาก
สกุรมากถงึ 16,000 ตวัในแม่นํ�าของนครเซี.ยงไฮ ้ 

o นักวิทยาศาสตรชี์Qมลพิษในจีนกาํลงัทาํให้สภาพอากาศสหรฐัฯเปลีIยนแปลง ผลการศกึษาของคณะนกัวทิยาศาสตรจ์าก
รฐัเทก็ซสั แคลฟิอรเ์นีย และวอชงิตนั ซึ.งพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science ใน
เดอืน เม.ย.พบว่า มลพษิจากทวปีเอเชยี ซึ.งสว่นมากมาจากประเทศจนีนั �น กาํลงัทาํใหพ้ายุไซโคลนเพิ.มกาํลงัรุนแรง ปรมิาณ
นํ�าฝนมากขึ�น และอากาศอบอุ่นกว่าเดมิในบรเิวณมหาสมุทรแปซฟิิกตอนกลางเรื.อยไปจนถงึขั �วโลกเหนือ โดยการ
เปลี.ยนแปลงดงักล่าวนี�อาจมสีว่นทาํใหส้ภาพอากาศในสหรฐัผดิปกตไิดใ้นที.สดุ 

o 1 ใน 5 ของทีIดินในประเทศจีนปนเปืQ อนแคดเมียม นิกเกิลและสารหนู กระทรวงคุม้ครองสิ.งแวดลอ้มของจนีออก
แถลงการณ์เมื.อวนัที. 21 เม.ย. วา่ จากการสาํรวจในชว่งปี ค.ศ. 2005-2013 พบว่า 1 ใน 5 ของดนิในประเทศจนีมกีาร
ปนเปื�อนอยู่ของสารแคดเมยีม นิเกลิ และสารหนูอยู่ถงึ 19.4 เปอรเ์ซน็ต ์ 

� ทั �งนี�การสาํรวจดงักล่าว แสดงใหเ้หน็ถงึความยํ.าแย่ของสภาพดนิทั .วประเทศ อนัเนื.องมาจากการพฒันาดา้น
อุตสาหกรรมอย่างกวา้งขวางเป็นระยะเวลายาวนานและมกีารปล่อยมลพษิออกมาจาํนวนมาก 

o แม่นํQายมแห้งเข้าสู่เดือนทีI 4 แล้ว สถานการณ์ภยัแลง้ในพื�นที.จงัหวดัพจิติรยงัคงสง่ผลกระทบอย่างต่อเนื.อง โดยเฉพาะ
สภาพแม่นํ�ายม ซึ.งไหลผ่าน 4 อาํเภอของจงัหวดัพจิติร คอื อาํเภอสามง่าม โพธิป̂ระทบัชา้ง บงึนาราง และอาํเภอโพทะเล 
แม่นํ�ายมยงัคงแหง้ขอด เป็นระยะเวลายาวนานเขา้สูเ่ดอืนที. 4 แลว้ 

o เนเธอรแ์ลนดเ์ปิดใช้ถนนเรอืงแสง-ประหยดัพลงังาน-ลดค่าไฟ เนเธอรแ์ลนดท์ดลองเปิดใชถ้นนตเีสน้เสน้จราจรเรอืง
แสงเป็นระยะทาง 500 เมตร สทีี.ใชท้าดงักล่าวทาํมาจากผงสทีี.สามารถดดูซบัแสงสว่างไดใ้นเวลากลางวนั และจะค่อยๆ
ปลดปล่อยสารเรอืงแสงอย่างชา้ๆในเวลากลางคนื ที.จะสอ่งสว่างในยามกลางคนืทดแทนแสงไฟฟ้าขา้งถนน เพื.อลดการใช้
พลงังานและประหยดัเงนิค่าไฟฟ้าไดอ้ย่างมาก 

� โดยแนวความคดิดงักล่าว มาจากการเปล่งแสงของแมงกะพรุนที.สามารถเรอืงแสงได ้
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