
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� ตั �งแต่ 1 ม.ค. - 2 พ.ค. 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 – 10 พ.ค. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H7N9 สะสมรวม 430 ราย เสยีชวีติ 146 ราย  
� โดยชว่งเดอืนเมษายน 2014 พบผูต้ดิเชื�อ 26 ราย แยกเป็นในประเทศจนี 23 ราย และฮ่องกง 3 ราย  

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� “CDC สหรฐั” ยืนยนัพบผูป่้วยติดเชืGอไวรสั MERS-CoV เป็นครั Gงแรกในสหรฐั ศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรค

ของสหรฐั (CDC) ไดย้นืยนัว่า มชีาวอเมรกินัตดิเชื�อไวรสั MERS-CoV เป็นครั �งแรกในสหรฐัอเมรกิา โดยผูป้ว่ยตดิ
เชื�อไวรสันี�ไดล้ม้ปว่ยลงเมื.อบนิกลบัเขา้มาในสหรฐั หลงัจากที.เขาไดท้าํงานเป็นเจา้หน้าที.ดา้นการแพทยใ์น
ซาอุดอีาระเบยี นอกจากนี� ยงัพบว่าคนไขร้ายนี�รบัการรกัษาตวัอยู่ที.โรงพยาบาลทางตะวนัตกเฉียงเหนือของรฐั
อนิเดยีนา โดยผูป้ว่ยยงัใหก้ารตอบสนองที.ดต่ีอการรกัษา  

� MERS-CoV ระบาดหนักในซาอดีุอาระเบีย กระทรวงสาธารณสขุของซาอุดอีาระเบยี แถลงในช่วงเดอืนเมษายน 
- ตน้เดอืนพฤษภาคม 2014 มผีูป้ว่ยตดิเชื�อ MERS-CoV รายใหม่ในจาํนวนที.สงูมาก โดยเฉพาะในช่วงตน้เดอืน
พฤษภาคมที.ผ่านมาพบผูต้ดิเชื�อรายใหม่ 18 ราย และเสยีชวีติ 4 ราย โดยพบในกรุงรยิาดห ์เมอืงหลวงของ
ประเทศ และในนครเจดดาห ์เมอืงใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ ทาํใหย้อดรวมผูต้ดิเชื�อทั �งหมดในซาอุดอีาระเบยีเป็น 
449 ราย และเสยีชวีติ 121 ราย 

� ขอ้มลูศนูยป้์องกนัและควบคุมโรคของยโุรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) 
เมื.อวนัที. 6 พ.ค. 2014 สรุปยอดผูป้ว่ยยนืยนัการตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า สายพนัธุใ์หม่ 2012 แลว้ รวมผูป้ว่ย 495 ราย 
เสยีชวีติ 141 ราย คดิเป็นอตัราปว่ยตาย 28.48% โดยพบรายงานผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 17 ประเทศ ดงันี� จอรแ์ดน 
ซาอุดอิาระเบยี กาตาร ์องักฤษ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ฝรั .งเศส ตูนีเซยี เยอรมนี อติาล ีโอมาน คเูวต มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส ์กรซี อยีปิต ์สหรฐัอเมรกิา และเยเมน 

o จีนพบผูเ้สียชีวิตรายแรกจากไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N6 จนีพบผูเ้สยีชวีติรายแรกจากไขห้วดันกสายพนัธุ ์H5N6 ซึ.งจาก
การสบืสวน ผูเ้สยีชวีติดงักล่าวเป็นชายอายุ 49 ปี จากมณฑลเสฉวน ตดิเชื�อไวรสัจากการสมัผสักบัสตัวปี์กที.ตายแลว้และมี
อาการของโรคปอดบวม (Pneumonia) และจากกรณีดงักล่าวถอืเป็นการเสยีชวีติของคนครั �งแรกโดยไวรสัสายพนัธุ ์H5N6  

� ทั �งนี� ผูเ้ชี.ยวชาญดา้นการแพทยร์ะบุว่า กรณีการตดิต่อระหว่างคนสูค่นของเชื�อนี�พบไดย้ากและมคีวามเสี.ยงตํ.า ซึ.ง
ที.ผ่านมาไขห้วดันกสายพนัธุ ์H5N6 เคยถูกพบในนกธรรมชาตทิี.เยอรมนี สวเีดน และสหรฐัอเมรกิา 

o องคก์ารอนามยัโลกเตือนภยั “เชืGอโรคดืGอยา” องคก์ารอนามยัโลก (WHO) เพิ.งเผยแพร่รายงานว่าดว้ยสภาวะการระบาด
ของเชื�อโรคดื�อยาปฏชิวีนะ พรอ้มกบัเตอืนว่า สภาวะเช่นนี�จะสง่ผลกระทบกบัทุกๆคน เพราะจะสง่ผลใหเ้ชื�อโรคที.เคยรกัษา
ไดง้่ายๆ ไม่สามารถรกัษาไดด้ว้ยยาปฏชิวีนะเดมิไดอ้กีต่อไป ผลกค็อืคนเราอาจเสยีชวีติง่ายๆดว้ยอาการตดิเชื�อดื�อยาเหล่านี�
ระหว่างการผ่าตดัในโรงพยาบาล  

� ในรายงานของ WHO ซึ.งเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 114 ประเทศ เตอืนว่า ในเวลานี�มเีชื�อแบคทเีรยีซึ.งก่อใหเ้กดิโรค
รา้ยแรง 7 ชนิดกาํลงัดื�อยา "คารบ์าพเีนม" ซึ.งเป็นยาปฏชิวีนะลาํดบัสดุทา้ยในวงการแพทย ์ในทาํนองเดยีวกนัยงั
พบว่ายา "ฟลโูอโรควโินโลน" ที.เคยใชร้กัษาอาการตดิเชื�อในท่อปสัสาวะไดผ้ล กลบัใชไ้ม่ไดผ้ลอกีต่อไปในผูป้ว่ย
กว่าครึ.งที.มอีาการปว่ยในหลายๆประเทศ 

� ขอ้เสนอของ WHO คอื จดัตั �งเครอืขา่ยความร่วมมอืเฝ้าระวงัการดื�อยาปฏชิวีนะ ทั �งการใชย้าในคนและในปศุสตัว ์
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o จบัตาสินค้าเกษตร ไก่-สุกร สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถงึผลวเิคราะหแ์นวโน้มตลาดผลผลติ
การเกษตรและปศุสตัวปี์ 2557 สาํหรบัไก่เนื�อ สศก.คาดว่าจะมกีารผลติเพิ.มขึ�นรอ้ยละ 3.35 เทยีบกบัปรมิาณของปี 2556 
โดยตลาดมแีนวโน้มที.ดใีนประเทศญี.ปุน่ซึ.งอนุญาตใหไ้ทยสง่ไก่สดไปจาํหน่ายไดเ้มื.อชว่งปลายปีที.ผ่านมา และกลุ่มสหภาพ
ยุโรป (EU) ซึ.งไทยกาํลงัเจรจาเขตการคา้เสร ี( FTA ) เพิ.มโควตา้สง่ไก่สดอยู่ รวมถงึแนวโน้มในประเทศเกาหลใีตแ้ละกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลางซึ.งเป็นเป้าหมายการตลาด 

� สาํหรบัสกุร ปี 57 นี�คาดว่าจะมสีกุรออกสูต่ลาดเพิ.มขึ�นรอ้ยละ 1.61 เพราะราคาที.จงูใจและราคาอาหารสตัวท์ี.ลด
ตํ.าลงทาํใหเ้กษตรกรที.มศีกัยภาพขยายการผลติ โดยเนื�อสกุรแปรรปูจะสง่ออกไดม้ากขึ�น และสกุรมชีวีติที.สง่ออก
ไปประเทศเพื.อนบา้นโดยเฉพาะกมัพชูาจะเพิ.มขึ�นเช่นกนั เพราะประเทศเพื.อนบา้นไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (27/04/14) อสิราเอล พบการตดิเชื�อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 254,110 ตวั ตาย 6,100 ตวั (2.40%) 
� (30/04/14) เกาหลใีต ้พบการตดิเชื�อ H5N8 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 100,700 ตวั ตาย 770 ตวั (0.76%) 
� (2/05/14) ไตห้วนั พบการตดิเชื�อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 2 ตวั  
� (4/05/14) จนี-SICHUAN พบการตดิเชื�อ H5N6 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 1 ตวั ทาํลาย 1,338 ตวั 
� (6/05/14) จนี พบการตดิเชื�อ H7N9 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 5 ตวั  
� (7/05/14) ลาว ไดร้ายงานผลการแยกเชื�อไวรสัที.พบในสตัวปี์กที.ปว่ยในช่วงเดอืนมนีาคมที.ผ่านมา (Follow up) 

สามารถแยกเชื�อ H5N6 ไดจ้ากสตัวปี์กที.ปว่ย 
o ฝรั \งเศสสั \งห้ามนําเขา้สุกรและผลิตภณัฑไ์ด้จากสุกร เมื.อวนัที. 2 พฤษภาคมที.ผ่านมา กระทรวงเกษตร อาหาร และปา่ไม้

ของฝรั .งเศส มคีาํสั .งหา้มนําเขา้สกุรมชีวีติ ผลติภณัฑไ์ดจ้ากสกุร และสเปิรม์ของสกุร จากประเทศที.มกีารระบาดของโรค 
PED ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา เมก็ซโิก และญี.ปุน่ เพื.อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค PED เขา้มาในฝรั .งเศส 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที\สาํคญั (Disease Information; report date) 
� (24/04/14) ญี.ปุน่ พบการตดิเชื�อ PED ในสกุร มสีกุรตดิเชื�อ 385 ตวั   
� (25/04/14) แคนาดา พบการตดิเชื�อ PED ในสกุร มรีายงานการแพร่ระบาดทั �งหมด 58 ครั �ง (outbreaks) 
� (25/04/14) มองโกเลยี พบการตดิเชื�อ FMD type O ในววั มวีวัสงสยัตดิเชื�อ 73 ตวั ทางการทาํลายทั �งหมด 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที\สาํคญั  
� รายงานโรคปากและเทา้เปื.อย (FMD) เดอืน เม.ย. 2014 ในววัเนื�อ ที. อ.แมท่ะ จ.ลาํปาง 

o ทอรน์าโดถลม่อารค์นัซอเสียชีวิตกวา่ 10 ราย พายุทอรน์าโดรุนแรงพดัเขา้ถล่มรฐัอารค์นัซอและรฐัโอคลาโฮมาทางตอน
ใตข้องสหรฐัอเมรกิา ในช่วงบ่ายของวนัที. 27 เมษายนที.ผ่านมา สง่ผลใหบ้า้นเรอืนที.อยูใ่นเสน้ทางไดร้บัความเสยีหายอย่าง
หนกั ท่อแก๊สแตก และระบบไฟฟ้าขดัขอ้ง สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติในรฐัอารค์นัซอมอีย่างน้อย 15 ราย ขณะที.รฐัโอคลาโฮมา มี
ผูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 2 ราย 

o ภาวะโลกรอ้นส่งผลต่อหมีขั Gวโลก ทมีนกัสาํรวจวจิยัจาก สถาบนัหมขีั �วโลกแหง่นอรเวย ์ออกสาํรวจเพื.อตดิอุปกรณ์ตดิตาม
ตวัหมขีั �วโลกเหนือ บรเิวณเกาะตอนเหนือของประเทศนอรเวย ์เมื.อวนัที. 21 เมษายนที.ผ่านมา ทั �งนี�เพื.อหาขอ้มลูใหแ้น่ชดัว่า 
ภาวะโลกรอ้นที.ทาํใหฤ้ดหูนาวบรเิวณขั �วโลกเหนือคาบเกี.ยวระหว่างปี 2013-2014 มแีผ่นนํ�าแขง็ขั �วโลกเหลอืน้อยที.สดุเป็น
ประวตักิารณ์ สง่ผลกระทบต่อการใชช้วีติของหมขีั �วโลกอย่างไร 

� ขอ้มลูเบื�องตน้แสดงใหเ้หน็ว่า ปรมิาณนํ�าแขง็ที.เหลอืน้อย ทาํใหพ้ื�นที.เคลื.อนไหวเพื.อล่าอาหารและแหล่งที.อยู่อาศยั
ของหมลีดน้อยลงไปดว้ย ทาํใหร้งัของหมเีหล่านี�ขยบัสงูขึ�นไปทางเหนือ และทาํใหป้ระชากรหมบีนเกาะแยกออก
จากกนั  
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