
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� ตั �งแต่ 1 ม.ค. - 16 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 – 20 พ.ค. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H7N9 สะสมรวม 439 ราย เสยีชวีติ 156 ราย  
� โดยในช่วง 2 สปัดาหท์ี.ผ่านมา พบผูป้ว่ยเพิ.มเตมิที.ฮ่องกง 10 ราย ไตห้วนั 2 ราย และมาเลเซยี 1 ราย   

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� สรปุข้อมูลจากศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention 

and Control) เมื.อวนัที. 22 พ.ค. 2014 สรุปยอดผูป้ว่ยยนืยนัการตดิเชื�อไวรสัโคโรน่า สายพนัธุใ์หม่ 2012 แลว้ รวม
ผูป้ว่ย 658 ราย เสยีชวีติ 204 ราย คดิเป็นอตัราปว่ยตาย 31.00% โดยพบรายงานผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 19 ประเทศ 
ดงันี� ซาอุดอิาระเบยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์กาตาร ์จอรแ์ดน โอมาน คเูวต อยีปิต ์เยเมน เลบานอน องักฤษ 
เยอรมนี ฝรั .งเศส อติาล ีกรซี เนเธอรแ์ลนด ์ตูนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และสหรฐัอเมรกิา 

� สหรฐัพบผูติ้ดเชืKอไวรสั MERS เป็นรายทีO 3 โรงพยาบาลออรแ์ลนโด รฐัฟลอรดิา สหรฐัอเมรกิา เปิดเผยเมื.อวนัที. 
13 พฤษภาคมที.ผ่านมาว่า เจา้หน้าที. 2 คน จากทั �งหมด 20 คนที.ทาํหน้าที.ดแูลผูต้ดิเชื�อ MERS-CoV ที.เขา้รบัการ
รกัษาตวัในโรงพยาบาล อาจตอ้งสงสยัว่าจะเป็นผูต้ดิเชื�อ MERS-CoV เป็นรายที. 3 ในประเทศสหรฐั  

� ซาอฯุออกคาํเตือนเลีOยงสมัผสัอฐู ต้นตอไวรสัมรณะ MERS ทางการซาอุดอีาระเบยีออกคาํเตอืนรอบใหม่ ถงึ
แนวทางจดัการกบัอฐู หลงัเชื.อวา่อฐูอาจเป็นตน้ตอของเชื�อ MERS-CoV ที.กาํลงัแพร่ระบาดในประเทศ โดยแนะนํา
ประชาชนหลกีเลี.ยงสมัผสัโดยตรง ท่ามกลางความกงัวลต่อเชื�อไวรสันี�มากขึ�นเรื.อยๆก่อนที.ชาวมสุลมิทั .วโลกจะเริ.ม
เดนิทางมาแสวงบุญที.นครเมกกะในปีนี� 

� ปจัจบุนัยงัไม่วคัซนีในการป้องกนัโรคนี� โดยกระทรวงสาธารณสขุของซาอุฯแนะนําประชาชนที.ดแูลอฐู ให้
สวมหน้ากากและถุงมอืเพื.อหลกีเลี.ยงสมัผสักบัอฐูที.อาจเป็นพาหะของเชื�อไวรสั MERS-CoV นี� 

� OIE รายงานพบเชืKอ MERS-CoV ในอฐูทีOโอมาน วนัที. 23/05/14 โอมานพบการตดิเชื�อของ MERS-CoV ในอฐู 
มอีฐูแสดงอาการปว่ยจาํนวน 5 ตวั 

o ฟิลิปปินส ์เตรียมอนุญาตนําเข้าไก่สดจากไทยอีกครั Kง นายสมเกยีรต ิตรรีตันพนัธ ์รองอธบิดกีรมเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ เปิดเผยจากการประชมุเจรจาระหว่างไทยและฟิลปิปินสอ์ย่างต่อเนื.อง ทาํใหฟิ้ลปิปินสใ์กลจ้ะอนุมตัใิหม้กีารนําเขา้
ไก่สดแปรรปูจากไทยแลว้ หลงัจากที.ไดป้ระกาศหา้มนําเขา้สตัวปี์กและผลติภณัฑจ์ากไทยตั �งแต่ปี 2547 เนื.องจากปญัหาโรค
ไขห้วดันก โดยถอืเป็นขา่วดล่ีาสดุสาํหรบัผูส้ง่ออกไก่ของไทย หลงัจากที.ก่อนหน้านี�มหีลายประเทศที.เคยหา้มนําเขา้เนื�อไก่
สดจากไทย ปจัจบุนัอนุญาตใหนํ้าเขา้ไก่สดแปรรปูจากไทยไดอ้กีครั �ง เช่น สหภาพยโุรป ญี.ปุน่ บาหเ์รน ฮ่องกง แอฟรกิาใต ้
รสัเซยี และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

� สาํหรบัตลาดในกลุ่มประเทศอาเซยีน ไทยสามารถสง่ออกไก่สดไปยงัทุกประเทศ ยกเวน้ฟิลปิปินส ์โดยตลาด
สง่ออกใหญ่ของไทยในอาเซยีน ไดแ้ก่ ลาว พม่า กมัพชูา และสงิคโปร ์หากไทยสามารถสง่ออกไก่สดไปยงั
ฟิลปิปินสไ์ดอ้กี จะเป็นการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ของไก่ไทยในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) และตลาดโลก
ว่าเป็นสนิคา้ที.มคุีณภาพสงู กระบวนการผลติที.ด ีและปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค สง่ผลเป็นที.ยอมรบัของผูบ้รโิภคทั .วโลก 

� ปจัจบุนัไทยเป็นผูส้ง่ออกเนื�อไก่อนัดบั 4 ของโลก รองจากบราซลิ สหรฐั และสหภาพยโุรป ในชว่ง 5 ปีที.ผ่านมา 
(2552-2556) ไทยมแีนวโน้มสง่ออกเนื�อไก่และผลติภณัฑไ์ดเ้พิ.มมากขึ�น เฉลี.ยราวรอ้ยละ 9 ต่อปี  
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� ในปี 2556 ไทยสง่ออกเนื�อไก่รวมมลูค่า 66,325 ลา้นบาท ตลาดสง่ออกที.สาํคญั ไดแ้ก่ ญี.ปุน่รอ้ยละ 38.93 สหภาพ
ยุโรปรอ้ยละ 37.85 อาเซยีนรอ้ยละ 14.02 และประเทศอื.นๆ รอ้ยละ 9.20 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (19/05/14) ไตห้วนั พบการตดิเชื�อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 4,184 ตวั ปว่ย 20 ตวั (0.48%) 
� (28/05/14) อสิราเอล พบการตดิเชื�อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 56,416 ตวั ปว่ย 2,354 ตวั (4.17%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก  
� เดอืน พ.ค. 2014 พบสตัวปี์กตายผดิปกตทิี.จงัหวดันนทบุร ีมหาสารคาม พษิณุโลก สตูล และสงขลา โดยผลตรวจ

ทางหอ้งปฏบิตักิารทั �งหมดไม่พบเชื�อ AI และ ND 
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีOสาํคญั (Disease Information; report date) 

� (20/05/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร มสีกุรปา่ตดิเชื�อ 5 ตวั ตายทั �งหมด 
� (21/05/14) เมก็ซโิก พบการตดิเชื�อ PED ในสกุรตั �งแต่ 30/07/13 ถงึปจัจุบนั มรีายงานการแพร่ระบาดทั �งหมด 58 

ครั �ง (outbreaks) 
� (28/05/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ FMD type O ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 169 ตวั ปว่ย 30 ตวั (17.75%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีOสาํคญั  
� รายงานโรคปากและเทา้เปื.อย (FMD) ในโคนม เดอืน พ.ค. 2014 ที.จงัหวดัราชบุร ีสระบุร ีและประจวบครีขีนีธ ์
� รายงานโรคปากและเทา้เปื.อย (FMD) ในโคเนื�อ เดอืน พ.ค. 2014 ที.จงัหวดัลาํพนู กาญจนบุร ีชุมพร นครปฐม 

นนทบุรแีละกระบี. 
� รายงานโรคอหวิาตส์กุร (CSF) ในสกุร เดอืน พ.ค. 2014 ที.จงัหวดัพจิติร  

o CPF ได้รบัรองมาตรฐานระบบการจดัการด้านพลงังาน ISO 50001 โรงงานอาหารสาํเรจ็รปูหนองจอกของบรษิทั เจรญิ
โภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นพลงังาน ISO 50001:2011 โดยมาตรฐาน
ดงักล่าวช่วยเสรมิภาพลกัษณ์การเป็นองคก์รอนุรกัษ์พลงังานอยา่งยั .งยนื โดยใหค้วามสาํคญัต่อการใชพ้ลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ภายใตก้ระบวนการที.เป็นมติรต่อสิ.งแวดลอ้มและชุมชน ณ โรงงานอาหารสาํเรจ็รปูหนองจอก เขตมนีบุร ีกทม. 

o จีนพบยาปฏิชีวนะตกค้างในแม่นํKา ผลการวเิคราะหนํ์�าผวิดนิในแม่นํ�าสายหลกัของจนี โดยหน่วยงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยัในประเทศจนี รายงานพบการปนเปื�อนยาและผลติภณัฑด์แูลสว่นบุคคล (Pharmaceuticals and Personal 
Care Products: PPCPs) ซึ.งรวมไปถงึเครื.องสาํอางค ์เวชภณัฑค์วบคุม ยาปฏชิวีนะ ยาแกอ้กัเสบ และยาระงบัประสาท ใน
ระดบัความเขม้ขน้สงูกว่าประเทศที.พฒันาแลว้เป็นอย่างมาก นอกจากนี�ยงัพบว่า สารกลุ่ม PPCPs ที.ปนเปื�อนในแหล่งนํ�า
เป็นกลุ่มยาปฏชิวีนะมากกว่า 68 ชนิด และเป็นสารกลุ่มอื.นอกีกว่า 90 ชนิด ซึ.งอาจมแีหล่งที.มาจาก โรงงานผลติยา 
โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั �งพื�นที.ปศุสตัวแ์ละเพาะปลกู 

o นํKาท่วมบอสเนีย-เซอรเ์บียครั Kงใหญ่สุดในรอบ 100 ปี รฐับาลบอสเนียและเซอรเ์บยี รวมทั �งประเทศเพื.อนบา้นอย่าง
โครเอเชยี ไดอ้อกมาเรยีกรอ้งใหน้านาชาตเิขา้มาชว่ยเหลอืสถานการณ์นํ�าท่วมในประเทศ โดยล่าสดุสถานการณ์นํ�าท่วมใหญ่ 
ทาํใหม้ผีูเ้สยีชวีติไปแลว้ 50 ราย มปีระชาชนกว่า 1 ลา้นคน ตอ้งไดร้บัผลกระทบจากภาวะนํ�าทว่มและดนิถล่ม และนบัเป็น
เหตุนํ�าท่วมใหญ่ที.สดุในรอบกว่า 100 ปีของคาบสมทุรบอลขา่น  
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