
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   

� องคก์ารโรคระบาดระหว่างประเทศ (OIE) รายงานตั �งแต่ 1 ม.ค. - 13 ม.ิย. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 13 
ราย เสยีชวีติ 6 ราย ในรอบ 2 สปัดาหท์ี7ผ่านมาไมม่รีายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ7มเตมิ รายงานผูต้ดิเชื�อยงัคง
พบที7เวยีดนาม 2 ราย กมัพชูา 9 รายและจนี 2 ราย มผีูเ้สยีชวีติพบที7เวยีดนาม 2 รายและกมัพชูา 4 ราย 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  
� ศนูยป้์องกนัและควบคุมโรคของยุโรป (ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control) รายงาน

ตั �งแต่ 31 ม.ีค. 2013 – 30 พ.ค. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H7N9 สะสมรวม 442 ราย เสยีชวีติ 146 ราย คดิเป็นอตัรา
ปว่ยตาย 33.03%    

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� สรปุข้อมูลศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคของยุโรป (ECDC) เมื7อวนัที7 12 ม.ิย. 2014 สรุปยอดผูป้ว่ยยนืยนัการ

ตดิเชื�อไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2012 รวมผูป้ว่ย 828 ราย เสยีชวีติ 318 ราย คดิเป็นอตัราปว่ยตาย 38.41% 
โดยพบรายงานผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 21 ประเทศ ดงันี� ซาอุดอิาระเบยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์กาตาร ์จอรแ์ดน 
โอมาน คเูวต อยีปิต ์เยเมน เลบานอน อหิร่าน องักฤษ เยอรมนี ฝรั 7งเศส อติาล ีกรซี เนเธอรแ์ลนด ์ตูนีเซยี 
แอลจเีรยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และสหรฐัอเมรกิา 

� อิหรา่นยืนยนัพบผูติ้ดเชืIอไวรสัมรณะ MERS 2 รายแรก ทางการอหิร่านยนืยนัพบผูต้ดิเชื�อไวรสัโคโรน่าสาย
พนัธุใ์หม่ 2012 จาํนวน 2 รายแรก โดยทั �ง 2 รายเพิ7งเดนิทางกลบัจากการแสวงบุญในประเทศซาอุดอีาระเบยี 

� แอลจีเรียพบผูเ้สียชีวิตจากไวรสั MERS รายแรก กระทรวงสาธารณสขุแอลจเีรยียนืยนัพบชายชาวแอลจเีรยี
อายุ 60 ปีเสยีชวีติจากตดิเชื�อไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2012 นบัเป็นผูเ้สยีชวีติรายแรกจากการตดิเชื�อไวรสันี�  

� บงัคลาเทศพบผูติ้ดเชืIอไวรสั “MERS” รายแรก ทางการบงัคลาเทศแถลงพบผูต้ดิเชื�อไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 
2012 รายแรกในประเทศ เป็นชาย 53 ปีเพิ7งเดนิทางกลบัจากสหรฐัอเมรกิา ขณะนี�รกัษาตวัอยูท่ี7โรงพยาบาล 

� OIE รายงานพบเชืIอ MERS-CoV ในอฐูทีRกาตารแ์ละคเูวต โดยที7กาตารพ์บการตดิเชื�อของ MERS-CoV ในอฐู 
มอีฐูสงสยัตดิเชื�อ 12 ตวั ปว่ยจาํนวน 5 ตวั และที7คเูวตมอีฐูสงสยัตดิเชื�อ 63 ตวั ปว่ยจาํนวน 5 ตวั 

o สถานการณ์การระบาดของไวรสั “Ebola” ในแอฟริกา 
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุจาํนวนผูต้ดิเชื�อไวรสั “Ebola” ในภูมภิาคแอฟรกิาตะวนัตกไดเ้พิ7มเป็นอย่างน้อย 

400 รายแลว้ ในจาํนวนนี�มผีูเ้สยีชวีติจากการตดิเชื�อของไวรสัที7ยงัไมม่หีนทางรกัษาชนิดนี�ไปแลว้ 231 ราย 
� องคก์ารอนามยัโลกรายงานจาํนวนผูเ้สยีชวีติในประเทศกนิ ีจากการตดิเชื�อไวรสัอโีบลา เพิ7มขึ�นเป็น 208 รายแลว้ 
� ทางการไลบเีรยีรายงาน พบผูเ้สยีชวีติจากการตดิเชื�อไวรสัอโีบลาในกรุงมนัโรเวยี เมอืงหลวงของไลบเีรยีรอบใหม่

เพิ7มขึ�นอกี 7 ราย นบัเป็นครั �งแรกที7มผีูเ้สยีชวีติในเมอืงหลวง หลงัเริ7มมกีารแพร่ระบาดเชื�อไวรสัภายในประเทศ 
� ทางการเซยีรร์าลโีอนยนืยนั พบผูเ้สยีชวีติจากเชื�ออโีบลาเป็นรายแรกของประเทศแลว้ หลงัจากผูเ้สยีชวีติเดนิทาง

ไปร่วมพธิศีพของญาตทิี7ประเทศกนีิ 
o การเติบโตของอตุสาหกรรมการผลิตเนืIอสตัวข์องจีนในตลาดโลก นิตยสารสาร WORLD MEAT CONGRESS 

วเิคราะหก์ารผลติเนื�อสตัวใ์นประเทศจนีว่า จนีจะมบีทบาทสาํคญัมากขึ�นในอุตสาหกรรมการผลติเนื�อสตัวร์ะหว่างประเทศ 
เนื7องดว้ยการบรโิภคที7เพิ7มมากขึ�น ราคาที7สงูขึ�น และการนําเขา้ที7เพิ7มมากขึ�น โดยเฉพาะประชากรที7เพิ7มขึ�นของประเทศ
ต่างๆทั 7วโลกผนวกกบัการขยายตวัของเมอืงและเศรษฐกจิที7เพิ7มขึ�นจะช่วยเพิ7มความตอ้งการสาํหรบัเนื�อสตัวแ์ละผลติภณัฑ์
จากเนื�อสตัวท์ั 7วทุกภาคสว่นของโลก  
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� ปี 2556 ประเทศจนีมสีกุรเขา้โรงเชอืดมากกว่า 715,500,000 ตวั ผลติเกอืบ 55 ลา้นตนั คดิเป็นปรมิาณเนื�อหมู
มากกว่า 50 เปอรเ์ซน็ตข์องการผลติทั 7วโลก ขณะที7ราคาเนื�อววัในประเทศเพิ7มขึ�นรอ้ยละ 18.5  ราคาเนื�อแกะ
เพิ7มขึ�นรอ้ยละ 14.3 ราคาเนื�อหมปูรบัตวัเพิ7มขึ�นรอ้ยละ 0.4 และเนื�อไก่ราคาลดลงรอ้ยละ 0.7  

� ปจัจบุนัจนีมุ่งเน้นการพฒันาของภาคการแปรรปูเนื�อสตัวข์องตวัเองดว้ยการมุง่เน้นไปที7การผลติขนาดใหญ่มากขึ�น 
รวมทั �งมุ่งเน้นพฒันามาตรฐานความปลอดภยัของอาหารเพื7อยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศใหด้ขีึ�น 

� จนีมอีทิธพิลโดยตรงต่อการผลติเนื�อสตัวข์องโลก อาทเิช่น ในขณะนี�จนีมบีรษิทัแปรรปูเนื�อสตัวอ์ยู่ใน 10 อนัดบั
แรกของโลก ดงันั �นอุตสาหกรรมการผลติเนื�อสตัวข์องจนีจงึมผีลกระทบที7สาํคญัเกี7ยวกบัการคา้เนื�อสตัวท์ั 7วโลก 

o อินโดนีเซียเปิดเครอืขา่ยป้องกนัโรคไข้หวดันก กระทรวงเกษตรของอนิโดนีเซยีเปิดตวั  Influenza Virus Monitoring 
(IVM) ซึ7งเป็นเครอืขา่ยหอ้งปฏบิตักิารดา้นสขุภาพสตัวอ์อนไลน์สาํหรบัการตรวจสอบและเฝ้าระวงัเชื�อไวรสัไขห้วดันกอย่าง
เป็นทางการ โดยมจีุดประสงคเ์พื7อตอ้งการศกึษาสายพนัธุไ์วรสัไขห้วดันกสาํหรบัการผลติวคัซนี 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (2/06/14) แอลจเีรยี พบการตดิเชื�อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 418,700 ตวั ปว่ย 278,958 ตวั (65.91%) 
� (9/06/14) อสิราเอล พบการตดิเชื�อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 5,500 ตวั ปว่ย 1,350 ตวั (24.55%) 
� (13/06/14) แอฟรกิาใต ้พบการตดิเชื�อ H7N7 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กตดิเชื�อ 932 ตวั ปว่ย 345 ตวั (41.67%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก  
� เดอืน ม.ิย. 2014 พบไก่พื�นเมอืงตายผดิปกตทิี7จงัหวดัชยันาท ปจัจบุนัอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 

o รสัเซียระงบันําเข้าสุกรจากสหรฐั รสัเซยีระงบัการนําเขา้สกุรมชีวีติจากสหรฐั เนื7องจากการแพร่ระบาดของโรคทอ้งร่วง
ตดิต่อในสกุร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) โดยหน่วยงานเฝ้าระวงัดา้นสตัวแพทยแ์ละสขุอนามยัพชืของรสัเซยีชี�แจง
ว่าการระงบัการนําเขา้ดงักล่าวมจีุดประสงคเ์พื7อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค PED ที7จะเขา้มาในรสัเซยี  

� ปจัจบุนัผูนํ้าเขา้สกุรมชีวีติรายใหญ่ของสหรฐั ประกอบดว้ย จนี เมก็ซโิก และรสัเซยี 
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีRสาํคญั (Disease Information; report date) 

� (30/05/14) โปแลนด ์พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุรปา่จาํนวน 4 ตวั ตายทั �งหมด 
� (30/05/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ FMD type O ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 3,528 ตวั ปว่ย 2,999 ตวั (85.01%) 
� (4/06/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร มสีกุรปว่ย 8 ตวั ตาย 6 ตวั 
� (9/06/14) โคลมัเบยี พบการตดิเชื�อ PED ในสกุร มสีกุรสงสยัตดิเชื�อ 18,552 ตวั ปว่ย 3,328 ตวั (17.94%)  
� (13/06/14) สาธารณรฐัโดมนิิกนั พบการตดิเชื�อ PED ในสกุรสงสยัตดิเชื�อ 308,177 ตวั ปว่ย 39,042 ตวั (12.67%)  
� (13/06/14) โคลมัเบยี พบการตดิเชื�อ Classical Swine Fever (CSF) ในสกุรสงสยัตดิเชื�อ 60 ตวัปว่ย 25 ตวั(41%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีRสาํคญั (1-13 มิ.ย. 2014) 
� รายงานโรค 1) FMD type A ในโคเนื�อ ที7 อ.ปา่ติ�ว จ.ยโสธร 2) FMD type A ในโคนม ที7 อ.มวกเหลก็ จ.สระบุร ี  

3) FMD type O ในโคเนื�อ ที7 อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 4) FMD (รอผล typing) ในโคเนื�อ ที7 อ.เมอืง จ.ลาํพนู 
o กองทุนสตัวป่์าโลก-บ.องักฤษบรรลุข้อตกลงระงบัแผน “ขดุเจาะนํIามนั” ในอทุยานของประเทศคองโก นกัรณรงค์

เพื7ออนุรกัษ์สิ7งแวดลอ้มขององคก์ารกองทุนสตัวป์า่โลก (WWF) และบรษิทัสาํรวจแหล่งนํ�ามนัสญัชาตอิงักฤษ “โซโก อนิเตอร์
เนชนัแนล” ประกาศว่าโซโกยอมตกลงยตุแิผนขดุสาํรวจแหล่งนํ�ามนัในพื�นที7อุทยานแห่งชาตทิี7เก่าแก่ที7สดุในแอฟรกิาแลว้ 

o กลุ่มประเทศจี77 ตั Iงเป้าขจดัความยากไรภ้ายในปี 2030 การประชุมกลุ่มผูนํ้าประเทศกาํลงัพฒันาหรอื จ7ี7 กบัผูนํ้าจาก
ประเทศจนี ซึ7งจดัขึ�นที7ประเทศโบลเิวยี มขีอ้ตกลงร่วมกนัเรยีกรอ้งใหข้จดัความยากจนใหห้มดสิ�นไปภายในปี ค.ศ.2030 
พรอ้มกบัตั �งเป้าหมายในการพฒันาอย่างยั 7งยนืและรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิซึ7งเป็นเรื7องที7จนีใหค้วามสาํคญัดว้ยเช่นกนั 

o คนป่วยกว่า 300 คนจากคลืRนความรอ้นในญีRปุ่ น คลื7นความรอ้นที7แผ่กระจายไปทั 7วประเทศญี7ปุน่ โดยในบางพื�นที7มี
อุณหภูมสิงูถงึ 36oC สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติแลว้ 2 ราย ขณะที7ตอ้งมผีูเ้ขา้รบัการรกัษาตวัที7โรงพยาบาลอกีกว่า 300 คน 
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