
Health Watch : Human/Poultry/Swine 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   
� องคก์ารโรคระบาดสตัวร์ะหว่างประเทศ (OIE) รายงานตั �งแต่ 1 ม.ค. - 22 ส.ค. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 

13 ราย เสยีชวีติ 6 ราย ในรอบ 2 สปัดาหท์ี7ผ่านมาไม่มรีายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ7มเตมิ รายงานผูต้ดิเชื�อ
ยงัคงพบที7กมัพชูา 9 ราย เวยีดนาม 2 ราย และจนี 2 ราย มผีูเ้สยีชวีติพบที7กมัพชูา 4 ราย และเวยีดนาม 2 ราย 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9 ในรอบ 2 สปัดาหท์ี7ผ่านมาไมม่รีายงานเพิ7มเตมิ  
o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 

� สรปุข้อมูลศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคของยุโรป (ECDC) ตั �งแต่ เม.ย. 2012 - 21 ส.ค. 2014 สรุปยอดผูป้ว่ย
ยนืยนัการตดิเชื�อไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ 2012 รวมผูป้ว่ย 855 ราย เสยีชวีติ 333 ราย คดิเป็นอตัราปว่ยตาย 
38.94% โดยพบรายงานผูป้ว่ยทั �งหมด จาก 21 ประเทศ ดงันี� ซาอุดอิาระเบยี สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์กาตาร ์
จอรแ์ดน โอมาน คเูวต อยีปิต ์เยเมน เลบานอน อหิร่าน องักฤษ เยอรมนี ฝรั 7งเศส อติาล ีกรซี เนเธอรแ์ลนด ์ตูนี
เซยี แอลจเีรยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และสหรฐัอเมรกิา 

o สถานการณ์การระบาดของไวรสั “Ebola” ในแอฟริกา 
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุจาํนวนผูต้ดิเชื�อไวรสั “Ebola” เมื7อวนัที7 20 ส.ค. 2014 รวมผูป้ว่ย 2,615 ราย 

เสยีชวีติ 1,427 ราย แยกเป็นประเทศกนีิพบผูป้ว่ย 607 ราย เสยีชวีติ 406 ราย ประเทศเซยีรร์าลโีอนพบผูป้ว่ย 
910 ราย เสยีชวีติ 392 ราย ประเทศไลบเีรยีพบผูป้ว่ย 1,082 ราย เสยีชวีติ 624 ราย และไนจเีรยีพบผูป้ว่ย 16 ราย 
เสยีชวีติ 5 ราย  

� ทางการคองโกยนืยนัพบผูต้ดิเชื�อ Ebola จาํนวน 2 รายแรก เมื7อวนัที7 26 ส.ค. สาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโก
รายงานการเกบ็ตวัอย่างผูป้ว่ยที7มอีาการคลา้ย Ebola จาํนวน 8 ตวัอย่างที7ถูกคดัเลอืกมา พบว่า 2 ใน 8 ตวัอย่าง
ใหผ้ลบวกต่อเชื�อ Ebola โดยทางการของคองโกยงัไม่เปิดเผยรายละเอยีดของผูต้ดิเชื�อดงักล่าว 

� ชายชาวองักฤษที7ตดิเชื�ออโีบล่าในประเทศเชยีรร่์าลโีอน ไดถู้กนําตวักลบัถงึประเทศแลว้ เมื7อวนัที7 24 ส.ค. ที7ผ่าน
มา นบัเป็นชาวองักฤษรายแรกที7ตดิเชื�ออโีบล่า โดยชายรายนี�ทาํงานใหห้น่วยงานดา้นการแพทยใ์นเชยีรร่์าลโีอน 

� WHO รายงานเจา้หน้าที7สาธารณสขุที7ทาํงานเกี7ยวกบัโรค Ebola ใน 4 ประเทศจาํนวน 240 คน มเีจา้หน้าที7ตดิเชื�อ
ไปกว่า 120 คน หรอืคดิเป็นอตัราการตดิเชื�อ 50% ที7เจา้หน้าที7สาธารณสขุมโีอกาสตดิเชื�อได ้

� สายการบนิต่างชาต ิ“งด 216 เที7ยวบนิ” เขา้ “กนีิ-ไลบเีรยี-เซยีรร์าลโีอน” ไม่มกีาํหนด โดยเที7ยวบนิต่างประเทศ
ทั �งหมด 590 เที7ยวบนิเขา้สูก่นีิ ไลบเีรยี เซยีรร์าลโีอน มบีรษิทัสายการบนิตดัสนิใจยกเลกิ 216 เที7ยวบนิ หรอื 1 ใน 
3 ของทั �งหมดเพื7อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคอโีบลา 

� แพทย-์อาสาสมคัรชาวอเมรกินัที7ตดิเชื�อ Ebola ไดอ้อกจากโรงพยาบาลแลว้ โดย น.พ.เคนท ์วยั 33 ปี เป็นมนุษย์
คนแรกที7รบัการฉีดเซรุ่ม ZMapp ซึ7งเป็นเซรุ่มสาํหรบัสรา้งภูมติา้นทานเชื�อไวรสัอโีบลาก่อนที7จะถูกนําตวัไปรกัษา
ต่อที7สหรฐัอเมรกิา โดยเขาอาการดขีึ�นอย่างเหน็ไดช้ดัเมื7อไดร้บัการฉีดเซรุ่มดงักล่าว ขณะที7แนนซซีึ7งเป็น
อาสาสมคัรกไ็ดร้บัการฉีดเซรุ่มดงักล่าวและอาการดขีึ�นเช่นกนั 

� WHO ชี�การใช ้ZMapp สาํหรบัผูป้ว่ย Ebola เป็นเรื7องจาํเป็นและเร่งด่วน โดยองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดม้มีติ
ว่าการใชเ้ซรุ่ม ZMapp ที7ยงัไม่เคยใชก้บัมนุษย ์เพื7อต่อสูก้บัโรคระบาดในปจัจุบนัถอืว่าไมผ่ดิจรยิธรรมในการรกัษา
ผูป้ว่ย โดยเฉพาะในกรณีของอโีบล่า ทั �งนี�ทางการแคนาดาจะจดัสง่เซรุ่ม ZMapp ใหก้บัประเทศในแอฟรกิาที7มกีาร
ตดิเชื�ออโีบลาจาํนวน 1,500 โดส 

o ไส้กรอกหมูเดนมารก์ปนเปืJ อนแบคทีเรีย ทาํให้ผูบ้ริโภคเสียชีวิตแล้ว 12 ราย ทางการเดนมารก์รายงาน เกดิเหตุไส้
กรอกหมปูนเปื�อนแบคทเีรยีอนัตราย "Listeria" ทาํใหผู้บ้รโิภคเสยีชวีติ 12 คน โดยเหตุการณ์เริ7มจากโรงงานผลติไสก้รอก
แห่งหนึ7งในเมอืงฮเีดนแซง ใกลก้รุงโคเปนฮาเกน โดยผูป้ว่ยรายแรกเสยีชวีติเมื7อวนัที7 13 ก.ค.และรายล่าสดุ เสยีชวีติเมื7อ
วนัที7 9 ส.ค. โดยผูเ้สยีชวีติสว่นใหญ่เกดิขึ�นในชว่ง 3 เดอืนที7ผ่านมา  
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� โดยขณะนี�ไดม้คีาํสั 7งใหโ้รงงานดงักล่าวปิดการผลติไสก้รอกปนเปื�อนแลว้ และมกีารเรยีกคนืไสก้รอกหมขูองโรงงาน
แห่งนี�แลว้ ขณะที7บรษิทัเจา้ของโรงงานผูผ้ลติไดถู้กทางการตรวจสอบแลว้ 

o จีนสั Uงทาํลายขาไก่กว่า 3 หมืUนตนั หลงัใส่สารฟอกอาหารในเมนู “ต้มซุปเปอรข์าไก่” ทางการจนีไดต้รวจพบขาไก่
ปนเปื�อนสารไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์หรอืสารสาํหรบัฟอกสอีาหารอยู่ในเนื�อเกนิขนาด ก่อนสั 7งยดึและทาํลายขาไก่ดงักล่าว
เป็นจาํนวนกว่า 3 หมื7นตนั ในเหตุการณ์อื�อฉาวรอบใหม่ดา้นอาหารของจนี โดยตํารวจจนีไดบุ้กทาํลายเครอืขา่ยการคา้ขาไก่
ปนเปื�อนสารฟอกส ีกว่า 35 กลุ่ม โดยมมีลูค่ารวมทั �งสิ�น 300 ลา้นหยวน หรอื 1,500 ลา้นบาท นอกจากนี�ทางการจนียงั
จบักุมชาวจนีอกี 38 ราย ซึ7งมสีว่นเกี7ยวขอ้งกบัการขายขาไก่เหล่านี� 

o กรมการค้าภายในขอความรว่มมือตรงึราคาไข่ไก่หน้าฟารม์ นางจนิตนา ชยัยวรรณากร อธบิดกีรมการคา้ภายใน 
เปิดเผยว่า ขณะนี�กรมฯไดข้อความร่วมมอืไปยงัตวัแทนเกษตรกรใหช้่วยตรงึราคาไขไ่ก่คละหน้าฟารม์ฟองละ 3.30 บาท 
เนื7องจากปจัจุบนัราคาไขไ่ก่ปรบัสงูขึ�นต่อเนื7องเพราะมผีลผลติออกสูต่ลาดน้อยจากอากาศแปรปรวนและมโีรคระบาดเกดิขึ�น  

� โดยภาพรวมของปี 2557 พบว่า แม่ไก่ยนืกรงในไทยจะมจีาํนวน 51.26 ลา้นตวั เพิ7มขึ�นจากปีก่อน 6%  มผีลผลติ
ไขไ่ก่ 13,000 -14,000 ลา้นฟอง  และะคาดว่าผลผลติไขไ่ก่จะออกมามากที7สดุประมาณปลายเดอืน ก.ย. – ต.ค. 57 
หรอืกว่า 39 ลา้นฟองต่อวนั ซึ7งตรงนี�อาจทาํใหร้าคาลดลงได ้

o เตือนผูป้ระกอบการไทย-EU คมุเข้มตรวจเชืJอ Salmonella ทีUปนเปืJ อนในสตัวปี์ก สหภาพยุโรปมมีาตรการตรวจสอบ
ควบคุมเชื�อ Samonella ในสนิคา้สตัวปี์กที7เขม้งวดเป็นอย่างสงู เพื7อปกป้องและคุม้ครองความปลอดภยัอาหารใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
สาํหรบัสนิคา้ไก่ดบิ ไดย้กระดบัความเขม้งวดของมาตรการควบคุมเชื�อ Samonella อย่างต่อเนื7อง โดยปจัจบุนั หา้มการวาง
จาํหน่ายสนิคา้ไก่ดบิในตลาดสหภาพยุโรป หากตรวจพบเชื�อ Samonella ในตวัอย่างเนื�อไก่ดบิที7สุม่ตรวจจาํนวน 25 กรมั   

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (12,22/08/14) เวยีดนาม พบการตดิเชื�อ H5N6 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 2,538 ตวั 
� (17/08/14) อสิราเอล พบการตดิเชื�อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 10,200 ตวั (ทาํลายทั �งหมด) 
� (19/08/14) แอฟรกิาใต ้พบการตดิเชื�อ H5N2 และ H7N7 ในสตัวปี์ก  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (9-15/08/2014)  
� พบสตัวปี์กตายผดิปกตใินเป็ดเนื�อที7 จ.หนองบวัลาํภ ู

o เกาหลีใต้พบโรคปากเท้าเปืU อยในสุกร ครั JงทีU 3 ทางการเกาหลใีตป้ระกาศพบโรคปากเทา้เปื7อย (FMD) ในสกุรจาํนวน 
120 ตวั ในฟารม์ Hapcheon ห่างจากกรุงโซล 350 กโิลเมตร โดยทางการสั 7งใหท้าํลายสกุรที7ตดิเชื�อทั �งหมด ทั �งนี�การพบสกุร
ตดิโรค FMD ครั �งนี� ถอืเป็นการพบการระบาดของโรค FMD ครั �งที7 3 ของเกาหลใีต ้ซึ7งการระบาดครั �งล่าสดุเมื7อปี 2554 
สรา้งความเสยีหายเป็นมลูค่าถงึ 2.64 พนัลา้นดอลล่าร ์(ประมาณ 85,000 ลา้นบาท) 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีUสาํคญั (Disease Information; report date) 
� (8-21/08/14) พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร ที7ประเทศรสัเซยี ลตัเวยี ลทิวัเนีย และโปแลนด ์

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีUสาํคญั (9-15/08/2014) 
� รายงานโรค FMD รอ typing ใน 1)โคนมที7 อ.พฒันานิคม จ.ลพบุร ี2)ในกระบอืที7 อ.โคกเจรญิ จ.ลพบุร ี3)ในโคเนื�อ

ที7 อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร และรายงานโรคอหวิาตส์กุร (Classical Swine Fever) ที7 อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 
o แผน่ดินไหวทีUแคลิฟอรเ์นีย-ประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ เกดิแผ่นดนิไหวขนาด 6.0 ตามมาตรารกิเตอร ์ทางตอนเหนือของรฐั

แคลฟิอรเ์นีย สง่ผลใหผู้บ้าดเจบ็กว่า 200 คนและสง่ผลใหร้ะบบไฟฟ้าถูกตดัขาด กระทบต่อคนกว่า 50,000 คน  
o ดินถล่มทีUฮิโรชิมา-ตายแล้ว 36 ราย เกดิเหตุดนิถล่มครั �งใหญ่ขึ�นที7ชานเมอืงฮโิรชมิา ประเทศญี7ปุน่ หลงัเกดิฝนตกลงมา

อย่างหนกั สง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 36 ราย และยงัคงหายสาบสญูอกี 7 คน 
o สิงคโปรเ์มอืงน่าอยู่สุดอนัดบั 4 ในเอเชีย หนงัสอืพมิพส์เตรทสไ์ทมส์รายงานว่า  สงิคโปรถ์ูกจดัเป็นเมอืงน่าอยู่มากที7สดุ

เป็นอนัดบั 4 ของเอเชยี รองจาก นครโอซากา้และโตเกยีว ของญี7ปุน่ และเกาะฮ่องกงของจนี 
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