
Health Watch : Human/Poultry/Swine 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานตั �งแต่ 1 ม.ค. - 26 ก.ย. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 13 ราย เสยีชวีติ 6 

ราย ในรอบ 2 สปัดาหท์ี5ผ่านมาไม่มรีายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ5มเตมิ รายงานผูต้ดิเชื�อยงัคงพบที5กมัพชูา 9 
ราย เวยีดนาม 2 ราย และจนี 2 ราย มผีูเ้สยีชวีติพบที5กมัพชูา 4 ราย และเวยีดนาม 2 ราย 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9 ในรอบ 2 สปัดาหท์ี5ผ่านมาไมม่รีายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ5มเตมิ โดยตั �งแต่ 
ม.ีค. 2013 – 24 ก.ย. 2014 สรุปพบผูต้ดิเชื�อ H7N9 จาํนวน 453 ราย เสยีชวีติ 175 ราย 

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� สรปุข้อมูลศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคของยุโรป (ECDC) ในรอบ 2 สปัดาหไ์ม่มรีายงานพิ5มเตมิ สรุปตั �งแต่ 

เม.ย. 2012 - 23 ก.ย. 2014 ยอดผูต้ดิเชื�อรวม 858 ราย เสยีชวีติ 335 ราย (39.04%) 
� ออสเตรียยืนยนัพบผูติ้ดเชืLอ “MERS” เป็นรายแรกของประเทศ ทางการออสเตรยีรายงานพบผูต้ดิเชื�อไวรสัโค

โรนาสายพนัธุใ์หม่ 2012 เป็นรายแรกของประเทศ โดยผูต้ดิเชื�อเป็นสตรทีี5เพิ5งเดนิทางมาจากซาอุดอีาระเบยี ทั �งนี�
ออสเตรยีเป็นชาตทิี5 7 ที5มรีายงานผูป้ว่ยโรคนี�ในยโุรปต่อจากองักฤษ เยอรมนี ฝรั 5งเศส อติาล ีกรซี เนเธอรแ์ลนด ์ 

o สถานการณ์การระบาดของไวรสั “Ebola” ในแอฟริกา องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุจาํนวนผูต้ดิเชื�อไวรสั “Ebola” 
ตั �งแต่ ม.ีค. 2014 - 26 ก.ย. 2014 รวมผูป้ว่ย 6,574 ราย เสยีชวีติ 3,091 ราย (47.01%)  

� ภูมภิาคแอฟรกิาตะวนัตก  
� ประเทศกนีิพบผูป้ว่ย 1,074 ราย เสยีชวีติ 648 ราย  
� ประเทศไลบเีรยีพบผูป้ว่ย 3,458 ราย เสยีชวีติ 1,830 ราย  
� ประเทศไนจเีรยีพบผูป้ว่ย 20 ราย เสยีชวีติ 8 ราย  
� ประเทศเซยีรร์าลโีอนพบผูป้ว่ย 2,021 ราย เสยีชวีติ 605 ราย  
� ประเทศเซเนกลัพบผูป้ว่ย 1 ราย ยงัไม่มผีูเ้สยีชวีติ  

� ภูมภิาคแอฟรกิากลาง มรีายงานประเทศสาธารณรฐัคองโกพบผูป้ว่ย 72 ราย เสยีชวีติ 48 ราย 
� WHO เตอืนผูต้ดิเชื�ออโีบลาในแอฟรกิาอาจเพิ5มเป็น 3 เท่าในไมก่ี5สปัดาหข์า้งหน้า ผลการศกึษาเกี5ยวกบัอโีบลาของ

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ที5เผยแพร่ผ่านวารสารการแพทยนิ์วองิแลนด ์ระบุว่าหากยงัไมม่มีาตรการการควบคุม
ที5ดขี ึ�นในการหยุดยั �งการแพร่ระบาดของเชื�อไวรสัอโีบลาภายในวนัที5 2 พ.ย. นี�จาํนวนผูต้ดิเชื�อเฉพาะในกนีิ ไลบเีรยี 
และเซยีรร์าลโีอน จะเพิ5มขึ�นเป็น 3 เท่าจากหลกัรอ้ยเป็นหลกัพนัต่อสปัดาหท์ะลุ 20,000 ราย ซึ5งจะหมายถงึจาํนวน
ผูเ้สยีชวีติที5จะเพิ5มมากขึ�นอย่างกา้วกระโดด โดยอตัราการเสยีชวีติของผูต้ดิเชื�ออโีบลาจะอยู่ที5 71 เปอรเ์ซนต ์

� สหรฐัพบผูต้ดิเชื�ออโีบลาคนแรกในประเทศ ศนูยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐั (CDC) แถลง สหรฐัสามารถที5จะ
ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื�อมรณะอโีบลาไม่ใหก้ระจายทั 5วประเทศได ้หลงัล่าสดุพบผูต้ดิเชื�อในประเทศรายแรก 
ซึ5งปจัจุบนัอยูใ่นระหว่างการนําตวัเขา้รบัการรกัษาที5โรงพยาบาลในรฐัเทกซสั 

� ผูป้ว่ยดงักล่าวเป็นชายและไม่ไดเ้ป็นเจา้หน้าที5ทางการแพทย ์พบว่ามปีระวตัเิดนิทางเขา้มาในรฐัเทก็ซสั
หลงัเดนิทางไปไลบเีรยี นบัเป็นผูป้ว่ยคนแรกที5ถูกพบว่าตดิเชื�อหลงัอยู่ภายในประเทศ 

� WHO คาดวคัซนีอโีบลาสามารถใชไ้ดต้น้ปี 2015 องคก์ารอนามยัโลกแถลงวคัซนีป้องกนัการตดิเชื�ออโีบลา พรอ้ม
ที5จะถูกใชใ้นประเทศแอฟรกิาในช่วงตน้ปีหน้า จากการผลติวคัซนีของบรษิทั "แก๊คโซสมธิไคน์" ขององักฤษ และ
บรษิทั "นิวลงิค ์เจเนตกิส"์ ซึ5งขณะนี�กาํลงัร่วมกนัผลติวคัซนีดงักล่าว โดยหากวคัซนีมคีวามปลอดภยั คาดว่าจะ
ผลติวคัซนีได ้1 หมื5นโดส็ และสามารถใชว้คัซนีทดลองนี�กบัประเทศที5ประสบวกิฤตอโีบลาไดใ้นช่วงตน้ปี 2015 

VOLUME 6  ISSUE 127  3 OCT 2014    PAGE 1/2 

สรุปความเคลื"อนไหวดา้นสุขภาพคนและสตัวเ์ศรษฐกจิ  

(15  SEP – 2 OCT 14) 

Human 

From ; www.acfs.go.th, www.boe.moph.go.th, www.dld.go.th, www.cueid.org, www.oie.int 

ผูจ้ดัทาํ : สาํนกัเทคนิคและวชิาการสตัวบ์ก/เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์AHTSO@truemail.co.th 



� ‘ศริริาช’ เผยความสาํเรจ็ผลติ “แอนตี�บอดี�รกัษาอโีบลา” คณะแพทยศ์ริริาชฯ แถลงการคนิคน้แอนตบิอดรีกัษาโรค
ไขเ้ลอืดออกอโีบลาครั �งแรกในไทยและของโลก เป็นผลสาํเรจ็ระดบัหอ้งทดลอง-ยื5นจดสทิธบิตัรแลว้ พรอ้มพฒันา
ต่อสาํหรบัการทดลองในสตัว ์

� ศ.เกยีรตคุิณ ดร.วนัเพญ็ ชยัคาํภา หวัหน้าทมีผูผ้ลติแอนตบิอดรีกัษาโรคไขเ้ลอืดออกอโีบลา กล่าวว่า 
สาํหรบัแอนตบิอด ีคอื โปรตนีชนิดหนึ5งที5สรา้งจากระบบภมูคุิม้กนัตา้นทานโรคของมนุษย ์ซึ5งจะถูกผลติ
ขึ�นหลงัจากที5ไดร้บัเชื�อ หรอืสิ5งแปลกปลอมชนิดใดที5เขา้มาในร่างกาย โดยเราสามารถใหแ้อนตบิอดี
จาํเพาะต่อเชื�อนั �นที5พรอ้มใชเ้ตรยีมไวแ้ก่ผูป้ว่ยทนัท ีเพื5อไปสูก้บัเชื�อโรคหรอืสารพษิโดยตรง 

o รสัเซียส่งเจา้หน้าทีVตรวจรบัรองโรงงานแปรรปูทั Lงไก่และหมูของไทย นายสตัวแพทยท์ฤษด ี  ชาวสวนเจรญิ อธบิดกีรม
ปศุสตัว ์เปิดเผยว่า จากการที5รฐับาลไทย ไดเ้ดนิทางไปหารอืกบัหน่วยงานปศุสตัวข์องรสัเซยี เมื5อวนัที5 15 ก.ย. 2014 ที5ผ่าน
มานั �น ทางฝา่ยรสัเซยี FSVSPS ไดส้ง่คณะเจา้หน้าที5ซึ5งประกอบดว้ย Dr.Bykov Gennady และคณะ เดนิทางมาตรวจ
ประเมนิโรงงานปศุสตัวแ์ละประมงของประเทศไทย ช่วงระหว่างวนัที5 30 ก.ย. - 11 ต.ค. 2014 

� โดยผลการตรวจหากผ่านการตรวจรบัรองจากทางเจา้หน้าที5รสัเซยี จะสามารถทาํใหภ้าคปศุสตัวไ์ทยสง่เนื�อไก่ไป
รสัเซยีได ้2,000-2,500 ตนัต่อเดอืน และเนื�อสกุรสง่ไปได ้4,000-5,000 ตนัต่อเดอืน 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (15/09/14) ลาว พบการตดิเชื�อ H5N6 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 200 ตวั ตาย 2 ตวั (1.00%)  
� (20/09/14) เวยีดนาม พบการตดิเชื�อ H5N6 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 3,000 ตวั ตาย 900 ตวั (30.00%) 
� (25/09/14) เกาหลใีต ้พบการตดิเชื�อ H5N8 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 21,000 ตวั ตาย 1,200 ตวั (5.71%) 
� (30/09/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 2,745 ตวั ตาย 326 ตวั (11.88%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (20-26/09/2014)  
� 1)พบไก่พื�นเมอืงตายผดิปกตทิี5 จ.หนองบวัลาํภู 2)พบไก่เนื�อและเป็ดเนื�อตายผดิปกตทิี5 จ.สงขลา 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีVสาํคญั (Disease Information; report date) 
� (15-30/9/14) พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุร ที5รสัเซยี โปแลนด ์ลตัเวยีและเอสโทเนีย 
� (15/09/14) รสัเซยี พบการตดิเชื�อ FMD type A ในสกุร มสีกุรตดิเชื�อ 108 ตวั 
� (23/09/14) จนี พบการตดิเชื�อ FMD type A ในสกุร มสีกุรตดิเชื�อ 33 ตวั ปว่ย 3 ตวั (9.09%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีVสาํคญั (29/08-4/09/2014) 
� 1)รายงานโรค FMD type O ในโคนมที5 อ.บา้นโปง่ จ.ราชบุร ี2)รายงานโรค FMD type O ในโคนมที5 อ.

กาํแพงแสน จ.นครปฐม 3)รายงานโรค FMD type O ในโคเนื�อที5 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี4)รายงานโรค FMD 
รอ typing ในโคนม อ.บางแพ จ.ราชบุร ี5)รายงานโรค FMD รอ typing ในโคเนื�อ อ.เมอืง จ.กาญจนบุร ี

� 1)รายงานโรค PRRS (US strain) และ Classical Swine Fever ที5 อ.ลานกระบอื จ.กาํแพงเพชร 2)รายงานโรค 
Classical Swine Fever ที5 อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

o ภเูขาไฟออนตาเกะ"ระเบิดครา่ชีวิตเพิVมเป็น 36 ราย” ยอดผูเ้สยีชวีติล่าสดุจากเหตุภูเขาไฟออนตาเกะระเบดิเพิ5มเป็น 36 
คนแลว้ หลงัพบผูเ้สยีชวีติอกี 5 คน บรเิวณใกลก้บัปากปล่องภูเขาไฟที5ความสงู 3,067 กโิลเมตร ที5ถูกปกคลุมไปดว้ยฝุน่
ควนั ขณะที5เจา้หน้าที5กูภ้ยัตอ้งยตุกิารช่วยเหลอืชั 5วคราว เนื5องจากแกส็พษิไดก้ระจายทั 5วพื�นที5  

o ผลศึกษาพบสตัวป่์าลดฮวบในไม่กีVปี ทมีศกึษาจากองคก์รกองทุนสตัวป์า่โลกแถลงผลศกึษาการลดลงของประชากรสตัว์
ปา่ทั 5วโลกระหว่างปี 1970-2010 ว่ามสีาเหตุหลกัมาจากมนุษยท์ี5ทาํลายธรรมชาต ิสง่ผลใหส้ตัวป์า่ลดลงรอ้ยละ 52 

o ฟินแลนดว์างแผนลดความรอ้นในบา้นด้วยนํLาใต้ดิน กรุงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงฟินแลนดว์างแผนสรา้งพื�นที5ใตพ้ื�นดนิ 100 
หลากลางเมอืงไวเ้กบ็นํ�าจากทะเลสาบ 9 ลา้นแกลลอน เพื5อระบายความรอ้นใหก้บัอาคาร โดยหลกัการทาํงานคอื หลงัจาก
นํ�าที5ผ่านระบบในช่วงกลางวนั นํ�าในยามคํ5าคนืจะถูกทาํใหเ้ยน็ดว้ยเครื5องเปลี5ยนถ่ายความรอ้นเพื5อรอใชง้านในรอบต่อไป  
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