
Health Watch : Human/Poultry/Swine 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานตั �งแต่ 1 ม.ค. - 18 ต.ค. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 13 ราย เสยีชวีติ 6 

ราย ในรอบ 2 สปัดาหท์ี6ผ่านมาไม่มรีายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ6มเตมิ 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9 ในรอบ 2 สปัดาหท์ี6ผ่านมาไมม่รีายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ6มเตมิ  
o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 

� สรปุข้อมูลศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคของยุโรป (ECDC) สรุปตั �งแต่ เม.ย. 2012 - 18 ต.ค. 2014 ยอดผูต้ดิ
เชื�อรวม 897 ราย เสยีชวีติ 357 ราย (39.80%) พบใน 22 ประเทศ โดยมปีระเทศออสเตรยีเป็นประเทศล่าสดุที6พบ 

o สถานการณ์การระบาดของไวรสั “Ebola” ในแอฟริกา องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุจาํนวนผูต้ดิเชื�อไวรสั “Ebola” 
ตั �งแต่ ม.ีค. 2014 - 18 ต.ค. 2014 รวมผูป้ว่ย 9,066 ราย เสยีชวีติ 4,542 ราย (50.10%) 

� ภูมภิาคแอฟรกิาตะวนัตก  
� ประเทศกนีิพบผูป้ว่ย 1,472 ราย เสยีชวีติ 843 ราย  
� ประเทศไลบเีรยีพบผูป้ว่ย 4,249 ราย เสยีชวีติ 2,458 ราย  
� ประเทศเซยีรร์าลโีอนพบผูป้ว่ย 3,252 ราย เสยีชวีติ 1,183 ราย  
� ประเทศไนจเีรยีพบผูป้ว่ย 20 ราย เสยีชวีติ 8 ราย  
� ประเทศเซเนกลัพบผูป้ว่ย 1 ราย ยงัไม่มผีูเ้สยีชวีติ  

� ภูมภิาคแอฟรกิากลาง ประเทศสาธารณรฐัคองโกพบผูป้ว่ย 68 ราย เสยีชวีติ 49 ราย 
� ภูมภิาคอเมรกิาเหนือ ประเทศสหรฐัอเมรกิาพบผูป้ว่ย 3 ราย เสยีชวีติ 1 ราย 
� ภูมภิาคยุโรป ประเทศสเปนพบผูป้ว่ย 1 ราย ยงัไม่มผีูเ้สยีชวีติ 
� สหรฐักงัวลอโิบลาระบาดในประเทศ หลงัจากมเีจา้หน้าที6การแพทย ์2 รายตดิเชื�ออโิบลาจากนายดนัแคนซึ6ง

เดนิทางมาจากไลบเีรยีและมาเสยีชวีติที6รฐัเทกซสั พบว่าเจา้หน้าที6การแพทยท์ี6ตดิเชื�อรายที6 2 นี�ไดโ้ดยสาร
เครื6องบนิระหว่างที6มไีข ้ทาํใหเ้จา้หน้าที6ตอ้งตรวจสอบและเฝ้าตดิตามผูโ้ดยสาร 135 คนบนเครื6องบนิทั �งหมด 

� 'อนามยัโลก'เตอืนชาตเิอเชยี เร่งเสรมิการป้องกนัเพื6อรบัมอื 'อโีบลา' มารก์าเรต็ ชาน ผูอ้าํนวยการ “WHO” ระบุถา้
อโีบลาเขา้มาสูภ่มูภิาคเอเชยีนี�จรงิๆ จะสง่ผลเสยีหายต่อเนื6องอย่างใหญ่โตมโหฬาร เนื6องจากเป็นศนูยก์ลางการ
ขนสง่ขนาดใหญ่ อกีทั �งพลเมอืงยงัยากจนและการสาธาณสขุบางประเทศยงัไม่พฒันา 

o ยูกนัดาพบการระบาดไวรสัมรณะ “มารเ์บิรก์” ตายแล้ว 1 ราย รฐับาลยกูนัดายนืยนัพบผูเ้สยีชวีติแลว้อย่างน้อย 1 ราย 
ขณะที6ยอดผูต้อ้งสงสยัว่าตดิเชื�อมทีั �งสิ�นกว่า 80 คน และยํ�าชดัยงั “ไม่มหีนทางรกัษา” โดยกระทรวงสาธารณสขุรายงาน
ยกูนัดากาํลงัเผชญิกบั “หายนะครั �งใหญ่ทางดา้นสาธารณสขุ” หลงัพบการระบาดของเชื�อไวรสัมรณะ “มารเ์บริก์” ซึ6งมี
ลกัษณะทางพนัธุกรรมใกลเ้คยีงกบัเชื�อไวรสัอโีบลาที6กาํลงัแพร่ระบาดอยู่ในภมูภิาคแอฟรกิาตะวนัตกเวลานี� 

� ทั �งนี� เชื�อไวรสัมารเ์บริก์ถูกคน้พบครั �งแรกในโลกเมื6อปี ค.ศ. 1967 ที6เมอืงมารเ์บริก์ (Marburg) ในประเทศเยอรมนี 
ก่อนจะมกีารแพร่ระบาดไปยงันครแฟรงคเ์ฟิรต์ รวมถงึที6กรุงเบลเกรด เมอืงหลวงของยโูกสลาเวยีในเวลานั �น โดย
ไวรสัมารเ์บริก์ตดิต่อคนสูค่นผ่านทาง “สารคดัหลั 6ง” และเมื6อตดิเชื�อจะมอีตัราการเสยีชวีติของผูต้ดิเชื�อสงูถงึ “88%” 

o สืบต้นตอ “เอดส”์ ระบาดมาจากคองโกนานกว่า 100 ปี ผลศกึษาพนัธุกรรมเชื�อ HIV พบไวรสัก่อโรคเอดสม์ตีน้ตอการ
ระบาดมาจากคองโคในชว่งครสิตวรรษที6 1920 โดยการขนสง่ทางรถไฟและการคา้ประเวณีเป็นเหตุใหเ้ชื�อโรคกระจายไปทั 6ว
ทวปีแอฟรกิาและระบาดไปทั 6วโลกในที6สดุ โดยมผีูต้ดิเชื�อไปกว่า 75 ลา้นคน และในจาํนวนั �นเสยีชวีติไปแลว้ 36 ลา้นคน    

o แนวโน้มอตุสาหกรรมสตัวปี์กโลก คาดการณ์ราคาจะขึPนในครึQงปีหลงั 2557 นีP  แนวโน้มอุตสาหกรรมสตัวปี์กของโลก
ยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื6อง ถงึแมว้่ารสัเซยีจะหา้มนําเขา้สนิคา้เกษตรจากสหรฐัและสหภาพยุโรป ขณะที6การแขง่ขนั
ทางดา้นราคาเนื�อสตัว ์(เช่น เนื�อววั เนื�อสกุร) จะเพิ6มขึ�นและปรมิาณความตอ้งการบรโิภคเนื�อไก่ทั 6วโลกยงัคงอยูใ่นระดบัที6สงู 

VOLUME 6  ISSUE 128  20 OCT 2014    PAGE 1/2 

สรุปความเคลื!อนไหวดา้นสุขภาพคนและสตัวเ์ศรษฐกจิ  

(3 - 19 OCT 14) 

Human 

Livestock 

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 



� สหรฐัอเมรกิา : ราคาสตัวปี์กยงัคงสงูขึ�นอย่างต่อเนื6องในไตรมาสที6 2 ของปี 2557 และคาดว่าปรมิาณการผลติของ
อุตสาหกรรมเนื�อไก่จะเพิ6มขึ�นอกี 3% ในปี 2558 

� บราซลิ : การสง่ออกในปจัจบุนัมแีนวโน้มที6ด ีแมว้่าตลาดสตัวปี์กภายในประเทศจะไดร้บัผลกระทบจากความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคภายในประเทศที6ลดลง เนื6องจากอาํนาจการใชจ้่ายของผูบ้รโิภคที6มอีย่างจาํกดั 

� สหภาพยโุรป : แนวโน้มการซื�อขายของตลาดเนื�อไก่คาดว่าจะยงัอยู่ในระดบัที6สงู เนื6องจากความตอ้งการในการ
บรโิภคสงูแต่ปรมิาณผลติยงัมจีาํนวนจาํกดั 

� จนี : ตลาดสตัวปี์กยงัคงมคีวามกงัวลเกี6ยวกบัปญัหาการแพร่ระบาดไขห้วดันก รวมทั �งอุตสาหกรรมสตัวปี์กทั 6ว
ประเทศกาํลงัลดปรมิาณการผลติ มผีลใหร้าคาสตัวปี์กมแีนวโน้มว่าราคาจะสงูขึ�น 

� เอเชยี : แนวโน้มอุตสาหกรรมสตัวปี์กของญี6ปุน่สาํหรบัครึ6งปีหลงัคาดว่าจะยงัมกีารเตบิโตของภาคธุรกจิ ในขณะที6
อุตสาหกรรมการผลติสตัวปี์กในอนิเดยียงัไมฟื่�นตวัเตม็ที6 

� ไทย : จะไดป้ระโยชน์จากความตอ้งการบรโิภคของญี6ปุน่ที6เพิ6มสงูขึ�น  
o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  

� (3/10/14) สวเีดน พบการตดิเชื�อ ND ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 14,000 ตวั ปว่ย 14,000 ตวั (100.00%)  
� (7/10/14) แอฟรกิาใต ้พบการตดิเชื�อ H7N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 58 ตวั ปว่ย 2 ตวั (3.45%) 
� (10/10/14) เยอรมนั พบการตดิเชื�อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 1,732 ตวั ปว่ย 1 ตวั (0.06%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (4-10/10/2014)  
� 1)พบไก่เนื�อตายผดิปกตทิี6 จ.กาํแพงเพชร 2)พบเป็ดเนื�อตายผดิปกตทิี6 จ.นครพนม 

o รสัเซียรบัรองฟารม์สุกรและโรงงานแปรรปูผา่นมาตรฐาน จากกรณี ดร.เกนเนด ีบายคอฟ หวัหน้าผูแ้ทนกรมสตัว
แพทยแ์ละสขุอนามยัพชืรสัเซยี (FSVPS) พรอ้มคณะ เดนิทางมาตรวจกระบวนการผลติสนิคา้ปศุสตัวแ์ละประมงของไทย 
ระหว่าง 29 ก.ย.-10 ต.ค.ที6ผ่านมา ตามคาํเชญิของกรมปศุสตัว ์เพื6อตรวจสอบกระบวนการผลติ มคีวามสะอาดปลอดภยั ถูก
สขุอนามยั เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบักฎหมายปลอดภยัดา้นอาหารของรสัเซยีหรอืไม ่

� น.สพ.สรวศิ ธานีโต รองอธบิดกีรมปศุสตัว ์เผยถงึผลการตรวจของคณะตวัแทน FSVPS ว่า เป็นที6น่ายนิด ีขณะนี�
ทางการรสัเซยีใหก้ารยอมรบัในมาตรฐานการผลติของไทย พรอ้มใหไ้ทยนําเขา้สนิคา้ปศุสตัวไ์ปยงัรสัเซยีไดแ้ลว้ 
เพราะสามารถควบคุมมาตรฐานไดท้ั �งระบบ ทั �งการเลี�ยงในระดบัฟารม์ โรงงานผลติอาหารสตัว ์และโรงงานแปรรปู 

� และถอืเป็นครั �งแรกของวงการปศุสตัวไ์ทย ที6สามารถสง่ออกสกุรไปยงัยโุรปได ้โดยไม่เพยีงจะสามารถสง่ออกไป
รสัเซยีไดเ้ท่านั �น ยงัสามารถสง่ไปประเทศเบลารุส และคาซคัสถาน ซึ6งอยู่ในเครอื custom union ไดด้ว้ย จะทาํให้
สนิคา้ปศุสตัวข์องไทยเปิดตลาดไดม้ากขึ�น เพราะทั �ง 3 ประเทศนี�มปีระชากรรวมกนัมากถงึ 200 ลา้นคน 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีQสาํคญั (Disease Information; report date) 
� (3-17/10/14) พบการตดิเชื�อ African Swine Fever(ASF) ในสกุรที6รสัเซยี โปแลนด ์ยเูครน ลทิวัเนียและเอสโทเนีย 
� (15/10/14) จนี พบการตดิเชื�อ FMD type A ในสกุร มสีกุรตดิเชื�อ 98 ตวั ปว่ย 34 ตวั (34.69%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีQสาํคญั (4-10/10/2014) 
� รายงาน FMD กาํลงัรอผลแยก type ที6 1)อ.มวกเหลก็และอ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี2)อ.ชยับาดาลและอ.ท่าหลวง 

จ.ลพบุร ี3)อ.ท่าม่วงและอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี4)อ.เมอืงและอ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 5)อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์  
� รายงานโรค PRRS (US strain) และ Classical Swine Fever ที6 อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก  

o พายุไซโคลนถลม่อินเดียตายกว่า 24 ศพ พายุไซโคลน ′ฮุดฮดุ′ เขา้ถล่มอนิเดยี บรเิวณรฐัอานธรประเทศและรฐัโอรสิสา 
สง่ผลใหป้ระชาชนไดร้บัผลกระทบมากกว่า 400,000 คน และเบื�องตน้มรีายงานผูเ้สยีชวีติแลว้อย่างน้อย 24 ราย 

o หิมะถล่มทีQเนปาลตายแล้วอยา่งน้อย 40 ศพ ยอดผูเ้สยีชวีติจากเหตุพายหุมิะถล่มในเนปาลเพิ6มขึ�นเป็น 43 ศพ บาดเจบ็
175 ราย และสญูหายอกีกว่า 40 ราย โดยเหตุที6เกดินี�เป็นชว่งฤดทู่องเที6ยวของเนปาล ซึ6งไม่ใชช่ว่งเวลาที6มกัจะเกดิพายุหมิะ 
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