
Health Watch : Human/Poultry/Swine 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงานตั �งแต่ 1 ม.ค. - 24 ต.ค. 2014 พบผูต้ดิเชื�อ H5N1 จาํนวน 13 ราย เสยีชวีติ 6 

ราย ในรอบ 2 สปัดาหท์ี5ผ่านมาไม่มรีายงานผูต้ดิเชื�อและเสยีชวีติเพิ5มเตมิ 
o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9 ในรอบ 2 สปัดาหท์ี5ผ่านมา ศนูยป้์องกนัดา้นสขุภาพของฮ่องกง รายงานประเทศ

จนีพบผูต้ดิเชื�อ H7N9 เพิ5ม 3 ราย รวมยอดผูต้ดิเชื�อตั �งแต่ ม.ีค. 2013 – 3 พ.ย. 2014 อยู่ที5 456 ราย  
o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 

� สรปุข้อมูลศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคของยุโรป (ECDC) สรุปตั �งแต่ เม.ย. 2012 - 30 ต.ค. 2014 ยอดผูต้ดิ
เชื�อรวม 925 ราย เสยีชวีติ 370 ราย (40.00%) พบใน 23 ประเทศ  

o สถานการณ์การระบาดของไวรสั “Ebola” ในแอฟริกา องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุจาํนวนผูต้ดิเชื�อไวรสั “Ebola” 
ตั �งแต่ ม.ีค. 2014 - 27 ต.ค. 2014 รวมผูป้ว่ย 13,769 ราย เสยีชวีติ 4,969 ราย (36.09%) 

� ภูมภิาคแอฟรกิาตะวนัตก  
� ประเทศกนีิพบผูป้ว่ย 1,906 ราย เสยีชวีติ 997 ราย  
� ประเทศไลบเีรยีพบผูป้ว่ย 6,535 ราย เสยีชวีติ 2,413 ราย  
� ประเทศเซยีรร์าลโีอนพบผูป้ว่ย 5,235 ราย เสยีชวีติ 1,500 ราย  
� ประเทศไนจเีรยีพบผูป้ว่ย 20 ราย เสยีชวีติ 8 ราย  
� ประเทศเซเนกลัพบผูป้ว่ย 1 ราย ยงัไม่มผีูเ้สยีชวีติ 
� ประเทศมาลพีบผูป้ว่ย 1 ราย เสยีชวีติ 1 ราย  

� ภูมภิาคแอฟรกิากลาง ประเทศสาธารณรฐัคองโกพบผูป้ว่ย 66 ราย เสยีชวีติ 49 ราย 
� ภูมภิาคอเมรกิาเหนือ ประเทศสหรฐัอเมรกิาพบผูป้ว่ย 4 ราย เสยีชวีติ 1 ราย 
� ภูมภิาคยุโรป ประเทศสเปนพบผูป้ว่ย 1 ราย ยงัไม่มผีูเ้สยีชวีติ 
� รฐับาลมาลยีอมรบัมผีูเ้สยีชวีติจากเชื�ออโีบลา รฐับาลมาลแีถลงยอมรบัว่า พบผูป้ว่ยอโีบลาในประเทศแลว้ โดยเป็น

เดก็ทารกอายุ Q ขวบที5เดนิทางขา้มแดนกลบัมาจากกนีิ และไดเ้สยีชวีติลงในสถานกกัตวัในประเทศมาล ี
� “เซเนกลั-ไนจเีรยี” พน้เขตตดิโรคอโีบลา เมื5อวนัที5 24 ต.ค. 2014 WHO ไดป้ระกาศใหป้ระเทศเซเนกลัและไนจเีรยี 

เป็นประเทศที5พน้จากการเฝ้าระวงัโรคอโีบลา เนื5องจากไม่พบผูป้ว่ยรายใหม่เพิ5มในรอบ 6 สปัดาหท์ี5ผ่านมา 
� สหรฐัเตรยีมการรบัมอืการระบาดของไขห้วดัและเชื�ออโีบลา สหรฐัเตรยีมเผชญิกบัการแพร่ระบาดโรคครั �งใหมห่ลงั

หลายสปัดาหก่์อนตอ้งประสบกบัความหวาดกลวัของเชื�ออโีบลา โดยสิ�นเดอืนตุลาคมนี�สหรฐัจะเผชญิกบัการเริ5มตน้
ของฤดไูขห้วดั แต่ปีนี�อาจแตกต่างกว่าปีก่อนเนื5องดว้ยทั �งปจัจยัการระบาดของเชื�ออโีบลาในแอฟรกิาตะวนัตกที5
แพร่ระบาดเขา้มาในสหรฐัและการระบาดของเชื�อเอนเตอโรไวรสั D68 ซึ5งทั �ง 2 โรคจะมอีาการเบื�องตน้คลา้ยกนั 

o ไวรสั “มารเ์บิรก์” ทีMยูกนัดายงัไม่มีรายงานเพิMมเติม จากรายงานของรฐับาลยกูนัดายนืยนัพบผูเ้สยีชวีติจากไวรสั “มาร์
เบริก์” จาํนวน 1 ราย เมื5อวนัที5 5 ต.ค. แลว้นั �น พบว่าจนถงึปจัจบุนั (17 ต.ค.) ยงัไม่มรีายงานผูต้ดิเชื�อหรอืเสยีชวีติเพิ5มเตมิ  

� ทั �งนี� ผูต้ดิเชื�อไวรสัมารเ์บริก์ จะมอีาการไขส้งู ปวดหวั เจบ็ทอ้ง ทอ้งเสยี อาเจยีน และมอีตัราการเสยีชวีติสงูหลงั
การตดิเชื�อ โดยล่าสดุที5เคยพบการระบาดพบที5ยกูนัดาในปี 2012 มผีูต้ดิเชื�อ 20 รายและเสยีชวีติ 9 ราย    

o ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ส่งผลเศรษฐกิจเอเชียทรดุตวั 
� จนี : ตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศจนีหรอื GDP ของจนีในช่วงไตรมาสที5 3 ของปีตั �งแต่เดอืน 

กรกฎาคม - กนัยายนนั �นขยายตวัรอ้ยละ 7.3 ถอืว่าน้อยกว่าเมื5อเทยีบกบัในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2552 และ
นบัว่าปีนี�ขยายตวัในอตัราที5ชะลอตวัมากที5สดุในรอบ 5 ปี ซึ5งเป็นสญัญาณบ่งชี�ไดว้่าเศรษฐกจิของจนีซึ5งมขีนาด
ใหญ่อนัดบั 2 ของโลกกาํลงัชะลอความแรงลง เป็นผลมาจากเศรษฐกจิของโลกที5อ่อนตวัลง 
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� อนิโดนีเซยี : ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ของอนิโดนีเซยี มกีารขยายตวัเพยีง 5.01% ในไตรมาสที5 3 
หากเปรยีบเทยีบจากชว่งเวลาเดยีวกนัของปี 2013 ถอืว่าเป็นการขยายตวัตํ5าที5สดุในรอบ 5 ปีของอนิโดนีเซยี 

� โดยประเทศจนี-สนิคา้การเกษตรเกี5ยวขอ้งกบัการขายปลกีภายในประเทศ สว่นในอนิโดนีเซยี-สนิคา้การเกษตร
เกี5ยวขอ้งกบัการสง่ออก ดงันั �นหากเศรษฐกจิชะลอตวัจะสง่ผลต่อสนิคา้การเกษตรภายในประเทศทั �ง 2 ได ้

o สินค้าเนืZอไก่แปรรปูเป็นสินค้าส่งออกอนัดบั 1 ของไทยช่วง 8 เดือนแรก มลูค่าสง่ออกอาหาร 8 เดอืนแรกของปีนี�ของ
ไทย มมีลูค่ารวม 695,583 ลา้นบาท เพิ5มขึ�น 15% เมื5อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีที5ผ่านมา โดยการสง่ออก 8 เดอืนแรกของ
ปีนี� สนิคา้ในกลุ่มเนื�อไก่แปรรปู เป็นสนิคา้สง่ออกอนัดบั 1 มมีลูค่าสง่ออกสงูถงึ 50,j89 ลา้นบาท เนื5องจากญี5ปุน่ มาเลเซยี 
สงิคโปร ์เวยีดนาม ฮ่องกง เกาหลใีต ้แอฟรกิาใต ้และสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์กลบัมานําเขา้ไก่สดจากไทย 

o กรมปศสุตัวอ์อกประกาศกาํหนดให้โรงฆ่าต้องจ้างพนักงานตรวจโรคประจาํ น.สพ.อยุทธ ์หรนิทรานนท ์รองอธบิดี
กรมปศุสตัวแ์ถลงว่าเพื5อสรา้งความมั 5นใจใหก้บัผูบ้รโิภค กรมปศสุตัวจ์ะประกาศใหโ้รงฆา่สตัวท์ั 5วประเทศ ตอ้งจดัใหม้ี
พนกังานตรวจโรคสตัวป์ระจาํ โดยจะตอ้งปฏบิตัใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน วนัที5 31 ธ.ค. 2014 นี� หากไม่ดาํเนินการจะพกั
ใบอนุญาต ยงัทาํซํ�าจะเพกิถอนใน 1 ปี โดยผูว้่าราชการจงัหวดันั �นๆ   

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (24/10/14) จนี พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กปว่ย 18 ตวั ในมณฑล Guangxi, Guizhou, Yunnan, 

Hunan, Tibet, Qinghai และ Guangdong 
� (24/10/14) จนี พบการตดิเชื�อ H5N3 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กปว่ย 1 ตวั 
� (24/10/14) จนี พบการตดิเชื�อ H5N8 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กปว่ย 2 ตวั 
� (24/10/14) จนี พบการตดิเชื�อ H5N6 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 1,421 ตวั ปว่ย 28 ตวั (1.97%) 
� (24/10/14) จนี พบการตดิเชื�อ H5N2 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 6,254 ตวั ปว่ย 12 ตวั (0.19%) 
� (6/11/14) เยอรมนั พบการตดิเชื�อ H5N8 ในสตัวปี์ก มสีตัวปี์กสงสยัตดิเชื�อ 30,939 ตวั ปว่ย 5,000 ตวั (16.16%) 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (25-31/10/2014)  
� 1)พบไก่พื�นเมอืงตายผดิปกตทิี5 จ.สกลนคร 2)พบไก่พื�นเมอืงและเป็ดเนื�อตายผดิปกตทิี5 จ.มหาสารคาม 3)พบไก่ไข่

ตายผดิปกตทิี5 จ.เลย 4)พบไก่พื�นเมอืงตายผดิปกตทิี5 จ.พษิณุโลก 5)พบไก่เนื�อตายผดิปกตทิี5 จ.กาํแพงเพชร 
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีMสาํคญั (Disease Information; report date) 

� (20-28/10/14) พบการตดิเชื�อ African Swine Fever (ASF) ในสกุรที5โปแลนด ์ยเูครน ลตัเวยี ลทิวัเนียและ
เอสโทเนีย 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีMสาํคญั (25-31/10/2014) 
� รายงาน FMD type O ในโคที5 1) อ.ท่าม่วงและอ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุร ี2) อ.ชยับาดาล จ.ลพบรุ ี
� รายงาน FMD type A ในโคที5 1)อ.เมอืง จ.นครปฐม 2)อ.เวยีงปา่เป้า จ.เชยีงราย 3)อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี4)อ.ปาก

ท่อ จ.ราชบุร ี5)อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี
o กรงุมาดริดเกบ็ค่าบริการจอดรถตามการปลอ่ยมลพิษของพาหนะ กรุงมาดรดิ ประเทศสเปนนบัเป็นหนึ5งในเมอืงที5มี

มลพษิมากที5สดุในสหภาพยโุรป ทางการจงึไดอ้อกมาตรการมาเพื5อต่อสูก้บัที5มาของมลภาวะ ดว้ยลานจอดรถที5เกบ็ค่าบรกิาร
ตามมลพษิของรถที5ปล่อย โดยรถยนตท์ี5เป็นเครื5องดเีซลหรอืรุ่นอื5นที5ปล่อยมลพษิในระดบัที5มากนั �น ตอ้งจ่ายค่าบรกิาร
มากกว่ารถที5เป็นมติรกบัสิ5งแวดลอ้ม โดยเฉพาะเครื5องยนตด์เีซลที5ผลติในปี 2001 ตอ้งจ่ายเพิ5มรอ้ยละ 20 ในขณะที5รถยนต์
ไฮบรดิจ่ายน้อยกว่านั �น สว่นรถยนตไ์ฟฟ้านั �นสามารถจอดไดฟ้ร ี   

o จีนออกแบบนวตักรรม-ตึกระฟ้าเปลีMยนมลพิษเป็นพลงังานเชืZอเพลิง โครงการ “Blue” ถูกออกแบบเพื5อเปลี5ยนอนุภาค
ที5ลอยอยู่ในอากาศใหเ้ป็นพลงังานสเีขยีว ดว้ยการจาํลองหอคอยระบายความรอ้นผลติไนโตรเจนและกาํมะถนั ซึ5งมาจากก๊าซ 
CO ที5เป็นมลพษิ ผลที5ไดค้อืถ่านหนินํ�าที5จะไดร้บัการเปลี5ยนเป็นมเีทนเหลว และทาํปฏกิริยิาต่อกลายเป็นเชื�อเพลงิต่อไป 
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