
Health Watch : Human/Poultry/Swine 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N1   
� องคก์ารอนามยัโลก (WHO) รายงาน 1 ม.ค. - 4 ธ.ค. 2014 พบผูต้ดิเชื&อ H5N1 จาํนวน 27 ราย เสยีชวีติ 13 ราย 

� อยีปิตพ์บ พบผูต้ดิเชื&อ H5N1 จาํนวน 12 ราย เสยีชวีติ 5 ราย 
� กมัพชูา พบผูต้ดิเชื&อ H5N1 จาํนวน 9 ราย เสยีชวีติ 4 ราย 
� เวยีดนาม พบผูต้ดิเชื&อ H5N1 จาํนวน 2 ราย เสยีชวีติ 2 ราย 
� อนิโดนีเซยี พบผูต้ดิเชื&อ H5N1 จาํนวน 2 ราย เสยีชวีติ 2 ราย 
� จนี พบผูต้ดิเชื&อ H5N1 จาํนวน 2 ราย ไม่พบผูเ้สยีชวีติ 

o สถานการณ์ไข้หวดันกสายพนัธุ ์H7N9  ตั &งแต่ ม.ีค. 2013 – 22 ธ.ค. 2014 ศนูยป้์องกนัดา้นสขุภาพของฮ่องกง (Centre 
for Health Protection) สรุปรวมยอดผูต้ดิเชื&ออยูท่ีJ 469 ราย โดยมรีายงานพบผูต้ดิเชื&อ H7N9 ในประเทศจนี เดอืนธนัวาคม 
2014 มจีาํนวน 7 ราย อยู่ในมณฑล Xinjiang Uyghur (4 ราย) Zhejiang (2 ราย) Jiangsu (1 ราย)  

o สถานการณ์ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus : MERS-CoV) 
� สรปุข้อมูลศนูยป้์องกนัและควบคมุโรคของยุโรป (ECDC) สรุปตั &งแต่ เม.ย. 2012 - 25 ธ.ค. 2014 มรีายงานผู้

ตดิเชื&อรวม 958 ราย เสยีชวีติ 389 ราย (40.61%) พบใน 23 ประเทศ  
o สถานการณ์การระบาดของไวรสั “Ebola” ในแอฟริกา องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ระบุจาํนวนผูต้ดิเชื&อไวรสั “Ebola” 

ตั &งแต่ ม.ีค. 2014 - 18 ธ.ค. 2014 รวมผูป้ว่ย 19,563 ราย เสยีชวีติ 7,637 ราย (39.04%) 
� ภูมภิาคแอฟรกิาตะวนัตก  

� ประเทศกนีิพบผูป้ว่ย 2,597 ราย เสยีชวีติ 1,607 ราย (ตั &งแต่ 14 ธ.ค. พบผูต้ดิเชื&อเพิJมขึ&น 181 ราย) 
� ประเทศไลบเีรยีพบผูป้ว่ย 7,862 ราย เสยีชวีติ 3,384 ราย (ตั &งแต่ 19 ธ.ค. พบผูต้ดิเชื&อเพิJมขึ&น 65 ราย) 
� เซยีรร์าลโีอนพบผูป้ว่ย 9,004 ราย เสยีชวีติ 2,582 ราย (ตั &งแต่ 14 ธ.ค. พบผูต้ดิเชื&อเพิJมขึ&น 648 ราย) 
� ประเทศไนจเีรยีพบผูป้ว่ย 20 ราย เสยีชวีติ 8 ราย (ตั &งแต่ 19 ต.ค. ไม่มรีายงานผูต้ดิเชื&อ) 
� ประเทศเซเนกลัพบผูป้ว่ย 1 ราย ยงัไม่มผีูเ้สยีชวีติ (ตั &งแต่ 17 ต.ค. ไม่มรีายงานผูต้ดิเชื&อ) 
� ประเทศมาลพีบผูป้ว่ย 8 ราย เสยีชวีติ 6 ราย (ตั &งแต่ 17 ต.ค. ไม่มรีายงานผูต้ดิเชื&อ)  

� ภูมภิาคแอฟรกิากลาง ประเทศสาธารณรฐัคองโกพบผูป้ว่ย 66 ราย เสยีชวีติ 49 ราย 
� ภูมภิาคอเมรกิาเหนือ ประเทศสหรฐัอเมรกิาพบผูป้ว่ย 4 ราย เสยีชวีติ 1 ราย 
� ภูมภิาคยุโรป ประเทศสเปนพบผูป้ว่ย 1 ราย ยงัไม่มผีูเ้สยีชวีติ 
� การระบาดอโีบลาฉุด 3 ชาตแิอฟรกิาขาดแคลนอาหาร องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิแถลงว่า 

มาตรการปิดกนัชายแดน การกกักนัโรคในกนีิ ไลบเีรยี และเซยีรร์าลโีอนทีJไวรสัอโีบลาแพร่ระบาดอย่างรุนแรง อาจ
สง่ผลใหป้ระชาชนถงึ 1 ลา้นคน ตอ้งอดอยากและขาดแคลนอาหาร 

o อียิปตพ์บผูเ้สียชีวิตจาก H5N1 เพิPมอีก 4 ราย เมืJอวนัทีJ 8 ธ.ค. สาธารณสขุของอยีปิตร์ายงานผูเ้สยีชวีติจากการตดิเชื&อ
ไขห้วดันก H5N1 ในช่วงตน้เดอืนธนัวาคมเพิJม 4 ราย ทาํใหย้อดผูเ้สยีชวีติจากตดิเชื&อ H5N1 ในอยีปิตเ์พิJมเป็น 14 รายแลว้ 

o สถานการณ์การระบาดของไข้หวดัใหญ่ในประเทศไทย สาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค รายงานตั &งแต่มกราคม - 16 
ธนัวาคม พบผูป้ว่ยโรคไขห้วดัใหญ่ 69,550 ราย เสยีชวีติ 77 ราย คดิเป็นอตัราปว่ยตายรอ้ยละ 0.11  

� โดยรอบสปัดาหท์ีJผ่านมาพบผูเ้สยีชวีติทีJนครรราชสมีา 6 ราย และหนองบวัลาํภู 3 ราย สรุปผูเ้สยีชวีติ 77 รายพบ
เชื&อไขห้วดัใหญ่ชนิดเอ (H1N1) 2009 ม ี70 ราย ไขห้วดัใหญ่ชนิดเอ (H3) 4 ราย และไขห้วดัใหญ่ชนิดบ ี3 ราย  

o รฐัคาดเศรษฐกิจด้านเกษตรปี 58 โตรอ้ยละ 2-3% นายอาํนวย ปะตเิส รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกจิการเกษตรปี 2558 ว่าสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) คาดว่าจะขยายตวัอยู่ในช่วงรอ้ยละ 
2-3 โดยสาขาการผลติทีJขยายตวัเพิJมขึ&น ไดแ้ก่ สาขาพชืขยายตวังรอ้ยละ 2.2-3.2 สาขาปศุสตัวข์ยายตวัรอ้ยละ 1.5-2.5 
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o ไทยส่งออกหมูไปรสัเซียครัง̂แรก นายปีตพิงศ ์พึJงบุญ ณ อยุธยา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อย
ขบวนรถคอนเทนเนอรบ์รรจุเนื&อหมสูดแช่แขง็จาํนวน 48,000 กโิลกรมั เพืJอสง่ออกไปยงัสหพนัธรฐัรสัเซยี หลงัจากทีJก่อน
หน้านี& กรมสตัวแพทยแ์ละสขุอนามยัพชืรสัเซยี สง่คณะผูแ้ทนมาตรวจสอบเมืJอเดอืนตุลาคมทีJผ่านมา แลว้ยอมรบัว่า สนิคา้
ปศุสตัวม์คีวามสะอาด ปลอดภยัตามมาตรฐานสากล ทาํใหไ้ทยสามารถสง่ออกเนื&อหม ูไปยงัรสัเซยี เบรารุส และคาซคัสถาน 

� การสง่ออกเนื&อหมคูรั &งนี& ถอืเป็นครั &งแรกในประวตัศิาสตร ์โดยรสัเซยีมคีวามตอ้งการนําเขา้เนื&อหม ูจากไทยไม่น้อย
กว่าเดอืนละ 5,000 ตนั หรอืปีละ 6 หมืJนตนั 

o อตุสาหกรรมสุกรเดนมารก์นํารอ่งลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัสกุรเดนมารก์ ไดก้ล่าวว่าภาครฐัมี
นโยบายใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมผูผ้ลติสกุรลดการใชย้าปฏชิวีนะ Tetracycline ลงครึJงหนึJง เพืJอป้องกนัปญัหาเชื&อก่อโรคดื&อยา 
รวมทั &งกระตุน้ใหป้ระเทศอืJนๆลดการใชย้า Tetracycline และสารปฏชิวีนะอืJนๆดว้ย เพืJอป้องกนัผลกระทบต่อผูบ้รโิภค 

o ญีPปุ่ น: ผูบ้ริโภคพบแมลงสาบในอาหารแช่แขง็ วนัทีJ rs ธนัวาคม 2014 บรษิทัผูผ้ลติอาหารแช่แขง็ในญีJปุน่เรยีกคนื
พาสตา้สาํเรจ็รปูแช่แขง็จาํนวน 780,000 กล่องจากซุปเปอรม์ารเ์กต็ทั Jวประเทศ หลงัถูกรอ้งเรยีนกรณีผูบ้รโิภคพบแมลงสาบ
ในบรรจุภณัฑ ์ซึJงบรษิทัอา้งว่าแมลงสาบตดิมากบัวตัถุดบิและกาํลงัอยู่ระหว่างการตรวจสอบหว่งโซ่การผลติ  

o สหรฐั: เตือนผูบ้ริโภคพบแบคทีเรียในแอปเปิลเคลือบคาราเมล การแพร่ระบาดของเชื&อแบคทเีรยี Listeria 

monocytogenes ซึJงเชืJอว่าน่าจะมตีน้ตอจากแอปเปิลเคลอืบคาราเมลทีJวางขายแบบบรรจุห่อ ไดค้ร่าชวีติคนไปแลว้ 4 ศพใน
สหรฐัและมผีูล้ม้ปว่ยจากเชื&อโรคดงักล่าวแลว้ถงึ 28 คนนบัตั &งแต่เดอืนพฤศจกิายน 2014 เป็นตน้มา 

o เช̂ือไข้หวดันก H5N8 ยงัระบาดต่อเนืPอง เดอืนธนัวาคม 2014 ในยุโรปยงัพบการระบาดของเชื&อไขห้วดันก H5N8 ใน
เนเธอรแ์ลนด ์อติาล ีเยอรมนั รสัเซยี และยงัพบการระบาดทีJสหรฐัและญีJปุน่ 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date)  
� (3/12/14) เนเธอรแ์ลนด ์พบการตดิเชื&อ H5N8 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 42,600 ตวั ปว่ย 125 ตวั (0.29%) 
� (16/12/14) อติาล ีพบการตดิเชื&อ H5N8 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 31,985 ตวั ปว่ย 1,982 ตวั (6.20%) 
� (16/12/14) ญีJปุน่ พบการตดิเชื&อ H5N8 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 4,031 ตวั ปว่ย 31 ตวั (0.77%) 
� (18/12/14) อนิเดยี พบการตดิเชื&อ H5N1 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 144,137 ตวั ปว่ย 3,086 ตวั (2.14%) 
� (19/12/14) แคนาดา พบการตดิเชื&อ H5N2 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 203,800 ตวั ปว่ย 397 ตวั (0.19%) 
� (19/12/14) สหรฐั พบการตดิเชื&อ H5N8 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 130 ตวั ปว่ย 28 ตวั (21.54%) 
� (21/12/14) เยอรมนั พบการตดิเชื&อ H5N8 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 27,989 ตวั ปว่ย 4,090 ตวั (14.61%) 
� (22/12/14) เวยีดนาม พบการตดิเชื&อ H5 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื&อ 13,207 ตวั ปว่ย 3,952 ตวั (29.92%) 
� (25/12/14) รสัเซยี พบการตดิเชื&อ H5N8 ในนกเป็ดนํ&า จาํนวน 1 ตวั 

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (13-19/12/2014)  
� พบไก่พื&นเมอืงตายผดิปกตทิีJ จ.เชยีงราย 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีPสาํคญั (Disease Information; report date) 
� (6-25/12/14) พบการตดิเชื&อ African Swine Fever(ASF) ในสกุรทีJรสัเซยี โปแลนด ์ลตัเวยี เอสโทเนียและลทิวัเนีย 
� (18/12/14) เกาหลใีต ้พบการตดิเชื&อ FMD type O ในสกุร สงสยัสกุรตดิเชื&อ 21,546 ตวั ปว่ย 477 ตวั (2.21%) 
� (25/12/14) ) จนี พบการตดิเชื&อ FMD type A ในโค สงสยัโคตดิเชื&อ 86 ตวั ปว่ย 17 ตวั (19.77%)  

o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บทีPสาํคญั (13-19/12/2014) 
� รายงาน FMD รอผลแยก type ในโคทีJ 1) อ.มวกเหลก็ จ.สระบุร ี2 ) อ.บางกระทุ่ม จ.พษิณุโลก 3) อ.นบพติํา จ.

นครศรธีรรมราช และมรีายงาน CSF ในสกุรทีJ อ.เสลภูม ิจ.รอ้ยเอด็ 
o มาเลเซียอพยพคนในภาคเหนือกว่าแสนคนหนีน̂ําท่วม มาเลเซยีไดอ้พยพประชาชนกว่า 100,000 คนออกจาก

บา้นเรอืนใน 5 รฐัทางภาคเหนือทีJไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์นํ&าท่วมทีJเลวรา้ยทีJสดุในรอบหลายทศวรรษของมาเลเซยี 
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