
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o พบผูติ้ดเชื�อ “อีโบลา” รายใหม่ในประเทศเซียรร์าลีโอน ซึ�งเป็นสาวอายุ 22 ปี อาศยัอยู่ในเมอืงใกลพ้รมแดนประเทศกนีิ

หลงัถูกประกาศใหเ้ป็นพื%นที�ปลอดโรคไปเมื�อ พ.ย. 2558 ผูเ้ชี�ยวชาญเผยสถานการณ์ของโรคยงัไม่สงบ เนื�องจากผูป้ว่ยที�
หายแลว้ สามารถก่อโรคซํ%าไดอ้กี เหตุเพราะเชื%อยงัซ่อนอยูใ่นนํ%านม ช่องคลอด และอสจุขิองผูท้ี�หายปว่ยได ้ล่าสดุพบ
เดก็ชายเสยีชวีติเพิ�ม 1 ราย 

o เกิดการระบาดโรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุ ์H1N1 ในประเทศรสัเซยี ยเูครน อารเ์มเนีย คาซคัสถาน จอรเ์จยี อหิร่านและ
คอสตารกิา ล่าสดุรายงานยอดผูเ้สยีชวีติในประเทศรสัเซยีพบแลว้อย่างน้อย 39 ราย   

o เกาหลีใต้พบเชื�อไวรสัเมอรที์/ระบาดในโซลปีที/ผา่นมา “เป็นเชื%อสายพนัธุใ์หม่ที�มคีวามรุนแรงและเกดิการกลายพนัธุม์า
จากสายพนัธุท์ี�เกดิการระบาดในประเทศซาอุดอิาระเบยี ปี 2012 

o สหรฐัฯเตือนหญิงตั �งครรภใ์ห้หลีกเลี/ยงการเดินทางไป 14 ประเทศ ประกอบดว้ยบราซลิ โคลอมเบยี เอลซลัวาดอร ์   
กายอานา กวัเตมาลา เฮต ิฮอนดรูสั มารต์นีิก เมก็ซโิก ปานามา ปารากวยั ซรูนิาเม เวเนซุเอลา และเปอรโ์ตรโิก รวมถงึ 
ดนิแดนในแครบิเบยีนและลาตนิอเมรกิา เนื�องจากเกดิการระบาดของไวรสัซกิา ซึ�งเกดิจากยุงลายบา้นเป็นพาหะและอาจ
สง่ผลกระทบต่อทารกในครรภท์าํใหเ้กดิภาวะสมองหดตวัถงึขั %นเสยีชวีติได ้

o กทมฯ เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี�วิกฤต คาดการณ์ว่าปี 2559 จะพบผูป้ว่ยไขเ้ลอืดออกมากกว่า 30,000 ราย 
โดยเฉพาะพื%นที�ที�มรีะดบัความเสี�ยงสงูมาก 10 เขต ไดแ้ก่ ลาดพรา้ว จตุจกัร ดนิแดง วงัทองหลาง บางกะปิ สวนหลวง 
ประเวศ วฒันา บางพลดั และธนบุร ี 

o กระทรวงสาธารณสุขเตือนภยัจากโรคฉี/หนู ล่าสดุในปี 2559 พบผูป้ว่ยแลว้ 12 ราย จาก 9 จงัหวดั ทั %งนี%ทางการกาํชบัให้
เจา้หน้าที�สาธารณสขุและอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บา้น (อสม.) ทั �วประเทศ เฝ้าระวงัโรคอย่างใกลช้ดิ เร่งการ
ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูว้ธิกีารป้องกนัตวัแก่ประชาชน ที�สาํคญัหากพบผูป้ว่ยรายแรกในพื%นที�ใหร้บีดาํเนินการสอบสวนโรค
ทนัท ีเพื�อหาปจัจยัเสี�ยงและแหล่งแพร่กระจายของเชื%อ 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date) โดยสรปุสถานการณ์ไข้หวดันกได้ดงันี�  
เอเชีย : จนี พบการตดิเชื%อ H5N1 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 35,397 ตวั ปว่ย 5,869 ตวั (16.58%)   

� จนี พบการตดิเชื%อ H5N6 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 1,297 ตวั ปว่ย 165 ตวั (12.72%)  
� จนี (ไทเป) พบการตดิเชื%อ H5N2 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 32,310 ตวั ปว่ย 11,122 ตวั (34.42%) 
� เวยีดนาม พบการตดิเชื%อ H5N6 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 220 ตวั ปว่ย 155 ตวั (70.45%) 
� อนิเดยี พบการตดิเชื%อ H5N1 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 11,348 ตวั ปว่ย 1,760 ตวั (15.51%)  

       สหรฐัอเมริกา : พบการตดิเชื%อ H7N8 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 155,405 ตวั ทาํลาย 143,700 ตวั   
ยุโรป : ฝรั �งเศส พบการตดิเชื%อ H5N2 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 20,200 ตวั ทาํลาย 20,090 ตวั  

� ฝรั �งเศส พบการตดิเชื%อ H5N3 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 3,800 ตวั ทาํลาย 3,000 ตวั  
� องักฤษ พบการตดิเชื%อ H5N1 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 39,800 ตวั ทาํลาย 39,800 ตวั 

แอฟริกา : ไนจเีรยี พบการตดิเชื%อ H5N1 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื%อ 29,530 ตวั ปว่ย 1,103 ตวั (3.74%)  
o สาํนกัควบคุม ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว(์สคบ) รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก(1-8/1/59) สตูล: ห่านปว่ยตายผดิปกต ิ312 ตวั  
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที/สาํคญั (Disease Information; report date) 

� พบการตดิเชื%อ African swine fever (ASF) ในสกุรที�ประเทศรสัเซยี ลทิวัเนีย โปแลนด ์เอสโตเนีย และลตัเวยี 
� พบการตดิเชื%อ Classical swine fever ในสกุรที�ประเทศมองโกเลยีและลตัเวยี 
� พบการตดิเชื%อ FMD ในโค สกุร และแกะ (type A) ที�ประเทศจนี, ในโค (รอ confirm serotype) ประเทศมาลาว,ี  

ในโค (type SAT2) ประเทศบอตสวานา, ในโค (type SAT1, SAT2) ประเทศนามเิบยี, ในสกุร (type O) ประเทศ
อสิราเอลและประเทศเกาหล,ี ในโคและสกุร (type A) ประเทศอารม์าเนีย  
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o สาํนักควบคมุ ป้องกนัและบาํบดัโรคสตัว ์(สคบ) รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที/สาํคญั (1-15/1/59)  
� รายงาน FMD ในโคที� 1)อ.ขนุตาลและแม่ออน จ.เชยีงใหม่ 2)อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 3)อ.มวกเหลก็ จ.สระบุร ี    

4)อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 5)อ.ศรนีคร จ.สโุขทยั 6)อ.ควนเนียง จ.สงขลา 7)อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี8)อ.บุณฑรกิ 
จ.อุบลราชธานี และรายงาน FMD ทั %งในโคและกระบอืที� อ.เวยีงเชยีงรุง้ จ.เชยีงราย และอ.แม่ทะ จ.ลาํปาง 

� รายงาน Classical swine fever ในสกุรที� อ.สชิล จ.นครศรธีรรมราช 
o องคก์ารอนามยัโลก (WHO) คาดการณ์ปรากฏการณ์เอล นิโน (El Nino) ที/เกิดขึ�นในปี 2015-2016 จะสง่ผลกระทบ 

ทาํใหป้ระชากรอย่างน้อย 60 ลา้นคน เกดิภาวะขาดแคลนนํ%าและอาหาร ภาวะทุพโภชนาการ เกดิโรคระบาดหลายพื%นที�   
ซึ�งจะมผีลต่อสขุภาพและสาธารณสขุของประชากร 

o รฐัมิชิแกนขาดแคลนนํ�าดื/มขั �นวิกฤติ สาเหตุเกดิจากเจา้หน้าที�รฐัไม่ไดก้าํจดัสารกดักร่อนในนํ%าดบิจากแม่นํ%าก่อนสง่เขา้
ท่อประปาซึ�งเป็นตะกั �ว ทาํใหเ้กดิการกดักร่อนและตะกั �วปนเปื%อนในนํ%าดื�มสาํหรบับรโิภค นอกจากนี%ยงัตรวจพบเดก็หลายคน
มปีรมิาณตะกั �วในเลอืดสงู จนทางการตอ้งประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

o ซีพีเอฟ ผลกัดนัโครงการ “ซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ” เดนิหน้าปลกูตน้ไมเ้พื�อเพิ�มพื%นที�สเีขยีวในสถานประกอบการซพีเีอฟ 
สรา้งความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศ พรอ้มนําองคค์วามรูก้ารประเมนิมลูค่าของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem 
Services : PES) มาใชนํ้าร่องในสถานประกอบการ 4 แห่ง โดยในปี 2558 มมีลูค่าของระบบนิเวศรวมกว่า 4.4 ลา้นบาท   
ตั %งเป้าขยายโครงการสูฟ่ารม์และโรงงาน 150 แห่งทั �วประเทศ 

o สหรฐัฯ สั /งแบน Microbead ในอตุสาหกรรมทุกประเภท (Microbead : เมด็พลาสตกิขนาดเลก็ซึ�งนิยมใชก้นัใน
อุตสาหกรรมการผลติเครื�องสาํอาง เช่น สบู่ ครมีอาบนํ%า ครมีขดัผวิ) เนื�องจากสารนี%เมื�อปล่อยสูแ่หล่งนํ%า จะไปสะสมในปลา
ซึ�งทาํใหเ้ป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค ทั %งนี%กฏหมายดงักล่าวจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในวนัที� 1 เดอืนกรกฎาคม ปี 2017 เป็นตน้ไป 
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