
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o ประเทศลาวประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสขุระดบัชาติ หลงัพบการระบาดของเชื�อโปลโิอสายพนัธุว์คัซนี

กลายพนัธุ ์สาเหตุคาดว่าเกดิจากการใหว้คัซนีในประชากรไดไ้มค่รอบคลุมเพยีงพอ ทาํใหเ้ชื�อจากวคัซนีซึ*งตามปกตมิกีาร
ขบัเชื�อออกมาผ่านการกนิสูส่ ิ*งแวดลอ้มสามารถเขา้สูค่นไดห้ลายครั �งจนทาํใหเ้ชื�อกลายพนัธุแ์ละก่อโรคในที*สดุ  

o เกิดการระบาดโรค “ไข้เหลือง” ในประเทศแองโกลา ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา พบผูเ้สยีชวีติแลว้อย่างน้อย      
51 ราย ภายในระยะเวลาไม่ถงึ 2 เดอืน หลงัจากเริ*มแพร่ระบาดครั �งแรกในกรุงลอูนัดาซึ*งเป็นเมอืงหลวงของประเทศ 
นอกจากนี�ยงัพบผูต้ดิเชื�อทั *วประเทศกว่า 240 คน สาเหตุเกดิจากปญัหาทางดา้นสาธารณูปโภคที*ไม่ถูกสขุอนามยั จงึทาํให้
เกดิการแพร่ขยายพนัธุอ์ย่างรวดเรว็ของ “ยุง” ที*เป็นพาหะของโรค   

o องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสขุระหวา่งประเทศจากไวรสัซิก้า  จากการที*
ไวรสัซกิาแพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ในทวปีอเมรกิา และคาดว่าจะมผีูต้ดิเชื�อสงูสดุถงึ 4 ลา้นคน รวมทั �งบราซลิซึ*งเป็นอกี
ประเทศที*มกีารระบาดของโรคอย่างรุนแรงและจะเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเกมส ์ที*รโีอเดจาเนโรในเดอืน
สงิหาคมนี� ดงันั �น WHO จงึออกแผนรบัมอืการแพร่ระบาดของเชื�อโดยเร่งสง่เสรมิการตรวจหาผูต้ดิเชื�อ เร่งมอืดา้นการพฒันา
วคัซนีและการวนิิจฉยัโรคใหด้กีว่าเดมิ ล่าสดุระดมทุนกว่า 56 ลา้นดอลลารเ์พื*อควบคุมสถานการณ์และวางแผนใชยุ้งตดัต่อ
พนัธุกรรมเพื*อควบคุมการระบาดของเชื�อ 

o ศนูยค์วบคมุโรคแห่งชาติของไนจีเรีย เผยพบการแพรร่ะบาดของเชื7อไวรสัไข้เลือดออกลาสซา (Lassa fever) ล่าสดุ
พบผูเ้สยีชวีติแลว้ อย่างน้อย 101 ราย จากจาํนวนผูต้ดิเชื�อทั �งหมด 175 ราย การระบาดนี�เริ*มมาตั �งแต่เดอืนสงิหาคมปีที*แลว้ 
โดยมสีตัวจ์าํพวกหนู เป็นพาหะของโรค ทั �งนี�เชื�อดงักล่าวจดัอยูใ่นตระกลูเดยีวกบัเชื�อไวรสัมารเ์บริก์ และอโีบลา  

o กระทรวงสาธารณสุขไทยวางมาตรการเฝ้าระวงัและรบัมือกบั “ไวรสัซิก้า” หลงัพบการระบาดของโรคนี7ในกลุม่
ประเทศละตินอเมริกาและอื@นๆ ใน 26 ประเทศ โดยเน้นมาตรการ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. การเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา       
2. การเฝ้าระวงัทางกฏีวทิยา 3. การเฝ้าระวงัในหญงิตั �งครรภท์ี*มไีขอ้อกผื*นหรอืทารกแรกเกดิที*มคีวามพกิารแต่กาํเนิด     
และ 4. การเฝ้าระวงักลุ่มอาการทางระบบประสาท และมกีารเตรยีมความพรอ้มทางหอ้งปฏบิตักิารเพื*อการตรวจวนิิจฉยัโรค 
การดแูลรกัษาและการดาํเนินการควบคุมแมลงพาหะนําโรค ทั �งนี�กระทรวงสาธารณสขุชี�แจงว่าการพบผูป้ว่ยตดิโรคซกิา้ใน
ประเทศไทยเป็นการตดิเชื�อที*เกดิขึ�นได ้อย่างไรกต็ามยงัไม่พบรายงานการระบาดของโรคในประเทศไทยขณะนี� 

o ปลดักระทรวงสาธารณสุขเผยจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์าํจดัโรคมาลาเรีย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) วงเงิน
งบประมาณ 2,283 ล้านบาท โดยตั �งเป้าใหทุ้กอาํเภอของประเทศไทยไมม่กีารแพร่กระจายเชื�อมาลาเรยีในพื�นที*ตดิต่อกนั
อย่างน้อย 3 ปี ภายในปี 2567 และเตรยีมหารอืกบัประเทศเพื*อนบา้น เช่น พม่า กมัพชูา ลาว เกี*ยวกบัมาตรการกาํจดัโรค  
ไขม้าลาเรยีใหห้มดไปพรอ้มๆ กนั เพื*อป้องกนัการแพร่เชื�อเขา้สูป่ระเทศไทย 

o เมืองไถหนาน ทางตอนใต้ของไต้หวนั เรง่กาํจดัไก่ทั 7งฟารม์ จาํนวน 5,847 ตวั หลงัผลการตรวจเชื7อยืนยนัพบการ
ติดเชื7อไข้หวดันกสายพนัธุ ์H5N2 การพบเชื�อในฟารม์ดงักล่าวนบัเป็นฟารม์ที* 15 ของไตห้วนัที*เกดิการระบาดของเชื�อ
ไขห้วดันกตั �งแต่ตน้ปีนี� 

o ออสเตรเลียเรียกคืนสินค้าประเภทผกัสลดับรรจถุงุ “Tripod” จาํนวน 25 รายการ ในสินค้าที@ส่งไปขายในประเทศ    
ต่าง ๆ รวมทั 7งประเทศไทย เนื*องจากบรษิทัผูผ้ลติตรวจพบการปนเปื�อนของเชื�อ Salmonella anatum ซึ*งเป็นเชื�อก่อโรค   
อาหารเป็นพษิ 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date) โดยสรปุสถานการณ์ไข้หวดันกได้ดงันี7  
เอเชีย : ฮ่องกง พบการตดิเชื�อ H5N6 (HPAI) ในสตัวปี์ก ปว่ย 4 ตวั ตาย 4 ตวั (100%)   

� เวยีดนาม พบการตดิเชื�อ H5N6 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื�อ 3,030 ตวั ปว่ย 1000 ตวั (33%)  
� จนี (ไทเป) พบการตดิเชื�อ H5N8 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื�อ 426 ตวั ปว่ย 1 ตวั (0.23%) 
� บงักลาเทศ พบการตดิเชื�อ H5N1 (HPAI) ในนกอแีก ปว่ย 40 ตวั ตาย 40 ตวั (100%) 
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       ยุโรป : ฝรั *งเศส พบการตดิเชื�อ H5N1 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื�อ 7,650 ตวั ทาํลาย 7,650 ตวั (100%)  
� ฝรั *งเศส พบการตดิเชื�อ H5N9 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื�อ 4,400 ตวั ปว่ย 80 ตวั (1.82%)  

       แอฟริกา : ไนจเีรยี พบการตดิเชื�อ H5N1 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื�อ 11,200 ตวั ปว่ย 160 ตวั (1.43%)  
o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date) โดยสรปุสถานการณ์นิวคาสเซิลได้ดงันี7 

ยุโรป : บลัแกเรยี พบการตดิเชื�อ H5N1 ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชื�อ 301 ตวั ปว่ย 61 ตวั (20.27%)  
o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บที@สาํคญั (Disease Information; report date) 

� พบการตดิเชื�อ African swine fever (ASF) ในสกุรที*ประเทศรสัเซยี ลทิวัเนีย เอสโตเนีย ลตัเวยีและยเูครน 
� พบการตดิเชื�อ FMD ในโค (type O) ที*ประเทศคเูวท 

o องคก์ารสหประชาชาติเผยปรากฏการณ์เอลนีโญทาํให้เกิดภยัแล้งรนุแรงและนํ7าท่วมหนัก สง่ผลกระทบต่อประชาชน
เกอืบ 100 ลา้นคน ในพื�นที*ตอนใตข้องแอฟรกิา เอเชยี และลาตนิอเมรกิา โดยผูค้นเหล่านี�กาํลงัเผชญิกบัการขาดอาหาร  
และนํ�า รวมทั �งเสี*ยงต่อการปว่ยเป็นโรคต่างๆ ซึ*งรวมถงึการตดิเชื�อไวรสัซกิา  

o กลุ่มอตุสาหกรรมการจดัการเพื@อสิ@งแวดล้อม (ส.อ.ท.) ยื@นขอ้เสนอต่อภาครฐัให้เรง่แก้ปัญหาขยะของประเทศไทย
โดยใหพ้จิารณาใน 3 ประเดน็หลกั คอื 1.การยกระดบัมาตรฐานสิ*งแวดลอ้มในการจดัการขยะเพื*อสรา้งการยอมรบักบัชุมชน 
2.การคดัเลอืกเทคโนโลยกีาํจดัขยะที*เหมาะสมกบัแต่ละพื�นที* และ 3.การปรบัโครงสรา้งการทาํงานใหม้กีารประสานงานกนั
ระหว่างภาครฐัและเอกชนผูล้งทนุใหม้เีอกภาพในการทาํงานมากขึ�น เพื*อลดปญัหาขยะมลูฝอยที*มแีนวโน้มจะรุนแรงมากขึ�น 
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