
Health Watch : Human/Poultry/Swine 
o กมัพูชาพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวดันก H1N1 เป็นรายแรก โดยผูป่้วยรายดงักล่าว เป็นช่างกลอ้งของสถานีโทรทศัน์ชาว

กมัพูชา วยั 30 ปี เสยีชวีติเมื่อวนัที่ 24 ก.พ. 59 หลงัจากเขา้รบัการรกัษาที่โรงพยาบาลในกรุงพนมเปญถอืเป็นผูเ้สยีชีวติ
รายแรกของกมัพชูา จากการตดิเชือ้ไขห้วดันกสายพนัธุด์งักล่าว นบัตัง้แต่ปี 2553 

o ฮ่องกงพบผูติ้ดเช้ือหวดันก H7N9 รายแรกของปี เป็นชายวยั 60 ปี จากเมอืงซูโ่จว ในมณฑลเจยีงซ ูของจนีแผ่นดนิใหญ่
ศนูยป้์องกนัโรค (ซเีอชพ)ี ของฮอ่งกง รายงานว่าผูป่้วยรายนี้เดนิทางมาฮ่องกงเมื่อวนัที ่5 ก.พ. ก่อนจะเริม่มอีาการป่วยจาก
ไขห้วดั และไดร้บัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรคปอดบวม ต่อมาหอ้งปฏบิตักิารสาธารณสขุของฮ่องกงตรวจพบการตดิเชือ้ไขห้วดันก 
H7N9 จงึสง่ตวัไปรบัการรกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลปริน้เซส มารก์าเรต็ 

o โรงพยาบาลมุกดาหารเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคติดเช้ือไวรสัซิกาอย่างต่อเน่ือง ก าชบัแพทย์
รณรงคป์ระชาชนร่วม “มาตรการ 3 เกบ็” หวงัป้องกนั 3 โรคจากยุงลาย ไดแ้ก่ โรคไขเ้ลอืดออก โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา 
และโรคไขป้วดขอ้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งลดจ านวนลูกน ้ายุงลายพาหะน าโรคใหไ้ด้มากที่สุด หากพบผูป่้วยสงสยัใน 5 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ผูเ้ดนิทางจากประเทศเสีย่ง, หญงิตัง้ครรภ์ทีม่ไีขอ้อกผื่น, กลุ่มผูป่้วยไขอ้อกผื่นเป็นกลุ่มกอ้น, เดก็แรกคลอดทีม่ศีรีษะ
เลก็ผดิปกต ิและกลุ่มอาการเสน้ประสาทส่วนปลายอกัเสบ ใหใ้ชม้าตรการ 3-3-1 ทนัท ีไดแ้ก่ แจง้ทมีสอบสวนโรคเคลื่อนที่
เรว็ภายใน 3 ชัว่โมง, ทมีสอบสวนโรคลงสอบสวนโรคภายใน 3 ชัว่โมง และด าเนินการควบคุมโรค พ่นยาฆ่ายุงลายในรศัม ี
100 เมตร ภายใน 1 วนั โดยไม่ตอ้งรอผลการตรวจยนืยนัทางหอ้งปฏบิตักิาร 

o เกาหลีใต้เผยปี 59 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเพ่ิม 2.6 เท่าจากปีก่อน ซึง่ผูป่้วยทุกคนลว้นตดิเชือ้โรคไขเ้ลอืดออกระหว่างที่
อยู่ในต่างประเทศ ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของเกาหลใีต้ได้ออกค าเตือนต่อชาวเกาหลใีต้ ที่อยู่ระหว่างการเดินทางไป
กลุ่มประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มกีารระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกบ่อยครัง้  ได้แก่ ประเทศไทย 
มาเลเซยี และสงิคโปร ์แนะน าใหพ้กเครื่องป้องกนัยุงตดิตวัไปดว้ย 

o สหรฐัอเมริกาพบ “ไวรสัซิกา” ผ่านการติดต่อทางเพศสมัพนัธเ์พ่ิมอีก 6 ราย ส านกังานควบคุมและป้องกนัโรคระบาด
สหรฐัฯ (CDC) พบว่าผู้ป่วยทัง้ 6 รายรบัเชื้อจากผู้เดนิทางเพศชายผ่านทางเพศสมัพนัธ ์และคาดว่าในอนาคตน่าจะมกีาร
ตดิต่อไวรสัซกิาผ่านทางเพศสมัพนัธเ์พิม่มากขึน้ 

o ส านักงานอาหารและยาสหรฐัฯ (FDA) มคี าสัง่อนุมตั ิใหส้ามารถใชยุ้งทีผ่่านการดดัแปลงพนัธุกรรมมาทดลองเพื่อลดการ
แพร่ระบาดของไวรสัซกิา รวมถงึโรคตดิต่ออื่น ๆ ทีม่ยีุงเป็นพาหะได้ 

o จีนพบผูติ้ดเช้ือไวรสัซิการายใหม่ในมณฑลกวางตุ้ง คณะกรรมาธกิารสขุภาพและการวางแผนครอบครวัมณฑลกวางตุ้ง
ทางภาคใต้ของจนีเปิดเผยว่า พบผูต้ดิเชือ้ไวรสัซกิารายใหม่ 2 ราย เป็นเดก็หญงิอายุ 8 ปีและเดก็ชายอายุ 6 ปี โดยทัง้สอง
เป็นพีน้่องกนั และพบว่าเพิง่กลบัจากประเทศเวเนซุเอลา ทัง้นี้ประเทศจนีมรีายงานพบผูต้ดิเชือ้ไวรสัซกิาทีไ่ดร้บัการยนืยนั
แลว้ 8 ราย 

o เกาหลีใต้เผยพบผูติ้ดเช้ือไวรสัซิการายแรกของประเทศ โดยเป็นชายชาวเกาหลใีตอ้ายุ 43 ปี หลงัเพิง่เดนิทางกลบัจาก
การท างานทีป่ระเทศบราซลินาน 22 วนั 

o พ่อแม่ต้องระวงั 3 ไวรสัร้าย ภยัคุกคามลูกเลก็ในหน้าร้อน ได้แก่ 1. Enteroviruses 71 (สาเหตุของโรคปากและเท้า
เป่ือยในเดก็อายุ 0-5 ปี) 2.ไวรสัหวดั 3.พษิสนุขับา้ 

o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date) โดยสรปุสถานการณ์ไข้หวดันกได้ดงัน้ี 
เอเชีย : เวยีดนาม พบการตดิเชือ้ H5N1 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชือ้ 1,100 ตวั ป่วย 796 ตวั (72.36%) 
 จนี พบการตดิเชือ้ H5N6 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชือ้ 34,233 ตวั ป่วย 15,217 ตวั (44.45%)  
 จนี (ไทเป) พบการตดิเชือ้ H5N2 (LPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชือ้ 249,490 ตวั ตายรวมท าลาย 100% 
 จนี (ไทเป) พบการตดิเชือ้ H5N8 (HPAI) ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชือ้ 20,350 ตวั ป่วย 10,691 (52.54%) 
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o OIE รายงานโรคระบาดในสตัวปี์ก (Disease Information; report date) โดยสรปุสถานการณ์นิวคาสเซิลได้ดงัน้ี 
ยุโรป : บลัแกเรยี พบการตดิเชือ้ Newcastle ในสตัวปี์ก สงสยัตดิเชือ้ 676 ตวั ป่วย 15 ตวั (2.22%) 

o OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสตัวกี์บท่ีส าคญั (Disease Information ; report date) 
 พบการตดิเชือ้ African swine fever (ASF) ในสกุรทีป่ระเทศมาล ีรสัเซยี โปแลนด ์บุรุนด ีและยเูครน 
 พบการตดิเชือ้ Classical swine fever ในสกุรทีป่ระเทศลตัเวยี   
 พบการตดิเชือ้ FMD ในสกุร (type O) ทีป่ระเทศจนี และเกาหล ี
 พบการตดิเชือ้ Anthrax ในววั ทีป่ระเทศครีก์ซีสถาน 

o ผู้เช่ียวชาญหวัน่ การกระท าของมนุษย์พาโลกจมสู่ท้องทะเล ตามรายงานการศึกษาที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร 
Proceedings of National Academy of Sciences ในระยะเวลาอีกไม่เกิน 100 ปีหลังจากนี้  หลายเมืองที่ตัง้อยู่ใกล้กับ
บรเิวณชายฝัง่ อาจจมลงสูใ่ตท้้องทะเล ดว้ยสาเหตุใหญ่ ๆ 2 ประการ คอื จากกจิกรรมต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนัของมนุษยท์ี่
ได้ท าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขึน้ไปบนชัน้บรรยากาศ ส่งผลให้สภาพแวดลอ้มรวมถึงระบบภูมอิากาศของโลกเกดิการ
เปลีย่นแปลง ประกอบกบัอกีปัจจยัหนึ่งทีส่ าคญั คอื การเพิม่ขึน้ของระดบัน ้าทะเลจากการละลายของน ้าแขง็บรเิวณขัว้โลก
แบบทีไ่ม่เคยมมีาก่อน 

o ซีพีเอฟ โชวก์ระบวนการจดัการ Food Loss–Food Waste ลดภาวะโลกร้อน ซพีีเอฟได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของ
ปัญหาการสญูเสยีอาหาร (Food Loss) จงึมุ่งมัน่บรหิารจดัการทรพัยากรทีห่ลากหลายซึง่เกดิขึน้จากกระบวนการผลติใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดภายใต้โครงการ “ผลติภัณฑ์ซพีีเอฟที่ยัง่ยนื” (CPF’s Product Sustainability) เพื่อลดปรมิาณการสูญเสยี
อาหาร รวมไปถงึการน าของเสยีกลบัมาใชเ้ป็นพลงังานหมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหเ้กดิการจดัการทรพัยากรอย่าง
คุม้ค่า จงึน าไปสู่ความส าเรจ็ในการสรา้งผลติภณัฑซ์พีเีอฟทีย่ ัง่ยนื จนกระทัง่ไดร้บัฉลากลดโลกรอ้น หรอืฉลากลดคารบ์อน
ฟุตพริน้ท ์ล่าสุดไก่เน้ือ และลูกไก่เนื้อ ยงัไดร้บัการรบัรองฉลากลดโลกรอ้นดว้ยเช่นกนั นับเป็นอกีจุดเด่นของผลติภณัฑ์ที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

o ตีกรอบเศรษฐกิจโลก ปี 73 ลดกา๊ซเรอืนกระจก 90% รายงานเศรษฐกจิภูมอิากาศแนวใหม่ ซึง่จดัท าโดย คณะกรรมการ
โลกว่าดว้ยเรื่องเศรษฐกจิและภูมอิากาศ (The Global Commission on the Economy and Climate) ตอกย ้าว่า รฐับาลและ
ภาคธุรกจิสามารถพฒันาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไปพรอ้มๆ กบัการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ ผลการศกึษา
พบว่า ในระยะเวลาสบิห้าปีต่อจากนี้ เมืองใหญ่ในโลกจะใช้เงินลงทุนจ านวน 9 หมื่นล้านล้านเหรยีญสหรฐัในเรื่องของ
โครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร และพลงังาน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโตแบบคาร์บอนต ่า (Low carbon 
growth) ซึง่น าไปสูป่ระโยชน์ในดา้นการสรา้งงาน สขุภาพ การผลติเชงิธุรกจิ และคุณภาพชวีติ  

Environment 
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