
 

 

  

 

� รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคติดเชื้อทําให้คนเสียชีวิตเป็น
อันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ซ่ึงจากสถิติขององค์การยูนิเซฟ พบว่า เฉพาะปี 2558 มีเด็กอายุต่ํากว่า 5 ขวบท่ัวโลก จํานวนมากถึง 9 
แสนราย เสียชีวิตจากโรคติดเช้ือ ซ่ึงโรคติดเช้ือในเด็กท่ีพบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจ โดยปอดบวม ยังเป็นโรคเบอร์
หน่ึง 2.โรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะเช้ือไวรัสโรตา และ 3.โรคหัด ซ่ึงโรคติดเช้ือหลายชนิดสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน 

� กทม. ต้ังเป้าปี 63 เมืองกรุงปลอดเชื้อพิษสุนัขบ้าท้ังคนและสัตว์ นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกประจําตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) เปิดเผยว่าในปี 58 ท่ีผ่านมา กทม.ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ จํานวน 182,838 ตัว ผ่าตัดทําหมัน
สุนัขและแมว 29,418 ตัว ฉีดไมโครซิปจดทะเบียนสุนัข 5,354 ตัว จับสุนัขจรจัด 8,804 ตัว และให้การเลี้ยงดูสุนัขจรจัด 5,434 ตัว ซ่ึง
กทม.ตั้งเป้าให้กรุงเทพฯ ต้องปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าท้ังคนและสัตว์ให้ได้ภายในปี 63 น้ี ซ่ึงจะเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนใส่ใจในการเลี้ยงดูสุนัข และสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ให้มากยิ่งข้ึน และใส่ใจในการนําสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

�ม.มหิดล ประสบความสําเร็จทําหมันยุงสําเร็จคร้ังแรกของโลก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เเถลงข่าวการ
ประชุมหารือเพ่ือประสานความร่วมมือในการสนับสนุนการใช้วิธีทําหมันยุงควบคุมโรคท่ีนําโดยยุงลายว่า การทําหมันยุงลายเป็นวิธีการ
ควบคุมโรคท่ีควรผลักดันให้นําไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม หลังทดลองเพ่ือทําให้ยุงลายตัวผู้เป็นหมันก่อนปล่อยไป ซ่ึงถือเป็นการทดลองครั้ง
เเรกของโลก เเล้วพบว่าช่วยลดจํานวนยุงลายท่ีเป็นพาหะได้ร้อยละ 100 ซ่ึงหากนําวิธีไปใช้ จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดจํานวน
ผู้ป่วยท่ีอาจมีจํานวนมากในช่วงหน้าฝนท่ีกําลังจะมาถึง ลดค่าใช้จ่ายของประเทศในการรักษาผู้ป่วย ท้ังไม่ส่งผลกับระบบนิเวศน์ เพราะ
ยุงลายสายพันธ์ุใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ีจะตายภายใน 2-3 สัปดาห์ ไม่เเพร่พันธ์ุ โดยจะนําไปทดลองนําร่องเพ่ือลดจํานวนยุงลายบ้านใน
ธรรมชาติ ท่ี ต.หัวสําโรง อ.เเปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถควบคุมได้ง่าย ภายในปลายเดือนพฤษภาคมน้ี 

� ไทยเตรียมบรรจุวัคซีน HPV เป็นวัคซีนพ้ืนฐาน ช่วยหญิงไทยป้องกันมะเร็งปากมดลูก นพ.อํานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(คร.) กล่าวว่า โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท่ีพบมากเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทย สาเหตุท่ีพบบ่อยเกิดจากการติดเช้ือไวรัสฮิวแมน
แพปพิลโลมา หรือเช้ือเอชพีวี (Human papilloma virus - HPV) ซ่ึงปัจจุบันมีวัคซีนท่ีข้ึนทะเบียนในประเทศไทย ซ่ึงคาดว่าจะนําวัคซีน
ป้องกันมะเร็งปากมดลูกมาใช้ท่ัวประเทศในระยะอันใกล้น้ี ซ่ึงนับเป็นวัคซีนท่ีมีความคุ้มทุน โดยวัคซีนชนิดน้ีสามารถเริ่มให้ได้ตั้งแต่อายุ 9 
ปี ถ้าเทียบกับอายุเด็กหญิงไทยเท่ากับกําลังเรียนอยู่ช้ัน ป.5 ซ่ึงถือเป็นวัยท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการได้รับวัคซีนตามคําแนะนําขององค์การ
อนามัยโลก 

�องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) รายงานโรคระบาดในมนุษย์ท่ีสําคัญ ได้แก่ 
� Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) ท่ีประเทศซาอุดิอารเบีย, กาตาร ์
� Human infection with avian influenza A (H5N6, H7N9) virus ท่ีประเทศจีน 
� Lassa Fever ท่ีประเทศเยอรมันนี และไลบีเรีย 
� Salmonellosis ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา 
� Yellow Fever ท่ีประเทศคองโก และยูกันดา 
� Haemorrhagic fever syndrome ท่ีประเทศ 
� Zika virus infection ท่ีประเทศจีน, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

�สเปนติดเชื้อ ‘ท้องเสียโนโรไวรัส’ กว่า 4 พันคน หลังด่ืมน้ําแร่ปนเป้ือนอุจจาระ กระทรวงสาธารณสุขสเปนแจ้งว่า มีผู้ล้มป่วยจากการ
ติดเช้ือท้องเสียโนโรไวรัสถึงกว่า 4,000 คน ทางตอนเหนือของประเทศสเปน หลังจากดื่มนํ้าแร่ท่ีปนเป้ือนอุจจาระของมนุษย์เข้าไป มี
ผู้ป่วย 4,146 คน จากเมืองบาร์เซโลนา และเมืองตาร์ราโกนา ท่ีต้องเข้ารับการรักษาตัวหลังมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน และเป็นไข้ 
หลังจากดื่มนํ้าแร่ท่ีมีการปนเป้ือนเช้ือเข้าไป และมี 6 คนท่ีต้องอยู่รักษาตัวท่ีโรงพยาบาล การระบาดน้ีถือเป็นครั้งแรกในโลกท่ีพบเช้ือ   
โนโรไวรัสในขวดนํ้าดื่ม ซ่ึงปกติมักจะพบอยู่ในนํ้าประปาซ่ึงอาจจะมีนํ้าอุจจาระปนเข้าไปในนํ้าสําหรับดื่มได้  
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�สหรัฐหว่ัน ฆ่าไก่งวงเกือบ 40,000 ตัว หลังพบการแพร่ระบาดเชื้อไข้หวัดนก กรมเกษตรกรรมมิสซูรี กล่าวว่าได้ทําลายไก่งวง 
39,000 ตัว ในรัฐมิสซูรี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง และทางการยังเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบฟาร์มในเขต
แจสเปอร์เคาน์ตีท่ีมีการแพร่ระบาดเช้ือเอช 5 เอ็น 1 และฝูงสัตว์ท้ังหมดท่ีเตรียมไว้เพ่ือออกจําหน่ายในภายรัศมี 10 กิโลเมตรของฟาร์ม
หลังการตรวจสอบไม่พบการติดเช้ือแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การติดเช้ือน้ียังสร้างความกังวลให้ฝ่ายเกษตรกรรมและสาธารณสุข
เน่ืองจากเช้ืออาจกลายพันธ์ุจนมีความรุนแรงข้ึน และกลายเป็นไวรัสท่ีมีโอกาสเกิดโรคสูงได้ ท้ังน้ี เมื่อปีท่ีผ่านมา ไก่และไก่งวงเกือบ 50 
ล้านตัวในสหรัฐตายเน่ืองจากติดเช้ือไข้หวัดนกท่ีแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 

�OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้ 
เอเชีย      O  เวียดนาม พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 395 ตัว ป่วย 250 ตัว (63.29%) 

o กัมภูชา พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 505 ตัว ป่วย 155 ตัว (30.69%) 
o อินเดีย พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 142,789 ตัว ป่วย 8,200 ตัว (5.74%) 

ยุโรป       O  อิตาลี พบการติดเช้ือ H7N7 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 49,472 ตัว ป่วย 2,170 ตัว (4.39%) 
แอฟริกา   O  กานา พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 25,973 ตัว ป่วย 4,820 ตัว (18.56%) 
อเมริกา    O  สหรัฐอเมริกา พบการติดเช้ือ H5N1 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 39,000 ตัว ทําลาย 100% 

�OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์นิวคาสเซิล ดังต่อไปนี้ 
เอเชีย      O  อิสราเอล พบการติดเช้ือ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 167,340 ตัว ตาย 2,100 ตัว (1.25%) 

�OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบท่ีสําคัญ (Disease Information ; report date) ดังต่อไปนี้ 
o พบการติดเช้ือ Classical Swine fever ในสุกรท่ีประเทศรัสเซีย 
o พบการติดเช้ือ African swine fever (ASF) ในสุกรท่ีประเทศรัสเซีย, โปแลนด์, ลิทัวเนีย และยูเครน 

�นักวิจัยแดนจิงโจ้ หว่ัน! 5 หมู่เกาะโซโลมอนจมหายเป็นตํานาน ได้มีผลงานการศึกษาใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศออสเตรเลีย
สรุปรายละเอียดเก่ียวกับวิกฤตการณ์อันน่าสะพรึงกลัว ด้วยหลักฐานยืนยันผ่านทางภาพถ่ายจากดาวเทียม ซ่ึงได้ระบุถึงความเสี่ยงท่ีหมู่
เกาะโซโลมอน (Solomon Islands) จํานวนกว่า 5 เกาะ อาจจมลงสู่ใต้ท้องทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกในอีกไม่ช้าน้ี เพราะผลพวงท่ีเกิด
ข้ึนมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลก 

� 'WHO' เตือน ระดับมลพิษพาโลกแย่แน่ถ้าไม่เร่งแก้ไข ผลการศึกษาใหม่จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่ากว่า 
80% ของประชากรผู้อยู่อาศัยภายในเมืองกําลังเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศท่ีย่ําแย่เข้าข้ันวิกฤตเกินกว่าค่ามาตรฐานท่ีทางองค์การ
อนามัยโลกได้กําหนดไว้ ซ่ึงหลังจากทีมนักวิจัยได้ทําการวิเคราะห์รายละเอียดและเปรียบเทียบสถานท่ีต่าง ๆ จากท้ังหมด 795 เมือง ใน 
67 ประเทศบนโลก มาตั้งแต่ปี 2008-2013 ได้เล็งเห็นว่าระดับของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลเสียแก่
สุขภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดอันตรายเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ รวมถึงมีความเสี่ยงต่อการสะสมเป็นโรคมะเร็งปอด 
โรคหอบหืด หรือแม้กระท่ังเส้นเลือดอุดตันอีกด้วย จากสถิติปีท่ีแล้ว มีผู้คนท่ัวโลกได้เสียชีวิตลงด้วยสาเหตุจากมลพิษชนิดน้ีถึงปีละ 3 
ล้านคนเลยทีเดียว 

� 'นาซา'เผยอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก คาดปีนี้ทําลายสถิติร้อนท่ีสุด องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐ (นาซา) ระบุว่า 
อุณหภูมิเฉลี่ยของพ้ืนดินและมหาสมุทรบนโลกในเดือนเม.ย. ท่ีผ่านมา สูงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2494-
2523 ราว 1.11 องศาเซลเซียส และถือเป็นเดือนท่ี 7 ติดต่อกัน ซ่ึงนาซาวิเคราะห์ว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญท่ีในปีน้ีมีความ
รุนแรงมากกว่าหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้อุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงข้ึนมาก ซ่ึงคาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในปีน้ีจะสูงเป็น
ประวัติการณ์อีกครั้งด้วย 
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