
 

 

  

 

 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กักตัวหนุ่มคูเวตต้องสงสัยป่วยเมอร์ วอนประชาชนอย่าแตกต่ืน  นพ.อ ำนวย กำจีนะ อธิบดีกรม        
ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข เปิดเผยว่ำ ขณะนี้กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุขได้มีกำรตรวจพบผู้ต้องสงสัยน่ำจะป่วยด้วยโรค
เมอร์ส ซึ่งเป็นชำยชำวคูเวต อำยุ 18 ปี มีกำรเดินทำงเข้ำมำที่ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 ก.ค.ที่ผ่ำนมำ ขณะนีไ้ด้ถูกส่งตัวเพื่อเข้ำรับกำร
รักษำ และควบคุมโรคที่โรงพยำบำลบ ำรำศนรำดูร ตำมเกณฑ์ขององค์กำรอนำมัยโลก ทั้งนี้โรคเมอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ                    
1.ผู้ป่วยยืนยัน 2. กลุ่มที่น่ำจะป่วยติดเช้ือฯ และ 3.กลุ่มที่ไม่แน่นอน ซึ่งต้องได้รับกำรดูแลตำมมำตรกำรสูงสุดเท่ำกันหมด ในกรณีของ
ชำยคนดังกล่ำวถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 ซึ่งถือเป็นรำยที่ 2 ของป ี2559 และรำยที่ 3 ของประเทศไทยนับจำกท่ีมีกำรเฝ้ำระวังมำ 

 จีนพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H7N9 รายใหม่ มีอาการป่วยหนัก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคประจ ำกรุงปักกิ่งของจีน รำยงำนว่ำ พบ
ผู้ป่วยติดเช้ือไข้หวัดนก สำยพันธุ์ H7N9 รำยใหม่ในกรุงปักกิ่ง และมีอำกำรป่วยหนัก โดยผู้ป่วยรำยล่ำสุดนี้ เป็นชำยวัย 36 ปี มำจำก
เมืองหลำงฟำง ในมณฑลเหอเป่ย และต้องสงสัยว่ำสัมผัสสัตว์ปีกมีชีวิตก่อนมีอำกำรป่วย ทั้งนี้ นับเป็นผู้ป่วยรำยที่สำม ท่ีได้รับกำรยืนยัน
ว่ำติดเชื้อไข้หวัดนกสำยพันธ์ุดังกล่ำวในกรุงปักก่ิงในปีนี ้

 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี เตือนประชำชน 5 จังหวัดอีสำนตอนล่ำง ได้แก่ ศรีสะเกษ อ ำนำจเจริญ ยโสธร 
มุกดำหำร และอุบลรำชธำนี ระวังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ หลังพบผู้ป่วยแล้วกว่ำ 6,814 คน คำดครึ่งปีหลังจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกจ ำนวนมำก 
แนะน ำวิธีป้องกันตัวเองโดยกำรสวมหน้ำกำกอนำมัย เลี่ยงกำรเข้ำใกล้ผู้ป่วย แม้ว่ำโรคจะไม่รุนแรง แต่กำรดูแลทีไ่ม่ดีก็ท ำให้เสียชีวิตได้ 

 กรมราชทัณฑ์เร่งควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ในเรือนจ านราธิวาส กรมรำชทัณฑ์ ออกแถลงกำรณ์สถำนกำรณ์กำรระบำดของ
ไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในเรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส ว่ำได้รีบด ำเนินกำรในกำรควบคุมโรคดังกล่ำวอย่ำงเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้สำมำรถควบคุมโรค
ได้แล้ว หลังจำกตรวจพบผู้ต้องขัง จ ำนวน 1 รำย เจ็บป่วยมีอำกำรเป็นไข้สูง ไอ คล้ำยไข้หวัด ในวันต่อมำพบผู้ต้องขังป่วยในอำกำร
เดียวกันเพิ่มขึ้น จ ำนวนหลำยรำย 

 คนไทยกว่า 1 ล้านคน ป่วยไวรัสตับอักเสบ ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีเชื้อ เสี่ยงตับแข็ง มะเร็งตับ แนะน าให้ตรวจเลือดเช็กไวรัสตับ
อักเสบบี และซี ซึ่งติดจำกกำรได้รับเลือดจำกผู้อื่น โดยเฉพำะกำรรับเลือดก่อนปี 2535 เพรำะกำรตรวจคัดกรองเลือดยังไม่ครอบคลุม
ไวรัสซี กำรใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด และกำรรับเช้ือจำกแม่สู่ลูก หำกพบรักษำได้ด้วยยำ
มำตรฐำนเดิม คือ รักษำด้วยยำฉีดอินเตอร์เฟียรอน ร่วมกับ ยำกินไรบำวิริน จะท ำให้มีโอกำสหำย 50% และค่ำยำนั้นสำมำรถเบิกได้ฟรี
ในระบบประกันสุขภำพ ร่วมกับงดเหล้ำ ลดไขมัน ไม่กินยำสมุนไพร หรือเลือกใช้ยำตัวใหม่ คือ ยำกินโซฟอสบูเวีย และดำคลำตำเวีย 
บำงรำยรักษำด้วยกำรกินยำสองชนิดทุกวัน เป็นเวลำ 3 เดือน ค่ำยำต่อเดือนก็มีรำคำประมำณ 1.3 แสนบำท ซึ่งจะสำมำรถท ำให้โรค 
หำยได้ 90 - 100% โดยใช้เวลำรักษำสั้นกว่ำยำตัวเดิม และมีภำวะแทรกซ้อนน้อยกว่ำ แต่ยังไม่สำมำรถเบิกค่ำยำตัวนี้ได้ 

 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกเร่ิมระบาดอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ จ.พัทลุง  ล่ำสุด พบผู้ป่วยแล้วนับ 100 รำย โดยเฉพำะใน อ.ตะโหมด   
เป็นพื้นท่ีระบำดรุนแรงทีสุ่ด แค่สัปดำห์เดียวมีผู้ป่วยแล้ว 24 รำย และก ำลังทยอยป่วยเพิ่มขึ้น ขณะนี้เจ้ำหน้ำที่ยังไม่สำมำรถควบคุมโรค
ดังกล่ำวได้ 

 กรมวิทย์พัฒนาการตรวจ “วัณโรค” จากเลือด ช่วยรู้ผลเร็วภำยใน 2 วัน จำกเดิม 14 วัน ลดกำรใช้ยำต้ำนวัณโรคและผลข้ำงเคียงโดย
ไม่จ ำเป็น คำดเปิดตรวจได้ในปลำยปีนี้ พร้อมเปิดตรวจยีนย่อยยำวัณโรคครั้งแรกของโลก ช่วยปรับยำให้เหมำะสมกับคนไข้ เพื่อรักษำ
ผู้ป่วยได้ดีขึ้น ลดโอกำสป่วยด้วยตับอักเสบ จำกผลข้ำงเคียงกำรใช้ยำรักษำวัณโรคถึง 8 เท่ำ ปัจจุบันประเทศไทยมีเช้ือวัณโรคที่พบบ่อย 
2 ตัว คือ เชื้อวัณโรคที่ท ำใหม้ีอำกำรป่วยหนัก และเชื้อวัณโรคที่ท ำให้เกิดกำรดื้อยำ 

 องค์การอนามัยโลก (WHO) แถลงผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของ
เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ที่มี “ยุงลาย” เป็นพาหะในพ้ืนที่เขตปกครองมันเดรา เคาน์ตี ทางภาคเหนือของเคนยามำกกว่ำ 1,800 รำย       
ในปีนี้ ถือเป็นกำรระบำดครั้งแรกในรอบ 12 ปี แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต และมีควำมเป็นไปได้ที่จะแพร่ระบำดข้ำมพรมแดนเข้ำไปยัง
โซมำเลีย ดินแดนที่ยังคุกรุ่นไปด้วยไฟสงครำมและควำมขัดแย้ง 

 ศาสตราจารย์แดน บาโรช ประจ าสาขาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ ตีพิมพ์รายงานลงในวารสารการแพทย์ ว่า 
การทดลองวัคซีนต้านไวรัสซิกาที่ผลิตในสหรัฐฯ 3 ชนิดกับลิง ได้ผลออกมาดี โดยหนึ่งในวัคซีนดังกล่ำวท ำให้ลิงได้รับภูมิคุ้มกันจำก
ไวรัสซิกำทั้งสำยพันธ์ุบรำซิลเลียน และสำยพันธุ์เปอร์โตริโก ซึ่งท ำให้คณะนักวิจัยเริ่มมีควำมหวังว่ำจะสำมำรถผลิตวัคซีนท่ีปลอดภัยและ
มีประสิทธิภำพส ำหรับมนุษย์ได้ 
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 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) รายงานโรคระบาดในมนุษย์ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
 Chikungunya ที่ประเทศเคนยำ 
 Human infection with avian influenza A (H7N9) virus ที่ประเทศจีน 
 Rift Valley fever in China ที่ประเทศจีน 

 สถาบันอาหาร สุ่มตัวอย่างสปาเกตตีผัดจ านวน 5 ตัวอย่าง จากร้านสเต๊ก และซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อ
น ำมำวิเครำะห์เชื้อบำซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อน ผลปรำกฏว่ำ สปำเกตตีผัดทุกตัวอย่ำงพบเช้ือ บำซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อน และมีสปำเกตตี
ซอสหมูปรุงส ำเร็จบรรจุกล่อง 1 ตัวอย่ำง ที่พบ บำซิลลัส ซีเรียส เกินเกณฑ์คุณภำพของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่ก ำหนดให้อำหำร
ปรุงสุกทั่วไปพบ บำซิลลัส ซีเรียส ปนเปื้อนได้ไม่เกิน 100 แนะน ำให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออำหำรจำกร้ำนที่สะอำด และปรุงสุกแบบสดใหม่ 
หำกจ ำเป็นต้องซื้ออำหำรปรุงสุกที่เตรียมไว้ล่วงหน้ำเป็นเวลำนำนๆ ก่อนน ำมำทำนต้องอุ่นให้ร้อนทุกครั้ง เพ่ือควำมปลอดภัย 

 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้ 
ยุโรป O เดนมำร์ก พบกำรติดเช้ือ H7N7 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 2,968 ตัว ท ำลำย 100% 

O เดนมำร์ก พบกำรติดเช้ือ H5N2 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 1,200 ตัว ท ำลำย 100% 
O ฝรั่งเศส พบกำรติดเช้ือ H5N3 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 5,000 ตัว ท ำลำย 100% 
O ฝรั่งเศส พบกำรติดเช้ือ H5N2 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 11,000 ตัว ท ำลำย 100% 
O ฝรั่งเศส พบกำรติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 24,000 ตัว ท ำลำย 100% 

แอฟริกา O โตโก พบกำรติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 14,372 ตัว ป่วย 11,300 ตัว (78.63%) 
 O โกตดิวัวร์ พบกำรติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 33,348 ตัว ท ำลำย 100% 

O ไนจีเรีย พบกำรติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 1,647 ตัว ป่วย 886 ตัว (53.79%) 
 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์นิวคาสเซิลดังต่อไปนี้ 
แอฟริกา O นำมิเบีย พบกำรติดเช้ือ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 66 ตัว ป่วย 35 ตัว (53.03%) 
 OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบที่ส าคัญ (Disease Information ; report date) ดังต่อไปนี้ 

O พบกำรติดเช้ือ African swine fever (ASF) ในสุกรที่ประเทศรัสเซีย, โปแลนด์, แอฟริกำใต้, ลิทัวเนีย และยูเครน 
O พบกำรติดเช้ือ Foot and mouth disease (FMD) ในสุกร, วัว, แพะ, แกะ ที่ประเทศมอริเชียส, มองโกเลีย และซิมบับเว 
O พบกำรติดเช้ือ Anthrax ในวัว, ม้ำ, แพะ, แกะ ท่ีประเทศฝรั่งเศส, อิตำลี, สวีเดน, รัสเซีย และคำซัคสถำน 

 คูเวตร้อนทะลุ 54 องศา แถลงกำรณ์ขององค์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก หรือดับเบิลยูเอ็มโอ ในนครเจนีวำของสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่ำ     
ดับเบิลยูเอ็มโอก ำลังตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำชุดหนึ่ง เพื่อท ำกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีกำรบันทึกอุณหภูมิได้ 54 องศำเซลเซียสที่        
เมืองมิตรำบำห์ ทำงภำคเหนือของคูเวต ซึ่งหำกบันทึกดังกล่ำวถูกต้องเป็นจริง ก็จะเป็นสถิติใหม่อำกำศร้อนสูงสุดในซีกโลกตะวันออก 
และในทวีปเอเชีย 

 โลกร้อนน้ าแข็งละลายเปิดทางเชื้อโรคโบราณคืนชีพ นักวิทยำศำสตร์เผย เช้ือแอนแทรกซ์ที่เพิ่งระบำดทำงภำคเหนือของรัสเซีย เมื่อ
เร็วๆ นี้ น่ำจะมำจำกซำกกวำงเรนเดียร์ใต้คำบสมุทรยำมัลที่โผล่ขึ้นมำหลังน้ ำแข็งละลำย แล้วแพร่ไปยังฝูงสัตว์เล็มหญ้ำส่งผลให้มีเด็ก
เสียชีวิต 1 คน ประชำชนติดเช้ือ 23 คน นักวิทยำศำสตร์ช้ีว่ำ ต่อไปนี้เช้ือโรคอีกหลำยโรค ซึ่งบำงตัวอำจย้อนไปได้ถึงยุคน้ ำแข็ง          
จะปรำกฏตัวมำกข้ึนเนื่องจำกภำวะโลกร้อนท ำให้น้ ำแข็งทำงภำคเหนือของรัสเซียละลำย 

 Morocco เร่ิมการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นทางการ ประเทศโมร็อกโก เป็นประเทศที่สองต่อจำก ประเทศสหรัฐอเมริกำที่มีกำร
ตื่นตัวเรื่องกำรเลิกใช้ถุงพลำสติกอย่ำงเป็นทำงกำร โดยภำครัฐได้ออกกฎหมำยใหม่ สั่งห้ำมไม่ให้มีกำรน ำเข้ำถุงพลำสติก ห้ำมจ ำหน่ำย
หรือแจกจ่ำยใดๆ ปัจจุบันนี้ประเทศโมร็อกโกมุ่งเป้ำสู่กำรเป็นประเทศสีเขียว พร้อมกับด ำเนินกำรสร้ำง และผลิตพลังงำนสะอำด ทั้งกำร
สร้ำงโรงงำนผลิตพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ขนำดใหญ่ รวมถึงมีแผนท่ีจะลดเงินสนับสนุนกำรผลิตเช้ือเพลิงจำกน้ ำมันอีกด้วย 
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สรุปความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพคน และสัตว์เศรษฐกิจ  
(25 JULY-24 AUGUST 2016) 
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