
 

 

  

 

�CDC เตือนเดินทางไป 11 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสี่ยงติดเชื้อซิกา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือซีดีซี ออกคําเตือนพิเศษเก่ียวกับการเดินทางไป 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน่ืองจากมีการระบาดของเช้ือไวรัสซิกา 
พร้อมท้ังเตือนสตรีมีครรภใ์ห้หลีกเลี่ยงการเดินทางท่ีไมจํ่าเป็นไปยัง 11 ประเทศน้ี ซ่ึงประกอบด้วย บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.
ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม 

�นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ในสหราชอาณาจักรเปิดเผยผลการทดลองรักษา “เอดส์” คืบหน้ามาก เบ้ืองต้นยังไม่พบเชื้ออีก เช้ือ
ไวรัส “เอชไอวี” น้ันสามารถหลบซ่อนตัวจากระบบภูมิคุ้มกันด้วยการแอบอยู่ในเซลล์ท่ีสงบน่ิง ซ่ึงการทดสอบท่ีมีความซับซ้อนสูง
สมัยใหม่น้ันยังไม่สามารถหาเช้ือพบได้โดยง่าย ดังน้ัน เพ่ือรับมือกับกรณีน้ี การรักษาแบบท่ีทดลองอยู่จึงต้องพยายามหลอกไวรัสให้
ปรากฏตัวออกมาจากท่ีซ่อน จากน้ันจึงกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายรับรู้ถึงตัวเช้ือไวรัส แล้วก็ทําลายเช้ือในท่ีสุด วิธีการแบบน้ี
ถูกเรียกว่า “คิก แอนด์ คิล” แต่หนทางยังคงอีกยาวไกล กว่าจะประกาศได้ว่าการรักษาประสบความสําเร็จ เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีเคยมี
ผู้ป่วยท่ีคิดว่ารักษาหายแล้ว แต่ไวรัสมรณะชนิดน้ีก็โผล่มาให้เห็นอีกใน 2 ปีให้หลัง 

� ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่งสูง เพียงคร่ึงเดือนตุลาคมพบผู้ป่วยเกือบ 1 หมื่นราย แนะนําประชาชนสวมหน้ากากอนามัย สายพันธ์ุของโรค
ไข้หวัดใหญ่ท่ีพบในประเทศไทยในขณะน้ีส่วนใหญ่เป็นสายพันธ์ุ A (H1N1), A (H3N2) และสายพันธ์ุ B ยืนยันยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ กลุ่มอายุท่ีพบผู้ป่วย
มากท่ีสุด คือ อายุแรกเกิด - 4 ปี แนะนําให้ประชาชนรักษาสุขอนามัยเพ่ือป้องกันโรค 

�อธิบดีกรมควบคุมโรคขอผ่อนผันการนําเข้ายารักษา “ตับอักเสบซี” ตัวใหม่จาก อย.หลังมีผู้บริจาค 30,000 แคปซูล นพ.อํานวย   
กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับแจ้งจากผู้บริจาครายหน่ึง ว่ามีความประสงค์จะบริจาคยารักษา
ไวรัสตับอักเสบซี ช่ือ “Simeprevir” ขนาด 150 มิลลิกรัม รวมท้ังสิ้นกว่า 30,000 แคปซูล ซ่ึงเป็นการบริจาคให้โดยไม่คิดมูลค่าและไม่มี
เง่ือนไขข้อผูกพันใดๆ โดยยาดังกล่าวเป็นยาท่ีใช้ในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปและ
ตะวันตก แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการนํายาชนิดน้ีมาใช้ในการรักษา เน่ืองจากยามีราคาแพง กรมฯ จึงจะดําเนินการขอผ่อนผันนําเข้ายา
ดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเมื่อนํายาเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว กรมฯ และสมาคมโรคตับฯ จะ
พิจารณาใช้ยาดังกล่าวแก่ผู้ป่วยตามความเหมาะสมต่อไป 

�ประกาศ 7 เขตพ้ืนท่ีพิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สํานักโรคติดต่อ
ท่ัวไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ช่ัวคราวในพ้ืนท่ี 7 เขต ของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่  เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางคอแหลม เขตบางรัก เขตสาทร และเขตธนบุรี หลังจาก
พบแมวในวัดอนงคารามวรวิหารติดเช้ือพิษสุนัขบ้าจํานวนมาก พร้อมกันน้ีกรมปศุสัตว์เร่งทําการฉีดวัคซีนให้สัตว์ในละแวกใกล้เคียง 
ขอให้ประชาชนอย่าวิตก เพราะเป็นการทํางานตามข้ันตอน หากไม่พบโรคในช่วง 6 เดือนน้ี จึงสามารถประกาศเป็นพ้ืนท่ีปลอดโรคได้ 

�องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) รายงานโรคระบาดในมนุษย์ท่ีสําคัญ ได้แก่ 
� Rift Valley fever ท่ีประเทศไนจีเรีย 
� Wild polio ท่ีประเทศไนจีเรีย 
� Monkey pox ท่ีประเทศแอฟริกากลาง 

� ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปิดเผยว่า น้ํานมของตัว แทสมาเนียน เดวิล (ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Sarcophilus harrisii) สัตว์ท้องถิ่นประจํารัฐแทสมาเนียน อาจกลายเป็นอาวุธเพ่ือต่อสู้กับ เชื้อแบคทีเรียต้านยาปฏิชีวนะ หรือเชื้อ
ซุปเปอร์บัก สายพันธ์ต่างๆ ได้ หลังพวกเขาพบว่า นมของแทสมาเนียน เดวิล มีเพปไทด์ (peptide) สําคัญ ท่ีสามารถฆ่าแบคทีเรียท่ี
อันตราย รวมท้ังเช้ือ MRSA หรือ เช้ือสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ท่ีดื้อยาเมธิซิลิน เช้ือเอนเทอโรคอกคัส ท่ีดื้อยาแวนโคไมซิน และเช้ือรา
แคนดิดา ท่ีทําให้เกิดการติดเช้ือบนผิวหนัง นักวิทยาศาสตร์ยังพบเพปไทด์ลักษณะคล้ายกันในนํ้านมของสัตว์สายพันธ์มาร์ซูเพียล (สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้อง) ชนิดอ่ืนๆ เช่น ตัววอลลาบี หรือจ้ิงโจ้แคระ และตัวโอพอสซัม อีกด้วย และตอนน้ีพวกเขากําลัง
ทําการศึกษานํ้านมของหมีโคอาลา เพ่ือหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการผลิตยาฆ่าซุปเปอร์บักอีกด้วย 
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�OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้ 
เอเชีย O จีน (ไทเป) พบการติดเช้ือ H5N2 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 28,200 ตัว ป่วย 5,192 ตัว (18.41%) 
 O จีน พบการติดเช้ือ H5N6 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 101,272 ตัว ป่วย 34,338 ตัว (33.91%) 
 O ภูฏาน พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 3,000 ตัว ป่วย 13 ตัว (0.43%) 
 O ลาว พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 150 ตัว ป่วย 47 ตัว (31.33%) 
แอฟริกา O ไนจีเรีย พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 2,000 ตัว ป่วย 1,300 ตัว (65%) 
 O แอฟริกาใต้ พบการติดเช้ือ H7N2 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 1,790 ตัว ป่วย 278 ตัว (15.53%) 
 O กานา พบการติดเช้ือ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 721 ตัว ป่วย 444 ตัว (61.58%) 
�OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์นิวคาสเซิลดังต่อไปนี้ 
ยุโรป O โรมาเนีย พบการติดเช้ือ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเช้ือ 106 ตัว ป่วย 106 ตัว (100%) 
�OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบท่ีสําคัญ (Disease Information ; report date) ดังต่อไปนี้ 

O พบการติดเช้ือ African swine fever (ASF) ในสุกรท่ีประเทศรัสเซีย, โปแลนด์, ลิทัวเนีย, มอลโดวา, แอฟริกาใต้ และยูเครน 
O พบการติดเช้ือ Foot and mouth disease (FMD) ในสุกร, วัว, แพะ, แกะ ท่ีประเทศรัสเซีย และโมซัมบิก 
O พบการติดเช้ือ Anthrax ในวัว, ม้า, แพะ, แกะ ท่ีประเทศ อิตาลี 

�องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เปิดเผยข้อมูลจากการศึกษาล่าสุด ว่า 92% ของประชากรโลกท่ีพัก
อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษทางอากาศเลวร้ายเกินค่ามาตรฐานมีความเสี่ยงจะล้มป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง มะเร็งตับ 
และโรคภัยอ่ืนๆ โดยพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพอากาศเลวร้ายย่ําแย่ท่ีสุดของโลกในเวลาน้ี ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ้ืนท่ีแถบเมดิ
เตอร์เรเนียนตะวันออก และฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก และประเทศท่ีมีอัตราผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศสูงท่ีสุดในโลก 
ได้แก่ เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน อัฟกานิสถาน อียิปต์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลําดับ 

� เหย่ือพายุแมทธิวในเฮติแตะพันศพ อหิวาต์ระบาดซํ้าเติม ด้านอเมริกันดับ 17 เฮติเริ่มฝังศพเหยื่อเฮอริเคน “แมทธิว” ท่ีล่าสุดยอดพุ่ง
สูงถึง 1,000 ศพ ขณะท่ีอหิวาตกโรคเริ่มระบาดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศยากจนท่ีสุดในทวีปอเมริกาแห่งน้ี ส่วนในสหรัฐฯ มี
ผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนลูกน้ีเพ่ิมเป็น 17 คน หลายพ้ืนท่ียังจมนํ้า บางเมืองมีการออกคําเตือนและสั่งอพยพคนหนีภัยนํ้าท่วมฉับพลัน แม้ 
“แมทธิว” เคลื่อนตัวออกนอกชายฝั่งไปแล้วก็ตาม 

�นายวินเซนต์ บีรูตา รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติรวันดาเปิดเผยว่า ผู้แทนจากเกือบ 200 ประเทศ บรรลุข้อตกลงในเรื่องการลดการใช้
ก๊าซเรือนกระจกในตู้เย็นและในเครื่องปรับอากาศ เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม ในการประชุมหารือเรื่องการลดใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน 
(เอชเอฟซี) จัดข้ึนท่ีกรุงคิกาลี เมืองหลวงของรวันดา ถือเป็นย่างก้าวสําคัญในการต่อสู้รับมือกับภาวะโลกร้อน ท่ีสามารถลดอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกภายในสิ้นสุดศตวรรษน้ีลงได้ 0.5 องศาเซลเซียส 

� อินเดียให้สัตยาบรรณลดโลกร้อนในวันคล้ายวันเกิดคานธี นายกรัฐมนตรีนเรทรา โมดี ของอินเดีย เปิดเผยว่า อินเดียซ่ึงเป็นประเทศท่ี
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับ 3 ของโลก ยินดีร่วมลงนามในความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ใน
วันท่ี 2 ต.ค. น้ี ซ่ึงตรงกับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของมหาตมะคานธี ซ่ึงเหตุท่ีเลือกวันดังกล่าวเพราะผู้นําเรียกร้องเอกราชเป็น
ตัวอย่างท่ีชัดเจนของการดํารงชีวิตอยู่แบบไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 
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