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Human

 CDC เตือนเดินทางไป 11 ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสี่ยงติดเชื้อซิกา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา
หรือซีดีซี ออกคําเตือนพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางไป 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา
พร้อมทั้งเตือนสตรีมีครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จําเป็นไปยัง 11 ประเทศนี้ ซึ่งประกอบด้วย บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.
ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์-เลสเต และเวียดนาม
 นักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ในสหราชอาณาจักรเปิดเผยผลการทดลองรักษา “เอดส์” คืบหน้ามาก เบื้องต้นยังไม่พบเชื้ออีก เชื้อ
ไวรัส “เอชไอวี” นั้นสามารถหลบซ่อนตัวจากระบบภูมิคุ้มกันด้วยการแอบอยู่ในเซลล์ที่สงบนิ่ง ซึ่งการทดสอบที่มีความซับซ้อนสูง
สมัยใหม่นั้นยังไม่สามารถหาเชื้อพบได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อรับมือกับกรณีนี้ การรักษาแบบที่ทดลองอยู่จึงต้องพยายามหลอกไวรัสให้
ปรากฏตัวออกมาจากที่ซ่อน จากนั้นจึงกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายรับรู้ถึงตัวเชื้อไวรัส แล้วก็ทําลายเชื้อในที่สุด วิธีการแบบนี้
ถูกเรียกว่า “คิก แอนด์ คิล” แต่หนทางยังคงอีกยาวไกล กว่าจะประกาศได้ว่าการรักษาประสบความสําเร็จ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมี
ผู้ป่วยที่คิดว่ารักษาหายแล้ว แต่ไวรัสมรณะชนิดนี้ก็โผล่มาให้เห็นอีกใน 2 ปีให้หลัง
 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่พุ่งสูง เพียงครึ่งเดือนตุลาคมพบผู้ป่วยเกือบ 1 หมื่นราย แนะนําประชาชนสวมหน้ากากอนามัย สายพันธุ์ของโรค
ไข้หวัดใหญ่ที่พบในประเทศไทยในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ A (H1N1), A (H3N2) และสายพันธุ์ B ยืนยันยังไม่มีรายงานผู้ป่วย
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุตรดิตถ์ และเชียงใหม่ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วย
มากที่สุด คือ อายุแรกเกิด - 4 ปี แนะนําให้ประชาชนรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันโรค
 อธิบดีกรมควบคุมโรคขอผ่อนผันการนําเข้ายารักษา “ตับอักเสบซี” ตัวใหม่จาก อย.หลังมีผู้บริจาค 30,000 แคปซูล นพ.อํานวย
กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับแจ้งจากผู้บริจาครายหนึ่ง ว่ามีความประสงค์จะบริจาคยารักษา
ไวรัสตับอักเสบซี ชื่อ “Simeprevir” ขนาด 150 มิลลิกรัม รวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 แคปซูล ซึ่งเป็นการบริจาคให้โดยไม่คิดมูลค่าและไม่มี
เงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ โดยยาดังกล่าวเป็นยาที่ใช้ในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปและ
ตะวันตก แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการนํายาชนิดนี้มาใช้ในการรักษา เนื่องจากยามีราคาแพง กรมฯ จึงจะดําเนินการขอผ่อนผันนําเข้ายา
ดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเมื่อนํายาเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว กรมฯ และสมาคมโรคตับฯ จะ
พิจารณาใช้ยาดังกล่าวแก่ผู้ป่วยตามความเหมาะสมต่อไป
 ประกาศ 7 เขตพื้นที่พิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สํานักโรคติดต่อ
ทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่ 7 เขต ของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตคลองสาน เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ์ เขตบางคอแหลม เขตบางรัก เขตสาทร และเขตธนบุรี หลังจาก
พบแมวในวัดอนงคารามวรวิหารติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจํานวนมาก พร้อมกันนี้กรมปศุสัตว์เร่งทําการฉีดวัคซีนให้สัตว์ในละแวกใกล้เคียง
ขอให้ประชาชนอย่าวิตก เพราะเป็นการทํางานตามขั้นตอน หากไม่พบโรคในช่วง 6 เดือนนี้ จึงสามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคได้
 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ; WHO) รายงานโรคระบาดในมนุษย์ที่สําคัญ ได้แก่
 Rift Valley fever ที่ประเทศไนจีเรีย
 Wild polio ที่ประเทศไนจีเรีย
 Monkey pox ที่ประเทศแอฟริกากลาง
Livestock  ที ม นั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ซิ ด นี ย์ ประเทศออสเตรเลี ย เปิ ด เผยว่ า น้ํ า นมของตั ว แทสมาเนี ย น เดวิ ล (ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์
Sarcophilus harrisii) สัตว์ท้องถิ่นประจํารัฐแทสมาเนียน อาจกลายเป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับ เชื้อแบคทีเรียต้านยาปฏิชีวนะ หรือเชื้อ
ซุปเปอร์บัก สายพันธ์ต่างๆ ได้ หลังพวกเขาพบว่า นมของแทสมาเนียน เดวิล มีเพปไทด์ (peptide) สําคัญ ที่สามารถฆ่าแบคทีเรียที่
อันตราย รวมทั้งเชื้อ MRSA หรือ เชื้อสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมธิซิลิน เชื้อเอนเทอโรคอกคัส ที่ดื้อยาแวนโคไมซิน และเชื้อรา
แคนดิดา ที่ทําให้เกิดการติดเชื้อบนผิวหนัง นักวิทยาศาสตร์ยังพบเพปไทด์ลักษณะคล้ายกันในน้ํานมของสัตว์สายพันธ์มาร์ซูเพียล (สัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมมีกระเป๋าหน้าท้อง) ชนิดอื่นๆ เช่น ตัววอลลาบี หรือจิ้งโจ้แคระ และตัวโอพอสซัม อีกด้วย และตอนนี้พวกเขากําลัง
ทําการศึกษาน้ํานมของหมีโคอาลา เพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการผลิตยาฆ่าซุปเปอร์บักอีกด้วย
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 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์ไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้
เอเชีย O จีน (ไทเป) พบการติดเชื้อ H5N2 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 28,200 ตัว ป่วย 5,192 ตัว (18.41%)
O จีน พบการติดเชื้อ H5N6 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 101,272 ตัว ป่วย 34,338 ตัว (33.91%)
O ภูฏาน พบการติดเชื้อ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 3,000 ตัว ป่วย 13 ตัว (0.43%)
O ลาว พบการติดเชื้อ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 150 ตัว ป่วย 47 ตัว (31.33%)
แอฟริกา O ไนจีเรีย พบการติดเชื้อ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 2,000 ตัว ป่วย 1,300 ตัว (65%)
O แอฟริกาใต้ พบการติดเชื้อ H7N2 (LPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 1,790 ตัว ป่วย 278 ตัว (15.53%)
O กานา พบการติดเชื้อ H5N1 (HPAI) ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 721 ตัว ป่วย 444 ตัว (61.58%)
 OIE รายงานโรคระบาดในสัตว์ปีก (Disease Information ; report date) โดยสรุปสถานการณ์นิวคาสเซิลดังต่อไปนี้
ยุโรป O โรมาเนีย พบการติดเชื้อ Newcastle ในสัตว์ปีก สงสัยติดเชื้อ 106 ตัว ป่วย 106 ตัว (100%)
Swine  OIE รายงานโรคระบาดในสุกรและสัตว์กีบที่สําคัญ (Disease Information ; report date) ดังต่อไปนี้
O พบการติดเชื้อ African swine fever (ASF) ในสุกรที่ประเทศรัสเซีย, โปแลนด์, ลิทัวเนีย, มอลโดวา, แอฟริกาใต้ และยูเครน
O พบการติดเชื้อ Foot and mouth disease (FMD) ในสุกร, วัว, แพะ, แกะ ที่ประเทศรัสเซีย และโมซัมบิก
O พบการติดเชื้อ Anthrax ในวัว, ม้า, แพะ, แกะ ที่ประเทศ อิตาลี
Environment  องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เปิดเผยข้อมูลจากการศึกษาล่าสุด ว่า 92% ของประชากรโลกที่พัก
อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศเลวร้ายเกินค่ามาตรฐานมีความเสี่ยงจะล้มป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง มะเร็งตับ
และโรคภัยอื่นๆ โดยพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายย่ําแย่ที่สุดของโลกในเวลานี้ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่แถบเมดิ
เตอร์เรเนียนตะวันออก และฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก และประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลก
ได้แก่ เติร์กเมนิสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน อัฟกานิสถาน อียิปต์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลําดับ
 เหยื่อพายุแมทธิวในเฮติแตะพันศพ อหิวาต์ระบาดซ้ําเติม ด้านอเมริกันดับ 17 เฮติเริ่มฝังศพเหยื่อเฮอริเคน “แมทธิว” ที่ล่าสุดยอดพุ่ง
สูงถึง 1,000 ศพ ขณะที่อหิวาตกโรคเริ่มระบาดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศยากจนที่สุดในทวีปอเมริกาแห่งนี้ ส่วนในสหรัฐฯ มี
ผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนลูกนี้เพิ่มเป็น 17 คน หลายพื้นที่ยังจมน้ํา บางเมืองมีการออกคําเตือนและสั่งอพยพคนหนีภัยน้ําท่วมฉับพลัน แม้
“แมทธิว” เคลื่อนตัวออกนอกชายฝั่งไปแล้วก็ตาม
 นายวินเซนต์ บีรูตา รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติรวันดาเปิดเผยว่า ผู้แทนจากเกือบ 200 ประเทศ บรรลุข้อตกลงในเรื่องการลดการใช้
ก๊าซเรือนกระจกในตู้เย็นและในเครื่องปรับอากาศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ในการประชุมหารือเรื่องการลดใช้สารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
(เอชเอฟซี) จัดขึ้นที่กรุงคิกาลี เมืองหลวงของรวันดา ถือเป็นย่างก้าวสําคัญในการต่อสู้รับมือกับภาวะโลกร้อน ที่สามารถลดอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกภายในสิ้นสุดศตวรรษนี้ลงได้ 0.5 องศาเซลเซียส
 อินเดียให้สัตยาบรรณลดโลกร้อนในวันคล้ายวันเกิดคานธี นายกรัฐมนตรีนเรทรา โมดี ของอินเดีย เปิดเผยว่า อินเดียซึ่งเป็นประเทศที่
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับ 3 ของโลก ยินดีร่วมลงนามในความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ใน
วันที่ 2 ต.ค. นี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของมหาตมะคานธี ซึ่งเหตุที่เลือกวันดังกล่าวเพราะผู้นําเรียกร้องเอกราชเป็น
ตัวอย่างที่ชัดเจนของการดํารงชีวิตอยู่แบบไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม
Poultry

ผู้จัดทํา : ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก/เครือเจริญโภคภัณฑ์ AHTSO@truemail.co.th
From: www.acfs.go.th, www.boe.moph.go.th, www.dld.go.th, www.cueid.org, www.oie.int

