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ไขหวัดนกไขหวัดนกไขหวัดนกไขหวัดนก    (Avian Influenza)(Avian Influenza)(Avian Influenza)(Avian Influenza)    

 
เช้ือไขหวัดนก  คืออะไร เช้ือไขหวัดนก  คืออะไร เช้ือไขหวัดนก  คืออะไร เช้ือไขหวัดนก  คืออะไร     
 เกดิจากเชื	อไวรสั Avian Influenza type A ในตระกูล 

Orthomyxoviridae ซึ�งเป็น RNA ไวรสัชนิดมเีปลอืกหุม้ โดยมแีอนตเิจนที�
ผวิที�สําคญั ได้แก ่Hemagglutinin (H) ม ี15 ชนิด และ Neuraminidase 

(N) ม ี9 ชนิด เชน่ H5N1 
 

สัตวนําโรคสัตวนําโรคสัตวนําโรคสัตวนําโรค    
  นกเป็ดนํ	า นกอพยพ และนกตามธรรมชาตนิั 	นแหล่งรงัโรคโดยไมแ่สดงอาการ เป็ด ไก ่ในฟาร์ม
และในบา้นสามารถตดิเชื	อและแสดงอาการ 
 

การติดตอระหวางสัตวการติดตอระหวางสัตวการติดตอระหวางสัตวการติดตอระหวางสัตว    
 โดยสตัวนํ์าโรคไดแ้ก ่นกจะขบัถ่ายไวรสัออกมาทางอุจจาระ และตดิต่อสู่สตัว์ปีกที�ไดร้บัเชื	อทาง
ระบบ ทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหาร 
 

ระยะฟกตัวและอาการในสัตวระยะฟกตัวและอาการในสัตวระยะฟกตัวและอาการในสัตวระยะฟกตัวและอาการในสัตว    
 ระยะฟกัตวัสั 	นเพยีงไมก่ี�ช ั �วโมง ถงึ 3 วนั ในสตัว์จะมอีาการซึม ซูบผอม ไม่กนิอาหาร ขนยุ่ง ไข่

ลด ไอ จาม หายใจลําบาก หน้าบวม หงอนและเหนียงบวม มสีคีลํ	า มอีาการทางประสาท ทอ้งเสยี อาจ
ตายกะทนัหนัโดยไมแ่สดงอาการ อตัราการตายอาจสงูถงึ 100% 
 

วิธีการติดตอวิธีการติดตอวิธีการติดตอวิธีการติดตอจากจากจากจากสัตวสูคนสัตวสูคนสัตวสูคนสัตวสูคน    
 คนสามารถตดิเชื	อจากสตัว์ได้จากการสมัผสัสตัว์ป่วยโดยตรง และโดยทางออ้มจากการสมัผสั
กบัสิ�งคดัหลั �งจากสตัวท์ี�เป็นโรคเช่นอุจจาระ นํ	ามกู นํ	าตา นํ	าลายของสตัว์ป่วย จากการเฝ้าระวงัโรค ยงั
ไม่มกีารติดต่อระหว่างคนและคน ผูท้ ี�มคีวามเสี�ยงในการเกดิโรค ได้แก่ผูท้ี�มอีาชพีและใกล้ชดิสตัว์ปีก 

เช่น ผูเ้ลี	ยง ฆ่า ขนส่ง ขนยา้ย ผูข้ายสตัว์ปีกและซากสตัว์ปีก สตัวบาล และสตัวแพทย์ รวมถงึเดก็ๆที�
เล่นและคลุกคลกีบัสตัว ์
 

ระยะฟกตัวและอาการในคนระยะฟกตัวและอาการในคนระยะฟกตัวและอาการในคนระยะฟกตัวและอาการในคน    
 ระยะฟกัตวัในคนสั 	น ประมาณ 1 ถึง 3 วนั ในคนอาจมอีาการทางระบบทางเดินหายใจแบบ

เฉียบพลนั มไีขส้งู หนาวสั �น ปวดศรีษะ ปวดเมื�อยกลา้มเนื	อ อ่อนเพลยี มนํี	ามกู ไอ และเจบ็คอ บางครั 	ง
พบว่ามอีาการตาแดง ซึ�งจะหายเองไดภ้ายใน 2  ถงึ 7 วนั หากมอีาการแทรกซอ้นจะมอีาการรนุแรงถงึ 
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ปอดบวมและเกดิระบบหายใจลม้เหลว (Acute Respiratory Distress Syndrome) โดยเฉพาะในเดก็และ

ผูส้งูอาย ุ
 

การปองกันโรคการปองกันโรคการปองกันโรคการปองกันโรค    
� หลกีเลี�ยงการสมัผสัสตัวปี์กที�มอีาการป่วย หรอื ตาย โดยเฉพาะเดก็  
� หากตอ้งสมัผสักบัสตัว์ปีกในระยะที�มกีารระบาดในพื	นที�ใหส้วมหน้ากากอนามยั สวมถุงมอื 

ลา้งมอืทกุครั 	ง 
� หลงัการสมัผสัสตัวปี์กและสิ�งคดัหลงัของสตัวปี์กดว้ยสบู่ละนํ	า  
� หากมอีาการเป็นไข ้ไอ โดยเฉพาะผูม้อีาชพีเลี	ยง ฆ่า ขนสง่ ขน

ยา้ย และขายสตัว์ปีก หรอืเกี�ยวขอ้งกบัซากสตัว์ปีก ให้รบีมาพบ
แพทยแ์ละบอกประวตักิารสมัผสัพรอ้มอาการ 

 

แนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชนเพ่ือปองกันโรคแนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชนเพ่ือปองกันโรคแนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชนเพ่ือปองกันโรคแนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชนเพ่ือปองกันโรค    
 

 เพื�อป้องกนัโรคตดิเชื	อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื	อระบบ
ทางเดนิอาหาร  การบรโิภคเนื	อสตัว์รวมทั 	งเนื	อไก่และไขไ่ก ่ จงึควรรบัประทานเนื	อที�ปรุงใหส้กุเท่านั 	น
เนื�องจากเชื	อโรคต่างๆ ที�อาจปนเปื	อนมาไมว่่าจะเป็นไวรสั  แบคทเีรยี  หรอืพยาธ ิจะถูกทาํลายไปดว้ย

ความรอ้น ต้องรบัประทานเนื	อไก่และไขท่ี�ปรุงสุกเท่านั 	น  งดการรบัประทานอาหารที�ปรุงกึ�งสุกกึ�งดบิ 

เลอืกรบัประทานอาหารที�ปรุงสกุอยา่งด ี โดยเฉพาะในชว่งที�มปีญัหาโรคระบาดในไก ่ 

 

แนวทางแนวทางแนวทางแนวทางการปองกันการปองกันการปองกันการปองกันของของของของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข     
 
 

 การเลือกซื	อเนื	อไก่และผลิตภณัฑจ์ากไก่   
 

1. ควรเลอืกซื	อจากแหล่งที�มกีารรบัรองมาตรฐาน หรอืรา้นคา้ประจํา  และเลอืกซื	อไก่สดที�ไม่มี
ลกัษณะบ่งชี	ว่าอาจตายดว้ยโรคตดิเชื	อ  เชน่  เนื	อมสีคีลํ	า  มจีุดเลอืดออก  เป็นตน้  สาํหรบั

ไข ่ ควรเลอืกฟองที�ดสูดใหม ่และไมม่มีลูไกต่ดิเปื	อนที�เปลอืกไข ่ กอ่นปรุงควรลา้งใหส้ะอาด  
 

2. ไมใ่ช้มอืที�เปื	อนมาจบัตอ้งจมกู ตาและปาก  และหมั �นลา้งมอืบ่อย ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
หลงัจบัตอ้งเนื	อสตัว ์ เครื�องในสตัว ์ และเปลอืกไขท่ี�มมีลูสตัว์เปื	อน  

 

3. ควรแยกเขยีงสําหรบัหั �นเนื	อไก่ และมเีขียงสําหรบัหั �นอาหารที�ปรุงสุกแล้ว  หรือผกั 

ผลไม ้ โดยเฉพาะไมใ่ชเ้ขยีงเดยีวกนั  
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 การชาํแหละไก่ 
 

1. ผูช้าํแหละไกอ่าจมคีวามเสี�ยงการตดิโรคจากสตัวจ์งึควรระมดัระวงัขณะปฏบิตังิาน ต้องไม่

ซื	อไก่ที�มอีาการผดิปกตจิากการตดิเชื	อ เช่น ซมึหงอย ขนฟู หน้าหงอน หรอืเหนียงบวม

คลํ	า  มนํี	ามกู หรอืขี	ไหล เป็นตน้  หรอืนําไกท่ี�ตายมาชาํแหละขาย  
 

2. ไมข่งัสตัวปี์กจาํพวก ไก ่เป็ด หา่น ที�รอชาํแหละไวใ้นกรงใกล้ๆ  กนั เพราะจะเป็นปจัจยัเสี�ยง
ใหเ้ชื	อโรคกลายพนัธุจ์นอาจเกดิเชื	อสายพนัธุใ์หม ่ๆ ที�เป็นอนัตรายทั 	งต่อคน และสตัวไ์ด ้ 

 

3. ควรทําความสะอาดกรงและอุปกรณ์อย่างสมํ�าเสมอดว้ยนํ	าผลซกัฟอก  และนําไปผึ�งกลาง

แดดจดั  นอกจากนั 	นอาจราดดว้ยนํ	ายาฆา่เชื	อ  เดอืนละ 1-2 ครั 	ง  
 

4. หากสตัว์ที�ชาํแหละมลีกัษณะผดิปกต ิ เช่น  มจีุดเลอืดออก มนํี	าหรอืเลอืดคั �ง หรอืจุดเนื	อ
ตายสขีาวที�เครื�องในหรอืเนื	อมสีผีดิปกตติอ้งไมนํ่าไปจําหน่าย  และรบีแจง้เจา้หน้าที�ปศุสตัว์
มาตรวจสอบทนัทเีพราะอาจเป็นโรคระบาด  

 

5. ตอ้งลา้งบรเิวณชาํแหละสตัว์ใหส้ะอาดดว้ยนํ	าผลซกัฟอก หลงัเสร็จสิ	นการชาํแหละไก ่ และ

ควรราดนํ	ายาฆา่เชื	อโรค เดอืนละ 1-2 ครั 	ง  
 

6. ผูช้าํแหละไกค่วรดแูลระมดัระวงัตนเอง โดยใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัร่างกาย  เช่น  พลาสตกิ หรอื

ผา้กนัเปื	อน  ผา้ปิดปากจมกู  ถุงมอื  แว่นตา  รองเทา้บู๊ต  และตอ้งหมั �นลา้งมอืบ่อย ๆ  
 

7. รบีอาบนํ	าชําระร่างกายด้วยนํ	าและสบู่ใหส้ะอาดและเปลี�ยนเสื	อผา้ทุกครั 	งหลงัปฏิบตัิงาน
เสรจ็  ส่วนเสื	อผา้ชุดเดมิ  พลาสตกิ หรอืผา้กนัเปื	อน  ผา้ปิดจมกู  ถุงมอื  แว่นตา  ควร

นําไปซกั หรอืลา้งใหส้ะอาด และผึ�งกลางแดดใหแ้หง้สนิทกอ่นนํามาใชอ้กีครั 	ง  
 

 ผู้ขนย้ายสตัวปี์ก 
 

1. ผูข้นยา้ยสตัว์ปีกควรระมดัระวงัการตดิโรคจากสตัว์และการนําเชื	อจากฟารม์หนึ�งไปแพร่ยงั
ฟารม์อื�นๆ ควรเน้นการปฏบิตัติามคาํแนะนําของกรมปศสุตัว ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งงดซื	อสตัว์
จากฟารม์ที�มสีตัวต์ายมากผดิปกต ิ 

 

2. เมื� อขนส่งสัตว์ เสร็จ ในแต่ละวัน ต้องรีบล้างทําความสะอาดรถให้สะอาดด้วยนํ	 า
ผงซกัฟอก สาํหรบักรงขงัสตัวค์วรราดดว้ยนํ	ายาฆา่เชื	อซํ	าอกีครั 	งหนึ�ง  

 

3. ควรดูและระมดัระวังตนเองอย่างถูกต้อง  โดยใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัร่างกาย เช่น ผ้าปิดปาก

จมกู ถุงมอื รองเทา้บู๊ต และตอ้งหมั �นลา้งมอืบ่อยๆ 
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4. รีบอาบนํ	 าชําระร่างกายด้วยนํ	าและสบู่ให้สะอาด  และต้องเปลี�ยนเสื	อผ้าทุกครั 	งหลัง
ปฏบิตังิานเสรจ็ สว่นเสื	อผา้ชดุเดมิและเครื�องป้องกนัร่างกายควรนําไปซกัหรอืลา้งใหส้ะอาด
และผึ�งกลางแดดใหแ้หง้สนิทกอ่นนํามาใชอ้กีครั 	ง  

 

 เกษตรกรผู้เลี	ยงไก่ 
 

1. เกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเลี	ยงไก่รวมทั 	งผูเ้ลี	ยงสตัว์และผูท้ ี�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัสตัว์ในฟาร์มที�
มกีารระบาดเป็นกลุม่ประชาชนที�เสี�ยงต่อการตดิโรคจากสตัว ์ควรปฏบิตัติามคาํแนะนําของ

กรมปศสุตัวโ์ดยเคร่งครดั  โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเกษตรกรผูป้ระกอบอาชพีเลี	ยงไก่ตอ้งป้องกนั 

ไมใ่หส้ตัวอ์ื�นๆ รวมทั 	งนกทุกชนิด และสตัวพ์าหะนําโรค  เชน่หนู เป็นตน้ เขา้มาในโรงเรอืน

เพราะอาจนําเชื	อโรคเขา้มาแพรใ่หไ้กไ่ด ้  
 

2. ตอ้งรกัษาความสะอาดในโรงเรอืนใหด้อียู่เสมอ  และหากมไีก่ป่วยหรอืตายไมว่่าดว้ยสาเหตุ

ใด  ใหร้บีแจง้เจา้หน้าที�ปศสุตัวใ์นพื	นที�ทนัท ี ตอ้งไมนํ่าไกป่ว่ยหรอืตายออกมาจําหน่ายและ

ควรกาํจดัทิ	งตามคาํแนะนําของเจา้หน้าที�ปศสุตัวอ์ย่างเคร่งครดั  เช่น  อาจฝงัใหล้กึแลว้ราด

นํ	าดว้ยนํ	ายาฆา่เชื	อหรอืปนูขาว  หรอืนําไปเผาเพื�อป้องกนัการแพรเ่ชื	อมาสูส่ตัว ์หรอืคน  
 

3. ผูท้ี�เลี	ยงสตัว์หรอืผูท้ ี�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัสตัว์ในฟาร์มที�มกีารระบาด  ไม่ว่าจากสาเหตุใด  ควร

ดแูละระมดัระวงัตนเองอยา่งถกูตอ้ง  โดยใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัรา่งกาย  เชน่  พลาสตกิ หรอืผา้

กนัเปื	อน ผา้ปิดปากจมกู ถุงมอื แว่นตา รองเทา้บู๊ต และตอ้งหมั �นลา้งมอืบ่อยๆ  โดยเฉพาะ

ตอ้งจบัตอ้งสตัวป์ว่ยหรอืซากสตัวท์ี�ตาย  
 

4. รีบอาบนํ	 าชําระร่างกายด้วยนํ	าและสบู่ให้สะอาด  และต้องเปลี�ยนเสื	อผ้าทุกครั 	งหลัง
ปฏิบัติ ง าน เสร็จ  เ สื	 อผ้าชุ ด เดิม  พลาสติกหรือผ้ากัน เ ปื	 อน  ผ้า ปิ ดปากจมูก  ถุ ง

มอื แว่นตา  ควรนําไปซกัหรอืลา้งใหส้ะอาด  และผึ�งกลางแดดใหแ้หง้สนิทก่อนนํามาใชอ้กี
ครั 	ง  

 

การปองกันโรคใหแกการปองกันโรคใหแกการปองกันโรคใหแกการปองกันโรคใหแกเด็กเด็กเด็กเด็ก    
 เนื�องจากเดก็มกัมนีิสยัชอบเล่นคลุกคลกีบัสตัวเ์ลี	ยงรวมทั 	งไกแ่ละนก  และหากตดิเชื	อไขห้วดันก 
มกัป่วยรุนแรง  ดงันั 	นในช่วงที�มโีรคระบาดในสตัว์ปีก  มสีตัว์ตายมากผดิปกต ิ  พ่อ แม่ ผูป้กครอง ควร

ระมดัระวงัดูแลเดก็ใหใ้กลช้ดิ  และเตอืนไมใ่ห้เดก็จบัอุม้ไกห่รอืนก  หรอืจบัต้องซากสตัว์ปีกที�ตาย  และ

ตอ้งฝึกสขุนิสยัที�ดใีหเ้ดก็ โดยเฉพาะการลา้งมอืทกุครั 	งหลงัจบัตอ้งสตัว ์ 
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     โรคตดิตอจากไวรสั โรคตดิตอจากไวรสั โรคตดิตอจากไวรสั โรคตดิตอจากไวรสั ::::    ไขหวัไขหวัไขหวัไขหวัดนกดนกดนกดนก 
  

 

 หากเดก็มอีาการป่วย  สงสยัเป็นโรคตดิเชื	อทางเดนิหายใจ  ตอ้งรบีพาไปพบแพทยเ์พื�อรบัการ
รกัษาโดยเรว็ที�สุด  โดยทั �วไปเมื�อได้รบัการรกัษาและดูแลอย่างถูกต้อง  เด็กจะค่อย ๆ มอีาการดขี ึ	น
ภายใน 2-7 วนั  แต่ควรสงัเกตอาการอยา่งใกลช้ดิ  หากมอีาการรุนแรงขึ	น  เช่น  มอีาการหอบ  ต้องรบี

พาไปโรงพยาบาลทนัท ี 

  

คําแนะนําทั่วไปในการรักษาสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพ่ือปองกันโรคติดตอคําแนะนําทั่วไปในการรักษาสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพ่ือปองกันโรคติดตอคําแนะนําทั่วไปในการรักษาสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพ่ือปองกันโรคติดตอคําแนะนําทั่วไปในการรักษาสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพ่ือปองกันโรคติดตอ    
 

 ควรรกัษารา่งกายใหแ้ขง็แรง  เพื�อใหร้่างกายมภีูมติา้นทานโรคไดด้ ี โดยการรบัประทานอาหาร

ใหค้รบถว้น  รวมทั 	งผกัและผลไม ้ งดบุหรี�และสุรา  นอนหลบัพกัผ่อนใหพ้อเพยีง  ออกกาํลงักายอย่าง

สมํ�าเสมอ  และในชว่งอากาศเยน็  ควรสวมเสื	อผา้ใหร้า่งกายอบอุน่  

 หากมอีาการไม่สบาย  เช่น  มไีข ้ ปวดศรีษะ  หนาวสั �น  เจบ็คอ  ไอ  เป็นตน้  ตอ้งรบีไปพบ

แพทยท์นัท ี และแจง้แพทยด์ว้ยว่าทาํงานในฟารม์เลี	ยงสตัว ์ หรอืมปีระวตัสิมัผสัซากสตัว ์ 
 

ขอแนะนํากรณีพบสัตวปกตายผิดสังเกตขอแนะนํากรณีพบสัตวปกตายผิดสังเกตขอแนะนํากรณีพบสัตวปกตายผิดสังเกตขอแนะนํากรณีพบสัตวปกตายผิดสังเกต    
 

 สตัว์ที�ตายผดิสงัเกตอาจมสีาเหตุมาจากโรคระบาดหลายโรค  รวมทั 	งโรคไขห้วดันกดว้ย  หรอื

อาจเกดิจากสาเหตุอื�น  ผูท้ี�พบเหน็ควรปฏบิตัโิดยเรว็  ดงันี	 
 

1) โทรศพัทแ์จง้ใหเ้จา้หน้าที�มาตรวจสอบหาสาเหตุ  

- ในเขตกรงุเทพมหานคร  แจง้ที�สาํนกังานเขตหรอืกรมปศสุตัว ์ โทร 0-2653-4401 

- ต่างจงัหวดั  แจง้เจา้หน้าที�เทศบาลหรอืเจา้หน้าที�ปศสุตัว ์
  

2) เกบ็ซากสตัว์ใส่ลงในถุงพลาสตกิรดัปากถุงใหแ้น่น  ต้องไมจ่บัซากสตัว์ดว้ยมอืเปล่า  ควร

สวมถุงมอืยาง  ถ้าไม่มอีาจใชถุ้งพลาสตกิหนาๆ สวม  เจ้าหน้าที�อาจนําซากบางส่วนไป
ตรวจชนัสูตรหาสาเหตุการตายส่วนซากที�เหลอืต้องรบีนําไปเผาหรอืฝงั  หากใชว้ธิฝีงัควร

ราดดว้ยนํ	ายาฆา่เชื	อหรอืโรยปนูขาว  ถา้หาไมไ่ดอ้าจใชนํ้	าเดอืดราดที�ซากกอ่นกลบดนิทบั  

 


