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ดนก

ไขหวัดนก (Avian Influenza)
เชื้อไขหวัดนก คืออะไร

เกิดจากเชือไวรัส Avian Influenza type A ในตระกูล
Orthomyxoviridae ซึง เป็ น RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุม้ โดยมีแอนติเจนที
ผิวทีส ําคัญ ได้แก่ Hemagglutinin (H) มี 15 ชนิด และ Neuraminidase
(N) มี 9 ชนิด เช่น H5N1
สัตวนําโรค

นกเป็ ดนํา นกอพยพ และนกตามธรรมชาตินนแหล่
ั
งรังโรคโดยไม่แสดงอาการ เป็ ด ไก่ ในฟาร์ม
และในบ้านสามารถติดเชือและแสดงอาการ
การติดตอระหวางสัตว

โดยสัตว์นําโรคได้แก่ นกจะขับถ่ายไวรัสออกมาทางอุจจาระ และติดต่อสู่สตั ว์ปีกทีไ ด้รบั เชือทาง
ระบบ ทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร
ระยะฟกตัวและอาการในสัตว

ระยะฟกั ตัวสันเพียงไม่กชี วโมง
ั  ถึง 3 วัน ในสัตว์จะมีอาการซึม ซูบผอม ไม่กนิ อาหาร ขนยุ่ง ไข่
ลด ไอ จาม หายใจลําบาก หน้าบวม หงอนและเหนียงบวม มีสคี ลํา มีอาการทางประสาท ท้องเสีย อาจ
ตายกะทันหันโดยไม่แสดงอาการ อัตราการตายอาจสูงถึง 100%

วิธีการติดตอจากสั
จากสัตวสูคน

คนสามารถติดเชือจากสัตว์ได้จากการสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง และโดยทางอ้อมจากการสัมผัส
กับสิง คัดหลังจากสั

ตว์ทเี ป็ นโรคเช่นอุจจาระ นํ ามูก นํ าตา นํ าลายของสัตว์ป่วย จากการเฝ้าระวังโรค ยัง
ไม่มกี ารติดต่อระหว่างคนและคน ผูท้ มี คี วามเสีย งในการเกิดโรค ได้แก่ผทู้ มี อี าชีพและใกล้ชดิ สัตว์ปีก
เช่น ผูเ้ ลียง ฆ่า ขนส่ง ขนย้าย ผูข้ ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก สัตวบาล และสัตวแพทย์ รวมถึงเด็กๆที
เล่นและคลุกคลีกบั สัตว์
ระยะฟกตัวและอาการในคน

ระยะฟกั ตัวในคนสัน ประมาณ 1 ถึง 3 วัน ในคนอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแบบ
เฉียบพลัน มีไข้สงู หนาวสั น ปวดศีรษะ ปวดเมือ ยกล้ามเนือ อ่อนเพลีย มีนํามูก ไอ และเจ็บคอ บางครัง
พบว่ามีอาการตาแดง ซึง จะหายเองได้ภายใน 2 ถึง 7 วัน หากมีอาการแทรกซ้อนจะมีอาการรุนแรงถึง
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ปอดบวมและเกิดระบบหายใจล้มเหลว (Acute Respiratory Distress Syndrome) โดยเฉพาะในเด็กและ
ผูส้ งู อายุ
การปองกันโรค

 หลีกเลีย งการสัมผัสสัตว์ปีกทีม อี าการป่วย หรือ ตาย โดยเฉพาะเด็ก
 หากต้องสัมผัสกับสัตว์ปีกในระยะทีมกี ารระบาดในพืนทีให้สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ
ล้างมือทุกครัง
 หลังการสัมผัสสัตว์ปีกและสิง คัดหลังของสัตว์ปีกด้วยสบู่ละนํา
 หากมีอาการเป็ นไข้ ไอ โดยเฉพาะผูม้ อี าชีพเลียง ฆ่า ขนส่ง ขน
ย้าย และขายสัตว์ปีก หรือเกีย วข้องกับซากสัตว์ปีก ให้รบี มาพบ
แพทย์และบอกประวัตกิ ารสัมผัสพร้อมอาการ

แนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชนเพื่อปองกันโรค

เพือป้องกันโรคติดเชือระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชือระบบ
ทางเดินอาหาร การบริโภคเนือสัตว์รวมทังเนือไก่และไข่ไก่ จึงควรรับประทานเนือทีป รุงให้สกุ เท่านัน
เนืองจากเชือโรคต่างๆ ทีอ าจปนเปื อนมาไม่ว่าจะเป็ นไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ จะถูกทําลายไปด้วย
ความร้อน ต้องรับประทานเนือไก่และไข่ทปี รุงสุกเท่านัน งดการรับประทานอาหารทีป รุงกึง สุกกึง ดิบ
เลือกรับประทานอาหารทีป รุงสุกอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงทีม ปี ญั หาโรคระบาดในไก่
แนวทางการป
แนวทางการปองกันของกระทรวงสาธารณสุ
ของกระทรวงสาธารณสุข

การเลือกซือเนื อไก่และผลิ ตภัณฑ์จากไก่
1. ควรเลือกซือจากแหล่งทีม กี ารรับรองมาตรฐาน หรือร้านค้าประจํา และเลือกซือไก่สดทีไ ม่ม ี
ลักษณะบ่งชีว่าอาจตายด้วยโรคติดเชือ เช่น เนือมีสคี ลํา มีจุดเลือดออก เป็ นต้น สําหรับ
ไข่ ควรเลือกฟองทีด สู ดใหม่ และไม่มมี ลู ไก่ตดิ เปื อนทีเ ปลือกไข่ ก่อนปรุงควรล้างให้สะอาด
2. ไม่ใช้มอื ทีเ ปื อนมาจับต้องจมูก ตาและปาก และหมันล้
 างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง
หลังจับต้องเนือสัตว์ เครือ งในสัตว์ และเปลือกไข่ทมี มี ลู สัตว์เปื อน
3. ควรแยกเขียงสํา หรับ หันเนื
 อไก่ และมีเ ขีย งสํา หรับหัน อาหารทีป รุง สุ กแล้ว
ผลไม้ โดยเฉพาะไม่ใช้เขียงเดียวกัน
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การชําแหละไก่
1. ผูช้ าํ แหละไก่อาจมีความเสีย งการติดโรคจากสัตว์จงึ ควรระมัดระวังขณะปฏิบตั งิ าน ต้องไม่
ซือไก่ทมี อี าการผิดปกติจากการติดเชือ เช่น ซึมหงอย ขนฟู หน้ าหงอน หรือเหนียงบวม
คลํา มีนํามูก หรือขีไหล เป็ นต้น หรือนําไก่ทตี ายมาชําแหละขาย
2. ไม่ขงั สัตว์ปีกจําพวก ไก่ เป็ ด ห่าน ทีร อชําแหละไว้ในกรงใกล้ๆ กัน เพราะจะเป็ นปจั จัยเสีย ง
ให้เชือโรคกลายพันธุจ์ นอาจเกิดเชือสายพันธุใ์ หม่ ๆ ทีเ ป็ นอันตรายทังต่อคน และสัตว์ได้
3. ควรทําความสะอาดกรงและอุปกรณ์ อย่างสมําเสมอด้วยนํ าผลซักฟอก และนํ าไปผึง กลาง
แดดจัด นอกจากนันอาจราดด้วยนํายาฆ่าเชือ เดือนละ 1-2 ครัง
4. หากสัตว์ทชี าํ แหละมีลกั ษณะผิดปกติ เช่น มีจุดเลือดออก มีนําหรือเลือดคัง หรือจุดเนือ
ตายสีขาวทีเ ครือ งในหรือเนือมีสผี ดิ ปกติตอ้ งไม่นําไปจําหน่ าย และรีบแจ้งเจ้าหน้าทีป ศุสตั ว์
มาตรวจสอบทันทีเพราะอาจเป็ นโรคระบาด
5. ต้องล้างบริเวณชําแหละสัตว์ให้สะอาดด้วยนํ าผลซักฟอก หลังเสร็จสินการชําแหละไก่ และ
ควรราดนํายาฆ่าเชือโรค เดือนละ 1-2 ครัง
6. ผูช้ าํ แหละไก่ควรดูแลระมัดระวังตนเอง โดยใช้อปุ กรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น พลาสติก หรือ
ผ้ากันเปื อน ผ้าปิ ดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบู๊ต และต้องหมั นล้างมือบ่อย ๆ
7. รีบอาบนํ าชําระร่างกายด้วยนํ าและสบู่ให้สะอาดและเปลียนเสือผ้า ทุกครังหลังปฏิบตั ิงาน
เสร็จ ส่วนเสือผ้าชุดเดิม พลาสติก หรือผ้ากันเปื อน ผ้าปิ ดจมูก ถุงมือ แว่นตา ควร
นําไปซัก หรือล้างให้สะอาด และผึง กลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อกี ครัง
ผู้ขนย้ายสัตว์ปีก
1. ผูข้ นย้ายสัตว์ปีกควรระมัดระวังการติดโรคจากสัตว์และการนําเชือจากฟาร์มหนึงไปแพร่ยงั
ฟาร์มอืน ๆ ควรเน้นการปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของกรมปศุสตั ว์ โดยเฉพาะอย่างยิง งดซือสัตว์
จากฟาร์มทีม สี ตั ว์ตายมากผิดปกติ
2. เมื อ ขนส่ ง สั ต ว์ เ สร็ จ ในแต่ ล ะวั น ต้ อ งรี บ ล้ า งทํ า ความสะอาดรถให้ ส ะอาดด้ ว ยนํ า
ผงซักฟอก สําหรับกรงขังสัตว์ควรราดด้วยนํายาฆ่าเชือซําอีกครังหนึง
3. ควรดูและระมัดระวังตนเองอย่า งถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ ป้องกันร่างกาย เช่น ผ้าปิ ดปาก
จมูก ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และต้องหมั นล้างมือบ่อยๆ

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th/foodsafety

โทร. 0-2886-8088 ตอ 3106 - 5500

3/ 5

โรคติดตอจากไวรัส : ไขหวัดนก
ดนก

4. รีบ อาบนํ าชํ า ระร่ า งกายด้ว ยนํ าและสบู่ ใ ห้ส ะอาด และต้ อ งเปลีย นเสือผ้า ทุ ก ครังหลัง
ปฏิบตั งิ านเสร็จ ส่วนเสือผ้าชุดเดิมและเครือ งป้องกันร่างกายควรนํ าไปซักหรือล้างให้สะอาด
และผึง กลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อกี ครัง
เกษตรกรผู้เลียงไก่
1. เกษตรกรผูป้ ระกอบอาชีพเลียงไก่รวมทังผูเ้ ลียงสัตว์และผูท้ ตี อ้ งเกีย วข้องกับสัตว์ในฟาร์มที
มีการระบาดเป็ นกลุม่ ประชาชนทีเ สีย งต่อการติดโรคจากสัตว์ ควรปฏิบตั ติ ามคําแนะนําของ
กรมปศุสตั ว์โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิง เกษตรกรผูป้ ระกอบอาชีพเลียงไก่ตอ้ งป้องกัน
ไม่ให้สตั ว์อนื ๆ รวมทังนกทุกชนิด และสัตว์พาหะนําโรค เช่นหนู เป็ นต้น เข้ามาในโรงเรือน
เพราะอาจนําเชือโรคเข้ามาแพร่ให้ไก่ได้
2. ต้องรักษาความสะอาดในโรงเรือนให้ดอี ยู่เสมอ และหากมีไก่ป่วยหรือตายไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใด ให้รบี แจ้งเจ้าหน้าทีป ศุสตั ว์ในพืนทีท นั ที ต้องไม่นําไก่ปว่ ยหรือตายออกมาจําหน่ายและ
ควรกําจัดทิงตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีป ศุสตั ว์อย่างเคร่งครัด เช่น อาจฝงั ให้ลกึ แล้วราด
นําด้วยนํายาฆ่าเชือหรือปูนขาว หรือนําไปเผาเพือ ป้องกันการแพร่เชือมาสูส่ ตั ว์ หรือคน
3. ผูท้ เี ลียงสัตว์หรือผูท้ ตี อ้ งเกีย วข้องกับสัตว์ในฟาร์มทีม กี ารระบาด ไม่ว่าจากสาเหตุใด ควร
ดูและระมัดระวังตนเองอย่างถูกต้อง โดยใช้อปุ กรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น พลาสติก หรือผ้า
กันเปื อน ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบู๊ต และต้องหมั นล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะ
ต้องจับต้องสัตว์ปว่ ยหรือซากสัตว์ทตี าย
4. รีบ อาบนํ าชํ า ระร่ า งกายด้ว ยนํ าและสบู่ ใ ห้ส ะอาด และต้ อ งเปลีย นเสือผ้า ทุ ก ครังหลัง
ปฏิ บ ั ติ ง านเสร็ จ เสื อผ้ า ชุ ด เดิ ม พลาสติ ก หรื อ ผ้ า กั น เปื อน ผ้ า ปิ ดปากจมู ก ถุ ง
มือ แว่นตา ควรนํ าไปซักหรือล้างให้สะอาด และผึง กลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนํามาใช้อกี
ครัง
การปองกันโรคใหแกเด็
เด็ก

เนืองจากเด็กมักมีนิสยั ชอบเล่นคลุกคลีกบั สัตว์เลียงรวมทังไก่และนก และหากติดเชือไข้หวัดนก
มักป่วยรุนแรง ดังนันในช่วงทีม โี รคระบาดในสัตว์ปีก มีสตั ว์ตายมากผิดปกติ พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ควร
ระมัดระวังดูแลเด็กให้ใกล้ชดิ และเตือนไม่ให้เด็กจับอุม้ ไก่หรือนก หรือจับต้องซากสัตว์ปีกทีต าย และ
ต้องฝึกสุขนิสยั ทีด ใี ห้เด็ก โดยเฉพาะการล้างมือทุกครังหลังจับต้องสัตว์
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โรคติดตอจากไวรัส : ไขหวัดนก
ดนก

หากเด็กมีอาการป่วย สงสัยเป็ นโรคติดเชือทางเดินหายใจ ต้องรีบพาไปพบแพทย์เพือรับการ
รักษาโดยเร็วทีสุด โดยทัวไปเมื

อได้รบั การรักษาและดูแลอย่างถูกต้อง เด็กจะค่อย ๆ มีอาการดีขนึ
ภายใน 2-7 วัน แต่ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชดิ หากมีอาการรุนแรงขึน เช่น มีอาการหอบ ต้องรีบ
พาไปโรงพยาบาลทันที
คําแนะนําทั่วไปในการรักษาสุขภาพและพฤติกรรมอนามัยเพื่อปองกันโรคติดตอ

ควรรักษาร่างกายให้แข็งแรง เพือ ให้ร่างกายมีภูมติ า้ นทานโรคได้ดี โดยการรับประทานอาหาร
ให้ครบถ้วน รวมทังผักและผลไม้ งดบุหรีแ ละสุรา นอนหลับพักผ่อนให้พอเพียง ออกกําลังกายอย่าง
สมําเสมอ และในช่วงอากาศเย็น ควรสวมเสือผ้าให้รา่ งกายอบอุน่
หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสัน เจ็บคอ ไอ เป็ นต้น ต้องรีบไปพบ
แพทย์ทนั ที และแจ้งแพทย์ดว้ ยว่าทํางานในฟาร์มเลียงสัตว์ หรือมีประวัตสิ มั ผัสซากสัตว์
ขอแนะนํากรณีพบสัตวปกตายผิดสังเกต

สัตว์ทตี ายผิดสังเกตอาจมีสาเหตุมาจากโรคระบาดหลายโรค รวมทังโรคไข้หวัดนกด้วย หรือ
อาจเกิดจากสาเหตุอนื ผูท้ พี บเห็นควรปฏิบตั โิ ดยเร็ว ดังนี
1) โทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าทีม าตรวจสอบหาสาเหตุ
- ในเขตกรุงเทพมหานคร แจ้งทีส าํ นักงานเขตหรือกรมปศุสตั ว์ โทร 0-2653-4401
- ต่างจังหวัด แจ้งเจ้าหน้าทีเ ทศบาลหรือเจ้าหน้าทีป ศุสตั ว์
2) เก็บซากสัตว์ใส่ลงในถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่ น ต้องไม่จบั ซากสัตว์ดว้ ยมือเปล่า ควร
สวมถุงมือยาง ถ้าไม่มอี าจใช้ถุงพลาสติกหนาๆ สวม เจ้าหน้าทีอ าจนําซากบางส่วนไป
ตรวจชันสูตรหาสาเหตุการตายส่วนซากทีเ หลือต้องรีบนํ าไปเผาหรือฝงั หากใช้วธิ ฝี งั ควร
ราดด้วยนํายาฆ่าเชือหรือโรยปูนขาว ถ้าหาไม่ได้อาจใช้นําเดือดราดทีซ ากก่อนกลบดินทับ
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