
หมวดอื่นๆ

ปองกัน ระวัง สังเกต ไมเกิดเหตุระบาด จากไขหวัดนก

โรคไขหวัดนกเปนโรคที่มีการระบาดในชวงฤดูหนาวของทุกป ทําใหมีการทําลายสัตวใน
รัศมี 500 เมตร จากจุดที่มีสัตวปกตายอยางมหาศาล  โดยโรคไขหวัดนกเปนโรคติดตอของสัตวปก ซึ่ง
ตามปกติ โรคนี้ติดตอมายังคนไดไมงายนัก แตคนที่สัมผัสใกลชิดกับสัตวที่เปนโรคอาจติดเชื้อได และแม
วาจะมีการควบคุมโรคในฟารมสัตวปกที่มีระบบความปลอดภัยจากเชื้อโรคได แตยังคงมีการระบาดซ้ํา
ทุกชวงฤดูฝน ซึ่งสวนใหญเกิดในไกพื้นบาน ไกชน และเปดที่เลี้ยงปลอย และในปจจุบันนี้มีรายงานวา
เชื้อไขหวัดนกทําใหเสือและแมวที่กินซากสัตวปกดิบๆ ปวยรุนแรงถึงขั้นตายได และแพรเชื้อติดตอกันเอง
ไดดวย

จุดเริ่มตนของโรคไขหวัดนก
มีรายงานการเกิดโรคไขหวัดนกในคนเปนครั้งแรกในป 2540 ในประเทศฮองกง  ซึ่งเกิด

จากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญบางสายพันธุที่พบในนก  และอาจแพรมายังสัตวปกในฟารมได โดยการสัมผัส
สัตวปกที่ปวยหรือตาย ซึ่งปจจุบันนี้ นกอพยพไดนําเชื้อ  เอช  5  เอ็น 1 จากเอเชียไปยัง ยุโรป  ตะวัน
ออกกลาง และแอฟริกา มีการแพรระบาดในฝูงสัตวปก รวม 51 ประเทศ ในจํานวน 10 ประเทศ (เวียด
นาม อินโดนีเซีย ไทย จีน กัมพูชา ตุรกี อิรัก อียิปต อาเซอรไบยัน และจิบูตี ) มีผูปวย 240 ราย เสียชีวิต
141 ราย  และในชวง 2 ป ที่ผานมา ประเทศไทยมีการแพรระบาดเกิดขึ้นแลว 4 รอบ

                                   ปภัสสร  ผลโพธิ์
                   กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
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ไขหวัดนก แตกตางจากไขหวัดใหญ
โรคไขหวัดนกตางจากไขหวัดใหญ ตรงที่ โรคไขหวัดใหญติดตอจากคนสูคน สวนโรคไข

หวัดนก เปนการติดตอจากสัตวปกสูคน มักจะพบในเด็ก และมีอาการรุนแรงกวา
♦ ไขหวัดนก เกิดจากสายพันธุ เอช 5 เอ็น 1 มีการระบาดรุนแรงในสัตวปก ไกและ

เปด แพรเชื้อมายังคน ทําใหปวยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได
♦ ไขหวัดใหญ เกิดจากสายพันธุ เอช 1 เอ็น 1 และสายพันธุ เอช 3 เอ็น 2 แพรติด

ตอจากคนสูคนไดงาย พบไดทั่วโลก อาการปวยไมรุนแรงยกเวนในคนสูงอายุ เด็ก
เล็ก  ผูปวยโรคเรื้อรัง

คนติดเช้ือไขหวัดนกไดอยางไร ???
สัตวปกที่ปวยหรือตายดวยโรคไขหวัดนก จะมีเชื้อไวรัสปริมาณมากในมูลสัตวและ

อวัยวะตางๆ ของซาก รวมทั้งในน้ํามูก น้ําลาย เสลด และเลือด
♦ การรับเชื้อโดยตรง ผูปวยสวนใหญไดรับเชื้อโดยตรง โดยการจับตองสัตวปกที่

ปวยหรือซากสัตวดวยมือเปลา อุมสัตวปวย หรือดูดเสลดไกชน และเชื้อจะเขาสู
รางกายคนทางเยื่อบุของจมูก ตา และปาก

♦ การรับเชื้อทางออม โดยการสัมผัสกับพื้นดินหรือแหลงน้ําที่มีสัตวปกปวยลมตาย
นอกจากนี้ ผูปวยในเวียดนามบางรายติดเชื้อจากการรับประทานเปด  เลือด และเครื่อง

ในเปดปรุงสุกๆ ดิบๆ  แตไมพบการติดเชื้อจากการรับประทานสัตวปกและไขที่ปรุงสุก
♦ กลุมเสี่ยง ผูที่ทํางานในฟารมสัตวปก ผูที่ฆาหรือชําแหละสัตวปก เกษตรกรผูเลี้ยง

ไก  ผูขนยายสัตวปก

อาการของโรคไขหวัดนก
ระยะเพาะเชื้อ

ผูปวยจะเริ่มมีอาการปวยภายหลังจากการไดรับเชื้อประมาณ 3-4 วัน อาจ
นานถึง 8 วัน ซึ่งนานกวาไขหวัดใหญ

อาการที่พบ
เร่ิมจากมีไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เนื้อตัวออนเพลีย เจ็บคอ ไอ มี
น้ํามูก และพบอาการปวดทอง อาเจียน ทองเสีย รวมทั้งอาการหายใจขัดหรือ
หอบเนื่องจากปอดอักเสบไดบอยกวาไขหวัดใหญ ตามดวยการหายใจลม
เหลว
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การรักษาผูปวยโรคไขหวัดนก
ผูปวยตองไดรับยาตานไวรัส ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเริ่มมีไข ผลการรักษาจึงจะดี และ

หามกินยาแอสไพริน

การปองกันตนเองไมใหติดเช้ือไขหวัดนก
♦ ไมนําสัตวปวยหรือตายมาชําแหละเปนอาหารไมนําไปจําหนาย จายแจก และไม

นําไปเลี้ยงสัตวทุกชนิด
♦ ไมสัมผัสซากไก เปด นก และสัตวปกอื่นๆ ดวยมือเปลาตองสวมถุงมือยางทุกครั้ง

และใชผาปดปาก จมูก
♦ ไมใชปากดูดเสลดไกชน
♦ ดูแลระมัดระวังไมใหเด็กไปสัมผัสไกและสัตวปกอื่นๆ หรือเขาไปในบริเวณที่มีสัตว

ปกปวยตาย
♦ รักษาพฤติกรรมอนามัยที่ชวยปองกันโรคติดตอ

- หมั่นลางมือบอยๆ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตวปกและระหวางเตรียม
เนื้อสัตวเปนอาหาร

- ไมใชมือแคะจมูก ขยี้ตา หรือแคะฟน ถายังไมไดลางมือใหสะอาด
- รับประทานสัตวปกและไขที่ปรุงสุกดี ซึ่งจะชวยใหปลอดภัยจากโรคติดตอ

อ่ืนๆ ดวย

 ปองกัน ระวัง และ สังเกตอีกนิด
 เลี้ยงสัตวปกในระบบปดหรือในโรงเรือนที่กันนกได และไมนําวัสดุอุปกรณจากภาย
นอกเขามาในฟารม
 เลี้ยงสัตวในเลาหรือกรงที่มีหลังคา หรือในบริเวณลอมร่ัวและขึงตาขายกันนก
 ไมนําซากสัตวปกไปทิ้งเรี่ยราด ตองนําไปเผา หรือฝงใหลึกพอ โรยปูนขาว และ
กลบทับดินใหแนน
 หากพบสัตวปกปวย หงอย ซึม ขนยุง หนา หงอน หรือเหนียงบวมคล้ํา มีปนเลือด
ออกตามหนาแขง เดินโซเซ ชัก ทองเสีย หรือตายผิดสังเกต ตองรีบแจงเจาหนาที่
ซึ่งเจาของจะไดรับคาชดเชยซากสัตว
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ไขหวัดนกเปนโรคที่ปองกันได เพียงแคสังเกตอีกสักนิด  ไมประมาทในเรื่องการเขา
ใกลสัตวปก  และเมื่อคิดจะรับประทานสัตวปก ก็ขอใหรับประทานสัตวปกที่ปรุงสุกทุกครั้ง
และ เพื่อความปลอดภัยหากเห็นสัตวปก และสัตวอ่ืนๆ ลมตายอยางผิดสังเกต ตองรีบแจงเจา
หนาที่โดยดวน โดย

ในเขตกรุงเทพมหานคร แจงไดที่ สํานักงานเขตที่พบเหตุ หรือศูนยปฏิบัติการไขหวัดนก
โทร 02 – 345 - 1836   กรมปศุสัตว โทร 02  – 653  – 4450  ศูนยปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค  โทร
02 -  590 - 3333

ในตางจังหวัดแจงไดที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด เจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน  ผูใหญบาน กํานัน อบต. เทศบาล สถานีอนามัย สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สายดวน 1362 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช
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