ไข้ หวัดนก
รู้ จักไข้ หวัดนก
โรคไข้หวัดนก หรื อโรคไข้หวัดใหญ่สัตว์
ปี ก เป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ
แบ่งออกได้เป็ นไข้หวัดนกชนิดรุ นแรงและชนิดไม่
รุ นแรง สายพันธุ์ที่มกั จะทาให้เกิดโรคในนกและมี
ความรุ นแรงได้แก่ สายพันธุ์ H5 และ H7 ซึ่ งเชื้อนี้
สามารถแพร่ ระบาดกันได้ในหมู่สัตว์ปีกทุกชนิด มี
ระยะการฟักตัวเฉลี่ย 3 - 5 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน หาก
เชื้อโรคติดต่อสู่ คนจะมีระยะฟักตัวประมาณ 1 - 3
วันโดยทัว่ ไปเชื้อไข้หวัดนกนี้มกั ระบาดในช่วงฤดู
หนาว เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การ
เจริ ญเติบโตของเชื้อไวรัส
คนติดโรคไข้ หวัดนกได้ อย่างไร
1.ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่ติดโรคจากการสัมผัส
สัตว์ปีกที่ป่วยหรื อตายด้วยโรคไข้หวัดนก โดยเชื้อ
ไวรัสในน้ ามูก น้ าลาย และมูลของสัตว์ป่วยอาจติด
มากับมือและเข้าสู่ ร่างกายคนทางเยือ่ บุจมูกและตา
ผูป้ ่ วยบางรายติดเชื้อที่ปนเปื้ อนอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม
2.ไม่พบการติดเชื้อจากการรับประทาน
อาหารเนื้อสัตว์ปีกหรื อไข่ที่ปรุ งสุ ก

3.ไม่พบการติดต่อจากคนถึงคน
ผู้ป่วยโรคไข้ หวัดนกมีอาการอย่ างไร
หลังจากได้รับเชื้อประมาณ 3 – 7 วัน ผูป้ ่ วยจะมี
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
เนื้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอ อาจมีน้ ามูก น้ าตาไหล เด็ก
ผูส้ ู งอายุ และผูม้ ีโรคประจาตัว มักมีอาการรุ นแรง ทาให้
เกิดปอดอักเสบ ซึ่ งสังเกตได้จากอาการหอบหรื อหายใจ
ลาบาก และอาจเกิดภาวะหายใจล้มเหลว ซึ่ งเสี่ ยงต่อการ
เสี ยชีวติ สู งถึงร้อยละ 70
ควรดูแลผู้ป่วยโรคไข้ หวัดนกอย่ างไร
หากมีผปู้ ่ วยมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และมี
ประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรื อตาย หรื ออยูใ่ นพื้นที่ที่มี
โรคไข้หวัดนกระบาดอยู่ ต้องรี บพาไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลทันที เพราะต้องได้รับยาต้านไวรัสภายใน 48
ชัว่ โมง และอาจต้องใช้เครื่ องช่วยหายใจผลการรักษาจึงจะ
ดีข้ ึน
จะดูแลป้องกันไม่ ให้ เด็กติดโรคไข้ หวัดนกได้ อย่างไร
1.เด็กมีนิสัยชอบเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งไก่และนก และ
หากติดเชื้อไข้หวัดนก มักป่ วยรุ นแรงถึงเสี ยชีวติ ได้ ดังนั้น
ในช่วงที่มีโรคไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ปีก หรื อมีไก่ เป็ ด
ตายมากผิดปกติ พ่อ แม่ ผูป้ กครองต้องระมัดระวังดูแล

ไม่ให้เด็กไปจับต้องสัตว์ปีก โดยเฉพาะสัตว์ป่วยและซาก
สัตว์
2. ควรฝึ กให้เด็กล้างมือจนเป็ นนิสัย เพราะจะช่วย
ป้ องกันไม่ให้นาเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่ ร่างกายได้เป็ นอย่างดี
ควรสอนให้เด็กล้างมือทุกครั้งหลังขับถ่าย สัง่ น้ ามูก หรื อ
จับต้องสัตว์เลี้ยงทุกชนิด และล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารทุกครั้ง
3.ให้เด็กรับประทานอาหารเนื้อสัตว์ปีกและไข่ที่
ปรุ งสุ กดีแล้วเท่านั้น เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
รวมทั้งโรคไข้หวัดนก
จะป้ องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อไข้หวัดนกได้อย่างไร
ผู้ทาหน้ าทีท่ าลายสั ตว์ ปีกทีต่ ิดเชื้อ
1.สวมชุดป้ องกัน หรื อเสื้ อแขนยาว กางเกงขายาว
สวมหน้ากากอนามัย ปิ ดปากจมูก ถุงมือยาง แว่นครอบตา
และรองเท้าบูต๊
2.เมื่อปฏิบตั ิงานเสร็ จ ต้องรี บล้างมือและอาบน้ า
ชาระร่ างกายด้วยน้ าและสบู่ทนั ที ส่ วนเสื้ อผ้าและอุปกรณ์
ป้ องกันต้องนาไปฆ่าเชื้อ และทาความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อโรค เช่น น้ ายาฟอกขาว หรื ออาจใช้น้ าผงซักฟอก และ
ผึ่งกลางแดดจัด ๆ ให้แห้ง

ผู้ประกอบอาหาร
1.ไม่นาสัตว์ปีกที่ป่วยหรื อตายมาชาแหละ
เป็ นอาหาร
2.เลือกซื้ อเนื้อไก่ เป็ ด และไข่ จากแหล่งที่
มีการรับรองมาตรฐานหรื อจากแหล่งที่เชื่อถือได้
และเลือกเนื้อไก่ที่ดูสด ใหม่ ไม่มีจ้ าเลือดออก ส่ วน
ไข่ตอ้ งดูสดใหม่ ไม่มีมูลติดที่เปลือก
3.แยกเขียงสาหรับหัน่ เนื้อสัตว์ที่ปรุ งสุ ก
แล้ว รวมทั้งผัก ผลไม้ไว้โดยเฉพาะ ไม่ใช้เขียง
เดียวกันกับเขียงหัน่ เนื้อดิบ
4.ระหว่างปรุ งอาหารไม่ใช้มือจับต้องจมูก
ตา ปาก และหมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ
ประชาชนจะช่ วยป้องกันควบคุมโรคไข้ หวัดได้
อย่างไร
1.เกษตรกรที่เลี้ยงไก่ เป็ ด ต้องป้ องกัน
ไม่ให้นก แมลง และสัตว์พาหะนาโรคอื่น ๆ เข้ามา
ในฟาร์มและต้องรักษาความสะอาดและสุ ขาภิบาล
อย่างเข้มงวด ควรใช้น้ ายาฆ่าเชื้อตามยานพาหนะที่
ขนย้ายสัตว์ รวมทั้งอุปกรณ์ทุกชิ้น คนที่ผา่ นเข้า
ออกฟาร์ มต้องล้างเท้าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ช่วงเกิดการ
ระบาดต้องไม่นาวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถาดไข่ วัสดุรอง
พื้น จากพื้นที่ระบาดมาใช้

2.ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการควบคุมการระบาดของ
กรมปศุสัตว์โดยเคร่ งครัด โดยเฉพาะต้องไม่นาสัตว์ออก
จากพื้นที่ระบาดในรัศมีควบคุมและต้องไม่นาไก่ เป็ ดที่
ตายและไข่ออกจาหน่ายในท้องตลาด หรื อนาไปเลี้ยงสัตว์
อย่างเด็ดขาด
3.ประชาชนที่เลี้ยงไก่ เป็ ด ในหมู่บา้ น ควรหาวิธี
ป้ องกันไม่ให้นกและสัตว์พาหะเข้ามาปะปน เช่น การกั้น
รั้ว และใช้ตาข่ายและหากทาได้ควรงดเลี้ยงสัตว์ปีกจนกว่า
โรคไข้หวัดนกจะถูกควบคุมได้แล้ว

โรคไข้ หวัดนก

องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางเตย
ตาบลบางเตย อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
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