โรคไขหวัดนก
มาตรการการปองกันการแพรกระจายของโรค
โรคไขหวัดนก ในฟารมที่มีโรคระบาด ประกอบดวย 3 หลัก
การที่สำคัญ คือ
1. การปองกันการกระจายของเชื้อ
1. ไมใหมีการนำสัตวปกเขาไปในสถานที่ซึ่งมีการระ
บาดของโรคภายหลังจากการกำจัดสัตวปวยในระยะเวลา21วัน
2. กำจัดวัชพืชรอบโรงเรือน และกำจัดสิ่งปูรองตลอด
จนอาหารของสัตวปวยนั้น
3. มีโปรแกรมควบคุมพาหะของโรค เชน แมลง สัตว
เลี้ยงลูกดวยนม หนู และนก เนื่องจากสิ่งตางๆเหลานี้เปนตัว
นำพาเชื้อโรคจากอุจาระของสัตวปวยไปยังที่ตางๆ ได
4. ปองกันการสะสมของแหลงน้ำภายในฟารม ซึ่งเพิ่ม
ปริมาณของนกที่เคลื่อนยายเขามา และมีโอกาสเปนสื่อใหการ
แพรกระจายของโรคขยายวงออกไป
5. กำจัดแหลงอาหารซึ่งเปนปจจัยทำใหนกเขามาอาศัย
6. ใหความรูพนักงานและผูเกี่ยวของใหตระหนักถึง
ความสำคัญในการปองกันการแพรกระจายของโรคไปยังที่ตางๆ
2. การควบคุมการเคลื่อนยาย
1. จัดระบบควบคุมการเขา – ออกฟารมของบุคคลภาย
นอกและบุคคลภายในฟารม
2. ลดการเคลื่อนยายระหวางภายในฟารมและภายนอก
ฟารม โดยใชระบบสื่อสารทางโทรศัพท และโทรสาร
3. ใหใชมาตรการทำลายเชื้อโรคคนที่เขาออกฟารม
4. ไมอนุญาตใหพนักงานขับรถยนต พนักงานขนสงเขา
– ออกฟารมโดยที่ไมผานการฆาเชื้อ
3. การรักษาสุขอนามัย
1. ใชยาฆาเชื้อทำลายเชื้อโรค และควบคุมไมใหมีการ
ปนเปอนอุจจาระไปกับรถหรือยานพาหนะ
2. ลางวัสดุ อุปกรณและยานพาหนะดวยผงซักฟอก
และยาฆาเชื้อ

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

โรคไขหวัดนกในสัตวปก เปนโรคติดตอตามพระราช
บัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
โรคไขหวัดนกในคน เปนโรคติดตอตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ. 2523

ตองการขอมูลเพิ่มเติม
โปรดสอบถามเจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่ปศุสัตว
เจาหนาที่เกษตร และอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ
หรือสอบถามที่
สำนักโรคติดตออุบัติใหมกรมควบคุมโรค
โทร. 0 2590 3158, 0 2590 3238
Call center โทร. 1422 หรือคนหาจากเว็บไซดของ
สำนักโรคติดตออุบัติใหม
http://beid.ddc.moph.go.th

โรคไขหวัดนก (Avian Inﬂuenza = AI)
เปนโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Avian
Inﬂuenza virus type A ในตระกูล Orthomyxoiridae
ซึ่งเปนไวรัสชนิดมีเปลือกหุม โดยมี surface antigens
ที่สำคัญไดแก haemagglutinin (H) มี 15 ชนิด และ
neuraminidase (N) มี 9 ชนิด
เชื้อไวรัส Inﬂuenza แบงเปน 3 type ไดแก
Type A แบงเปนเซตยอย 15 subtype ตาม
ความแตกตางของ H และ N antigen พบไดในคนและ
สัตวตางๆ เชน สุกร มา และสัตวปกทุกชนิด
Type B ไมมี subtype พบเฉพาะในคน
Type C ไมมี subtype พบเฉพาะในคน
อาการ
โรคไขหวัดนก อาการที่แสดงนั้นมีความผันแปร
ตั้งแตระดับที่ไมรุนแรง ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต ขึ้นอยูกับ
ชนิดของเชื้อไวรัส และสัตวที่ไดรับเชื้อ สัตวอาจจะไม
แสดงอาการปวย แตมีระดับภูมิคุมกันสูงขึ้น
(Seroconverion) ภายใน 14 วัน จึงสามารถวินิจฉัยวา
เปนโรค สัตวอาจจะแสดงอาการดังนี้
- กินอาหารลดลง
- ปริมาณไขลดในไกไข
- นอกจากนี้จะมีอาการ ไอ จาม ขนรวง มีไข หนาบวม
ซึม ทองเสีย
- ในรายที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงอาจจะตายกระทันหัน
ซึ่งมีอัตราตายสูง 100 %
ไวรัสชนิดนี้อาจทำใหสัตวปกชนิดอื่นๆ ปวยตายดวย เชน
เปด นกกระทา ไกงวง เปนตน

แหลงที่มาของไวรัส
สัตวปกทุกชนิดมีความไวตอเชื้อไขหวัดนก สามารถที่จะแยกเชื้อ
ไดจากนกน้ำ รวมทั้ง นกชายทะเล นกนางนวล หาน และ นกปา
เปดปา ที่จะนำเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยที่จะไมแสดงอาการปวย ซึ่ง
ถือไดวาเปนแหลงรังโรคทีสำคัญในสัตวปกโอกาสสัมผัสกับนกน้ำ
เปนความเสี่ยงสูง แตยังไมทราบวาปจจัยใดที่สงผลใหการระบาด
ไมแนนอนในแตละพื้นที่นั้น
วิธีการติดตอของโรค
1. การติดตอของโรคจากการสัมผัสกับอุจจาระ เปนวิธีการติด
ตอที่สำคัญระหวางนกดวยกัน นกปาจะเปนตัวนำเชื้อไวรัสไขหวัด
นกไปยังนกในโรงเรือนที่เปดได โดยผายการปนเปอนของอุจจาระ
2. การติดเชื้อโดยทางการสัมผัสกับสิ่งปนเปอนเชื้อโรค
( Mechanical Transmiission )มูลของนกเปนแหลงของเชื้อ
ไวรัสที่สำคัญ การขับเชื้อไวรัสทางมูลเปนเวลา 7 – 14 วัน หลัง
จากการติดเชื้อ แตไมพบเชื้อไวรัสในสิ่งปูรองไดในระยะเวลานาน
ถึง 4 สัปดาหหลังจากการติดเชื้อ ไวรัสสามารถจะอยูในสิ่งแวด
ลอมไดนานถึง 105 วัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิ
ต่ำและความชื้นสูง ดังนั้น วัสดุอุปกรณตางๆ คน และสัตว เชน
นกปา หนู แมลง นกกระจอก จึงเปนปจจัยในการกระจากของ
โรคได
3. การติดเชื้อจากการหายใจเอาสิ่งคัดหลั่งของผูปวย ก็เปนได
4. ไวรัสไขหวัดนกสามารถพบในเปลือกไขชั้นในและนอก
อยางไรก็ตาม การติดตอจากแมไกผานมายังลูกไกทางไข
(Vertical transmission) ยังไมมีการรายงาน สวนการติดตอโรค
ผานไขไปยังฟารืมอื่นมักเกิดจากการปนเปอนเชื้อที่เปลือกไข
หรือถาดไข และจัดเปนการติอตอที่สำคัญวิธีหนึ่ง

สัญญาณเตือนภัยวาเชื้อไขหวัดนกติดตอจากคนสูคน
ประชาชนควรจะเฝาระวังวาจะมีการระบาดใหญหรือไม
โดยสังเกตจาก
- มีการติดเชื้อในกลุมคนที่ใกลชิดกัน เกิดโรคเวลาใกล
เคียงกัน
- เจาหนาที่ติดเชื้อไขหวัดนกจากการดูแลผูปวย
- มีการกลายพันธของเชื้อโรค
- ยาที่ใชรักษา
ยาที่ใชในการรักษา
Oseltamivir[tamiﬂu] และยา Zannamivir
[Relenza] เปนยาที่จะชวยบรรเทาอาการของโรคแต
ตองใหยาภายใน 48 ชั่วโมงหลั่งเกิดอาการ

