ขอควรระวัง
1. หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับสัตวปก ทีป่ ว ยหรือตาย
2. หากตองสัมผัส จะตองปองกันการสัมผัสกับอุจจาระหรือสิง่ คัดหลัง่
ของสัตวปก โดยการสวมหนากากอนามัย สวมถุงมือ และลางมือ
ทันทีภายหลังการสัมผัส
3. ปรุงอาหารทีม่ าจากผลิตภัณฑสตั วปก หรือไกดว ยความรอนสูง ให
สุกกอนรับประทานทุกครั้ง
4. หากมีอาการทีส่ งสัยใหรบี พบแพทยทนั ที
5. เมือ่ พบสัตวปก ปวยหรือตายใหรบี แจงปศุสตั วหรือสํานักงานเขต
ใกลบาน เพือ่ รีบทําลายการแพรระบาดโดยเร็ว

คําแนะนําทัว่ ไป
1.
2.
3.
4.

ควรรักษารางกายใหแข็งแรงอยูเ สมอ
รับประทานอาหารที่มีประโยชนครบ 5 หมู
ออกกําลังกายอยางสมําเสมอ
่
ในชวงอากาศเย็น ควรสวมเสือ้ ผาใหรา งกายอบอุน เสมอ
หากมีอาการไมสบาย เชน มีไข ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ
หายใจหอบ หายใจลําบาก เปนตน ตองรีบไปพบแพทยทนั ที

1. วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
โทร . 0-2244-3000
2. โรงพยาบาลกลาง
โทร. 0-2221-6141-60 , 0-2222-2424
3. โรงพยาบาลตากสิน
โทร. 0-2437-0123
4. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
โทร. 0-2289-1153-5 , 0-2289-1157-8
5. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธโร อุทศิ
โทร. 0-2429-3575-81
6. โรงพยาบาลหนองจอก
โทร. 0-2988-4100-1
7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2326-7711 , 0-2326-9995
8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน
โทร. 0-2421-2222
9. โรงพยาบาลสิรินธร
โทร. 0-2328-6900-20

โรคไขหวัดนก
Avian Influenza

****หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดท่ี****
ศูนยเอราวัณ สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร
โทร. 1646 หรือ 0-2223-9401-3

เขารักษาฉับไว
รักษาได
ทันการณ

จัดทําโดย
กองวิชาการ
สํานักการแพทย กรุงเทพมหานคร

!

การยืนยันการปวย

ตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร เพาะเชือ้ พบ Influenza A ชนิด H5N1
(สายพันธุท ร่ี ะบาดในประเทศไทย)
โรคไขหวัดนก(Avian influenza) เปนโรคติดตอของสัตวประเภท ! วงจรการเกิดโรค
สัตวปก เกิดจากเชือ้ ไวรัสอินฟลูเอ็นซาชนิด H5N1 ซึง่ เปนโรคติดเชื้อของระบบ
ทางเดินหายใจ โดยปกติโรคนีต้ ดิ ตอมายังคนไมงา ยนัก แตสามารถติดตอไป
ยังผูท ส่ี มั ผัสใกลชดิ กับสัตวทเ่ี ปนโรคชนิดนีไ้ ด ซึง่ ไดแกผทู ท่ี างานในฟาร
ํ
มสัตว
1. นกอพยพเปน
2. นําเชือ้ โรคไปติดใน
ปก ผูท ฆ่ี า หรือชําแหละสัตวปก ในพืน้ ทีท่ เ่ี กิดโรคไขหวัดนกระบาด แตใน
พาหะนําโรค
ฟารมไก
ปจจุบนั ยังไมพบผูป ว ยจากการติดตอโรคไขหวัดนกจากคนสูค น ซึ่งขณะนี้
(นกเปดนํ้า)
กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครไดดาเนิ
ํ นการเฝาระวังโรคในคน
3. ติดตอสูค นทีส่ มั ผัส
อยางใกลชดิ และในสถานการณปจ จุบนั พบวา ประชาชนทั่วไปมีความเสี่ยง
ใกลชดิ ไกหรือสัตวปก ที่
นอยตอการติดโรค จึงไมควรตื่นตระหนก เพราะการรับประทานไกและไขที่
ปวยหรือตาย
ปรุงสุกไมทาให
ํ ตดิ โรค
! ใครบางมีโอกาสเสีย่ งตอการติดโรค
ผูม โี อกาสเสีย่ งตอการติดโรคไขหวัดนก ไดแก
! การติดตอ
1. เกษตรกรผูเ ลีย้ งไกหรือสัตวปก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ระบาด
คนอาจจะติดโรคได โดยการสัมผัสกับสัตวปก ทีป่ ว ยหรือตาย ซึ่ง
2. ผูช าแหละไก
ํ
หรือสัตวปก
เชื้อโรคที่อยูในนํามู
้ ก นํ้าลายและมูลของสัตวปว ย อาจติดมากับมือและเขาสู
3. ผูข นยายสัตวปก
รางกายทางเยือ่ บุของจมูกและตา ทําใหเกิดโรคคลายไขหวัดใหญ ซึ่งมีระยะ
4. ผูประกอบอาหารและผูบริโภคอาหารจากเนื้อไกและสัตวปกหรือ
ฟกตัวของเชือ้ โรค 1 ถึง 3 วัน
ผลิตภัณฑจากไก ทีม่ าจากแหลงทีไ่ มไดรบั การรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน

! อาการทีน่ า สงสัยวาเปนโรคไขหวัดนก

ระยะเวลา 1-3 วันหลังรับเชือ้ ผูป ว ยจะมีอาการดังนี้
- ไขสงู หนาวสั่น ปวดศีรษะ
- เจ็บคอ ไอ หายใจผิดปกติ(หอบ ลําบาก)
- ปอดอักเสบรุนแรง หรือ ปอดบวม
- ปวดเมือ่ ยกลามเนือ้ ออนเพลีย

ขอควรระวัง
ในผูป ว ยเด็กเล็ก ผูส งู อายุ หรือผูที่มีโรคประจําตัว อาจมีภูมิคุมกัน
ไมดี ระวังอาการอาจรุนแรงไดใหรีบมาพบแพทยโดยเร็ว

!

แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันโรคไขหวัดนก
1. ผูบ ริโภคไกและผลิตภัณฑจากไกและไข
- รับประทานอาหารที่ทาจากเนื
ํ
อ้ ไก และไขทป่ี รุงสุกอยางดีเทานัน้
เพราะความรอนจะทําลายเชือ้ โรคทีป่ นเปอ นมาใหหมดไป
2. ผูป ระกอบอาหาร
- ควรเลือกซือ้ เนือ้ ไกและผลิตภัณฑจากไกทม่ี กี ารรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน สวน
ไข ควรเลือกฟองทีไ่ มมมี ลู ไกตดิ เปอ นทีเ่ ปลือก
- ลางมือใหสะอาดทันที โดยเฉพาะหลังจับตองเนือ้ ไกหรือไข
- ควรแยกเขียงสําหรับหัน่ เนือ้ ไก และเขียงปรุงอาหารอืน่ ๆ

3. ผูชําแหละไก
- ตองไมซอ้ื ไกทม่ี อี าการผิดปกติจากการติดเชือ้ มาชําแหละ
ขาย เชนไกทซ่ี มึ หงอย ขนฟู หนา หงอน หรือเหนียงบวมคลํ้า มีนํ้ามูก
หรือขีไ้ หลเปนตน
- ไมขงั สัตวปก จําพวก ไก เปด หาน ฯลฯ ที่จะรอชําแหละ
ไวในกรงใกล ๆ กันเพราะจะเปนปจจัยเสีย่ งใหเกิดเชือ้ โรคสายพันธุ ใหม
- ทําความสะอาดกรงและอุปกรณอยางสมํ่าเสมอ ผึง่ แดด
จัดๆ และราดดวยนํายาฆ
้ าเชือ้ โรค เดือนละ 1-2 ครั้ง
- ตองลางบริเวณชําแหละสัตวใหสะอาด ภายหลังเสร็จสิน้
การชําแหละเนือ้ ไก
- ใชอปุ กรณปอ งกันขณะชําแหละไก เชน พลาสติกกันเปอ น
ผาปดปากจมูก ถุงมือ แวนตา รองเทาบูท
- รีบอาบนําชํ
้ าระรางกายใหสะอาด และเปลีย่ นเสือ้ ผาทุก
ครัง้ หลังปฏิบตั งิ านเสร็จ
4. ผูข นยายสัตวปก
- เมือ่ ขนสงสัตวเสร็จในแตละวัน ตองรีบลางทําความ
สะอาดรถขนสงโดยเร็ว
- ปองกันตนเองโดยใชผา ปดปากจมูก ถุงมือ รองเทาบูท
และหมัน่ ลางมือบอย ๆ
- รีบอาบนําชํ
้ าระรางกายใหสะอาด และเปลีย่ นเสือ้ ผาทุก
ครั้ง หลังปฏิบตั งิ านเสร็จ
5. เกษตรกรผูเลี้ยงไก
- หาวิธปี อ งกันไมใหสตั วอน่ื ๆ ทีเ่ ปนพาหะนําโรค เชน นก,
หนู เขามาในโรงเลีย้ งไก
- ในพื้นที่ที่มีการระบาด ผูเ ลีย้ งควรจะใชอปุ กรณปอ งกัน
รางกาย เชน พลาสติกกันเปอ น ผาปดจมูก ถุงมือ แวนตา รองเทาบูท
- รีบอาบนําชํ
้ าระรางกายใหสะอาด เปลีย่ นเสือ้ ผาทุกครัง้ หลัง
ปฏิบตั งิ านเสร็จ

