โรคไขซิกา Zika virus disease

1. ลักษณะของโรค
โรคไขซิกา เกิดขึ้นโดยมียุงลายเปนพาหะนําโรค พบครั้งแรกที่ประเทศอูกานดา เมื่อป พ.ศ.2490 ในลิง
โดยในขณะนั้นมีการศึกษาวงจรการเกิดโรคไขเหลือง จึงมีการคนพบเชื้อไวรัสซิกาขึ้นมา โรคไขซิกาพบมีการติดตอ
ในคนตั้งแต พ.ศ. 2495 ในประเทศอูกานดา สาธารณรัฐทานซาเนีย และมีรายงานพบการระบาด ของโรคไขซิกา
ในพื้นที่ของทวีปแอฟริกา เอเชีย หมูเกาะแปซิฟกและอเมริกา ทั่วโลกมีแนวโนมการระบาดของโรค จะ
แพรกระจายไปยังประเทศใหม ๆ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นยุงลายซึ่งเปนพาหะ นํา
โรคยังมีกระจายอยูในหลายทวีปทั่วโลก
ประเภทของเชื้อ : Flavivirus
พาหะนําโรค : ยุงลาย (ปกติออกหากินในชวงเวลาเชา บายแกๆ และชวงเย็น)
2. อาการของโรค
ระยะฟกตัวของโรคไขซิกา ใชเวลาประมาณ 3 - 12 วัน อาการของโรคไขซิกา คลายกับ โรคที่เกิดจาก
อารโบไวรัส (Arbovirus) ซึ่งเปนเชื้อไวรัสที่มีแมลงเปนพาหะนําโรค เชน โรคไขสมองอักเสบ โรคไขเหลือง และโรค
ไขเลือดออก เป นตน โดยมีอาการไข มี ผื่ นแดง เยื่อบุ ตาอักเสบ ปวดกลามเนื้อ ปวดขอ ออนเพลีย ปวดศีรษะ
อาการเหลานี้ปกติแลวจะเปนเพียงเล็กนอย และอาการจะเปนอยูประมาณ 2 - 7 วัน
ในชวงที่เกิดการระบาดเปนวงกวาง ในหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย และประเทศบราซิล ในป พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2558 เจาหนาที่ไดรายงานภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นจากการติดโรค ไขซิกาตอระบบประสาท ใน
ระบบภูมิคุมกัน และปจจุบันในประเทศบราซิล เจาหนาที่ไดพบวามีการติดเชื้อโรค ไขซิกาเพิ่มขึ้นในประชาชน
ทั่วไป และในขณะเดียวกันพบวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล มีการเพิ่มขึ้นของภาวะศีรษะเล็ก
แตก าเนิด (Microcephaly) ในเด็กแรกเกิด อยางไรก็ตามยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธของ
ภาวะศรีษะเล็กแตก าเนิด (Microcephaly) กับการติดโรคไขซิกา และตองมีการคนควาหาสาเหตุอื่นๆ ที่อาจมีผล
ใหเกิดภาวะดังกลาวรวมดวย
3. วิธีการแพรโรค
เชื้อไวรัสซิกาสามารถแพรเชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อ และไปกัดคน ซึ่งสวนใหญอยูในตระกูล
Aedes aegypti ซึ่งมีอยูในภูมิภาคที่มีอากาศรอนชื้น โดยยุงที่เปนพาหะนําโรค ไขซิกา เปนชนิดเดียวกันกับยุงที่
เปนพาหะของ โรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลาย ( Chikungunya) และไขเหลือง
4.การวินิจฉัย...

4. การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยไวรัสซิกาทางหองปฏิบัติการ ทําไดโดยการตรวจสารพันธุกรรมดวยวิธี Real-time PCR
(polymerase chain reaction) และการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอยางเลือดของผูปวย สําหรับการตรวจ แอนติบอดี
ที่จําเพาะตอไวรัสซิกาคอนขางยาก เนื่องจากไวรัสซิกามีลักษณะที่คลายกับไวรัสที่กอโรคอื่น เชน โรคไขเลือดออก
เวสไนล และไขเหลื อง โดยสามารถสงตั วอยางเพื่อตรวจสารพัน ธุกรรมไดที่ กรมวิทยาศาสตรการแพทย และ
เครือขายทางหองปฏิบัติการ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบําราศนราดูร
5. การรักษาโรค
ผูป วยโรคไขซิกา สวนใหญ มีอาการไมรุนแรง จึงสามารถรักษาตัวไดโดยการพักผอนให เพี ยงพอ ดื่มน้ํ า
มากๆ รักษาตามอาการ เชน ใชยาลดไข หรือยาบรรเทาอาการปวด แนะนําใหรับประทานยาพาราเซตามอล หาม
รับประทานยาแอสไพริน หรือยากลุมลดอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) เพราะมียาบางชนิดที่เปนอันตราย
สําหรับการเปนโรคนี้ อาจทําใหเลือดออกในอวัยวะภายในไดงายขึ้น หากอาการไมดีข้ึน ผูปวยควรปรึกษา และทํา
ตามคําแนะนําของแพทย
6. การปองกัน
สําหรับประชาชน
6.1 ยุงและการขยายพันธุของยุงเปนสาเหตุและเปนปจจัยเสี่ยงของการติดตอของโรคไขซิกา การปองกัน
และ การควบคุมโรค ขึ้นอยูกับการลดจํานวนของยุงตามแหลงตางๆ การกําจัดแหลงเพาะพันธุ รวมถึงการปองกัน
ตนเอง ไมใหโดนยุงกัด ซึ่งสิ่งนี้สามารถทําไดโดย
- ใชยากําจัดแมลง หรือ ยาทาปองกันยุง
- การสวมใสเสื้อผาเนื้อหนาสีออนๆ ที่สามารถคลุมผิวหนังและรางกายได
- อาศัย และนอนในหองปรับอากาศ ใชฉากกั้น การปดประตู ปดหนาตาง การใชมุง
- การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย โดย การทําความสะอาด การเทน้ําทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่
สามารถบรรจุ น้ํา เชน กระถางตนไม เพื่อไมใหมีน้ําขังเปนแหลงเพาะพันธุยุง
6.2 ถามีอาการไข ออกผื่น ตาแดง หรือปวดขอ อาจมีโอกาสที่จะเปนโรคนี้ได โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ
ใหปรึกษาแพทย
สําหรับผูเดินทางที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไขซิกา
คําแนะนําสําหรับผูเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไขซิกา ขอใหผูเดินทางระมัดระวังปองกัน
ไมใหยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวใหมิดชิด และใชยาทาปองกันยุงกัด หากเปนหญิงตั้งครรภ ควร
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานการระบาด แตหากจําเปนตองเดินทาง ไปประเทศดังกลาวควร
ปรึกษาแพทย และระมัดระวังมิใหถูกยุงกัด สําหรับบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข หนวยงานสาธารณสุข
มีการเตรียมระบบการเฝาระวังเพื่อปองกันควบคุมโรคไขซิกา โดยมีระบบ การเฝาระวัง 4 ดาน ไดแก การเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยา การเฝาระวังทางกีฏวิทยา การเฝาระวังทารกแรกเกิดที่มี ความพิการแตกําเนิด และการเฝาระวัง
กลุ ม อาการทางระบบประสาท และได มีก ารดํ า เนิ น การเตรีย มความพร อม ทางห องปฏิ บั ติการเพื่ อการตรวจ
วินิจฉัยโรค การเตรียมความพรอมดารการดูแลรักษา และการดําเนินการควบคุม แมลงพาหะนําโรค
หากมีขอ...

หากมีขอสงสัย สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เบอรโทรศัพท 1422 หรือเว็บไซต ส านักโรคติดตออุบัติใหม
http://beid.ddc.moph.go.th
ขอมูลสวนหนึ่งอางอิงจาก
1. European Centre for Disease Prevention and Control . Factsheet for health professionals.
[Internet]. [cited 2016 Jan 21]. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_
virus_infection/factsheet-health-professionals/Pages/factsheet_health_ professionals.aspx
2. European Centre for Disease Prevention and Control . Zika virus. [Internet]. [cited 2016 Jan
21]. Available from: http://www.cdc.gov/zika/index.html
3. Wold Health Organization . Zika virus. [Internet]. [cited 2016 Jan 21]. Available from:
http://who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/
4. Wold Health Organization . Zika virus infection. [Internet]. [cited 2016 Jan 21]. Available
from: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view =article&id =427&Itemid
=41484&lang=en

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา Zika virus disease

สถานการณโลก
องคการอนามัยโลก ไดรายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ณ วันที่ 13 เมษายน 2560 โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
• ตั้งแตป 2550 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560 มีประเทศที่มีรายงานพบผูติดเชื้อไวรัสซิกา โดยมียุงลาย
เปนพาหะทั้งหมด 84 ประเทศ โดยแบงไดดังนี้
- 60 ประเทศที่มีรายงานพบผูปวยในพื้นที่ใหมหรือมีการพบผูปวยอยางตอเนื่อง
- 18 ประเทศ เปนประเทศที่มีรายงานพบผูปวยกอนป2559
- 6 ประเทศ เปนประเทศทีห่ ยุดการแพรเชื้อแตยังคงมีโอกาสในการเกิดการติดตอของเชื้อ
ไวรัสซิกาในอนาคต

กลุมที่ 1 ประเทศที่มี
รายงานพบผูปวยใน
พื้นที่ ใหมหรือมีการพบ
ผูปวย อยางตอเนื่อง
(60 ประเทศ)

ประเทศ/หมูเกาะ
แองกัวลา, กาบูเวรดี, กินี-บิสเซา, แองกวิลลา, แอนติกาและบารบูดา ,อารเจนตินา ,อารู
บา, บาฮามาส, บารเบโดส, เบลีซ, โบลิเวีย, โบแนเรอ,ซินตเอิสตาซียึส, บราซิล, หมูเกาะบ
ริติชเวอรจิน, หมูเกาะเคยแมน, โคลอมเบีย, คอสตาริกา, คิวบา, กือราเซา, ดอมินีกา,
โดมินิกัน, เอกวาดอร, เอลซัลวาดอร, เฟรนซ เกียรนา, เกรเนดา, กัวเดอลูป, กัวเตมาลา,
กายอานา, ฮอนดูรัส, จาไมกา, มารตินิก, แม็กซิโก, มอนตเซอรรัต, นิคารากัว, ปานามา,
ปารากวัย, เปรู, เปอรโตริโก, แซ็ง-บารเตเลมี,เซนตคิตสและเนวิส, เซนตลูเซีย, เซนตมาร
ติน, เซนตวินเซนตและเกรนาดีน, ซินตมารเติน, ซุรินาเม, ทรินิแดดและโตเบโก, เติกส
และเคคอส, สหรัฐอเมริกา, หมูเกาะเวอรจิน, เวเนซูเอลา, มัลดีฟ, ฟจิ, หมูเกาะมาแชล,
ไมโครนีเซีย, ปาเลา, ปาปวนิวกินี,ซามัว, หมูเกาะโซโลมอน, สิงคโปร, ตองกา

กลุมที่ 2 ประเทศที่มี
รายงานพบผูปวย กอน
ป 2559
(18 ประเทศ)
กลุมที่ 3 ประเทศที่หยุด
การแพรเชื้อแตยังคงมี
โอกาสเกิดการติดตอ
ของ เชื้อไวรัสซิกาใน
อนาคต
(6 ประเทศ)

บูรกินาฟาโซ, บุรุนดี, แคเมอรูน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, โกตดิวัวร, กาบอง ,ไนจีเรีย ,
เซเนกัล, อูกานดา, เฮติ, บังคลาเทศ, อินโดนีเซีย , ไทย, , กัมพูชา,ลาว , มาเลเซีย, ฟ
ลิปนส, เวียดนาม
ชิลี , อเมริกันซามัว, หมูเกาะคุก , เฟรนซโพลินีเชีย, นิวแคลิโดเนีย, วานูอาตู

สถานการณในประเทศไทย
1. ขอมูลการปวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาไดจากการเฝาระวังโรคในประเทศไทยที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต
พ.ศ.2555 และขยายอย างเป น ระบบในป พ.ศ. 2559 สวนภาวะศีรษะเล็กแตกําเนิ ด เริ่มเฝ าระวังอยางเปน
ระบบในป พ.ศ. 2559 และระบบการเฝาระวังดังกลาวกําลังไดรับการพัฒ นาใหมีความไวและความครอบคลุม
มากขึ้นเปนลําดับ
2. ข อมู ล จากสํ านั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุม โรค รายงานขอ มู ล ในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2560 มี
รายงานผูติดเชื้อไวรัสซิการายใหม จํานวน 8 ราย
3. สําหรับการเฝาระวังและติดตามในกลุมหญิงตั้งครรภในพื้นที่ที่พบผูปวยขณะนี้มีหญิงตั้งครรภติดเชื้อ
86 ราย คลอดแลว 74 ราย
4. ขอมูลทารกศีรษะเล็กแตกําเนิด จากระบบเฝาระวังพบวา ประเทศไทยมีทารกมีภาวะ Zika-related
microcephaly จํานวน 2 ราย และ Congenital Zika syndrome 1 ราย

การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข
4 ดาน

1. มาตรการดานการเฝาระวังคัดกรองโรค โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีระบบการเฝาระวังครอบคลุม
1.1 ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา
1.2 ระบบเฝาระวังทางกีฏวิทยา
1.3 ระบบเฝาระวังทารกที่มีความพิการแตกําเนิด
1.4 ระบบเฝาระวังกลุมอาการผิดปกติทางระบบประสาท

2. มาตรการการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
ในปจจุบัน หนวยงานสังกั ดกระทรวงสาธารณสุขที่ สามารถตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบั ติการเพื่ อหาเชื้ อ
ไวรัสซิกา ได คือ หองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทย หองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
14 แหง ทั่วประเทศ และหองปฏิบัติการของสถาบันบําราศนราดูร หองปฏิบัติการของหนวยงานนอกกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ส ามารถตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส ซิ ก าได คื อ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารของจุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
หองปฏิบัติการของโรงพยาบาลรามาธิบดี
3. มาตรการการปองกัน และควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขไดมีการจัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในระดับอําเภอทุกอําเภอ เพื่อเตรียมการ ใน
การลงพื้นที่สอบสวนโรค และไดมีการจัดทีมในระดับเขต, สวนกลาง ในการสนับสนุนพื้นที่ที่พบผูปวย รวมถึง มี
การดํ าเนิ น การรณรงค ก ารกํ าจั ด ลู ก น้ํ า ยุ งลาย ด ว ยนโยบาย 3 เก็ บ 3 โรค และนโยบาย 5 ส. รวมถึ ง การ
ดําเนินงานควบคุมยุงตัวแกในกรณีท่ีพบผูสงสัย หรือผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในทุกพื้นที่ โดยกรมควบคุมโรค ได
จัดใหมีการอบรมทีมพนกําจัดยุงตัวแกทั่วประเทศในขณะนี้มีทีมที่ผานการอบรมประมาณ 6,000 ทีม
4. มาตรการดานการรักษาพยาบาล และการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการวิชาการดานการรักษาพยาบาลโรคอุบัติซ้ํากรมการแพทยรว มกับ
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย และคณะแพทยศาสตรจากมหาวิทยาลัยตางๆไดจัดทํา แนวทางเวช
ปฏิบัติ การวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สําหรับแพทย และบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข
เพื่ อเปน แนวทางในการดํ าเนิ น งานดู แลรั กษาโรค รวมทั้งมีการอบรมพัฒ นาศักยภาพเจาหนาที่ และบุ คลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข
5. มาตรการดานการสื่อสํารความเสีย่ ง และประชาสัมพันธ
กระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินการจัดทําขาวสารเพื่อสื่อมวลชน ขาวสารเพื่อประชาชน ในการ สื่อสาร
ความเสี่ยงถึงสถานการณ และความเคลื่อนไหวตางๆ รวมทั้งจัดทําสื่อสิ่งพิ มพ และคําแนะนําตางๆ เผยแพรแก
ประชาชนในการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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