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เรียบเรียงโดย
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
31 มีนำคม 2560

สถำนกำรณ์ทั่วโลก
องค์ ก ารอนามั ย โลก ได้ ร ายงานสถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ซิ ก า ณ วั น ที่ 10 มี น าคม 2560
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
 ตั้ งแต่ ปี 2550 ถึ งวั น ที่ 9 มี นาคม 2560 มี ประเทศที่ มี รายงานพบผู้ ติ ดเชื้ อไวรั สซิ กา โดยมี ยุ งลาย
เป็นพาหะทั้งหมด 84 ประเทศ โดยแบ่งได้ดังนี้
 61 ประเทศ เป็ นประเทศที่มีรายงานพบผู้ป่วยครั้งแรกในปี 2558 และมีรายงาน
การติดต่อของเชื้อไวรัสซิกาอย่างต่อเนื่อง
 18 ประเทศ เป็นประเทศที่มีรายงานพบผู้ป่วยก่อนปี 2559
 5 ประเทศ เป็นประเทศที่หยุดการแพร่เชื้อแต่ยังคงมีโอกาสในการเกิดการติดต่อของเชื้อ
ไวรัสซิกาในอนาคต
กลุ่มที่ 1 ประเทศที่มี
รำยงำนพบผู้ป่วยครั้งแรก
ในปี 2558 และมีรำยงำน
กำรติดต่อของเชื้อไวรัสซิกำ
อย่ำงต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 2 ประเทศที่มี
รำยงำนพบผู้ป่วย
ก่อนปี 2559
กลุ่มที่ 3 ประเทศที่หยุด
กำรแพร่เชื้อแต่ยังคงมี
โอกำสเกิดกำรติดต่อของ
เชื้อไวรัสซิกำในอนำคต

ประเทศ/หมู่เกำะ
แองกัวลา, กาบูเวร์ดี, กินี-บิสเซา, แองกวิลลา, แอนติกาและบาร์บูดา ,อาร์เจนตินา
,อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, เบลีซ, โบลิเวีย, โบแนเรอ, ซินต์เอิสตาซียึส,

บราซิล, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, หมู่เกาะเคย์แมน, โคลอมเบีย, คอสตาริกา,
คิวบา, กือราเซา, ดอมินีกา, โดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เฟรนซ์
เกียร์นา, เกรเนดา, กัวเดอลูป, กัวเตมาลา, กายอานา, ฮอนดูรัส, จาไมกา,
มาร์ตินิก, แม็กซิโก, มอนต์เซอร์รัต, นิคารากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู,
เปอร์โตริโก, แซ็ง-บาร์เตเลมี,เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, เซนต์มาร์ติน,
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีน, ซินต์มาร์เติน, ซุรินาเม, ทรินิแดดและโตเบโก,
เติกส์และเคคอส, สหรัฐอเมริกา, หมู่เกาะเวอร์จิน, เวเนซูเอลา, มัลดีฟ,
อเมริกันซามัว, ฟิจ,ิ หมู่เกาะมาแชล, ไมโครนีเซีย, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี,ซามัว,
หมู่เกาะโซโลมอน, สิงคโปร์, ตองกา
บูร์กินาฟาโซ, บุรุนดี, แคเมอรูน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, โกตดิวัวร์, กาบอง
,ไนจีเรีย ,เซเนกัล, อูกานดา, เฮติ, อินโดนีเซีย , ไทย, มัลดีฟ, บังคลาเทศ, กัมพูชา
,ลาว , ปาปัวนิวกินี, มาเลเซีย, ฟิลิปินส์, เวียดนาม , นิวแคลิโดเนีย
ชิลี , หมู่เกาะคุก , เฟรนซ์โพลินีเชีย, นิวแคลิโดเนีย,วานูอาตู
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สถำนกำรณ์ในประเทศไทย
 ข้อมูลการป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้จากการเฝ้าระวังโรคในประเทศไทยที่เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่
พ.ศ.2555 และขยายอย่างเป็น ระบบในปี พ.ศ. 2559 ส่วนภาวะศีรษะเล็กแต่กาเนิด เริ่มเฝ้าระวังอย่างเป็น
ระบบในปี พ.ศ. 2559 และระบบการเฝ้าระวังดังกล่าวกาลังได้รับการพัฒนาให้มีความไวและความครอบคลุม
มากขึ้นเป็นลาดับ
 ข้อมูลจากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานข้อมูลในวันที่ 18-24 มีนาคม 2560
มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายใหม่จานวน 1 ราย
 สาหรับการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ
86 ราย คลอดแล้ว 62 ราย
 ข้อมูลทารกศีรษะเล็กแต่กาเนิด จากระบบเฝ้าระวังพบว่า ประเทศไทยมีทารกศีรษะเล็กแต่กาเนิด
ทีม่ ีสาเหตุจากเชื้อไวรัสซิกาจานวน 2 ราย

กำรดำเนินงำนของกระทรวงสำธำรณสุข
1. มำตรกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวังคัดกรองโรค โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้มีระบบกำรเฝ้ำระวังครอบคลุม 4 ด้ำน
1.1 ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
1.2 ระบบเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา
1.3 ระบบเฝ้าระวังทารกที่มีความพิการแต่กาเนิด
1.4 ระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบประสาท
2. มำตรกำรกำรตรวจวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำร
ในปัจจุบันหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ
ไวรัสซิกา ได้ คือ ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
14 แห่ง ทั่วประเทศ และห้องปฏิบัติการของสถาบันบาราศนราดูร ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานนอกกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ ส ามารถตรวจหาเชื้ อ ไวรั ส ซิ ก าได้ คื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลั ย และ
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลรามาธิบดี
3. มำตรกำรกำรป้องกัน และควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในระดับอาเภอทุกอาเภอ เพื่อเตรียมการ
ในการลงพื้นที่สอบสวนโรค และได้มีการจัดทีมในระดับเขต, ส่วนกลาง ในการสนับสนุนพื้นที่ที่พบผู้ป่วย รวมถึง
มี ก ารด าเนิ น การรณรงค์ ก ารก าจั ด ลู ก น้ ายุ งลาย ด้ ว ยนโยบาย 3 เก็ บ 3 โรค และนโยบาย 5 ส. รวมถึ ง
การดาเนินงานควบคุมยุงตัวแก่ในกรณีที่พบผู้สงสัย หรือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในทุกพื้นที่ โดยกรมควบคุมโรค
ได้จัดให้มีการอบรมทีมพ่นกาจัดยุงตัวแก่ทั่วประเทศในขณะนี้มีทีมที่ผ่านการอบรมประมาณ 6,000 ทีม
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4. มำตรกำรด้ำนกำรรักษำพยำบำล และกำรป้องกันกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล
กระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการวิชาการด้านการรักษาพยาบาลโรคอุบัติซ้า กรมการแพทย์
ร่ว มกับ ราชวิทยาลัยสู ตินรีแพทย์แห่ งประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิท ยาลัยต่างๆได้จัดทา
แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สาหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานดูแลรักษาโรค รวมทั้งมีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
5. มำตรกำรด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง และประชำสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุขมีการดาเนินการจัดทาข่าวสารเพื่อสื่อมวลชน ข่ าวสารเพื่อประชาชน ในการ
สื่อสารความเสี่ ย งถึงสถานการณ์ และความเคลื่ อนไหวต่างๆ รวมทั้งจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ และคาแนะนาต่างๆ
เผยแพร่แก่ประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ข้อมูลจำก : องค์การอนามัยโลก / สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค / สานักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
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