ขาวสารเตือนภัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และขอมูลใหม
ขาวสารเตือนภัยระบาดวิทยานี้จะมีการปรับปรุงตอเนื่องเพื่อให!ทันตอเหตุการณ#การระบาดที่เป$นป%ญหา
สาธารณสุขระดับนานาชาติ ที่สําคัญสูประเทศสมาชิก และรวมข!อเสนอแนะที่นําเสนอโดย องค#การอนามัยโลก
ภาคพื้นอเมริกาใต! ข!อมูลจะได!รับการปรับปรุงใหมและนําเสนอเป$นระยะๆ ตามที่มีข!อมูลใหมเกิดขึ้น

ขาวสารระบาดวิทยา ลาสุด รายงานการเพิ่มขึ้นของ จํานวนเด็กแรกคลอดมีศรีษะขนาดเล็ก และการผิดปกติ
ของระบบประสาทสวนกลาง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ# 2559

ประเทศบราซิล
รายงานจากประเทศบราซิล เดือนกรกฏาคม 2558 พบความผิดปกติของระบบประสาทในผู!ป>วยที่มีประวัติ
การติดเชื้อZika virus จากรัฐบาเฮีย จํานวน 76 ราย ซึ่งในจํานวนนี้มีอาการ Guillain-Barré Syndrome (GBS)
42 ราย (55%) ในกลุมที่มี GBS นี้ มี 26 ราย (62%) ที่มีประวัติและอาการสอดคล!องกับการติดเชื้อไวรัสซิกา
นอกจากนี้ยังพบวามีอีก 7 รายที่มีอาการระบบประสาท ตรวจพบการติดเชื้อซิกาในเดือน พฤศจิกายน 2558
ประเทศบราซิลรายงานจํ านวนผู!ป>วยที่มี GBS ตามที่ร ะบุรายงาน 1708 รายในป\ 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้น 19
เปอร#เซ็นต#จากป\กอน ซึ่งมี 1439 ราย
ในเดือนตุลาคม 2558 ประเทศบราซิลรายงานการเพิ่มขึ้นอยางผิดปกติของ ภาวะเด็กแรกคลอดมีศรีษะ
ขนาดเล็กเกิดขึ้นรัฐPernambuco state ซึ่งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนมกราคม 2559 กระทรวง
สาธารณสุ ข รายงานภาวะเด็ กแรกคลอดมี ศรี ษะขนาดเล็ ก และ/หรื อมี ภ าวะความผิ ด ปกติ ของระบบประสาท
สวนกลางเสียชีวิต 76 ราย ที่บงชี้วาอาจมีการติดเชิ้อระหวางการตั้งครรภ# ในขณะที่ข!อมูลระหวางป\ 2557-2557
มีจํานวนเฉลี่ยของภาวะเด็กแรกคลอดมีศรีษะขนาดเล็กเพียง 163 รายตอป\

ประเทศโคลอมเบีย
ประเทศโคลอมเบียรายงานการเพิ่มขึ้นของ GBS ในเดือนกุมภาพันธ# 2559 ที่ผานมา คาเฉลี่ยการรายงานมี
242 รายตอป\ แตในระยะที่ผานมา 5 สัปดาห#ของเดือนธันวาคม 2558 มีรายงาน GBS ที่พบแล!วถึง 86 ราย ซึ่งมี
เพศชาย 49 ราย (57%) และ มีเพศหญิง 37 ราย (43%) ข!อมูลอายุ ที่มีอยู 58 รายพบวา 95 เปอร#เซ็นมีอายุ
มากกวา 18 ป\ คาเฉลี่ยเทากับ 43 ป\

ประเทศ เอล ซันวาดอร#
ในชวงเวลา 1 ธันวาคม 2558 ถึง 6 มกราคม 2559 มีรายงานผู!ป>วยGBS จํานวน 46 ราย เสียชีวิต 2 ราย
ประเทศ เอล ซันวาดอร# มีจํานวนผู!ป>วยชนิดนี้ 169 รายตอป\ เป$นเพศชาย 54 เปอร#เซ็น และ 35 ราย ( 76%)
มีอายุมากกวา 30 ป\ ผู!ป>วยที่มีข!อมูลครบ 22 ราย มี 12 รายที่แสดงอาการคล!าย GBS ขณะนี้กําลังอยูระหวางการ
สอบสวนหาสาเหตุการติดเชื้อ

ประเทศ กัวเดลูเปe
ในจํานวนหลายรายที่พบการยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกา ประเทศนี้ได!รายงานการอักเสบของเยื่อหุ!มระบบ
ประสาท เพียง 1 รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ# 2559

ประเทศมาร#ตินิค
ไมพบการเพิ่มขึ้นของภาวะ GBS เกินกวาคาคาดคะเน แตมีรายงานภาวะ GBS 2 รายในหมูเกาะมาร#ตินิค
ฝรั่งเศส ซึ่งมีการติดเชื้อ ซิกาที่ยืนยันการตรวจป%สสาวะด!วยวิธี RT-PCR.

ประเทศ ซูลินัม
รายงานเมื่อ 29 มกราคม 2559 เปkดเผยข!อมูลจากการเฝeาระวัง พบการเพิ่มขึ้นของ GBS ซูลินัมมีคาเฉลี่ย
ของ GBS 4 รายตอป\ อยางไรก็ตามในป\ 2558 พบ 10 รายและอีก 3 รายในชวง 3 สัปดาห#แรกของป\ 2559 จนถึง
ป%จจุบันพบ 2 รายตรวจพบการติดเชื้อไวรัสซิกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา
มลรัฐฮาวาย รายงานเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 (รายงานย!อนหลัง) ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งใน Oahu
มีผู!ป>วยทารกที่เกิดมามีภาวะเด็กแรกคลอดศีรษะขนาดเล็กและเสียชีวิต พบยืนยันการติดเชื้อไวรัส ซิกาโดยการตรวจ
ของห!องปฎิบัติการยืนยันจาก U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) มารดาของทารกนี้
นาจะมีการติดเชื้อซิการะหวางที่เธออาศัยอยูที่บราซิลชวงเดือนพฤษภาคม 2558 และทารกอาจติดเชื้อในระหวาง
การตั้งครรภ#

ประเทศเวเนซูเอลา (สวน สาธารณรัฐโบลิวาเรียน)
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ# 2559 ประเทศเวเนซูเอลารายงานวา ตั้งแตสัปดาห#ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2559
พบการเพิ่มของ GBS ข!อมูลพบวา ชวง 1-31 มกราคม 2559 มีผู!ป>วย GBS จํานวน 252 ราย ในจํานวน 66 รายที่มี
ข!อมูลครบ พบวา 30% มีอายุระหวาง 45-54 ป\ และ 29% อายุมากกวา 65 ป\ และ 61 เป$นเพศชาย 39% เป$นเพศ
หญิงในจํานวนนี้ 76% ของรายที่เป$น GBS มีอาการแสดงคล!ายการติดเชื้อ ซิกา หลายวันกอนที่จะมีการเกิดอาการ
ของ GBS. ภาวการณ#ป>วยซ้ําซ!อนด!วยโรคอื่นๆ ในผู!ป>วย GBS มี 65% นอกจากนี้พบการติดเชื้อซิกาใน 2 รายที่เป$น
GBS และพบการติดเชื้อซิกาใน 3 ราย ในผู!ป>วยที่มีอาการระบบประสาท
แหลงอ!างอิง : http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599&
Itemid=41691&lang=en

