คําถามที่พบบอย
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus infection )
สํานักโรคติดตออุบัติใหม กรมควบคุมโรค
4 กุมภาพันธ 2559
1. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา คืออะไร
การติ ด เชื้ อไวรั สซิ ก า เกิ ด จากการถู ก ยุ ง ที่ ติ ด เชื้ อ กั ด มั ก จะมี อ าการไข. ต่ํ า ออกผื่ น ตาแดง และปวด
กล.ามเนื้อ ไวรัสชนิดนี้ค.นพบครั้งแรกในป3 พ.ศ. 2490 ที่ป7าซิกาในยูกันดา ตั้งแตนั้นมายังพบเป8นสวนใหญในทวีป
แอฟริกา และพบการระบาดเป8นระยะ ๆ ในเอเซีย ในป3 พ.ศ. 2550 มีการระบาดที่สําคัญ คือ การระบาดบนเกาะ Yap
(ไมโครนีเซีย) มีประชากรที่มีการติดเชื้อเกือบ 75 %
วันที่ 3 มีนาคม 2557 ชิลีแจ.งองคการอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกายืนยันกรณีการติดตอของไวรัสซิกาใน
ชนพื้นเมืองบนเกาะอีสเตอรที่ไวรัสยังคงถูกตรวจพบจนถึง มิถุนายน 2557
ในเดือนพฤษภาคม 2558 เจ.าหน.าที่สาธารณสุขของบราซิลได.รับการยืนยันการติดตอของไวรัสซิกาใน
ภาคตะวันออกฉียงเหนือของประเทศ และตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ประเทศ และอาณาเขตตาง ๆ ในทวีปอเมริกา
ได.มีรายงานการพบไวรัส ติดตามสถานการณที่เป8นปJจจุบันได.ที่ : www.paho.org/zikavirus
2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีอาการอยางไร
อาการที่พบบอยที่สุดของการติดเชื้อไวรัสซิกา จะมีไข.ต่ํา ๆ และผื่นผิวหนัง (exanthema) มักจะมีอาการ
เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล.ามเนื้อ หรือปวดข.อ และรู.สึกปวดเมื่อยตามตัวรวมด.วยได. โดยทั่วไปจะมีอาการใน 2 - 7 วัน
หลังจากถูกยุงที่ติดเชื้อกัด
3. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ติดตออยางไร สามารถติดตอผานทางเลือด หรือทางเพศสัมพันธ:ได;หรือไม
โดยทั่วไปไวรัสซิกา ต.องการพาหะนําโรคที่จะติดเชื้อมาสูคน ได.แก ยุงลาย (เป8นพาหะนําโรคเดียวกับ
ไข.เลือดออก และไข.ปวดข.อยุงลาย) ดังนั้นทางติดตอหลัก คือ ถูกยุงลายที่ติดเชื้อไวรัสซิกากัด อยางไรก็ตามไวรัส
ชนิ ด นี้ ส ามารถแยกเชื้ อได. ใ นน้ํ า อสุ จิ และมี ร ายงานผู. ป7 ว ย 1 ราย ที่ อ าจเป8 นไปได. วาติ ด เชื้ อ ทางเพศสั ม พั น ธ
ซึ่งยังต.องติดตามข.อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ไวรัสซิกาสามารถติดตอผานเลือดได. แตพบได.น.อยทั้งนี้จึงควรปฏิบัติตาม
คําแนะนําทั่วไปสําหรับการบริจาคเลือดอยางปลอดภัย (เชน ผู.บริจาคเลือดต.องมีสุขภาพแข็งแรง)
4. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถถายทอดจากแมไปสูลูกได;หรือไม
มีข.อมูลเพียงเล็กน.อย สําหรับการถายทอดจากแมไปสูลูก ชวงระหวางตั้งครรภ หรือคลอดบุตร อยางไรก็
ตามมีการรายงานการติดตอจากมารดาสูทารกในเชื้อไวรัสอื่นที่มียุงลายเป8นพาหะนําโรค ได.แก โรคไข.เลือดออก
และโรคไข.ปวดข.อยุงลาย ขณะนี้จึงกําลังมีการศึกษาเกี่ยวกับความเป8นไปได.ที่เชื้อนี้จะถายทอดจากแมสูลูก และ
ผลกระทบที่มีตอทารก
5. การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
เป8นการรักษาตามอาการ โดยการใช.ยาบรรเทาอาการปวด ลดไข. และอาการอื่น ๆ รวมกับการพักผอน
และดื่มน้ํามาก ๆ ขณะนี้ยังไมมีวัคซีน หรือยาที่รักษาเฉพาะ
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6. โรคติดเชื้อไวรัสซิกาสามารถทําให;เสียชีวิตได;หรือไม
ในอเมริกา การติดเชื้อไวรัสซิกาเป8นเรื่องใหม ซึ่งยังไมมีหลักฐาน และข.อมูลที่บงชี้วาการติดเชื้อไวรัสนี้ทํา
ให.ผู.ป7วยเสียชีวิต อยางไรก็ตาม มีรายงานประปรายที่พบผู.ป7วยที่มีโรคประจําตัวอยูเดิมมีอาการรุนแรง และเกิด
ภาวะแทรกซ.อนซึ่งเป8นสาเหตุให.เกิดการเสียชีวิต
7. กลุมเสี่ยงที่จะติดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือกลุมใด
บุคคลทุกคนที่ไมเคยมีการสัมผัสกับไวรัสนี้มากอน และอาศัยอยูในพื้นที่ที่มียุงลายที่สามารถเป8นพาหะนําโรค
รวมกับมีการนําเชื้อนี้เข.าไปสูชุมชน โดยอาจเป8นผู.ป7วยที่มาจากแหลงอื่นหรือมีการระบาดในชุมชน สามารถมีโอกาส
ติดเชื้อได. และเนื่องจากยุง Aedes เป8นยุงลายที่พบได.ในภูมิภาคที่มีรายงานโรคในขณะนี้ (ยกเว.นชิลีและแคนาดา)
จึงมีแนวโน.มวาอาจจะเกิดการระบาดของโรคจะเกิดขึ้นได.ในประเทศอื่น ๆ ที่ยังไมพบการรายงาน
8. การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จะพิจารณาจากอาการทางคลินิก และปJจจัยเสี่ยงทางระบาดวิทยา (เชน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาของผู.ป7วยในพื้นที่ที่มีการระบาด หรือเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรค)
สําหรับการตรวจทางห.องปฏิบัติการสามารถตรวจได.โดยใช.ตัวอยางเลือดของผู.ป7วย โดยการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อ
ยืนยันการวินิจจัย ด.วยวิธี polymerase chain reaction (PCR) นั้นมีโอกาสตรวจพบการติดเชื้อสูง ถ.าเจาะเลือด
ตรวจภายใน 3 - 5 วันแรกที่เริ่มมีอาการป7วย สวนการตรวจดูระดับภูมิคุ.มกันจะมีโอกาสตรวจพบสูงถ.าเจาะเลือด
ตรวจหลังจากป7วยหลัง 5 วันแล.ว
9. ความแตกตางระหวางโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข;เลือดออก และโรคไข;ปวดข;อยุงลาย
โรคเหลานี้มีอาการคล.ายกัน แตมีอาการบางอยางที่อาจจะชวยบงชี้วานาจะเป8นโรคใดโรคหนึ่ง:
โรคไข;เลือดออก มักจะมีอาการมีไข.สูง และปวดกล.ามเนื้อรุนแรง อาจมีอาการรุนแรงแทรกซ.อนเมื่อไข.เริ่มลดซึ่ง
อาจมีสัญญาณเตือน เชน เลือดออก
โรคไข;ปวดข;อยุงลาย มีอาการมีไข.สูง และอาการปวดข.อรุนแรงที่มือ, เท.า, หัวเขา และหลัง จนอาจไมสามารถ
ดําเนินกิจกรรมตามปกติได.
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ยังไมมีลักษณะที่ชัดเจน แตผู.ป7วยสวนใหญจะมีผื่นที่ผิวหนัง และบางสวนมีเยื่อบุตาอักเสบ
10. มีความสัมพันธ:ระหวางกลุมอาการกิแลงบาร:เร (Guillain-Barré syndrome) และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม
มีการรายงานพบมีการเพิ่มขึ้นของกลุมอาการกิแลงบารเร (Guillain-Barre syndrome) หรือGBS
ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (เชนในประเทศหมูเกาะเฟรนชโปลินีเซีย และบราซิล) อยางไรก็ตาม
ความสัมพันธเชิงสาเหตุโดยตรงระหวางโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ GBS ยังไมชัดเจน พบวาการติดเชื้อด.วยโรค
ไข.เลือดออกมากอน หรือปJจจัยทางพันธุกรรมอาจมีสวนเสริมให.เกิด GBS เพิ่มขึ้น ขณะนี้มีหลายการศึกษาวิจัย
ที่กําลังดําเนินการอยูเพื่อศึกษาความสัมพันธโดยตรงระหวางโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ GBS
GBS เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ.มกันโจมตีตัวเองโดยเฉพาะอยางยิ่งตอเซลลของระบบประสาท กลุมอาการนี้
สามารถเริ่มต.นจากการติดเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียตาง ๆ อาการสําคัญประกอบด.วยกล.ามเนื้อออนแรง และชา
(paresthesia) ที่ แ ขน และขา และภาวะแทรกซ. อ นที่ รุ น แรงอาจเกิ ด ขึ้ น หากกล. า มเนื้ อ ทางเดิ น หายใจได. รั บ
ผลกระทบ ผู.ป7วยที่อาการรุนแรงสวนใหญต.องได.รับการดูแลในหนวยดูแลผู.ป7วยหนัก (ICU)
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วงจรการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
11. ประเทศที่มีรายงานพบผู;ติดเชื้อไวรัสซิกา ในอเมริกา
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประเทศชิลีได.แจ.งองคการอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา วาพบผู.ป7วยยืนยันการ
ติดเชื้อไวรัสซิกาบนเกาะฮีสเตอร และได.พบการติดเชื้อมาเรื่อย ๆ จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราชิลพบผู.ติดเชื้อไวรัสซิกา และตั้งแตเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2558 เริ่มมีการกระจายของเชื้อไวรัสซิกาเข.าสูประเทศตาง ๆ ในทวีปอเมริกา
12. อะไรคือสาเหตุที่ทําให;เกิดการแพรกระจายเชื้อในพื้นที่
มีปJจจัยที่เกี่ยวข.อง 2 ประเด็น ที่ทําให.เกิดการแพรระบาดของเชื้ออยางรวดเร็ว คือ 1. ไวรัสซิกา เป8นไวรัส
ที่เพิ่งค.นพบในอเมริกา จึงทําให.ประชาชนยังขาดภูมิคุ.มกันในการต.านทานเชื้อ 2. ยุงลายมีการแพรกระจายจํานวน
มากในพื้นที่ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ เป8นพื้นที่เขตร.อน มีอุณหภูมิ และความชื้น
13. การแนะนําการเดินทางไปประเทศที่มีการพบโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
องคการอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ยังไมออกข.อห.าม หรือข.อจํากัดใด ๆ ในการเดินทาง หรือการติดตอ
ค.าขายระหวางประเทศ นักทองเที่ยว หรือผู.ที่จะเดินทางเข.าไปในพื้นที่ดังกลาว แตควรมีการระมัดระวังตนเอง
ปqองกันไมให.ถูกยุงกัด
14. จํานวนผู;ติดเชื้อไวรัสซิกา ในตอนกลางของอเมริกา มีจํานวนเทาใด
เมื่อแตละประเทศเริ่มมีการตรวจพบการติดเชื้อไวรัส เป8นสิ่งที่คอนข.างยากที่จะสามารถนับจํานวนผู.ที่ติด
เชื้อไวรัสซิกาทั้งหมดได. เนื่องจากอาการของโรคไข.ซิกาสวนใหญอาการไมรุนแรง (ยกเว.นในกลุมหญิงตั้งครรภที่มี
ความกังวลวาอาจเกี่ยวข.องกับภาวะ microcephaly ในทารกในครรภ) ผู.ป7วยอาจไมได.ไปพบแพทย สิ่งสําคัญที่
ต.องดําเนินการคือการพัฒนาระบบการเฝqาระวังโรค และมาตรการการปqองกันและควบคุมการระบาด
การปTองกันโรค
15. มาตรการอะไรที่จะต;องมีการดําเนินการเพื่อปTองกันการติดเชื้อไวรัสซิกา
การปqองกันโดยการกําจัดยุง และการปqองกันไมให.ยุงกัดซึ่งสวนใหญเกิดขึ้นในชวงกลางวัน ทั้งนี้การกําจัด
และการควบคุมการเพาะพันธุของยุงลายจะชวยลดโอกาสในการแพรเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคไข.ปวดข.อ
ยุงลาย และโรคไข.เลือดออก
คําแนะนําในการกําจัดและควบคุมยุง ดังนี้
• หลีกเลี่ยงการปลอยให.น้ําขังในภาชนะบรรจุน้ํากลางแจ.ง (กระถางดอกไม. ขวด และภาชนะที่เก็บน้ํา)
เพื่อปqองกันไมให.ยุงใช.ในการเป8นแหลงเพาะพันธุได.
• ควรมีฝาปtดภาชนะที่ใสน้ําขนาดใหญภายในหมูบ.าน หรือในครอบครัว เพื่อปqองกันไมให.ยุงใช.ในการ
เป8นแหลงเพาะพันธุได.
• หลีกเลี่ยงการสะสมของขยะ โดยควรเก็บขยะใสไว.ในถุงพลาสติกที่ปtด และเก็บไว.ในภาชนะที่ปtดสนิท
• ไมปtดกั้นทอระบายน้ําที่อาจจะทําให.เกิดน้ําขัง
• ติดมุ.งลวดที่หน.าตางและประตู เพื่อปqองกันยุงกัด
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คําแนะนําในการปTองกันการถูกยุงกัด ของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค รวมทั้งนักทองเที่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งหญิงตั้งครรภ: ควรมีการปฏิบัติตัว ดังนี้
• สวมใสเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และหมวก
• การใช.สารเคมีไลยุงควรใช.ตามคําแนะนําของเจ.าหน.าที่สาธารณสุข (และตามฉลากที่ระบุไว.ข.างขวด)
• นอนในมุ.ง
บุคคลที่มีอาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไข.เลือดออก หรือโรคไข.ปวดข.อยุงลาย ควรพบเจ.าหน.าที่สาธารณสุข
16. การตอบโต;สถานการณ:การระบาดของ องค:การอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ในทวีปอเมริกา มีอะไรบ;าง
องคการอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา ได.รวมมือกับหลายประเทศในทวีปอเมริกา พัฒนาขีดความสามารถใน
การเฝqาระวัง ตรวจจับ และยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกา การรักษาผู.ป7วย รวมทั้งดําเนินมาตรการในการกําจัดยุงที่มี
ประสิทธิภาพ และลดโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรค โดยการสนับสนุนจากองคการอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกา
ที่เกี่ยวข.อง มีดังนี้:
• พัฒนาศักยภาพของห.องปฏิบัติการในการตรวจจับไวรัสได.ทันทวงที (รวมกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข.อง)
• ให.คําปรึกษาในการสื่อสารความเสี่ยงเมื่อเริ่มพบการติดเชื้อไวรัสนี้ในประเทศ
• ควบคุมสัตว หรือแมลงที่เป8นพาหะของโรค โดยการทํางานรวมกับภาคประชาชนในการกําจัดยุง
• จัดเตรียมคําแนะนําสําหรับการดูแลทางคลินิก และการติดตามผู.ป7วยโรคไข.ซิกา รวมกับผู.เชี่ยวชาญ
และหนวยงานด.านสุขภาพอื่น ๆ
• เฝqาระวังการขยายตัวทางภูมิศาสตรของไวรัส เฝqาระวังการเกิดภาวะแทรกซ.อน หรืออาการที่รุนแรง
โดยผานทางกลไกกฎอนามัยระหวางประเทศ
• สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขให.มีกลไก และแนวทางการเรียนรู.เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของไวรัส
ผลกระทบตอสุขภาพ และผลแทรกซ.อนที่อาจเกิดตามมาจากการติดเชื้อ
แหลงที่มา : http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183&Itemid
=41463&lang=en

