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โรคตดิเช้ือไวรสัซกิาทีท่กุคนให้ความสนใจเนือ่งจากมกีารระบาดเกดิขึน้ในหลายประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะ 

ในแถบประเทศอเมริกาเหนือ-ใต้ รวมถึงหมู่เกาะแปซิฟิก และในแอฟริกา1 (รูปที่ 1) ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสซิกา  

(Zika virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งมีปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว คือ 1) ยุงลาย 

มีการแพร่กระจายจ�านวนมากในพื้นที่ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเขตร้อน อุณหภูมิและความชื้น และ 2) ประชาชน 

ยังขาดภูมิคุ้มกันในการต้านทานเชื้อ2

โรคอุบัติใหม่...ไข้ซิกา

ZIKA VIRUS 
INFECTION

โรคติดเชื้อไวรัสไข้ซิกา

 ค้นพบไวรัส

ไวรัสซิกาถูกแยกเชื้อคร้ังแรกจากลิง Rhesus monkey  

ที่ประเทศยูกันดา เมื่อปี พ.ศ. 2490 โดยในขณะนั้น มีการศึกษาวงจร

การเกดิโรคไข้เหลอืงในป่าซกิา และถกูแยกเชือ้ครัง้แรกในคนตัง้แต่ พ.ศ. 

2495 ในประเทศยกูนัดา สาธารณรฐัแทนซาเนยี และมรีายงานพบการ

ระบาดของโรคไข้ซกิาประปรายในพืน้ทีข่องทวปีแอฟรกิา และบางพืน้ที่

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2550 หลังจากนั้น

ทั่วโลกมีแนวโน้มการระบาดของโรคหลายครั้งในหมู่เกาะแปซิฟิก ในปี 

พ.ศ. 2558 เริ่มมีการระบาดในอเมริกา บราซิล และแพร่กระจายไปยัง

ประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากโรคน้ีมียุงลายเป็นพาหะน�าโรค และยังมี

การกระจายอยู่ในหลายทวีปทั่วโลก3, 4

www.sahiel.gr

องค์การอนามัยโลก รายงานข้อมูลประเทศและดินแดนที่พบ

การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาทั่วโลก ณ วันที่ 29 กันยายน 

พ.ศ. 2559 พบว่ามี 73 ประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้5

กลุม่ที ่1 กลุม่ประเทศทีม่กีารรายงานการระบาดครัง้แรกตัง้แต่ 

ปี พ.ศ. 2558 - 2559 มีจ�านวน 56 ประเทศ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเทศที่อาจเกิดการระบาดของโรคในท้องถิ่น

หรือมีหลักฐานการติดเชื้อโดยมียุงเป็นพาหะน�าโรค และมีการรายงาน

การติดเชื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 มีจ�านวน 6 ประเทศ ซึ่งมี

ประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

กลุ ่มที่ 3 กลุ ่มประเทศที่มีหลักฐานการติดเช้ือโดยมียุง

เป็นพาหะน�าโรคทีม่กีารรายงานการระบาดของโรคช่วงปี พ.ศ. 2550 - 

2558 เท่านั้น แต่ไม่มีการรายงานการระบาดของโรคในปี พ.ศ. 2559 

มีจ�านวน 11 ประเทศ
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สถานการณ์การติดเชื้อในประเทศไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ส�านักโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์ของ

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ดังนี้6, 7

 ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสซิกาครั้งแรกในปี  

พ.ศ. 2555

 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 พบรายงานผู้ป่วยกระจายทุกภาค

และมีผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ยปีละ 5 ราย
 ปี พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ต้นปี มีรายงานผู้ป่วยใน 16 จังหวัด

ทั่วประเทศ 
 กรณีส�ารวจพบทารก 3 ราย ที่คลอดแล้วมีความผิดปกติ

ศรีษะเลก็ โดยเกดิจากการตดิเชือ้ไวรสัซิกาในครรภ์มารดา 2 ราย (Zika 
related Microcephaly) ส่วนอกี 1 ราย ยงัอยูใ่นระหว่างการสอบสวนโรค 
ซึ่งอาจไม่เกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสซิกา แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุ
ได้ชัดเจน จ�าเป็นต้องท�าการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ 2559 
แล้วได้มีการด�าเนินงานร่วมกันทั้งกรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถควบคุมโรคให้สงบลงได้

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าออกเป็นจ�านวนมากจึงมีโอกาสท่ีจะพบโรคดังกล่าวได้  
และในครั้งนี้ถือเป็นพื้นที่เดิม ซึ่งหลังจากได้รับรายงานเมื่อต้นเดือน
กันยายน ปี พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรคได้ส่งทีมควบคุมโรคลงพ้ืนที่
เพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงประเทศและดินแดนที่พบการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา1 

โครงสร้างของอนุภาคไวรัส

ไวรัสซิกา (Zika virus; ZIKV) มีจีโนมเป็นสายกรดนิวคลิอิก 
ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นสายพันธกุรรม มโีครงสร้างเป็นแบบอาร์เอน็เอสายเด่ียว 
(a single-stranded positive RNA) จัดอยู ่ในวงศ์ (Family) 
Flaviviridae สกลุ (Genus) Flavivirus ซึง่ส่วนใหญ่ตดิเช้ือในสตัว์ทีม่ ี
กระดูกสันหลังและแมลง โรคติดเชื้อไวรัสซิกามีลักษณะคล้ายคลึงกับ
โรคทีเ่รามกัพบบ่อย ๆ  ได้แก่ โรคไข้เหลอืง โรคไข้เลอืดออก โรคไข้สมอง
อักเสบ ซึ่งโรคเหล่านี้มียุงเป็นพาหะน�าโรค8

www.shutterstock.com
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เช่น โรคกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre syndrome; GBS) ส่วนใน

หญิงตั้งครรภ์ จ�าเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะทารกในครรภ์มีความ

เส่ียงต่อการพิการแต่ก�าเนิด มีขนาดศีรษะที่เล็กผิดปกติ (Neonatal 

Microcephaly)

รูปที่ 2  แผนภาพแสดงการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา9

รูปที่ 3  แผนภาพแสดงอาการของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา9

การติดต่อของโรค

ยุงลาย คอืพาหะส�าคญัของโรคนี ้ไวรสัซกิาถกูแยกเชือ้ครัง้แรก

จากยุงลายชนิด Aedes africanus ในปี พ.ศ. 24913 ไวรัสสามารถ

แพร่โดยยุงลายที่มีเชื้อ และไปกัดคน ส่วนใหญ่ที่พบในหลายประเทศ 

ที่มีการระบาดของเช้ือเกิดจากยุงลายชนิด Aedes aegypti และ  

Aedes albopictus2 ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น โดยยุง 

ทีเ่ป็นพาหะนีเ้ป็นยงุชนดิเดยีวกนักบัยงุท่ีเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก 

(Dengue) และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ไวรัสซิกา 

สามารถติดต่อผ่านมารดาสู ่ทารกในครรภ์ และการให้นมบุตร  

ผ่านทางการมเีพศสมัพนัธ์ และสารคัดหลัง่ต่าง ๆ  รวมถงึการได้รบัเลอืด

จากผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสซิกา แต่ไม่แสดงอาการของโรค9 

 ลักษณะทางคลินิก

 ผู้ติดเชื้อนี้ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการและหายเอง อาการแสดง

ทั่วไป ได้แก่ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง 

ปวดข้อ (รูปที่ 3) ซึ่งมักมีอาการเหล่านี้อยู่ประมาณ 2 - 7 วัน ส่วนใหญ่

อาการเหล่านี้จะหายเองได้ภายในหน่ึงสัปดาห์ ไม่มีความจ�าเป็นต้อง

นอนโรงพยาบาล บางรายงานมพีบภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท 
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 ความแตกต่างของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

โรคเหล่านี้มีอาการที่คล้ายกัน แต่มีอาการบางอย่างที่อาจจะช่วยบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นโรคใดโรคหนึ่ง2:

ผู้ป่่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์์เร หมายถึง กลุ่่มอาการที่เกิด

จากการอักเสบเฉียบพลันของเส้นประสาทหลาย ๆ เส้นพร้อมกัน 

ภายหลังการติดเชื้อ (Acute Inflammatory Demyelinating 

Polyneuropathy; AIDP) จนก่อให้เกิดอาการกล้ามเน้ืออ่อนแรง

เฉียบพลัน ซึ่งในรายที่รุนแรงอาจถึงขั้นเป็นอัมพาต และอาจต้องใช้

เครื่องช่วยหายใจ หรือผู้ที่มาด้วยอาการแขนขาอ่่อนแรง 2 ข้างอาจจะ

มีชาหรือไม่่ก็ตาม ทั้งนี้ อาจจะหายใจไม่ได้เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น9 

ทารกที่มีศีรษะเล็ก (Neonatal Microcephaly) หมายถึง 

ทารกที่คลอดมาไม่เกิน 1 เดือน และวัดรอบศีรษะแล้วมีค่าความยาว

เส้นรอบวงน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ไทล์ หรือน้อยกว่า -2 Standard 

Deviations (SDs) ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของค่าปกติในเพศและกลุ่มอายุของ

ทารก9, 10 (รูปที่ 4) 

การวินิจฉัยโรค

การตรวจวินิจฉัยไวรัสซิกาทางห้องปฏิบัติการ เพื่อยืนยันการ

ติดเชื้อท�าได้โดยการตรวจสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR (Real-time 

Polymerase Chain Reaction) และการแยกเชือ้ไวรสัจากตวัอย่างเลอืด

ของผู้ป่วย ซึ่งการจ�าแนกผู้ป่วย มีดังนี้10

ผู้ป่วยสงสัย หมายถึง ผู้ที่มีไข้และอาการอย่างน้อย 2 ใน 3  

การตรวจไวรัสเดงกี่ ไวรัสชิคุนกุนยา โดยวิธี PCR และไวรัสหัด  

ไวรัสหัดเยอรมัน โดยวิธี ELISA IgM

ผู ้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู ้ป่วยสงสัยที่มีผลตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสซิกาในเลือด หรือ

ในปัสสวะ หรือสารคัดหลั่งในร่างกาย โดยวิธี RT-PCR

รูปที่ 4  แผนภาพแสดงทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก4

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีผื่นที่ผิวหนัง และบำงส่วนจะตำแดง 

เพรำะเยื่อบุตำอักเสบ

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
มีอำกำรไข้สูง และอำกำรปวดข้อรุนแรงที่มือ เท้ำ หัวเข่ำ 

และหลัง จนอำจไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมตำมปกติได้

โรคไข้เลือดออก
มอีำกำรไข้ ปวดกล้ำมเนือ้รนุแรง และเมือ่ไข้เริม่ลด อำจมี

อำกำรรุนแรงแทรกซ้อนเฉียบพลัน ซึ่งอำจเป็นสัญญำณเตือนถึง
อำกำร “เลือดออก” ที่เป็นจุดเริ่มต้น และหนึ่งในสำเหตุหลัก ๆ 
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยมีอำกำรปวดข้อรุนแรงที่มือ เท้ำ หัวเข่ำ และหลัง 
จนอำจไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมตำมปกติได้ และเสียชีวิต

10
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 การป้องกัน

ในปัจจบุนัยังไม่มวีคัซนีทีม่ปีระสทิธภิาพในการต้านการตดิเชือ้
ไวรัสซิกา ทั้งนี้ การก�าจัดและควบคุมการเพาะพันธุ์ของยุงลายจะช่วย
ลดโอกาสในการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ส�าหรับบุคคลที่
อาศยัอยูใ่นพ้ืนทีท่ีมี่การระบาดของโรค รวมทัง้นกัท่องเทีย่ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหญิงตั้งครรภ์ ควรมีการปฏิบัติ ดังนี้10

• ป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกยุงกัด
• ใช้ยาทาป้องกันยุง หรือใช้สารเคมีไล่ยุง
• อาศัยและนอนในห้องปรับอากาศ ใช้ฉากกั้น การปิดประตู 

ปิดหน้าต่าง การใช้มุ้ง หรือติดมุ้งลวด เพื่อป้องกันยุงกัด
• การก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการท�าความสะอาด 
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การเทน�า้ทิง้ หรือครอบฝาภาชนะทีส่ามารถบรรจนุ�า้ เช่น กระถางต้นไม้ 
เพื่อไม่ให้มีน�้าขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

• ควรมีฝาปิดภาชนะที่ใส่น�้าขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้าน หรือ
ในครอบครัว เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงใช้ในการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้

• การสวมเส้ือผ้าเนือ้หนาสีอ่อน ๆ  ทีส่ามารถคลมุผวิหนงัและ
ร่างกายได้

• ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ควรงดการเดินทางไปยังพื้นท่ีที่มีการ
ระบาดของโรค

• หากมเีพศสมัพนัธ์กบัผูท้ีเ่ดนิทางมาจากพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด 
ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย

จะเห็นได้ว่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกาดังกล่าว เป็นโรคอุบัติใหม่ที่ท�าให้ผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรงและไม่ท�าให้เสียชีวิต สามารถ
รักษาให้หายได้ตามอาการ แต่ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ควรให้ความส�าคัญและควรปฏิบัติตัวตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด เพราะจะมีผล
ต่อทารถในครรภ์ การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาที่ดี รวมถึงสามารถป้องกันโรคอื่น ๆ ที่มียุงเป็น
พาหะได้อีกด้วย


