องค์ความรู้เรื่อง โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease )
กรมควบคุมโรค
21 มกราคม 2559
โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease )
1. ลักษณะของโรค
โรคไข้ซิกา เกิดขึ้นโดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรค พบครั้งแรกที่ประเทศอูกานด้า เมื่อปี พ.ศ.2490
ในลิง โดยในขณะนั้นมีการศึกษาวงจรการเกิดโรคไข้เหลือง จึงมีการค้นพบเชื้อไวรัสซิกาขึ้นมา โรค
ไข้ ซิกา
พบมีการติดต่อในคนตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ในประเทศอูกานด้า สาธารณรัฐทานซาเนีย และมี รายงานพบการระบาด
ของโรคไข้ซิกา ในพื้นที่ของทวีปแอฟริกา เอเชีย หมู่เกาะแปซิฟิกและอเมริกา ทั่วโลกมีแนวโน้มการระบาดของโรค
จะแพร่กระจายไปยังประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้นยุงลายซึ่งเป็นพาหะ
นาโรคยังมีกระจายอยู่ในหลายทวีปทั่วโลก
ประเภทของเชื้อ : Flavivirus
พาหะนาโรค : ยุงลาย (ปกติออกหากินในช่วงเวลาเช้า บ่ายแก่ๆ และช่วงเย็น)
2. อาการของโรค
ระยะฟักตัวของโรคไข้ซิกา ใช้เวลาประมาณ 3 - 12 วัน อาการของโรคไข้ซิกา คล้ายกับ โรคที่เกิดจาก
อาร์โบไวรัส (Arbovirus) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะนาโรค เช่น โรคไข้สมองอักเสบ โรคไข้เหลือง และโรค
ไข้เลือดออก เป็นต้น โดยมีอาการไข้ มี ผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ
อาการเหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นเพียงเล็กน้อย และอาการจะเป็นอยู่ประมาณ 2 - 7 วัน
ในช่วงที่เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง ในหมู่เกาะเฟรนช์โปลินีเซีย และประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่ได้รายงานภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการติดโรค ไข้ ซิกาต่อระบบประสาท
ในระบบภูมิคุ้มกัน และปัจจุบันในประเทศบราซิล เจ้าหน้าที่ได้พบว่ามีการติดเชื้อโรค ไข้ซิกาเพิ่มขึ้นในประชาชน
ทั่วไป และในขณะเดียวกันพบว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล มีการเพิ่มขึ้นของภาวะศีรษะเล็ก
แต่กาเนิด (Microcephaly) ในเด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ภาวะศรีษะเล็กแต่กาเนิด (Microcephaly) กับการติดโรค ไข้ซิกา และต้องมีการค้นคว้าหาสาเหตุอื่นๆ ที่อาจมีผล
ให้เกิดภาวะดังกล่าวร่วมด้วย

3.วิธี...

3. วิธีการแพร่โรค
เชื้อไวรัสซิกาสามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อ และไปกัดคน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตระกูล Aedes aegypti
ซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนชื้น โดยยุงที่เป็นพาหะนาโรค ไข้ ซิกา เป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของ
โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ( Chikungunya) และไข้เหลือง
4. การวินิจฉัย
การตรวจวินิจฉัยไวรัสซิกาทางห้องปฏิบัติการ ทาได้โดยการตรวจสารพันธุกรรมด้วยวิธี Real-time PCR
(polymerase chain reaction) และการแยกเชื้อไวรัส จากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย สาหรับการตรวจ แอนติบอดี
ที่จาเพาะต่อไวรัสซิกาค่อนข้างยาก เนื่องจากไวรัสซิกามีลักษณะที่คล้ายกับไวรัสที่ก่อโรคอื่น เช่น โรคไข้เลือดออก
เวสไนล์ และไข้เหลือง โดยสามารถส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสารพันธุกรรมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบาราศนราดูร
5. การรักษาโรค
ผู้ป่วยโรคไข้ซิกา ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง จึงสามารถรักษาตัวได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้า
มากๆ รักษาตามอาการ เช่น ใช้ยาลดไข้ หรือยาบรรเทาอาการปวด แนะนาให้รับประทานยาพาราเซตามอล
ห้ามรับประทานยาแอสไพริน หรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เพราะมียาบางชนิดที่เป็นอันตราย
สาหรับการเป็นโรคนี้ อาจทาให้เลือดออกในอวัยวะภายในได้ง่ายขึ้น
หากอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยควรปรึกษา
และทาตามคาแนะนาของแพทย์
7. การป้องกัน
สาหรับประชาชน
 ยุงและการขยายพันธุ์ของยุงเป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยเสี่ยงของการติดต่อของโรคไข้ซิกา การป้องกัน และ
การควบคุมโรค ขึ้นอยู่กับการลดจานวนของยุงตามแหล่งต่างๆ การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ รวมถึงการป้องกันตนเอง
ไม่ให้โดนยุงกัด ซึ่งสิ่งนี้สามารถทาได้โดย
- ใช้ยากาจัดแมลง หรือ ยาทาป้องกันยุง
- การสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนาสีอ่อนๆ ที่สามารถคลุมผิวหนังและร่างกายได้
- อาศัย และนอนในห้องปรับอากาศ ใช้ฉากกั้น การปิดประตู ปิดหน้าต่าง การใช้มุ้ง
- การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดย การทาความสะอาด การเทน้าทิ้ง หรือครอบฝาภาชนะที่สามารถบรรจุ
น้า เช่น กระถางต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีน้าขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 ถ้ามีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์
ให้ปรึกษาแพทย์

สาหรับ...

สาหรับผู้เดินทางที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้ซิกา
คาแนะนาสาหรับผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้ซิกา ขอให้ผู้เดินทางระมัดระวังป้องกัน
ไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิด และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด
หากเป็นหญิงตั้งครรภ์
ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานการระบาด แต่หากจาเป็นต้องเดินทาง ไปประเทศดังกล่าวควร
ปรึกษาแพทย์ และระมัดระวังมิให้ถูกยุงกัด
สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
หน่วยงานสาธารณสุขมีการเตรียมระบบการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้ซิกา โดยมีระบบ
การเฝ้าระวัง 4 ด้าน ได้แก่ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มี
ความพิการแต่กาเนิด และการเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท และได้มีการดาเนินการเตรียมความพร้อม
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การเตรียมความพร้อมดารการดูแลรักษา และการดาเนินการควบคุม
แมลงพาหะนาโรค
หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1422 หรือเว็บไซต์ สานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
http://beid.ddc.moph.go.th
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