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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

องคความรู

• โรคติดเชื้อไวรัสซิกา  เกิดขึ้นโดยมียุงลายเปนพาหะนําโรค พบครั้งแรกท่ีประเทศอู

กานดา เม่ือป พ.ศ.2490 ในลิง พบมีการติดตอในคนต้ังแต พ.ศ. 2495 ในประเทศ       

อูกานดา สาธารณรัฐทานซาเนีย และมีรายงานพบการระบาดของโรคไขซิกา ในพ้ืนท่ี

ของทวีปแอฟริกา เอเชีย หมูเกาะแปซิฟกและอเมริกา

• ประเภทของเชื้อ : Flavivirus

• พาหะนําโรค : ยุงลาย

• การแพรเชื้อ : สามารถแพรเชื้อชองทางหลักโดยยุงลายที่มีเชื้อ และไปกัดคน      และ

ชองทางอื่นๆ   ท่ีเปนไปได เชน แพรผานทางเลือด  แพรจากมารดาท่ีปวยสูทารกใน

ครรภ และเพศสัมพันธ (โอกาสเกิดไดนอย)



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

อาการของโรค  

- ระยะฟกตัว ของโรคไขซิกา ใชเวลาประมาณ 3 - 12 วัน (เฉลี่ย 4 – 7 วัน)

- อาการของโรคไขซิกา คลายกับโรคที่เกิดจาก อารโบไวรัส (Arbovirus)      

ซึ่งเปนเชื้อไวรัสที่มีแมลงเปนพาหะนําโรค เชน โรคไขสมองอักเสบ โรคไขเหลือง 

และโรคไขเลือดออก เปนตน โดยมีอาการ ไข มีผื่นแดง เย่ือบุตาอักเสบ ปวด

กลามเนื้อ ปวดขอ ออนเพลีย ปวดศีรษะ อาการเหลานี้ปกติแลวจะเปนเพียง

เล็กนอย และอาการจะเปนอยูประมาณ 2 - 7 วัน 

องคความรู



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

การรักษาโรค
• ขณะน้ียังไมมียาที่ใชรักษาจําเพาะ และยังไมมีวัคซีนในการปองกัน

• ผูปวยสวนใหญมีอาการไมรุนแรง จึงสามารถรักษาตัวไดโดยการพักผอนให

เพียงพอ ด่ืมนํ้ามากๆ รักษาตามอาการ เชน ใชยาลดไข หรือยาบรรเทา

อาการปวด แนะนําใหรับประทานยาพาราเซตามอล หามรับประทานยา

แอสไพริน หรือยากลุมลดอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) หากอาการไมดี

ขึ้น ผูปวยควรปรึกษา และทําตามคําแนะนําของแพทย 

องคความรู



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

การวินิจฉัย

การตรวจวินิจฉัยไวรัสซิกาทางหองปฏิบัติการทําไดโดยการตรวจ

สารพันธุกรรมดวยวิธี Real-time PCR (Polymerase chain reaction) 

และการแยกเชื้อไวรัสจากตัวอยางเลือดของผูปวย 

โ ด ย ส า ม า ร ถ ส ง ตั ว อ ย า ง เ พื่ อ ต ร ว จ ส า ร พั น ธุ ก ร ร ม ไ ด ที่ 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย และเครือขายทางหองปฏิบั ติการ เชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันบําราศนราดูร

องคความรู



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา สถานการณตางประเทศ

การแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาทั่วโลก 

ที่มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา สถานการณตางประเทศ

ประเทศท่ีพบผูติดเชื้อไวรัสซิกา

ขอมูล ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2558 – 8 กุมภาพันธ 2559

ที่มา : ECDC  ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา สถานการณตางประเทศ

องคการอนามัยโลกภูมิภาคอเมริกาใต และแคริบเบียน มีรายการรายงานขอมูล 

ต้ังแตป 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 พบผูปวยยืนยันการติดเชื้อไขซิกาใน        

26 ประเทศ ดังนี้  

ประเทศบารเบโดส             สาธารณรัฐโบลิเวีย         สหพันธสาธารณรัฐบราซิล 

สาธารณรัฐโคลอมเบีย         สาธารณรัฐเอกวาดอร     สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร 

ดินแดนเฟรนชเกียนา           ดินแดนกัวเดอลุป            สาธารณรัฐกัวเตมาลา 

สาธารณรัฐสหกรณกายอานา สาธารณรัฐเฮติ              สาธารณรัฐฮอนดูรัส 

เกาะมารตีนกิ                    สหรัฐเม็กซิโก                 สาธารณรัฐปานามา

สาธารณรัฐปารากวัย           เครือรัฐเปอรโตริโก           เกาะเซนตมารติน 

สาธารณรัฐซูรินาเม             สาธารณรัฐเวเนซูเอลา      สาธารรัฐครอสตาริกา

เกาะกือราเซา                    สาธารณรัฐโดมินิกัน         ประเทศจาไมกา  

หมูเกาะบริติชเวอรจิน          สาธารณรัฐนิการากัว
ท่ีมา : องคการอนามัยโลก ภูมิภาคอเมริกา ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
สถานการณตางประเทศ

สถานการณทั่วโลกในป 2559

ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559 องคการอนามัยโลก รายงานพบผูปวยโรค

ติดเชื้อไวรัสซิกา ทั้งสิ้น 36 ราย จาก 17 ประเทศ ไดแก

ดินแดนเฟรนช เ กียนา / เกาะมาร ตีนิก / เครือรัฐเปอร โตริ โก / 

สาธารณรัฐสหกรณกายอานา / ประเทศบารเบโดส / สาธารณรัฐเอกวาดอร / 

สาธารณรัฐโบลิเวีย / สาธารณรัฐเฮติ / เกาะเซนตมารติน / ดินแดนกัวเดอลุป / 

สาธารณรัฐโดมินิกัน / หมูเกาะบริติชเวอรจิน / สาธารณรัฐครอสตาริกา / 

เกาะกือราเซา / ประเทศจาไมกา / สาธารณรัฐนิการากัว / สาธารณรัฐมัลดีฟส

ที่มา : องคการอนามัยโลก ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559



สถานการณตางประเทศ

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 องคการอนามัยโลกจัดการประชุมคณะกรรมการ

ฉุกเฉิน ภายใตกฎอนามัยระหวางประเทศ (2005) เพ่ือพิจารณาสถานการณและ

ความเสี่ยง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในภูมิภาคลาตินอเมริกาและ

แคริบเบียน ซ่ึงตอมาผูอํานวยการองคการอนามัยโลกไดประกาศวา

“ การเกิดกลุมผูปวยที่มีภาวะศีรษะเล็กแตกําเนิด และผูปวยที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท 

ที่มีรายงานจากประเทศบราซิล ซ่ึงเกิดตอเนื่องจากกลุมผูปวยลักษณะอยางเดียวกันในหมูเกาะ

ภูมิภาคโพลินีเซียของประเทศฝรั่งเศส (French Polynesia) ในป ค.ศ. 2014 เปนภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (PHEIC) โดยภาวะดังกลาวอาจมีความสัมพันธกับการติดเชื้อ

ไวรัสซิกา” 

“The Committee found no public health 

justification for restrictions on travel or 

trade to prevent the spread of Zika virus.”

องคการอนามัยโลก



ความเคลื่อนไหวในตางประเทศ

วันที่  27 มกราคม 2559 

รัฐบาลบราซิลระดมกําลังทหารออก

รณรงคใหประชาชนท่ัวประเทศทราบ

ถึงอันตรายของโรคไขซิกา พรอมให

คําแนะนําถึงวิธีปราบยุงลาย ตนตอ

ของการแพรระบาด

ประเทศบราซิล



ความเคลื่อนไหวในตางประเทศ

• รัฐบาลโคลอมเบียเตือนใหสตรีชะลอการต้ังครรภออกไป 6-8 เดือนขางหนา

• รณรงคใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้และวิธีปองกัน 

นอกจากนั้น ยังเรงกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ซ่ึงเปนพาหะ ตาม

บานเรือน และสถานที่ตางๆ ทั่วเมือง

ประเทศโคลอมเบีย



ความเคลื่อนไหวในตางประเทศ

ประธานาธิบดี Barack Obama ประชุมติดตามสถานการณซิกาไวรัส 

ที่ทําเนียบขาว ในวันที่ 26 มกราคม 2559

ประเทศสหรฐัอเมริกา



ความเคลื่อนไหวในตางประเทศ

ในเดือน มกราคม 2559 USCDC ออกประกาศเตือนภัยระดับที่ 2 

(สีเหลือง) คือ มีความเสี่ยงตอการติดโรคสูงขึ้นกวาปกติ สําหรับผูที่จะเดินทางเขาไป

ในประเทศที่มีการระบาดของโรค  ถาจะเดินทางตองมีการศึกษาขอมูลการปองกัน

การติดโรค และถาเปนหญิงมีครรภ ควรเลื่อนการเดินทางไปกอน

ประเทศสหรฐัอเมริกา



ความเคลื่อนไหวในตางประเทศ

รัฐบาลอังกฤษ ไดมีการแจงขอมูล

โรคติดเชื้อไวรัสซิกาผานเว็บไซต

และมีการประกาศมาตรการการ

ปองกัน รวมถึงมีคําแนะนําสําหรับ

หญิงต้ังครรภควรหลีกเลี่ยงการ

เ ดินทางไปยั งประ เทศ ท่ี มีการ

ระบาดไปกอน

ประเทศอังกฤษ



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

สถานการณประเทศไทย

ประเทศไทย พบผูปวยโรคไขซิกาครั้งแรกในป พ.ศ.2555 ขอมูลเม่ือสิ้นป 

พ.ศ.2558 มีผูปวยยืนยันเฉลี่ยปละ 5 ราย โดย พบการติดเชื้อกระจายทุกภาค

ผูปวยสวนใหญ มีอาการไมรุนแรง โดยมีอาการไข มีผ่ืน ตาแดง หรือปวดขอ 

ในป พ.ศ.2559 มีการรายงานพบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย 1 ราย เม่ือ

เดือนมกราคม ขณะนี้ไดรักษาจนหายเปนปกติแลว

ที่มา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ความเสี่ยงในประเทศไทย

การแพรเชื้อในประเทศไทย มีความเปนไปไดเล็กนอยถึงปานกลาง 

โดยอาจมีผูติดเชื้อทั้งในประเทศและจากตางประเทศ รวมถึงอาจมีผูติดเชื้อ

จากประเทศไทยเดินทางไปตางประเทศ อยางไรก็ตามโรคนี้มีอาการไมรุนแรง 

ยกเวนในหญิงต้ังครรภ อาจสงผลใหทารกเกิดภาวะศีรษะเล็กแตกําเนิด 

(Microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซอนดานระบบประสาท



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
คําแนะนํา

สําหรับประชาชนทั่วไป

การปองกัน และการควบคุมโรค ขึ้นอยูกับการลดจํานวนของยุงตามแหลงตางๆ 

การกําจัดแหลงเพาะพันธุ รวมถึงการปองกันตนเองไมใหโดนยุงกัด ซ่ึงสิ่งนี้สามารถทําได

โดย

• ใชยากําจัดแมลง หรือ ยาทาปองกันยุง 

• การสวมใสเสื้อผาเนื้อหนาสีออนๆ ที่สามารถคลุมผิวหนังและรางกายได 

• อาศัย และนอนในหองปรับอากาศ ใชฉากก้ัน การปดประตู ปดหนาตาง การใชมุง 

• การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย โดย การทําความสะอาด การเทน้ําทิ้ง หรือครอบฝา

ภาชนะที่สามารถบรรจุน้ํา เชน กระถางตนไม เพ่ือไมใหมีน้ําขังเปนแหลงเพาะพันธุยุง 



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
คําแนะนํา

สําหรับผูเดินทางที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไขซิกา

สําหรับผูเดินทางไปประเทศท่ีมีการระบาดของโรคไขซิกา ขอใหผูเดินทาง

ระมัดระวังปองกันไมใหยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวใหมิดชิด และใชยา

ทาปองกันยุงกัด

หากเปนหญิงต้ังครรภ ควรหลีกเลี่ยง การเดินทางไปยังประเทศท่ีมีรายงาน

การระบาด แตหากจําเปนตองเดินทางไปประเทศดังกลาวควรปรึกษาแพทย และ

ระมัดระวังมิใหถูกยุงกัด

ถามีอาการไข ออกผ่ืน ตาแดง หรือปวดขอ อาจมีโอกาสท่ีจะเปนโรคนี้ได สามารถเขา

รับการรักษา และรับคําปรึกษาไดท่ีคลิกนิกเวชศาสตรการทองเท่ียว และการเดินทาง 

สถาบันบําราศนราดูร โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล และ

โรงพยาบาลของรัฐทุกแหง



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

มาตรการปองกันควบคุมโรคของประเทศไทย

1. พัฒนาการเฝาระวังโรค ทั้งดานระบาดวิทยา กีฏวิทยา การติดตาม

ภาวะพิการแตกําเนิด และความผิดปกติ ทางระบบประสาท 

2. ขยายการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการใหมีความครอบคลมุทั่วถึง 

3. ทบทวนแนวทางการดูแลรักษาผูปวย 

4. เรงรัดการปองกัน และควบคุมโรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคมุ

ยุงลายซึ่งเปนพาหะนําโรค 

5. พัฒนาการสื่อสารใหคาํแนะนําประชาชน เพือ่การปองกันโรค



ตัวอยางสื่อประชาสัมพันธ



ตัวอยางการดาํเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข

1. จัดประชุมปรึกษาหารือผูเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษาดานวิชาการ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัส    

ซิกา เพ่ือเตรียมการเฝาระวัง  และหารือมาตรการในการปองกันควบคุมโรค

2. จัดทําประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เม่ือวันท่ี 22 ม.ค. 2559

เพ่ือแจงเจาหนาท่ี และประชาชน ใหทราบถึงสถานการณ และองคความรูเก่ียวกับ

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

3. ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ฉบับ คือ

1.) ประกาศเพ่ิมเติมรายชื่อโรคติดตอ และอาการสําคัญ 

2.) ประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสซิกาเปนโรคติดตอที่ตองแจงความ

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2523 เพ่ือใหเจาหนาท่ีดําเนินการปองกัน

ควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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การดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสขุ

4. เผยแพรขอมูลโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ใหแกบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข 

และประชาชนท่ัวไปผานเว็บไซตสํานักโรคติดตออุบัติใหม / กรมควบคุมโรค / 

กระทรวงสาธารณสุข

5. กรมการแพทยจัดประชุม พิจารณาการจัดทําแนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาผูปวย

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 



สามารถคนหาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี

เว็บไซตสํานักโรคติดตออุบัติใหม

http://beid.ddc.moph.go.th/

เว็บไซตกรมคบคุมโรค

http://www.ddc.moph.go.th/

สายดวนกรมควบคุมโรค  โทร 1422
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