
ZIKA VIRUS

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
เผยแพร่ส าหรับสมาชิก



ข่าวส าหรับหนังสือพิมพ์
กรมควบคุมโรค ประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ 

เพื่อเฝ้าระวังโรคไข้ซิกา พร้อมแนะน าประชาชนป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด 

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๙) นายแพทย์อ านวย กาจีนะ อธิบดีกรม
ควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไต้หวัน เฝ้าระวัง
และตรวจพบชายไทยที่ก าลังเดินทางสู่ไต้หวันมีเชื้อไวรัสซิกา ที่ก าลังระบาด
ในหลายประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียน นั้น เมื่อวานนี้ (๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๙) กรมควบคุมโรค ได้ประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง 
โรคไข้ซิกา เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังและหารือมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ  ที่ปรึกษากรม
ควบคุมโรค เป็นประธาน พร้อมคณะที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฯ กรมควบคุมโรค คณะแพทย์จากมหาวิทยาลัย จากกรุงเทพมหานคร 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ส าหรับสถานการณ์โรคไข้ซิกา ประเทศไทยพบครั้งแรก พ .ศ.  
๒๕๕๕ พบกระจายทุกภาคและมีผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ยปีละ ๕ ราย สาเหตุหลัก
เกิดจากโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด และช่องทางอ่ืนที่เป็นไปได้เช่น การ
แพร่ผ่านการถ่ายเลือด แพร่จากจากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์  ทั้งนี้ได้
เตรียมการเฝ้าระวังโรค โดยแบ่งเป็น ๔ ด้านส าคัญ ดังนี้ 

๑.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
๒.การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา (เฝ้าระวังแมลงพาหะน าโรค)
๓.การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่ก าเนิด และ 
๔.การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท



นายแพทย์อ านวย กล่าวต่อไปว่า ด้านการรักษา โรคนี้ยังไม่มีวัคซีน
และยังไม่มียารักษาเฉพาะ จึงต้องรักษาตามอาการ ค าแนะน าส าหรับ
ประชาชน คือการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันไม่ให้ยุงกัด ด้วยการ
นอนในมุ้งหรือทายากันยุง  ซึ่งเป็นการป้องกันควบคุมโรคเช่นเดียวกับ
ไข้เลือดออก หากประชาชนมีอาการไข้ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ อาจมี
โอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์ 
ซึ่งอาจท าให้เด็กทารกที่คลอดมามีสมองเล็กหรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่าง
ตั้งครรภ์แนะน าให้รับประทานยาพาราเซตามอล ห้ามรับประทานยา
แอสไพริน หรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เพราะมียา
บางชนิดที่เป็นอันตราย ส าหรับการเป็นโรคนี้อาจท าให้เลือดออกในอวัยวะ
ภายในได้ง่ายขึ้น



ค าแนะน า ส าหรับผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้                    
ซิกา (ประเทศในแถบลาตินอเมริกาและแคริบเบียน) ขอให้ผู้ เดินทาง
ระมัดระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิด 
และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ก่อนเดินทางไปประเทศที่มี
การระบาดของโรคควรปรึกษาแพทย์ 

ส่วนผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์
ที่อยู่ในประเทศไทยมีอาการไข้ออกผื่น ตาแดง หรือปวดข้อ สามารถมารับ
การรักษาและปรึกษาได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง 
สถาบันบ าราศนราดูร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสามารถรับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง



ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ได้เตรียมจัดท าประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง
“โรคไข้ซิกา” เพื่อให้ประชาชนตระหนักในมาตรการป้องกันโรคและช่วยกัน
ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง โดยเน้นใช้หลัก ๓ เก็บ ได้แก่

๑. เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะ
พักของยุง 

๒. เก็บขยะ  เศษภาชนะ รอบๆบ้าน ทั้งใบไม้ กล่องโฟม จานรอง
กระถางต้นไม้ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา หรือท าลาย และ

๓. เก็บน้ํา ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในบริเวณครัวเรือน 
โรงเรียน เขตก่อสร้าง สถานีขนส่ง และหอพักรอบมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยให้
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒



Zika virus
„   เป็นไวรัสในกลุ่ม Flavivirus ซึ่งมีสมาชิกได้แก่ 

Denguevirus, Japanese Encephalitis virus, West Nile 
virus

„   เป็นไวรัสที่มีแมลงเป็นพาหะน าโรค (vestor) คือมียุงลาย
    เป็นแมลงน าโรคเนื่องจากมีแมลงเป็นพาหะ แต่เดิมจึง
    เรียกชื่อกลุ่มนี้ว่าเป็น arthropod-borne virus หรือเรียก  
    สั้นๆว่า arbovirus ปัจจุบันจ าแนกไว้ใน genus Flavivirus



ยุงลายหลายชนิดน าโรคได้

„ Species ของยุงลายที่เป็นพาหะ (vector) น าโรคได้ เช่น 
„ Aedes aegypti (ยุงลายบ้าน), Aedes albopictus (ยุงลาย
สวน) ทั้งสองสปีชียส์นี้มีในประเทศไทย

„ Aedes africanus, Aedes apicoargenteus, Aedes furcifer, 
„ Aedes tuteocephalus และ Aedes vitattus
„ มีลิงเป็นแหล่งรังโรค (reservoire)



ยุงลายบ้าน Aedes aegypti
ยุงลายสวน Aedes albopictus

ยุงทั้ง ๒ ชนิดนี้มีชุกชุมในประทศไทย 
น าโรคไข้เลือดออกเด็งกี่ ไข้ปวดข้อชิกุนกุนย่า และไข้ไวรัสซิก้าได้ด้วย



Zika virus ดั้งเดิมมีถิ่นพ านักอยูท่ี่ไหน

„ ต้นตอดั้งเดิมของ Zika virus นั้นแยกได้จากลิงเรซุส (ลิงวอก)ในป่าซิก้าในประเทศ
ยูแกนดา Zika Forest of Uganda เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

„ พ.ศ. ๒๕๕๐มีรายงานการระบาดครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ที่ Yap Island, 
Micronesia 

„ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างที่ท าการเฝ้าระวังโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุในประเทศก าพู
ชา ก็พบว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นไข้ออกผื่นที่ไม่ทราบสาเหตุ ผลการทดสอบพบว่าติด
เชื้อไวรัสนี้ ชันสูตรได้โดยการทดสอบวิธีพีซีอาร์ ชี้แนะว่า มีเชื้อไวรัสนี้ในอาเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

„ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ระบาดที่ French Polynesia แสดงว่ามีไวรัสนี้แพร่อยู่
อย่างกว้างขวางในอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นแปซิฟิคตะวันตก 

„ ยุงอีดีสหลายสปีชี่ส์ซึ่งมีชุกชุมในภูมิภาคนี้ ก็น าได้ทั้งไวรัสเด็งกี่ (ไข้เลือดออก) 
และไวรัสซิก้าได้ด้วย



„ พบการระบาดในสองทวีป ได้แก่ ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย
„ การวินิจฉัย : viral culure, PCR, PRNT, (การทดสอบหา IgM มี cross 

reacion มากกับ สมาชิกชนิดอื่นๆของ flavivirus จึงไม่นิยมใช้)
„ ภาวะแทรกซ้อนที่พบ คือ microcephaly ในทารกแรกเกิด ที่มารดามีประวัติ

ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์
„ ในปี ๒๕๕๘ ที่ประเทศบราซิล พบผู้ติดเช้ือไวรัสมากกว่า ๑.๕ ล้านคน 

พบ ความพิการแต่ก าเเนิด หรือ birth defect ประมาณ ๓,๐๐๐ คน

Zika virus ดั้งเดิมมีถิ่นพ านักอยูท่ี่ไหน (ต่อ)



การแพร่ระบาด
„ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบการระบาดใหญ่ในเกาะแย็พ ในไมโครนีเซีย       
มหาสมุทรแปซิฟิคใต้ และแพร่ระบาดไปยังเกาะอื่นๆในภูมิภาค
แปซิฟิคใต้

 
„ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบรายงานในประเทศกัมพูชา และ

„ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีรายงานพบประเทศอินโดนีเซีย

„ แสดงว่าไวรัสซิกาแพร่ระบาดอยู่ในภมูิภาคนี้มานานแล้ว



ลักษณะทางเวชกรรมของโรคจากการศึกษาในผู้ป่วย ๓๑ 
รายที่เกาะแย็พ เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๕๐

อาการหรืออาการแสดง จํานวนผู้ป่วย ๆ %

• มีผื่นผิวหนังชนิด (Macular or papula rash) ๒๘ ๙๐
• มีไข้ ๒๐ ๖๕
• ข้ออักเสบ หรือ ปวดข้อ ๒๐ ๖๕
• ตาแดงไม่มีขี้ตา (Nonpurulent conjunctiviti) ๑๗ ๕๕
• ปวดกล้ามเนื้อ ๑๕ ๔๘
• ปวดศีรษะ ๑๔ ๔๕
• ปวดกระบอกตา (Retro-orbital pain) ๑๒ ๓๙
• บวม   ๖ ๑๙ 
• อาเจียน    ๓ ๑๐ 



Zika fever in Yap 

Islands
Table 1. Clinical characteristics of 31 patients with confirmed Zika virus 
disease on Yap Island during the period from April through July 2007

Sign or Symptom No. of patiens %

Macular or papula rash 28 90

Fever 20 65

Arthritis or arthralgia 20 65

Nonpurulent conjunctivitis 17 55

Myalgia 15 48

Headache 14 45

Retro-orbital pain 12 39

Edema 6 19

Vomiting 3 10

* Cases of measured and subjective fever are included.



พบโรคนี้ในประเทศไทยบ้างหรือไม่?

„ พ.ศ. ๒๕๐๖ รายงาน การส ารวจตรวจพบแอนติบอดีของ 
ZIKA Virus เป็นครั้งแรกในประชากรของกทม.

„ แต่ประเทศไทยยังไม่เคยมีการรายงานผู้ป่วย Zika fever 
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีรายงานที่เป็นนักท่องเที่ยว
ชาวแคนาดาและชาวเยอรมันมาตดิเชื้อในประเทศไทย

„ แต่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ต่างมีรายงานพบผู้ป่วยและตรวจพบเชื้อ ZIKAV



ประวัติผู้ป่วยรายแรกชาวคานาดา 
๒๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ พ านักอยู่ในประเทศไทย

„ ผู้ป่วยสตรีชาวคานาดาอายุ ๔๕ ปี เดินทางมาประเทศไทยเพื่อมาฉลองงานแต่งงาน
น้องชายทีพ านักในประเทศไทยพร้อมกับครอบครัว ได้ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์
การท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางมาแล้ว 

„ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ เดินทางออกจากคานาดามายังกรุงเทพผ่านฮ่องกงพัก
ค้างที่กรุงเทพฯ ๘ วัน

„ ๒๑-๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ พักที่โรงแรม Park Plaza Sukhumvit จ าไดว้่า
ถูกยุงกัดบ้างแล้วบินต่อไปยังอ่าวกะตะที่ภูเก็ตพกัอยู่ที่นั่น ๕ วันซึ่งถูกยุง
กัดมากพอควร

„ First Case of Zika Virus Infection in a Returning Canadian Traveler Am J Trop Med Hyg. 2014 Nov 5; 91(5): 1035‟1038

Kevin Fonseca,* Bonnie Meatherall, Danielle Zarra, Michael Drebot, Judy MacDonald, Kanti Pabbaraju, Sallene
Wong,Patricia Webster, Robbin Lindsay, and Raymond Tellier
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„ วันที่ ๒๘ มกราคม ‟ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เดินทางไปยังจังหวัดภเูก็ต 
และวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ พักทีโ่รงแรม Aquamarine Resort 
ที่หาดกมลา 

„ ในวันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เดินทางไปด าน้ าที่เกาะสิมิลัน จังหวัด
พังงา 

„ ต่อมาในวันที่๓๐ มกราคม ‟ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ย้ายไปพักท่ีโรงแรม 
Diamond Cottage ซึ่งอยู่ระหว่างหาดกะรนและหาดกะตะและ

„ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เดินทางกลับกรุงเทพฯ พักที่
โรงแรม Anantara และเดินทางกลับประเทศแคนาดาผ่านฮ่องกง
ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ประวัติผู้ป่วยรายแรกชาวคานาดา 
๒๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ พ านักอยู่ในประเทศไทย (ต่อ)



• ขณะเดินทางกลับคานาดา บินผ่านฮ่องกงระหว่างที่พักรอ
เครื่องบินที่ฮ่องกง เธอก็ถูกยุงกัดอีกบ้าง 

• เธอรู้สึกไม่ใคร่สบายตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินโดยสาร รู้สึกปวด
หลัง แต่ยังไม่มีไข้หรือหนาวสั่นแต่อย่างใด เธอจึงกินยาอะเซตา
มิโนเฟน (พาราเซตามอล) และ รู้สึกว่าคันตรงที่ตุ่มยุงกัดเท่านั้น

ประวัติผู้ป่วยรายแรกชาวคานาดา 
๒๑ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ พ านักอยู่ในประเทศไทย (ต่อ)



อาการป่วยและการด าเนินโรค

• วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ขณะนั่งเครื่องบินกลับประเทศแคนาดา 
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการปวดหลังมาก นั่งแล้วปวดมาก ปวดศีรษะ 
กระสับกระส่าย แต่ไม่หนาวสั่น

• งันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันรุ่งขึ้นหลังกลับถึงคานาดา (ก็ไปท างาน 
รู้สึกมีไข้ หนาวสั่นเป็นพักๆ (นับเป็นวันทีห่นึ่งของโรค) 

• วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เธอมีอาการหนาวสั่นและปวดเมื่อยไป
ทั้งตัว



อาการป่วย

• วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖มีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย 
ไม่มีแรง คลื่นไส้และอาเจียน

• วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖ มีอาการอ่อนเพลียมาก
• วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ (วันที่ ๕ ของโรค) มีผื่นแปปูลาร์ขึน้
ตามตัวแล้วลามไปที่แขนขา และฝ่ามือ ผื่นปรากฏอยู่ ๔ 
วัน 



• วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ป่วยเริ่มมีผื่นขึ้นที่มือและแขน ตาแดง 
ไปตรวจที่ห้องฉุกเฉิน แพทย์สงสัยโรคหัด แนะน าให้แยกตัวเองที่บ้าน

• วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (วันที่ ๗ ของโรค) เธอรู้สึกปวดข้อ และ
ปวดกล้ามเนื้อมากเป็นติดต่อกันอยู่ ๒ วันกท็ุเลา แล้วก็ปวดเป็นพกัๆอีก 
๔ วัน กินเวลาทังหมดได้ ๓ วัน

• อาการอื่นทีร่วมก็คือ รู้สึกปวดเบ้าตา มีไข้ และตาแดงเล็กน้อย ไม่มีขี้ตา 
จึงไปพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน

อาการป่วย (ต่อ)



Maculo-Papular Rashes



ตาแดงไม่มีขี้ตา

Non-purulent Conjunctivitis



• วันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เริ่มมีอาการปวดข้อมาก และตรวจ
พบเกร็ดเลือดต่ า ๘๐,๐๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร สงสัยไข้เดงกี่ 
และปวดหลังมาก

• วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อาการผู้ป่วยเริ่มดีขึ้นและ
• วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อาการปกติและฟื้นโรค หาย สามารถไป

ท างานได้
• จากวันท่ีเริ่มมีอาการของโรค (จับไข้เป็นพักๆและหนาวสั่น) จนหายเปน็

ปกติดงัเดิมกนิเวลาท้ังหมด ๑๖ วัน

อาการป่วย (ต่อ)



การเก็บตัวอย่างส่งตรวจชันสูตร

„  ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (เลือด, เนโซฟาริง
    เจียล สวอ็บ, ปัสสาวะ) 
„  ท าการทดสอบเพื่อ โรคหัด และโรคติด
    เชื้ออื่นๆ ที่อาจเกี่ยวพนักับการทัศนาจร 



• ระหว่างเดือนกมภาพันธ์ถึงมีนาคม ได้เกบ็เลือดตรวจอีกหลายครั้งเพื่อ
ตรวจดูว่าเธอติดเชื้อไวรัสเด็งกี่หรือไม?่ ซึ่งต่อมาตัวอย่างตรวจใน
ตัวอย่างหลังๆปรากฏผลว่า มี dengue seroconversion ทีก ากวม ไม่
ชัดเจน

„ ตัวอย่างเลือดวันที่ ๑๐ใหผ้ลบวก ไอจี เอ็ม เด็งกี ่ซึ่งก็เข้าได้กับอาการของ
เธอ แต่ตัวอย่างเลือดวันที่ ๔๑ กลับให้ผลลบ ไอจี จี เด็งกี ่แสดงว่าไม่มี 
IgG seroconversion และค่าไอจี เอ็ม ก็ยังได้ค่าเท่ากับตัวอย่างคราวที่แล้ว 

„ ความแปลกนี่เองที่ท าให้ต้องท าการสอบค้นต่อไปอีก

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจชันสูตร (ต่อ)



„ ขั้นต่อไปจึงตัดสินใจท า a reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT-PCR) ตามวิธีที่ 
Ayers et al,1 รายงานไว้ โดยใช้ตัวอย่างตรวจที่ยัง
เก็บเอาไว้

„ gel-based PCR targets the conserved nonstructural 
protein 5 gene region ของไวรัสหลายสปีชียส์

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจชันสูตร (ต่อ)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4228871/


The National Microbiology Laboratory in Winnipeg, 
Manitoba, Canada

„ ทีT่he National Microbiology Laboratory in Winnipeg, Manitoba, 
Canada แยกเพาะเชื้อได้ Zika virus จากตัวอย่างปัสสาวะโดยเพาะเลี้ยง
บนเซลล์ Vero E6 cell line. 

„ มีปริมาณ viral RNA มากพอทั้งในตัวอย่างปัสสาวะและตัวอย่างเนโซฟา
ริงเจียล สว็อบ ที่จะท าการหาจีโนมทุกชิ้น ได้ท าการจัดล าดับซีเคว๊นซ์
ของไวรัสที่เพาะแยกได ้และส่งไปเก็บไว้ที่ GenBank under accession 
no. KF993678.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KF993678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KF993678


ผลการตรวจซีรั่มที่ส่งไปตรวจทดสอบที่ CDC) 
Fort Collins, Colorado,USA.

„ ผลการตรวจซีรั่มที่ส่งไปตรวจทดสอบที่ Centers for 
Disease Control (CDC) in Fort Collins, Colorado

„ ผลปรากฏวา่มี Seroconversion to Zika virus โดยวิธีการ
ทดสอบ CDC enzyme immunoassay (from equivocal to 
positive) และ

„ an increase in PRNT titers in acute-phase and convalescent-
phase samples, complementing the molecular findings.



Alert
• ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดามาเที่ยว

เมืองไทยแล้วกลับไปป่วยและได้รับการตรวจยืนยันที่ประเทศแคนาดา
และสหรัฐฯ

• เริ่มป่วยขณะนั่งเครื่องกลับประเทศ
• ระยะเวลารับเชื้อ อยู่ในประเทศไทย

• แสดงว่าประเทศไทยมโีรคติดเชื้อไวรัสซิกา แต่เราไม่
ทราบ ใช่หรือไม่? หรือไม่สนใจ???



Zika fever in Thailand

• ประเทศไทยได้ท าการเฝ้าระวังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยส่งหนังสือแจ้งเตือน
ไปยัง สสจ. และ รพ. ของรัฐทุกแห่ง ลงนามโดยปลัดกระทรวง

• นิยามในการเฝา้ระวังโรค

„ นิยามผู้ป่วยสงสัย หมายถึง ผู้ป่วยที่มีไข้ และมีอาการอยา่งนอ้ง ๒ ใน ๓
อาการ ดังนี้ ๑) ออกผื่น ๒) ปวดข้อ และ ๓) ตาแดง และผลการตรวจไวรัส
เดงกี ไวรัสชิคุนกุนยา โดยวิธี PCR และไวรัสหัด ไวรัสหัดเยอรมัน โดยวิธี 
ELISA IgM ให้ผลลบ

„ นิยามผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ป่วยสงสัย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันพบเชื้อไวรัสชิกาในเลือด หรือตรวจพบภูมิคุ้มกันท่ีจ าเพาะต่อไวรัสชิกา



Zika fever in Thailand

„ เนื่องจากรายงานของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาติดเชื้อในประเทศไทย ท า
ให้ส านักระบาดวิทยาท าการสอบสวนการระบาดในเหตกุารณ์ “ไข้ออก
ผื่น” ย้อนหลังในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

„ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่ามีการระบาดของไข้ออกผื่น  ที่จังหวัดราชบุรี ส่ง
ตัวอย่างที่ยังมีเหลืออยู่ ๑๐ ราย (จากทั้งหมด  ๓๓ ราย) ไปตรวจ PRNT 
ที่ US CDC Fort Collin

„ พบผู้ป่วยยืนยัน ไข้ซิกา๓ ราย เข้าข่ายที่น่าจะเป็นอยู่อกี ๒ ราย



Zika fever in Thailand

„ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมา พบเหตุการณใ์นการระบาดของไข้ออกผื่นใน
จังหวัดต่าง ๆ ท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (ข้อมูลจากนายแพทย์ โรม บัวทอง 
ส านักระบาดวิทยา)  ดังนี้

„ ศรีสะเกษ กันยายน ๒๕๕๖
„ ส่งตรวจ ๘ ราย : พบ PCR ยืนยัน ๑ ราย, (ZIKAV IgM ๕ ราย๗
„ ล าพูน กันยายน๒๕๕๖ 

‟ ส่งตรวจ ๒๑ ราย : พบ PCR ยืนยัน ๑ ราย, (ZIKAV IgM ๑๔ ราย)

„ เพชรบูรณ์ กรกฎาคม  ๒๕๕๗
‟ ส่งตรวจ  ๒๐ ราย : พบ PCR ยืนยัน ๒ ราย, เพาะเชื้อได้ ๑ ราย

„ สมุทรสาคร มกราคม  ๒๕๕๘
‟ ส่งตรวจ ๕ ราย : พบ PCR ยืนยัน ๔ราย, เพาะเชื้อได้ ๑ ราย


