
     ไวรัสซิกา หรอื ไข้ซกิา เป็นอีกหนึ่งโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่

ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน ท่ีต้องระวังคอืเด็กทารกที่หากติดเชื้อแล้วอาจ

ท าให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติ 

 

          ถ้าวา่กันถึงภัยจากยุงลายที่เรารู้จักกันดีอย่างไข้เลือดออกแล้ว ยังมีอกีโรคหนึ่งช่ือ "ไวรัสซิกา" 

ที่เราควรรู้จักไว้ เพราะในช่วงปี 2558 โรคนีไ้ด้ระบาดหนักในแถบลาตนิอเมรกิา โดยเฉพาะประเทศ

บราซิลที่การระบาดรุนแรงจนตอ้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และสถานการณ์ยังรุนแรงไม่หยุด ท าให้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก หรอื WHO ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกา 

เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

 

          ขณะที่ประเทศไทยก็พบผูต้ิดเชือ้ แมจ้ะยังไม่ถึงขั้นมีการระบาด แต่กระทรวงสาธารณสุขก็

ประกาศให้โรคติดเชือ้ไวรัสซิกาเป็นหนึ่งในโรคติดตอ่ที่ต้องแจ้งความ ดังนัน้ได้เวลาแล้วที่เราควรจะท า

ความรูจ้ักกับเจ้าเชือ้ไวรัสซิกากันแบบจรงิจัง แม้จะยังไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว แตก่็ไม่ควรละเลยด้วยประการ

ทั้งปวงค่ะ 
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ไวรัสซิกา คอือะไร ? 

 

          ไวรัสซิกา หรอืไข้ซิกา เป็นเชือ้ไวรัสในตระกูลเฟลวิไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

ไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ซึ่งเป็นสาเหตุของไข้เลือดออก รวมทั้งไวรัสเวสต์ไนล์ที่เป็นสาเหตุของไข้สมอง

อักเสบ และเชือ้ไวรัสไข้สมองอักเสบเจอีซึ่งทั้งหมดล้วนมียุงลายเป็นพาหะ เชื้อไวรัสซิกาถูกค้นพบครั้ง

แรกจากในน้ าเหลืองของลงิวอก ที่ถูกน ามายังป่าซิกาในประเทศยูกันดา เพื่อศกึษาไข้เหลือง เมื่อปี พ.ศ. 

2490 และพบในคนเมื่อปี พ.ศ. 2511 ในประเทศไนจเีรีย เชื่อไวรัสซิกาพบได้ในประเทศแถบทวีป

แอฟริกา ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชียใต้ และหมู่เกาะในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก 

 
  

ไวรัสซิกา กลุ่มเสี่ยงคือใคร 

 

          กลุ่มเสี่ยงตดิเชื้อไวรัสซิกามากที่สุดคือ กลุ่มสตรตีั้งครรภ์ ซึ่งหากติดเชือ้แล้วจะท าให้ทารกใน

ครรภไ์ด้รับอันตรายด้วย คือจะท าให้เด็กมีศรีษะเล็กกว่าปกติ ดังน้ันจงึมคี าเตือนหญิงตัง้ครรภไ์ม่ควร

เดินทางไปในประเทศที่มกีารระบาดของโลก หรือหากเป็นประชากรในประเทศที่มีการระบาดก็ขอให้

ชะลอการตัง้ครรภ์ออกไปก่อน แต่หากหญิงตั้งครรภ์มีอาการไข้ ผื่นขึ้น ตาแดง ปวดเมื่อยตามตัว 

ปวดข้อ ต้องรีบพบแพทย์ เพื่อท าการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อ  

 

          นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีไข้ออกผื่น กลุม่เด็กทารกที่มีศีรษะลีบ และผู้ป่วยที่มีอาการ

ปลายประสาทอักเสบ ก็ถอืเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคน้ี 



ไวรัสซิกา ติดต่อได้อย่างไร 

 

          ไวรัสซิกาเป็นเชือ้ไวรัสที่มยีุงลายเป็นพาหะ ดังนั้นการตดิต่อจงึมาจากการถูกยุงที่มเีชื้อกัด 

นอกจากนีย้ังอาจติดต่อได้ทางเลอืด หรอืแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ ์อย่างไรก็ตามในตอน

แรกยังไม่มีรายงานว่าพบการแพรเ่ชื้อจากคนสู่คน กระทั่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ควบคุม

และป้องกันโรคของสหรัฐอเมรกิา ยนืยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติด

เชื้อที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่ไวรัสชนิดน้ีระบาด นั่นแสดงว่าโรคน้ีสามารถติดต่อกันได้

ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ 

 

ไวรัสซิกา อาการเป็นอย่างไร 

 

          องค์การอนามัยโลกระบุว่า มีผู้ตดิเชือ้ราว 1 ใน 4 ที่จะแสดงอาการออกมาให้เห็นหลังได้รับ

เชื้อ ซึ่งจะปรากฏอาการคล้ายคลึงกับอาการของโรคไข้เลือดออก ได้แก่ มีผื่นแดงขึ้นตามตัว ไข้ขึ้นสูง 

เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ รู้สึกไม่สบายเนือ้สบายตัว และปวดหัว แต่อาการเหล่าน้ี

สามารถทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ไม่รุนแรง

เท่าโรคไข้เลือดออก 

          แตถ่้าหากปล่อยไว้ อาการอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นท าให้ระบบการท างานของสมองผิดปกติได้ 

ทั้งนีห้ากเป็นผู้ป่วยหญิงที่ก าลังตัง้ครรภ์ เชือ้ไวรัสดังกล่าวอาจจะท าให้เกิดความผดิปกติกับทารกใน

ครรภ ์ซึ่งจะท าให้ทารกมีความผิดปกติที่ศรีษะ โดยจะมีกะโหลกศรีษะและสมองที่เล็กกว่าปกติ  

 
ภาพจาก paho.org 



 ไวรัสซิกา รักษาอย่างไร 

 

          แมจ้ะเป็นโรคที่ไม่รุนแรง แตโ่รคไวรัสซิกา ก็ยังเป็นโรคที่ยังไม่มวีัคซีนป้องกัน หรอืวิธีการรักษา

ที่แน่ชัด ท าได้แค่เพียงรักษาตามอาการเช่นเดียวกับโรคไวรัสอื่น ๆ ที่มยีุงลายเป็นพาหะ ดังนั้นผู้ป่วย

ควรพักผอ่นมาก ๆ และดื่มน้ าให้เพียงพอ ทานยาตามแพทย์สั่ง นอกจากนีก้็ยังควรระมัดระวังไม่ให้เกิด

อาการแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ อกีด้วย 

 

ไวรัสซิกา ป้องกันได้อย่างไร 

 

          วิธีป้องกันที่ดทีี่สุดของโรคไวรัสซิกา หรอืไข้ซิกาก็คือพยายามอย่าให้ยุงกัด อีกทั้งยังควรก าจัด

แหลง่เพาะพันธุ์ยุงลายใหส้ิ้นซาก เพื่อเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์และป้องกันโรคที่อาจมากับยุงลาย

นอกเหนอืไวรัสซิกาได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้เหลอืง โรคไข้เวสต์ไนล์ และโรคชิคุนกุนยา นอกจากนี้

ถ้าอยากทราบวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยวิธีธรรมชาติละก็ลองตามไปอ่านที่นี่ได้เลย 12 วิธีป้องกันยุง

กัดส่งตรงจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี 
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สถานการณ์ของไวรัสซิกาในต่างประเทศ 

 

          จากรายงานของขององค์การอนามัยโลกพบว่าเชื้อไวรัสซิกาได้ระบาดในแถบทวีปอเมรกิาใต้

อย่างหนักมาตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม 2558 โดยเฉพาะในประเทศบราซิลและโคลอมเบีย ซึ่งประเทศ

บราซิลถือเป็นประเทศที่มกีารระบาดหนักที่สุดจนถึงขัน้ต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน หลังพบเด็กทารกแรก

เกิดตดิเชือ้และมีความผิดปกติทางสมองเกือบ 4 พันราย ส่วนในประเทศโคลอมเบียมีการคาดการณ์ว่า

การระบาดของไวรัสซิกาอาจท าให้มีผู้ป่วยถึง 600,000-700,000 คน ทางกระทรวงสาธารณสุข

โคลอมเบียจงึออกประกาศแนะน าให้สตรเีลื่อนการตั้งครรภ์ออกไป 6-8 เดือนเพื่อหลกีเลี่ยงการตดิ

เชื้อไวรัสดังกล่าว 

 

          ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา ก็วิตกกังวลกับสถานการณ์การระบาดดังกล่าว 

จงึออกประกาศเตอืนให้หญิงที่ตั้งครรภ์และบุคคลทั่วไปเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มกีารระบาด

ของโรค  

 

          ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลก หรอื WHO ประกาศให้การ

ระบาดของไวรัสซิกา เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดย แพทย์หญิงมาร์กา

เร็ต ชาน ผูอ้ านวยการองค์การอนามัยโลก ระบุว่า การประกาศครั้งนีเ้พื่อท าให้นานาชาติร่วมมอืในการ

ปรับปรุง และส่งเสริมการตรวจหาผูต้ิดเชือ้ อกีทั้งเพื่อใหเ้กิดการเร่งมอืด้านการพัฒนาวัคซีนและการ

วินจิฉัยโรคที่ดกีว่าเดิม แม้ยังไม่จ าเป็นต้องออกข้อจ ากัดด้านการค้าและการเดินทาง 

 

          ทั้งนี ้องค์การอนามัยโลก ระบุด้วยว่า การประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งนีส้มเหตุสมผลแล้ว จาก

เหตุผลทั้งความเร็วของการระบาดของเชือ้ไวรัสที่มยีุงลายเป็นพาหะชนิดนี ้และข้อสงสัยที่วา่ มันอาจมี

ความเช่ือมโยงกับการเพิ่มจ านวนขึน้อย่างมากของเด็กทารกที่เกิดมาพร้อมภาวะศีรษะเล็กในพืน้ที่ที่

ไวรัสนีแ้พร่กระจาย ซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นไปตาม

ค าแนะน าของเหล่าคณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญอิสระขององค์การอนามัยโลก 

 

          ส าหรับประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิกาตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรอื 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 26 

พฤษภาคม 2559) มีทั้งหมด 48 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมรกิา ทั้งอเมริกาเหนอื อเมริกา

กัน อเมริกาใต้ 



 
 

สถานการณ์ของไวรัสซิกาในประเทศไทย 

 

          ถ้าได้ตดิตามข่าวคงพอทราบว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 กองควบคุมโรคของไต้หวัน ได้

ออกมาประกาศว่าพบผูป้่วยติดเชื้อไวรัสซิกา 1 ราย เป็นชายไทยที่เดินทางเข้าไปท างานในไต้หวันผ่าน

ทางสนามบินนานาชาติเถาหยวนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 โดยได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสซิกา

หลังจากเจา้หนา้ที่สนามบินพบว่าชายดังกล่าวมีไข้สูงผิดปกติจงึน าตัวไปตรวจเลือดเพื่อวนิิจฉัยอย่าง

ละเอียด สว่นผูร้่วมเดินทางมาด้วยกันอีก 2 คน เมื่อตรวจแลว้ก็ไม่พบเชื้อดังกล่าวแตอ่ย่างใด 

 

          ในส่วนของประเทศไทยเอง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จริง ๆ แล้ว

ไวรัสซิกาสามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศไทย โดยพบรอยโรคมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 แต่

มาพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2555 และตั้งแต่นั้นมาก็พบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 2-5 ราย ซึ่ง

ผู้ป่วยทุกรายหายได้เอง และยังไม่เคยมีรายงานการติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์ จนท าให้

เด็กเกิดความพิการ 

          จากนั้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 กรมควบคุมโรคแถลงว่าพบผูป้่วยชาย 1 ราย แตเ่ข้ารับ

การรักษาจนหายดีแล้ว อย่างไรก็ตามแม้จะยังไม่พบการระบาดในประเทศไทย แต่กระทรวง

สาธารณสุขก็ได้ออกประกาศจัดให้ "โรคติดเชื้อไวรัสซิกา" เป็นหนึ่งในโรคติดตอ่ที่ต้องแจ้งความ  

          ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ได้พบผู้ป่วยไวรัสซิกาที่ ต.เชยีงดา อ.สร้างคอม จ.

อุดรธานี หลังเดินทางกลับมาจากไต้หวัน 

http://health.kapook.com/view122006.html


และเมื่อวันที่ 21 มถิุนายน 2559  นายนที ด ารงค ์นายกเทศมนตรีต าบลสันทรายหลวง อ. 

สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ออกหนังสอืประกาศให้พื้นที่ บ้านโจ้ หมู่ที่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย   จ.

เชยีงใหม่ ซึ่งเป็นพืน้ที่ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง โดยตรวจพบเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 

ที่ผ่านมา เป็นพืน้ที่เป้าหมายควบคุมโรค หลังจากที่ได้มกีารตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 2 

ราย โดยผู้ป่วยเป็นเด็กชาย 1 ราย และเด็กหญิง 1 ราย อายุ 13 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 99/307 

บ้านโจ้ หมูท่ี่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

ส าหรับสถานการรณ์ล่าสุดรายงานผู้ป่วยสงสัยเป็นไวรัสซิกา 1.สสจ.เชยีงใหม่ได้รับแจ้งจาก 

สคร.1 เมื่อวันที่ 19 มถิุนายน เวลา 10.00 น. ว่า จ.เพชรบูรณ์ พบผูป้่วยออกผื่น 9 ราย เป็นคน

เพชรบูรณ์ 7 ราย เพิ่งทราบผลตรวจยืนยันซิกา 3 ราย และคนเชียงใหม่ 2 ราย ซึ่งไปร่วมงานศพที่

เพชรบูรณ์ 2.ผูป้่วยออกผื่นชาวเชียงใหม ่2 ราย มีภูมลิ าเนาที่ ม.5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.

เชยีงใหม่ โดยมีประวัติเดินทางไปร่วมงานศพบ้านติ๊ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 มถิุนายน 

2559 และกลับมาที่เชียงใหมว่ันที่ 11 มิถุนายน 2559 รายแรกอายุ 9 ปีเพศหญิง มีอาการไข้ออก

ผื่นเมื่อ 9 มิถุนายน 2559 รักษาที่รพ.ลานนา วันที่ 11 มิถุนายน 2559 และรายที่ 2 อายุ 11ปี 

เพศชาย เริ่มป่วยวันที่ 11 มิถุนายน 2559 เข้ารักษา 13 มิถุนายน 2559 ที่รพ.ลานนา ขณะนีห้าย

เป็นปกติอยู่ที่บ้าน 

 

          ทั้งนี ้กระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เพราะถือเป็นสถานการณ์ปกติ 

โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยไวรัสซิกาสามารถหายได้เองใน 7 วัน ส่วนที่เกิดการระบาดจนองค์การอนามัยโลก

ออกมาประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน เพราะเด็กที่คลอดออกมามคีวามพิการทางสมอง จงึต้องออก

ประกาศดังกล่าว โดยก าชับให้มกีารดูแลหญิงตั้งครรภ์เป็นพิเศษแล้ว 

 

          นอกจากนีย้ังไม่ตอ้งกังวลว่าโรคนีจ้ะมาในลักษณะข้ามประเทศ หรอื Case Import เพราะใน

ประเทศก็พบเจอได้ เพียงแต่ควบคุมได้   

 

          ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วกับโรคไวรัสซิกา คราวนี้ก็อยู่ที่ตัวของเราเองน่ีล่ะค่ะที่จะต้องดูแล

รักษาสุขภาพของตัวเองให้ด ียิ่งถ้าหากใครที่ต้องเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดก็ควรใส่ใจ

สุขภาพให้มาก ไม่อยากเจ็บป่วยทหีลังก็อย่าชะล่าใจนะคะ 

 

**หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 11.11 น. วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
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