คําแนะนํากรมอนามัยดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
สําหรับเจาหนาที่ในการใหคําปรึกษาหญิงตั้งครรภ ณ คลินิกฝากครรภ (ANC)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
เตือนภัยสุขภาพประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
องคการอนามัยโลก ไดรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) ในหลาย
ประเทศ ซึ่ งมี การแพร กระจายเชื้ อ อย า งกวางขวาง และตอเนื่อง โดยขอมู ล ตั้งแต ป 2550 ถึงวั น ที่ 28
กรกฎาคม 2559 พบผูปวยยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกาจากยุงลายเปนพาหะใน 67 ประเทศในทวีปอเมริกา
ประเทศในกลุมประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน และยังคงมีแนวโนมพบผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สําหรับประเทศไทย ขอมูลจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาครั้ง
แรกในป พ.ศ.2555 เมื่อสิ้นป พ.ศ.2558 มีผูปวยยืนยันเฉลี่ยปละ 5 ราย โดยพบการติดเชื้อกระจายทุกภาค
ในขณะที่ ป พ.ศ.2559 รายงานสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสซิกาตั้งแตตนปจนถึงเดือนกันยายน 2559 ยังคง
พบผูปวยใน ๑๐ จังหวัด (หนองคาย เชียงใหม บึงกาฬ เพชรบูรณ จันทบุรี ตราด นครศรีธรรมราช ปตตานี
นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) ขณะนี้มีการดําเนินการเฝาระวัง และปองกันควบคุมโรคอยางเขมขน ผูปวย
สวนใหญมีอาการไมรุนแรง โดยมีอาการไข ผื่น ตาแดง หรือปวดขอ ยกเวนในหญิงตั้งครรภอาจสงผลกระทบ
ตอทารกในครรภ ทําใหมีภาวะศีรษะเล็กแตกําเนิด (Microcephaly) อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมีรายงาน
หญิงตั้งครรภที่ไดรับผลกระทบจากโรคดังกลาว ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการติดเชื้อเกิดจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อ
ไวรัสซิกากัด และชองทางอื่นๆ ที่เปนไปได เชน การแพรผานทางเลือด แพรจากมารดาที่ปวยสูทารกในครรภ
ความเสี่ยงในการแพรเชื้อในประเทศไทย มีความเปนไปไดเล็กนอยถึงปานกลาง ซึ่งอาจมีผูติดเชื้อทั้ง
ในประเทศ และจากตางประเทศ รวมถึงอาจมีผูติดเชื้อจากประเทศไทยเดินทางไปตางประเทศ เนื่องจากมีชาว
ไทย และชาวตางชาติเดินทางเขาออกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคในหลายรูปแบบ
แนวทางสําหรับเจาหนาที่ในการใหคําปรึกษาหญิงตั้งครรภ ณ คลินิกฝากครรภ (ANC)
1. หลีกการถูกยุงกัน โดยสวมเสื้อผามิดชิด อยูในมุง หรือใชมุงลวด และกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
2. หญิงตั้งครรภที่มีอาการไข ผื่นขึ้น ปวดตามขอ และตาแดง บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ ใหรีบ
มาปรึกษาและพบแพทย เพื่อตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิกา
3. โรงพยาบาล ตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสซิกาใหแกหญิงตั้งครรภ เพื่อยืนยันการติดเชื้อในระยะ
เฉี ย บพลั น และสามารถส ง เลื อ ดตรวจได ที่ ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ป ระจํ า จั ง หวั ด หรื อ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
4. สงตอหญิงตั้งครรภที่มีความเสี่ยง คือ อายุครรภต่ํากวา 12 สัปดาห (ไตรมาสแรก) เพื่อตรวจ
อัลตราซาวดทารกในครรภที่อาจเกิดภาวะศีรษะเล็กแตกําเนิด (Microcephaly)
5. หากพบวามีหญิงตั้งครรภ หรือ ประชาชนในพื้นที่ปวยดวยโรคไขเลือดออก ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเรงทําลายตัวแกยุงลายบริเวณโดยรอบระยะ ๑๐๐ เมตร พรอมทั้งรณรงคใหประชาชนทุกครัวเรือน
จัดเก็บเศษภาชนะรอบชุมชน เพื่อไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายตอไป
ดวยความปรารถนาดีจากกรมอนามัย
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6. รณรงคการกําจัดขยะหรือภาชนะเหลือใชที่จะกลายเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย เชน กระปอง
ยางรถยนต กลองโฟม ฯลฯ
7. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดใหแหลงเพาะพันธุยุงลายเปนเหตุรําคาญ และ
แตงตั้งเจาพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ กรณีที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบแหลงเพาะพันธุยุงลายในที่หรือทางสาธารณะ สามารถดําเนินการ
ไดทันที หากทราบวาแหลงเพาะพันธุยุงลายนั้น เกิดจากการกระทํ าของบุคคลใดให ออกคําสั่งใหแกไขเหตุ
รําคาญตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ สั่งใหบุคคลดังกลาวปรับปรุงแกไข
ตามระยะเวลาที่กําหนด ถาไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ เจาพนักงานทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการลงโทษตามบทบัญญัติมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่ง
เดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตหากไมพบผูกอเหตุรําคาญใหเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการทําลายแหลงเพาะพันธุนั้นได เชน การถม ระบายน้ํา ทิ้ง คว่ํา หรือใสสารเคมีกําจัดลูกน้ําแลวแต
กรณีที่เหมาะสม สวนกรณีที่เปนอาคารรกรางวางเปลาหรือกอสรางไมเสร็จ โดยไมปรากฏเจาของชัดเจนและ
เปนแหลงเพาะพันธุยุงลายใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการทําลายแหลงพันธุยุงลายนั้นได ตามแนวทางการ
ปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธุยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการยกราง
ขอกําหนดของทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ วาดวยการควบคุมแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย
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ขอแนะนําดานการสงเสริมสุขภาพสําหรับเจาหนาที่
ในการใหคําปรึกษาหญิงตั้งครรภ ณ คลินกิ ฝากครรภ (ANC)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease)
การระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในประเทศบราซิลกลางป 2558 ทําให
เกิ ด ความผิ ด ปกติ ของบุ ตรที่ เ กิ ดจากหญิ งตั้ งครรภที่ติดเชื้อ การติดตอโดย
ยุงลายเปนพาหะสําคัญชนิดเดียวกับไวรัสไขเลือกออกเดงกี่ และไขเลือดออกซิ
คุนกุนยา เชื้อไวรัสสามารถถายทอดเชื้อสูบุตรไดตั้งแตอยูในครรภ และสามารถ
ผานทางน้ํานมได อาการแสดงคลายไขหวัดใหญ โดยจะมีไข มีผื่นขึ้น ปวดตาม
ขอ และตาแดง บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ การ
ติดเชื้อไวรัสซิกาอาจทําใหทารกในครรภเสี่ยงตอการพิการจากภาวะศีรษะเล็ก
แตกําเนิด (Microcephaly) หรือเสียชีวิตได
ขอแนะนําสําหรับหญิงตั้งครรภ
1. ปองกันยุงกัด โดยสวมเสื้อผามิดชิด อยูในมุง หรือใชมุงลวด และ
กําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย
2. หญิงตั้งครรภที่มีอาการมีไข มีผื่นขึ้น ปวดตามขอ และตาแดง บาง
รายอาจมีอาการปวดศีรษะ ใหรีบมาปรึกษาและพบแพทย เพื่อตรวจหาการ
ติดเชื้อ
3. โรงพยาบาลตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสซิกาใหแกหญิงตั้งครรภ
เพื่อยืนยันการติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน และสามารถสงเลือดตรวจไดที่สถาบัน
บําราศนาดูร กรมควบคุมโรค และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทั่วประเทศ
4. สงตอหญิงตั้งครรภอายุครรภต่ํากวา 12 สัปดาหที่เสี่ยง เพื่อตรวจอัลตราซาวหาภาวะศีรษะเล็กแต
กําเนิด (Microcephaly) ขณะอยูในครรภ
ดวยความปรารถนาดี
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โรคติดเชื้อไวรัสซิกา...ปองกันได
หญิงตั้งครรภควรรู
ติดตอโดยยุงลาย
ชนิดเดียวกับไวรัส
ไขเลือดออก

อาการแสดงคลาย
ไขหวัดใหญ มีไข
ผื่นขึ้น ปวดตามขอ
และตาแดง บางราย
อาจมีอาการ
ปวดศีรษะ

เชื้อผานสูบุตรไดตั้งแตใน
ครรภ และผานทางน้ํานม
อาจทําใหทารกในครรภ
เสี่ยงตอการพิการ มีขนาด
ศีรษะเล็กผิดปกติ

ขอแนะนํา

1. ปองกันยุงกัด และกําจัดแหลงเพาะพันธุ
ยุงลาย
2. ตรวจเลือดหาการติดเชื้อไวรัสซิกา
เพื่อยืนยันการติดเชื้อในระยะเฉียบพลัน
3. หญิงตั้งครรภในไตรมาสแรกที่มีอาการ
ควรไดรับคําแนะนําตรวจอัลตราซาว เพื่อ
เฝาระวังความผิดปกติของทารกในครรภ
ดวยความปรารถนาดี จาก...กรมอนามัย

