อาการของไวรัสซิกา
ผูตต่
้ติดเชื้อ 1 ใน 4 จะแสดงอาการออกมาให้เห็น
หลั ง รั บ เชื้ อ ซึ่ ง อาการจะคล้ า ยคลึ ง กั บ อาการของ
ไข้เลือดออก ได้แก่ มีผื่นแดงจ้้าขึ้นตามตัว มีไข้ขึ้นสูง เยื่อบุ
ที่ตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อและข้อต่อ และรู้สึกไม่สบายเนื้อ
สบายตั ว ปวดหั ว แต่ สุ ด ท้ า ยอาการเหล่ า นี้ จ ะทุ เ ลาลง
ภายใน 2-7 วัน ถ้าได้รับการรักษาอย่ างถูกต้องทันท่วงที
ซึ่งไม่รุนแรงเท่ากับโรคไข้เลือดออก แต่หากปล่อยไว้ อาจ
รุนแรงถึงขั้นระบบการท้างานของสมองผิดปกติได้ ส้าหรับ
หญิงก้าลังตั้งครรภ์ เชื้อไวรัสอาจท้าให้เกิดความผิดปกติกับ
ทารกในครรภ์ คือมีความผิดปกติที่ศีรษะได้

การรักษาโรค
แม้ว่าไข้ซิกาเป็นโรคที่ไม่รุนแรง แต่ไวรัสซิกา เป็นโรค
ที่ไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือวิธีรักษาที่แน่ชัด จึงท้าได้แค่รักษาตาม
อาการเท่านั้น โดยผู้ป่วยควรพักผ่อนมาก ๆ ดื่มน้้าให้เพียงพอ
และทานยาตามแพทย์สั่ง ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะใช้ยาแก้ปวดลดไข้
เช่น ยาพาราเซตามอล เป็นยาหลักเพื่อบรรเทาอาการ เพราะ
อาการส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ร้ า ยแรงถึ ง ขนาดต้ อ งนอนรั ก ษาใน
โรงพยาบาล นอกจากนี้ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการแทรกซ้อน
ที่ไม่พึงประสงค์ด้วย

เรามารู้จักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ที่รจู้ ักในนามของ
“ไวรัสซิกา”กันเถอะ!!!

การป้องกันโรค
 ไม่ให้ยุงกัด
 ก้าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ที่มักอยู่ในบริเวณ
น้้านิ่ง
 หากมีอาการไข้ ผื่นคัน ตาแดง ควรรีบพบแพทย์
เพื่อตรวจ
 สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังแหล่ง
ที่มีการระบาดของโรค
 ใช้สารไล่แมลงทาบริเวณร่างกาย เพื่อป้องกันยุง
กัด
 การกางมุ้งในขณะนอนหลับ
 หากคู่สามีภรรยาคาดว่าอาจจะติดเชื้อไวรัสซิกกา
ก็ให้ชะลอการมีบุตรออกไปก่อน

ด้วยความปรารถนาดี
จากฝ่ายพัฒนาสังคม ส้านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
อ้าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Tel 073 517 960
www.narathiwattpao.go.th

ไวรัสซิกา(ZIKA VIRUS) คืออะไร

ระยะฟักตัวของโรค

ไวรัสซิกา คืออะไร

 ทำให้ ทำรกพิกำร
 ทำให้ ทำรกมีศรีษะเล็กกว่ ำปกติ

ส้าไวรั
หรัสบซิไวรั
า หรือไข้ซิกา เป็นเชื้อไวรัสตระกู ล
กา สคืซิอกอะไร
เฟลวิไวรัส (flavivirus) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้
ไวรัสซิกา คืออะไร
เหลื อ ง และไวรั ส เดงกี ซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ข องไข้ เลื อ ดออก
รวมถึงไวรัสเวสต์ไนล์อันเป็นสาเหตุของไข้สมองอักเสบ
และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมียุงลายเป็น
พาหะน้าเชื้อทั้งสิ้นซึ่งเชื้อไวรัส

สาเหตุของโรค

โรคซิกาหลังจากเกิดการติดเชื้อจากคนสู่คนแล้ว จะมี
ระยะฟักตัวประมาณ 4-7 วันขึ้นอยู่กับสภาพบุคคล โดยอาการ
ที่เห็ นได้ ชัดคื อในช่วง 2-5 วันแรก ผู้ป่วยจะมีผื่นคัน มีไข้ มี
อาการปวดอย่างรุน แรงตามส่ วนต่า งๆของร่ างกาย วิงเวีย น
ศรีษะ ตาแดง อาจมีอาการของอุจาระร่วง ซึ่งอาการของโรค
โดยรวมนั้ นคล้ า ยกั บ โรคไข้ เลื อ ดออก แต่ ไม่ รุ นแรงจนท้ า ให้
ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต

ปัญหาของโรคซิกา
ไข้ซิกาเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะ ซึ่งเคยระบาด
หนักในแถวลาตินอเมริกา แต่ด้วยการขนส่งคมนาคม จึง
ท้าให้เกิดเชื้อไวรัสแพ่กระจายในหลายประเทศต่อจากนั้น
จนองค์การอนามัยโลกออกมาประกาศว่าการระบาดของ
ไวรัสซิกาให้เป็นภาวะฉุกเฉินทันที ในประเทศไทยเราพบผู้
ติดเชื้อจ้านวนหนึ่ง แต่ในตอนนี้ยังไม่เกิดการระบาดในวง
กว้าง

ผลกระทบต่อทารกในครรภ์

ผลกระทบของการเกิดโรค ตรวจพบในรุ่นพันธุกรรม
ถัดไป ซึ่งก็คือทารกที่จะเกิดมา หากพ่อหรือแม่เป็นพาหะที่ ติด
เชื้อแล้ว จะส่งผลให้ลูกที่เกิดมามีอาการผิดปกติ เช่น พิการทาง
สมอง ศรีษะเล็ก เหตุที่ต้องให้ไวรัสซิก าเป็นโรคร้ายแรง ที่ต้อง
แจ้งความเมื่อพบ ก็เพราะว่าโรคนี้ยังไม่มีทางรักษา และส่งผล
ต่อระบบพันธุกรรมของมนุษย์ในอนาคต

การวินิจฉัยโรค
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสซิกามากที่สุดคือ "กลุ่มสตรี
มีครรภ์" เพราะหากติดเชื้อแล้วจะท้าให้เด็กในครรภ์ได้รับ
อันตรายไปด้ วย โดยจะท้ า ให้ เด็ ก มี ศีร ษะที่ เล็ก กว่า ปกติ
เพราะเหตุ นี้ จึ ง มี ค้ า เตื อ นหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ไม่ ใ ห้ เดิ นทางไป
ประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือหากเป็นคนในประเทศ
ที่มีการระบาดก็ชะลอการตั้งครรภ์ออกไปก่อน ทั้งนี้หาก
หญิงตั้งครรภ์มีอาการไข้ มีผื่นขึ้น ตาแดง และปวดเมื่อย
ตามตัว ปวดข้อ ควรรีบพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดตรวจหา
เชื้อจะเป็นการดีที่สุด
นอกจากกลุ่มสตรีมี ครรภ์แล้ว ยังมีกลุ่มเสี่ยงอีก
ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยที่มีไข้ออกผื่น กลุ่มเด็กทารกที่มีศีรษะลีบ
และกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปลายประสาทอักเสบ ก็ถือว่าเป็น
กลุ่มเสี่ยงของโรคนี้เช่นกัน

