Zika virus และ Zika virus vaccine
โรคติดเชื้ อไวรัสซิ กาเกิดจากเชื้อไวรัสซิ กา (Zika Virus-ZIKV) มียงุ ลาย (Aedes aegypti) เป็ นพาหะ
นําโรค ถูกค้นพบครั้งแรกในป่ าซิ กาของประเทศยูกนั ดาเมื่อปี พ.ศ.2490 โดยแยกได้จากนํ้าเหลืองของลิงรี สัส
(Rhesus) ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 พบการติดเชื้ อในมนุษย์เป็ นครั้งแรกที่ประเทศยูกนั ดาและสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย การติดเชื้อยังคงเกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อย่างไรก็ตาม ก่อนปี พ.ศ. 2550 มีผตู ้ ิดเชื้ อที่
ได้รับการยืนยันเพียง 14 รายเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะอาการของโรคมีความคล้ายคลึงกับโรคอื่น ทําให้โรคติดเชื้ อ
ไวรัสซิ กาไม่ถูกนึกถึงมากนัก ไวรัสซิกา มีพนั ธุกรรมเป็ นอาร์ เอ็นเอสายเดี่ยว (single-stranded RNA) จัดอยู่
ในวงศ์ (family) Flaviviridae สกุล (genus) Flavivirus จําพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์
ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี แบ่งตัวเพิ่มจํานวนที่เซลล์เดนไดรท์ (dendritic cells) ณ จุดที่มีการติดเชื้ อ
แล้วกระจายไปยังตําแหน่งอื่นผ่านทางกระแสเลือดและระบบนํ้าเหลือง การระบาด ในปี พ.ศ.2550 เกิดการ
ระบาดของไวรัสซิ กาเป็ นครั้งแรกที่เกาะแยป (Yap) ของสหพันธรัฐไมโครนีเซีย ทําให้ประชากรบนเกาะมี
การติดเชื้อสู งถึง 73% ต่อมาในปี พ.ศ.2556 - 2557 เกิดการระบาดขึ้นอีกครั้งในหมู่เกาะแปซิ ฟิก 4 แห่ง
(French Polynesia, Easter Island, Cook Islands และ New Caledonia) และล่าสุ ดคือปลายปี พ.ศ.2558 เกิดการ
ระบาดอย่างหนักในประเทศบราซิ ล ทําให้มีผถู ้ ูกสงสัยว่าติดเชื้ ออยูร่ ะหว่าง 440,000-1,300,000 ราย การติด
เชื้อได้แพร่ กระจายไปยังประเทศต่างๆ โดยรอบทั้งชิลี โคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา เม็กซิ โก ปารากวัย
ซูรินาม และเวเนซุเอลา ดังนั้น องค์การอนามัยโลก จึงได้ออกประกาศให้พ้นื ที่เหล่านี้เป็ น "ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุ ขระหว่างประเทศ" สําหรับในประเทศไทยนั้น มีรายงานการติดเชื้ ออยูบ่ า้ ง โดยในปี พ.ศ.2506 มี
การตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัสซิ กาในผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2556 มี
รายงานนักท่องเที่ยวหญิงจากประเทศแคนาดาซึ่ งเดินทางมาพักในกรุ งเทพฯ และภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21
มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มีอาการป่ วยระหว่างเดินทางกลับสู่ ประเทศแคนาดา ภายหลังได้รับการ
ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบตั ิการว่าติดเชื้ อไวรัสซิ กา อันที่จริ งแล้วในประเทศไทยมีผปู ้ ่ วยซึ่ งยืนยันการติดเชื้ อ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 แล้ว โดยเฉลี่ยปี ละประมาณ 5 ราย และพบกระจายอยูท่ ุกภูมิภาคซึ่ งไม่ถือว่าสู งผิดปกติ
วิธีการแพร่ กระจายของโรค มี 3 ทาง ดังนี้
1. การถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรสัซิกากัด
2. การถ่ายทอดเชื้ อจากมารดาสู่ ทารกในครรภ์หรื อระหว่างการคลอด (ปั จจุบนั ไม่พบรายงานทารก
แรกเกิดติดเชื้ อจากการดดู นํ้านมมารดา)
3. การมีเพศสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วยชายหรื อหญิงที่ติดเชื้ อไวรรัสซิกา
อาการโดยทัว่ ไป ไวรัสซิ กามีระยะฟั กตัวในคนประมาณ 4-7 วัน และในยุงประมาณ 10 วัน ผูท้ ี่ติด
เชื้ อ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี อ าการเพี ย งเล็ ก น้ อ ยและหายเองได้ อาจมี อ าการไข้ ป วดศี ร ษะ มี ผื่ น แดงแบบ
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maculopapular ที่บริ เวณลําตัว แขนขา เยื่อบุ ตาอักเสบ ตาแดง (แต่ไม่มีข้ ี ตา) ปวดข้อ อ่อนเพลี ย อาจจะมี
อาการต่อมนํ้าเหลืองโต และอุจจาระร่ วง และอาการจะเป็ นอยูป่ ระมาณ 2-7 วัน สําหรับรายงานความผิดปกติ
ที่สัมพันธ์กบั การติดเชื้อชนิดนี้คือ การเกิดความผิดปกติทางระบบประสาท (Guillain-Barre syndrome: GBS)
และการเกิ ดภาวะศี รษะเล็ก (Microcephaly) ในทารกที่ คลอดจากมารดาที่ ติ ดเชื้ อไวรั ส ซิ ก า ทั้ง นี้ พ บว่า
มากกว่าร้อยละ 80 ของผูป้ ่ วยติดเชื้อไวรัสซิ กาจะไม่แสดงอาการได้
การวินิจฉัย ทําได้โดยการซักประวัติอาการของผูป้ ่ วย และการทดสอบทางห้องปฏิบตั ิการโดยใช้สิ่ง
ส่ งตรวจ เช่น เลือด ปั สสาวะ นํ้าลาย เทคนิคที่ใช้ในการตรวจได้แก่การตรวจหาพันธุ กรรมของเชื้อด้วยวิธี
Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) และการตรวจหาภูมิคุม้ กัน (IgM) ด้วยวิธี
ELISA หรื อ immunofluorescence สําหรับการวินิจฉัยการติดเชื้ อของทารกในครรภ์อาจสามารถตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการโดยใช้ส่ิ งส่ งตรวจเช่น นํ้าครํ่าเลือดจากสายสะดือ หรื อ รก ในส่ วนของการดูแลรักษา ยังไม่มี
ยาหรื อวัคซี นที่จาํ เพาะเจาะจงกับโรคติดเชื้ อไวรัสซิ กา ดังนั้นการรักษาตามอาการจึงถือเป็ นวิธีหลัก ผูป้ ่ วย
ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มนํ้าให้เพียงพอเพื่อป้ องกันภาวะขาดนํ้า หากมีไข้หรื อปวดไม่ควรใช้ยาในกลุ่ม
NSAIDs อาจจะเลือกใช้พาราเซตามอลแทน และควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยทุกครั้ง หากมีโรค
ประจําตัวหรื อกําลังใช้ยาชนิดใดอยู่ ความสําคัญของการติดเชื้อไวรัสซิ การะหว่างตั้งครรภ์ เมื่อเดือนตุลาคม
2558 ประเทศบราซิ ลได้รายงานว่า มีจาํ นวนของทารกที่มีภาวะศีรษะเล็กแต่กาํ เนิ ดเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ
(สิ งหาคม ถึงตุลาคม จํานวน 54 ราย) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในเดือนต่อมา มีการตรวจพบเชื้ อ
ไวรัสซิ กาในนํ้าครํ่าของหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย และพบว่าตัวอ่อนในครรภ์มีภาวะศีรษะเล็กร่ วมด้วย สิ่ งส่ งตรวจ
ที่เก็บจากทารกที่มีภาวะศีรษะเล็กก็ตรวจพบสารพันธุ กรรมของเชื้ อไวรัสซิ การวมถึงรายงานของต่างประเทศ
ประกอบกับการศึกษาเพิ่มเติม ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าการติดเชื้อไวรัสซิ กาในหญิงตั้งครรภ์ทาํ ให้ทารกที่คลอด
ออกมามีโอกาสเกิดความผิดปกติทางโครงสร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยงั อาจพบความผิดปกติอย่างอื่นร่ วมด้วย
เช่น ความผิดปกติเกี่ยวกับตาอย่างรุ นแรง สําหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ประกาศให้โรคติด
เชื้อไวรัสซิ กาเป็ นโรคที่ตอ้ งแจ้งความ และจัดให้หญิงตั้งครรภ์เป็ นหนึ่ง ในสี่ กลุ่มประชากรที่ตอ้ งมีมาตรการ
เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา
ปัจจุบันมีการพัฒนาการผลิตวัคซีนป้องกัน Zika virus 5 แบบ ดังนี้
1. DNA vaccine ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มี DNA vaccine จํานวน 1 ชนิด ที่ได้รับการ approved
ในระยะการศึกษา clinical trials phase 2 ในมนุษย์ ซึ่ งวัคซี นนี้ประกอบด้วย DNA encoding the E
and PrM proteins โดยจะเป็ น outer protein coat ของ Zika virus virion การผลิต DNA vaccine นี้
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3.
4.
5.

อาศัยหลักการเดียวกับ West Nile virus vaccine ซึ่ง DNA vaccine จะถูกออกแบบเพื่อรวมกับ protein
particles แล้วเลียนแบบ Zika virus จากนั้นจะสามารถกระตุน้ immune response ของร่ างกาย
Purified Inactivated Vaccine (ZPIV) อยูใ่ นขั้นตอนการพัฒนาโดยสถาบัน the Walter Reed Army
Institute of Research ประเทศสหรัฐอเมริ กา วัคซี นชนิดนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเดียวกับ
Japanese encephalitis vaccine เนื่องจากวัคซีน ZPIV มี inactivated Zika particles เป็ นส่ วนประกอบ
ไวรัสจึงไม่สารมารถ replicate และไม่ก่อให้เกิดโรคในคนได้ นักวิจยั ของ U.S. Army อนุญาตให้
บริ ษทั Sanofi พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซี นดังกล่าวต่อ แต่สภา Congress ให้ชะลอธุ รกิจที่มีความ
เสี่ ยงต่อการขาดทุน
Live attenuated vaccine อยูร่ ะหว่างการศึกษา clinical trials phase 1 ซึ่ งการผลิตวัคซี นชนิดนี้ อาศัย
หลักการเดียวกับการผลิต Dengue vaccine; Dengvaxia ซึ่งได้รับการ approved ให้ใช้ในคนแล้ว
mRNA vaccine ปัจจุบนั A modified mRNA vaccine พัฒนาร่ วมกับ Moderna Therapeutics ซึ่งมี E
and PrM proteins เป็ นส่ วนประกอบ วัคซี นนี้ อยูร่ ะยะการศึกษา clinical trials phase 1 และ 2
Viral Vector-Based Vaccines ปัจจุบนั มีการผลิตวัคซี นป้ องกัน Zika virus โดยใช้ Measles virus เป็ น
vector ซึ่งการศึกษา clinical trials phase 1 สําเร็ จเมื่อ เดือนเมษายน 2018 และมีวคั ซีนอีก 1 ชนิด ที่
อยูร่ ะหว่างการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้ Adenovirus เป็ น vector

References
1.

2.

3.

4.

World Health Organisation. Zika virus, 2018. (Online). (cited 2018 August 10). Available from:
URL: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/Zika-virus
Centers for Disease Control and Prevention. US Zika Pregnancy & Infant Registry as of July 17,
2018. (Online). (cited 2018 August 10). Available from: URL:
https://www.cdc.gov/Zika/index.html
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี . ไวรัสซิกา ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2560. (Online). (cited 2018 August
13). Available from: URL:
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B
8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
European Centre for Disease Prevention and Control, Zika virus infection. (Online). (cited 2018
August 15). Available from: URL: https://ecdc.europa.eu/en/Zika-virus-infection

3

5.

WebMD, Zika Virus: What You Should Know, 2018. (Online). (cited 2018 August 12). Available
from: URL: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/Zika-virus-symptoms-prevention

4

