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กรุงเทพอาร์ ไอเอได้ ออกจดหมายข่าว TMTL มาตังแต่
้ ปีพ.ศ.
2536 เริ่ มจากแผ่นพับ ต่อมาได้ จดั พิมพ์เป็ นเล่มแจกจ่ายให้ กบั
โรงพยาบาล ห้ องปฏิบตั กิ ารและนักเทคนิคการแพทย์ทวั่
ประเทศโดยไม่คดิ มูลค่า เนื ้อหาประกอบด้ วยภาควิชาการที่
ปรับปรุงให้ ทนั สมัยที่สดุ ทังนี
้ ้เพื่อยกระดับมาตรฐานและความ
เข้ มข้ นทางวิชาการให้ แก่นกั เทคนิคการแพทย์ หลังเศรษฐกิจ

กองบรรณาธิการ

ตกตา่ และประเทศเป็ นหนี ้ยุคไอเอ็มเอฟ ประกอบกับกระแส

ดร.จตุรพร พรศิลปทิพย์
นางสลีพรรณ เหลืองมหามงคล
นางสาวสุกญ
ั ญา วาลุกะพันธ์
ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล
นางสาวภัทิรา วาดวงศ์ศรี
นายพงศกร บานเย็น

โลกาภิวฒ
ั น์ที่ขา่ วสารและความรู้ตา่ งๆเข้ าถึงได้ ง่ายกว่าแต่ก่อน
ทาให้ จดหมายข่าว TMTL ปิ ดตัวลงอย่างน่าเสียดาย
โลกในไม่กี่ปีที่ผา่ นมาเปลีย่ นไป ผู้คนเข้ าหาสังคมออนไลน์มาก
ขึ ้นจนกลายเป็ นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ และเพิ่มช่องทางในการ
สือ่ สารกันอย่างไร้ ขีดจากัด ข้ อมูลข่าวสารต่างๆเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลา ข่าวสารวิชาการในยุคนี ้ไม่ใช่จากัดอยูใ่ นแวดวงนัก

ที่ปรึกษา

เทคนิคการแพทย์หรื อบุคลากรภายในโรงพยาบาลอีกต่อไป แต่

นายฐิ ติยตุ พิชญโยธิน
นายทศพล พิชญโยธิน

ไปถึงผู้บริ โภคโดยตรงที่มีสว่ นรับรู้และร่วมกาหนดสุขภาพของ
ตนเช่นกัน กระบวนทรรศน์ของการสาธารณสุขกาลังขับเคลือ่ น
จากการแก้ ไขปั ญหาไปสูก่ ารป้องกัน กรุงเทพอาร์ ไอเอได้
เล็งเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว จึงได้ รือ้ ฟื น้ TMTL ขึ ้นมา
อีกครัง้ โดยจัดทาในรูปของ e-book ร่วมกับการใช้ ช่องทางสือ่
ออนไลน์ในการเผยแพร่ความรู้ การระวังป้องกันเพื่อยกระดับ
การสาธารณสุขในบ้ านเรา ในฉบับนี ้เราเน้ นโรคติดเชื ้อไข้ ซิกา
ซึง่ มียงุ ลายเป็ นพาหะ นอกจากนี ้ มีเรื่ องของการออกกาลังกาย
ให้ เหมาะกับไลฟ์ สไตล์ของคนยุคใหม่ หากท่านมีข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาจดหมายข่าว e-TMTL สามารถ
ติชมผ่าน inbox ของเฟสบุค เรายินดีน้อมรับฟั งทุกความเห็น
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สารบัญ
เรือ่ ง

บรรณาธิการแถลง
สารจากประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร
ตามรอยพระบาท
“ซิกา”มา ชีวติ เปลีย่ น
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับไวรัสซิกาสาหรับสูตแิ พทย์
การดูแลหญิงวัยเจริญพันธุท์ ม่ี โี อกาสติดเชือ้ ไวรัสซิกา
กลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร
เรื่องของยุง
Keep fit
ข่าว กิจกรรม

สารจากประธานเจาหน
าที
่ ่ ายบริหาร
้
้ ฝ
ในนามของคณะผู้บริ หารกลุม่ บริษัท เบรี ย, คณะนักเทคนิค
การแพทย์, นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพนักงานทุกท่าน ขอส่ง
ความปรารถนาดีมายังท่าน ด้ วยความมุง่ มัน่ ของทีมงานทุกคน
ที่ช่วยกันพัฒนาระบบบริ การ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยเป็ นสาคัญ นอกจากบริ ษัทฯจะผ่านการรับรองมาตรฐาน
LA และมาตรฐาน ISO15189 ซึง่ เป็ นมาตรฐานเฉพาะทาง
ห้ องปฏิบตั ิการทางคลินิคแล้ ว ยังมุง่ มัน่ ตังใจยกระดั
้
บคุณภาพ
การบริ การสูม่ าตรฐานนานาชาติ ด้ วยการให้ ความสาคัญกับ
การบริ หารงานคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ กร (Total Quality
Management) เพื่อที่จะเข้ าสู่ AEC (Asian Economic
Community) โดยทางบริ ษัท ได้ จดั เป็ นสถานบริ การทาง
การแพทย์แล้ ว ยังเปิ ดสาขาเชียงใหม่ และศูนย์การการ
กระจายสินค้ าทัว่ ประเทศ
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ทางบริ ษัทขอขอบคุณลูกค้ าคูค่ ้ า ผู้ถือหุ้น และผู้มีอปุ การคุณทุก
ท่านที่ได้ ให้ การสนับสนุนกิจการของบริ ษัทด้ วยดีตลอด
มา รวมถึงพนักงานทุกคน สาหรับความมุง่ มัน่ ตังใจในการ
้
ทางาน ที่ล้วนเป็ นกาลังสาคัญทาให้ บริ ษัทมีการเติบโตอย่าง
มัน่ คง จากผลสาเร็จที่เกิดขึ ้นนี ้ บริ ษัทขอตังปณิ
้ ธานว่า จะ
ดาเนินงานด้ วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปฏิบตั ิงานด้ วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส คานึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุก
กลุม่ พร้ อมทังมี
้ สว่ นร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทยให้
ก้ าวหน้ าไปสูค่ วามสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน.
นายทศพล พิชญโยธิน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร

2

ในหมู่บา้ นนีต้ ่อไป และในโอกาสเดียวกันนี ้ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นีนาถพระราชทานสมุดดิ นสอ เสือ้ กันหนาวและ
ขนมแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 ประมาณ 41
คน และพระราชทานขนมแก่เด็กอืน่ ๆอีกประมาณ 200 คน

ตามรอยพระบาท
“วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2514 เวลา 10.35น.
เสด็จพระราชดาเนิ นถึงบ้านผาหมี หมู่ที่ 15 ตาบลแม่สาย
อาเภอแม่สาย เป็ นหมู่บา้ นชาวเขาเผ่ามูเซอ อาศัยอยู่ประมาณ
8 หลังคาเรื อน ต่อมาด้วยพระมหากรุณาธิ คณ
ุ ได้พระราชทาน
เงิ นช่วยเหลือ มีชาวเขาเผ่าอีก้อย้ายมาพานักอยู่ ณ หมู่บา้ นนี ้
อีก 27 หลังคาเรื อน เมื ่อเฮลิ คอปเตอร์ พระทีน่ งั่ จอด ณ ลาน
บิ นแล้วได้เสด็จฯ ไปยังหมู่บา้ น ณ ทีน่ นั้ มี ชาวเขาอีก้อและมูเซอ
รอเฝ้ ารับเสด็จอยู่เป็ นจานวนมาก พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั พระราชทานไก่พนั ธุ์โรดไอแลนด์เรด และเล็กฮอร์ น
ขาว วัวพ่อพันธุ์แก่นายสะเจ๊ ะ หม่อโป๊ ะกุ ผูใ้ หญ่บา้ นนาไปเลีย้ ง
แพร่ พนั ธุ์ให้แก่ชาวเขา

ครัน้ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราช
ดาเนิ นไปทอดพระเนตรแกะ แพะ และสุกรทีไ่ ด้พระราชทานไว้
เมื ่อปี ก่อนๆ แล้วเสด็จไปทรงเยีย่ มผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นยังบ้านของบุคคลทัง้ สอง พระราชทานพระราช
กระแสให้ส่งเสริ มชาวเขาทาไร่ แบบขัน้ บันไดเพือ่ ประโยชน์ใน
การรักษาดิ นเพือ่ ไม่ให้ดินพัง พระราชทานคาแนะนาให้หาทาง
ปลูกต้นไม้ยืนต้น เช่นต้นลิ้ นจี ่ เป็ นต้น และทรงมอบหมายให้
อาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย ผูอ้ านวยการวิ ทยาลัย

3

สายเข้ ามาทาบัตรประชาชนให้ นับเป็ นชาวเขาหมูบ่ ้ านแรกที่
ได้ บตั รประชาชน นายมนตรี นนได้
ั ้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากนี ้ยังได้ พระราชทานต้ นกาแฟให้ ชาวผาหมี
ปลูกแทนฝิ่ นเป็ นแห่งแรก ต้ นกาแฟที่พระราชทานเป็ นพันธุ์โร
บัสตา ต่อมาทรงเห็นว่าลักษณะต้ นกาแฟโรบัสตาไม่เหมาะกับ
พื ้นที่เชิงเขา จึงได้ พระราชทานพันธุ์อาราบิกาให้ ปลูกทดแทน
ชาวเขาบ้ านผาหมีถือว่าเป็ นชาวเขาที่ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ยิ่ง พระองค์ทรงรับไว้ ในร่มพระบรมโพธิสมภาพ พระราชทานที่
ทากิน ทรงพระราชทานต้ นกาแฟต้ นแรกของประเทศ
พระราชทานพันธุ์พชื แพะแกะและวัวพันธุ์ โรงเรี ยนเจ้ าหลวง
อุปถัมภ์ ด้ วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพลิกฟื น้ ไร่ฝิ่นเป็ นไร่
กาแฟ จากชนกลุม่ น้ อยกลายเป็ นคนไทยที่คอยดูแลผืนดินผืน
ป่ าต้ นน ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จพระราชดาเนิน
เยี่ยมดอยผาหมีอีกหลายครัง้ ในปี 2514, 2516 และปี 2517
ดอยผาหมีถือเป็ นต้ นแบบที่พระองค์ทรงใช้ เพื่อการพัฒนาพื ้นที่
เสือ่ มโทรมในเขตภาคเหนือ เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

เกษตรกรรมแม่โจ้คอยดูแลและให้คาแนะนาทางด้านวิ ชาการ
ต่อจากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราช
ดาเนิ นกลับยังทีป่ ระทับหน้าโรงเรี ยนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์
พระราชทานถุงของขวัญและเงิ นแก่ครู ประจาโรงเรี ยน 2 คน
แล้วผูใ้ หญ่บา้ นและชาวเขาทูลเกล้าฯถวายของ เสร็ จแล้ว
พระราชทานเครื ่องแกะเมล็ดข้าวโพดแก่หมู่บา้ นชาวเขาแห่งนี ้
เพือ่ ทดลองใช้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชดาเนิ นพร้อมด้วยสมเด็จพระ
เจ้าลูกยาเธอฯ ไปทรงเยีย่ มหมู่บา้ นชาวมูเซอ ทอดพระเนตร
การทอย่ามแบบชาวเขา และทรงซื ้อย่ามเหล่านัน้ ไว้ทงั้ หมด
เวลา 12.10น. เสด็จพระราชดาเนิ นออกจากบ้านผา
หมี โดยเฮลิ คอปเตอร์ พระทีน่ งั่ ไปยังนิ คมแม่จนั ”
การเสด็จพระราชดาเนินไปดอยผาหมีดงั ปรากฏในบันทึกสานัก
ราชเลขาธิการข้ างต้ นนันไม่
้ ใช่ครัง้ แรก ครัง้ แรกทีเ่ สด็จพระราช
ดาเนินอยูใ่ นปี 2513 หมูบ่ ้ านเดิมตังอยู
้ ร่ อยต่อชายแดนไทยเมียนมาร์ เป็ นพื ้นที่ลอ่ แหลมทางยุทธศาสตร์ เพราะมีชนกลุม่
น้ อยจากจีนและพม่าอพยพหนีการปราบปรามอย่างหนักเข้ ามา
พึง่ พระบรมโพธิสมภารเป็ นจานวนมาก ชนกลุม่ น้ อยเหล่านี ้เข้ า
มาถางป่ า ทาไร่เลือ่ นลอยและปลูกฝิ่ น จากลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ พระที่นงั่ ขึ ้นไปหมูบ่ ้ านเป็ นทางภเขาสูงชัน
ระยะทางกว่า 2 กม. ชาวดอยผาหมีนาม้ าถวายให้ ทรงเพื่อขึ ้น
เขา มีนายมนตรี พฤกษาพันธุ์ทวี (ซาเจ๊ ะ หม่อโม๊ ะกู่) เป็ นผู้นา
พระองค์ทา่ นเสด็จคอยประคองพระองค์อยูด่ ้ านข้ างเพราะเกรง
ว่าจะทรงตกม้ า มีเล่าต๋า หม่อโม๊ ะกู่ จูงม้ าให้ พระองค์ ทรงเสด็จ
มาพักที่บ้านของนายมนตรี ทรงเสวยสุธารสชา นายมนตรี ได้
การบังคมทูลขอย้ ายถิ่นฐานไปอยูท่ ี่อาเภอแม่สรวย พระองค์
ทรงลุกขึ ้นยืนแล้ วชี ้พระหัตถ์ให้ ย้ายไปอยูเ่ ขาฝั่ งตรงข้ ามอันเป็ น
ที่ตงหมู
ั ้ บ่ ้ านผาหมีในปั จจุบนั พระองค์ตรัสกับชาวบ้ านถึง
พื ้นที่ๆได้ ถางไว้ วา่ ไม่ต้องทาอะไร ปล่อยให้ ป่าคืนมาเอง และ
ทรงพระราชทานเหรี ยญบาทให้ ชาวบ้ านผาหมีใช้ แทนบัตร
ประชาชนเป็ นแห่งแรก ในปี ถัดมามีเจ้ าหน้ าที่จากอาเภอแม่

ทรงพักเสวยพระสุธารสชาที่บ้านของนายมนตรี ผู้ใหญ่บ้านผาหมีอย่างไม่ถือพระองค์
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ไข้ซิกา (Zika fever)

เกิดจากเชื ้อไวรัสซิกา (Zika virus) อยูใ่ นตระกูลฟลาวิไวรัส
เช่นเดียวกับไวรัสไข้ เลือดออก ไวรัสไข้ สมองอักเสบ และ
ไวรัสเวสต์ไนล์ จึงมีสารพันธุกรรมเป็ นชนิดอาร์ เอนเอสายเดียว
ยุงลายเป็ นพาหะสาคัญของโรค สามารถแยกเชื ้อไวรัสซิกาได้
จากลิงและจากคน มีรายงานว่าไวรัสซิกาสามารถติดต่อได้
จากการรับเลือดและติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พบว่ามีการระบาด
ในแถบทวีปอัฟริกา มีรายงานว่าพบในเอเชียใต้ (อินเดีย) และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตังแต่
้ ปี 2520

ภาพแสดงการวัดขนาดศีรษะของทารกที่มีขนาดศีรษะเล็กเมื่อเทียบกับทารก
ปกติ ทาให้ พฒ
ั นาการทางสมองผิดปกติตามมา ที่มา: ww.cdc.gov/zika/hcproviders/infants-children/zika-microcephaly.html

การตรวจทางภูมิค้ มุ กันวิทยาอาจมีปฏิกิริยาข้ ามกลุม่ ให้ ผลบวก
ลวงได้ หากผู้ป่วยมีการติดเชื ้อไวรัสในกลุม่ ฟลาวิไวรัสมาก่อน
จึงต้ องมีการตรวจยืนยัน PRNT วิธีการตรวจดีเอ็นเอ (แปลง
อาร์ เอนเอเป็ นดีเอ็นเอแล้ วขยายเพิ่มจานวนชุดยีนด้ วยเทคนิค
พีซีอาร์ ) สามารถตรวจได้ จากน ้าเหลือง เนื่องจากระยะเวลาที่
ตรวจพบไวรัสในกระแสเลือดมีเวลาสันๆ
้ การตรวจพีซีอาร์ จะมี
ประสิทธิภาพหากตรวจหลังจากที่เริ่ มแสดงอาการ 1-3 วัน อาจ
ตรวจได้ น ้าลายและปั สสาวะ

อาการ

ไข้ ซิกามีระยะฟั กตัว 2-7 วัน มีอาการไข้ ปวดศีรษะ ออกผื่นที่
ลาตัว และแขนขา ปวดข้ อ ปวดในกระบอกตา เยื่อบุตาอักเสบ
โรคไข้ ซิกามักมีอาการไม่รุนแรง อาจวินจิ ฉัยผิดว่าเป็ น
ไข้ เลือดออกเนื่องจากมีอาการทัว่ ไปคล้ ายๆกัน หายได้ ในเวลา
ไม่กี่วนั แต่หากมีการติดเชื ้อในหญิงขณะตังครรภ์
้
ไตรมาสแรก
ทารกที่คลอดออกมาจะมีศีรษะเล็กผิดปกติ (microcephaly)
การติดเชื ้อไวรัสซิกาอาจชักนาให้ เกิดอาการกิลแลงบาร์ เร
(Guillain-Barre) ซึง่ เป็ นโรคภูมิแพ้ ตนเอง เกิดอาการกับ
ประสาทส่วนปลาย ทาให้ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง และอาจรุนแรง
จนถึงขันเป็
้ นอัมพาต

การรักษา

ยังไม่ยารักษาโรคไข้ ซิกาโดยตรง นอกจากการรักษาประคองไป
ตามอาการ
การป้องกัน

ป้องกันยุงกัดและทาลายแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ยุงลายทีเ่ ป็ น
พาหะมักออกหากินเวลากลางวัน หากมีเพศสัมพันธ์กบั คู่
นอนที่มาจากเขตที่การระบาดควรสวมถุงยางอนามัยหรื องด
เว้ นการมีเพศสัมพันธ์ งดเว้ นการบริ จาคเลือดหากเคยมีอาการ
ที่เข้ าข่ายลักษณะของไข้ ซิกา

การติดต่อ

มียงุ เป็ นพาหะ โดยเฉพาะยุงลาย อาจติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผ่านทางน ้ากาม น ้าคัดหลัง่ ต่างๆจากร่างกาย และสามารถ
ติดต่อผ่านเลือดที่รับบริ จาคได้

การเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกประกาศให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสซิกาเป็ นภาวะฉุกเฉิน
ด้ านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากสามารถแพร่ระบาด
ได้ รวดเร็วมากและส่งผลกระทบในหญิงตังครรภ์
้
ที่ติดเชื ้อไข้ ซิกา

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจวินจิ ฉัยทางห้ องปฏิบตั กิ ารทาได้ โดยการตรวจหา
แอนติบอดี IgM และ IgG ต่อไวรัสซิกา สาหรับการตรวจหา
IgM สามารถตรวจพบได้ ภายใน 3 วันนับแต่แสดงอาการ ผล
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ที่พบทารกที่คลอดออกมามีศีรษะเล็กผิดปกติ มีกล้ ามเนื ้ออ่อน
แรงถึงอัมพาตได้ มีการคาดคะเนว่าในสหรัฐอเมริกาอาจมีผ้ ตู ดิ
เชื ้อสูงถึง 3-4 ล้ านรายภายใน 12 เดือนข้ างหน้ า ขณะนี ้
กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ ประกาศให้ โรคไข้ ซิกาเป็ น
โรคติดต่อ หากตรวจพบผู้ป่วยต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่

ตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสด้ วยหลักการ RT-PCR และ

การแพร่ระบาดจนปั จจุบนั อยูใ่ นกลุม่ ประเทศละตินอเมริ กา,
อเมริ กาใต้ , อัฟริ กาตะวันตก อินโดนีเซีย อินเดีย เกือบทังหมด
้
อยูใ่ ต้ แนวเส้ นศูนย์สตู ร จากรายงานการเฝ้ าระวังทารกสมอง
เล็กผิดปกติรายใหม่ขององค์การอนามัยโรคเมื่อวันที่ 30
กันยายน 2559 ประเทศไทยพบทารก 2 รายทีค่ ลอดมีสมองเล็ก
ผิดปกติ (microcephaly) จากมารดาที่ติดเชื ้อไข้ ซกิ า โดยที่
มารดาไม่ได้ เดินทางออกนอกประเทศไปยังเขตทีม่ ีการระบาด
แต่อย่างไร นับเป็ นรายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
การยืนยันอย่างเป็ นทางการอยูใ่ นข่ายเฝ้ าระวัง ตังแต่
้ เดือน
มกราคม 2559 ถึงสิ ้นเดือนกันยายนนี ้ ประทเศไทยพบผุ้ติดเชื ้อ
ไข้ ซิกาแล้ ว 349 ราย ในจานวนนี ้เป็ นหญิงตังครรภ์
้
33 ราย ซึง่
ใกล้ เคียงกับประเทศสิงคโปร์ ที่มผี ้ ตู ิดเชื ้อ 393 ราย โดยเป็ น
หญิงตังครรภ์
้
16 ราย

RT-PCR เพราะแอนติบอดีที่ร่างกายสร้ างขึ ้นไปทาลายไวรัส

เอกสารอ้ างอิง:
www.wpro.who.int/mediacentre/factsheets/fs_05182015_zika/en/
www.reuters.com/article/us-health-zika-thailand-idUSKCN1200K9
www.cdc.gov/zika/hc-providers/infants-children/zika-microcephaly.html

หากต้ องการตังครรภ์
้
แล้ วสามีหรือภรรยาเคยได้ รับการวินิจฉัย

การตรวจยืนยัน PRNT จะตรวจวิธีใดขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่มี
อาการ หากป่ วยและสงสัยเพราะมีอาการเข้ ากันได้ กบั โรคมา
ไม่เกิน 5 วัน การตรวจด้ วย RT-PCR เป็ นวิธีที่เหมาะสม ถ้ า
ป่ วยมาเกินกว่า 5 วัน การตรวจ IgM จะเหมาะกว่าการตรวจ
บางส่วนแล้ ว สามารถตรวจพบ IgM ได้ นบั แต่เริ่ มมีอาการไป
แล้ ว 7 วันจนถึง 12 สัปดาห์หรื อ 3 เดือน
ผู้ที่ตงครรภ์
ั้
ที่ไม่แน่ใจว่าติดเชื ้อหรื อไม่ในช่วง 3เดือนแรก หาก
คลับคล้ ายว่าเคยมีอาการไข้ ควรเลือกตรวจหา IgM
หากตังครรภ์
้
และกาลังมีอาการสามารถปรึกษาแพทย์เพื่อ
ตรวจหาไวรัสด้ วยวิธี PCR และ/หรื อIgM
หากต้ องการจะตังครรภ์
้
ทังสามี
้ และภรรยาไม่อยูใ่ นเขตที่มกี าร
ระบาดและไม่เคยมีอาการที่เข้ าได้ กบั ไข้ ซิกาในช่วง 2 เดือนที่
ผ่านมา ก็ไม่มีความจาเป็ นต้ องตรวจ หรื อเลือกตรวจ IgM

ว่าเป็ นไข้ ซิกา ให้ งดเว้ นเพศสัมพันธ์และ/หรื อใช้ ถงุ ยางอนามัย
มีกาหนด 2 เดือนหลังจากที่แพทย์ระบุวา่ หายป่ วยแล้ วจึงจะเริ่ม
ตังครรภ์
้
ได้
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจการติดเชื ้อไข้ ซิกา กรุงเทพ
อาร์ ไอเอแล็ปยินดีให้ คาแนะนาและข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ที่
หมายเลข 02-106-6999

ต้องการมีบต
ุ ร กาลังตัง้ ครรภ์
ลูกจะติดไข้ซก
ิ าไหม
ปั จจุบนั องค์การอนามัยโลกแนะนาการตรวจการติดเชื ้อไว้ เป็ นส
สามประเภท คือ การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM การ
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เป็ นพาหะของไวรัสไข้ เลือดออก และไวรัสชิคนุ กุนยา
(Chikungunya virus) ด้ วย

*

นอกจากการแพร่เชื ้อผ่านยุงแล้ ว มีรายงานการติดต่อของไวรัส
ซิกาผ่านทางเพศสัมพันธ์ด้วย(4) โดยปั จจัยเสีย่ งที่ทาให้ เกิดการ
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยงั ไม่ร้ ูแน่ชดั แต่พบว่าสามารถตรวจพบ
RNA ของไวรัสในอสุจิได้ นานถึง 62 วันหลังจากเริ่ มมีอาการ
ป่ วย(5)

รศ. นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วฒ
ั นา
*ตีพิมพ์ในวารสาร Ob & Gyn Update & Practical XV

ไวรัสซิกา (zika virus) เป็ น single-stranded RNA virus ที่อยู่
ใน family Flaviviridae, genus Flavivirus เช่นเดียวกับไวรัส
ไข้ เลือดออก (dengue virus) ไวรัสไข้ เหลือง (yellow fever
virus) ไวรัสไข้ สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis
virus) และไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus)(1) ซึง่ มีพาหะนา
โรคที่สาคัญคือ ยุง

ปัจจุบน
ั พบหลักฐานข้อมูลหลายอย่างที่
สนับสนุนว่ามีการติดต่อของไวรัสซิกาจากแม่สู่
ลูกและทาให้ทารกเกิดความพิการทางสมองที่
รุนแรงและมีภาวะศีรษะเล็ก ได้ แก่ การตรวจพบไวรัส
ในน ้าคร่าของหญิงตังครรภ์
้
ที่ตรวจพบว่าทารกมีภาวะศีรษะเล็ก
จากการตรวจคลืน่ เสียงความถี่สงู (6.7) การตรวจพบไวรัสใน
เนื ้อสมองและรกของทารกที่มีภาวะศีรษะเล็ก และเสียชีวติ หลัง
คลอด หรื อในชิ ้นเนื ้อของรายที่แท้ ง(8.9) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ข้ อมูลเพียงพอสาหรับอัตราเสีย่ งและปั จจัยที่สมั พันธ์กบั การ
เกิดความพิการในทารก ทังนี
้ ้มีรายงานการติดต่อของไวรัสซิกา
จากแม่สลู่ กู ในระยะใกล้ คลอดโดยตรวจพบไวรัสซิกาในเลือด
ของมารดาทีม่ ีอาการไข้ ออกผื่นก่อนคลอดหรื อหลังคลอด 2-3
วันอย่างละ 1 ราย ทารกทัง้ 2 รายมีการตรวจพบไวรัสในเลือด
โดยที่ทารก 1 รายไม่มีอาการหรือขณะที่อีกรายมีผื่นขึ ้นเพียง
เล็กน้ อย(10)

การระบาดของการติดเชื ้อไวรัสซิกาในทวีปอเมริ กาใต้ ในปี
ค.ศ.2015 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศบราซิลและประเทศ
ใกล้ เคียง พบว่าการติดเชื ้อไวรัสนี ้อาจสัมพันธ์กบั การเพิ่ม
อุบตั ิการณ์ของภาวะศีรษะเล็ก ( microcephaly ) ในทารกแรก
เกิด และความผิดปกติของระบบประสาท เช่น ภาวะ GuillainBarré syndrome (GBS) องค์การอนามัยโลกจึงออกประกาศ
เตือนในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 ให้ การระบาดของไวรัสซิกา
เป็ นภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public
Health Emergency of International Concern)(2) เพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเร่งด่วนในการเฝ้ าระวังโรค
และให้ คาแนะนากลุม่ เสีย่ ง เช่น หญิงตังครรภ์
้
รวมถึงความ
ร่วมมือด้ านงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง

การติดต่อของไวรัสซิกาผ่านการรับเลือดมีความเป็ นไปได้ สงู
โดยรายงานการตรวจเลือดบริ จาคในหมูเ่ กาะ French
Polynesia ช่วงที่มกี ารระบาดของไวรัสซิกา พบ RNA ของไวรัส
ร้ อยละ 2.8 ซึง่ ขณะบริ จาคโลหิต ผู้บริ จาคเหล่านี ้ไม่มีอาการ
ใดๆ แต่พบว่าร้ อยละ 26 ของผู้บริ จาคกลุม่ นี ้แสดงอาการที่เข้ า
ได้ กบั การติดเชื ้อไวรัสซิกาหลังจากนันราว
้ 3-10 วัน(10) และ
ในประเทศบราซิลมีรายงานผู้ป่วย 2 ราย ที่เกิดการติดเชื ้อไวรัส
ซิกาผ่านการรับเลือด(11) ดังนัน้ องค์การอนามัยโลกจึงออก
คาแนะนาสาหรับการบริจาคโลหิตในประเทศที่ไม่มีการระบาด

การแพร่เชื้อ

พาหะของไวรัสซิกาคือ ยุงใน genus Aedes มีวงจรการติดต่อ
ในป่ า (sylvatic transmission cycle) พบในทวีปแอฟริ กา และ
วงจรการติดต่อในเมือง (sub-urban-urban transmission
cycle) ในการระบาดในทวีปต่าง ๆ ซึง่ พาหะที่สาคัญคือ ยุงลาย
บ้ าน (A. aegypti) รองลงมาคือ ยุงลายสวน (A.
albopictus)(3) ยุงทังสองชนิ
้
ดนี ้มักกัดในเวลากลางวัน และ
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ของไวรัสซิกา โดยหลีกเลีย่ งการรับบริ จาคจากบุคคลที่เดินทาง
มาจากประเทศหรื อบริ เวณที่มีการระบาดเป็ นเวลาน้ อยกว่า 28
วัน(12)

มาสแรก (ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 7 – 13 สัปดาห์) แต่ยงั อาจพบได้
แม้ มีการติดเชื ้อที่อายุครรภ์ 18 สัปดาห์(3.7.9.14) ในทารกทีม่ ี
ภาวะศีรษะเล็ก มีการตรวจพบความผิดปกติของตาร่วมด้ วยถึง
ร้ อยละ 29 เช่น chorioretinal atrophy เป็ นต้ น(18)

อาการทางคลินิก

นอกจากความผิดปกติทางสมองและตาแล้ ว การติดเชื ้อไวรัสซิ
การะหว่างตังครรภ์
้
ยงั อาจพบผลลัพธ์การตังครรภ์
้
ที่ไม่ดีอื่นๆ
ได้ แก่ ทารกเสียชีวติ ในครรภ์ ทารกโตช้ าในครรภ์ และภาวะ
น ้าคร่ าน้ อย ร่วมด้ วยได้ (14)

ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่าระยะฟั กตัวหลังการติดเชื ้อไวรัสซิกาเป็ น
เวลานานเท่าไร แต่คาดว่าน่าจะน้ อยกว่า 1 สัปดาห์(3) ส่วน
ใหญ่ของผู้ตดิ เชื ้อจะไม่แสดงอาการ(13) หากมีอาการมักเป็ น
อาการที่ไม่จาเพาะและไม่รุนแรงส่วนใหญ่หายได้ เองใน 1
สัปดาห์(1.13) อาการที่พบบ่อยได้ แก่ ผื่นตามร่างกายแบบ
maculopapular ไข้ ข้ ออักเสบหรื อปวดข้ อ ตาแดง ปวด
กล้ ามเนื ้อ ปวดศีรษะ ปวดหลังกระบอกตา บวม และอาเจียน
(13) รายงานการติดเชื ้อไวรัสซิกาในหญิงตังครรภ์
้
ก็พบอาการ
ที่ไม่แตกต่างกับบุคคลทัว่ ไป โดยพบว่าผื่นที่เกิดขึ ้นมักมีอาการ
คันร่วมด้ วย และหากมีไข้ มักเป็ นไข้ ต่าๆ ในช่วงเวลาสันๆ
้ น้ อย
กว่า 3 วัน(14)

การวินิจฉัย

หลักการวินจิ ฉัยการติดเชื ้อไวรัสซิกาคือ การตรวจพบ RNA
ของไวรัสโดยใช้ reverse-transcriptase polymerase chain
reaction (RT-PCR) และการตรวจพบแอนติบอดี IgM โดยใช้
IgM – capture enzyme-linked immunosorbent assay
(MAC-ELISA)(3)
การตรวจพบ RNA ของไวรัสในซีรั่มให้ ผลการวินจิ ฉัยที่แน่นอน
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ วช่วงเวลาที่มีไวรัสในเลือดจะเป็ น
เพียงชัว่ คราว มักจะพบได้ ไม่เกิน 5 วันหลังเริ่มมีอาการป่ วย
(19-21) การตรวจพบ RNA ในน ้าลายมีโอกาสให้ ผลบวกได้ สงู
กว่าการตรวจในซีรั่มแต่พบได้ ไม่นานเช่นกัน(19-20) ขณะที่การ
ตรวจพบ RNA ในปั สสาวะ นอกจากจะมีโอกาสพบผลบวกได้
สูงกว่าการตรวจในซีรั่มแล้ วยังมีโอกาสตรวจพบได้ นานกว่า
บางรายพบได้ ถึง 20 วันหลังเริ่ มมีอาการป่ วย(19,21)

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท

มีรายงานผู้ป่วยที่แสดงความสัมพันธ์ของภาวะแทรกซ้ อนทาง
ระบบประสาทจากสาเหตุทาง auto immune หลังจากมีอาการ
และอาการแสดงของการติดเชื ้อไวรัสซิกา ซึง่ ส่วนใหญ่เข้ าได้ กบั
ภาวะ GBS(15) โดยระหว่างการระบาดของไวรัสซิกาใน
French Polynesia ช่วงปี ค.ศ. 2013 -2014 สังเกตพบ
อุบตั ิการณ์ของภาวะ GBS ที่เพิ่มขึ ้นประมาน 20 เท่า(15)
นอกจากนี ้ มีรายงานผู้ป่วยที่พบความสัมพันธ์ของการติดเชื ้อ
ไวรัสซิกากับโรคเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ
(meningoencephalitis)(16) และโรคไขสันหลังอักเสบ
(myelitis)(17)

ระยะเวลาที่สามารถตรวจพบแอนติบอดี IgM ยังไม่ทราบแน่ชดั
แต่เชื่อว่าจะเหมือนกับการติดเชื ้อไวรัสในกลุม่ Flavivirus คือ
จะเริ่ มตรวจพบได้ หลังไวรัสในเลือดลดลงหรื อภายใน 1 สัปดาห์
หลังเริ่ มมีอาการป่ วยและอยูไ่ ด้ นานหลายเดือน(3) อย่างไรก็
ตาม การตรวจพบแอนติบอดี IgM อาจให้ ผลบวกลวงได้
เนื่องจากการเกิด cross-reacting ของแอนติบอดีตอ่ ไวรัสใน
กลุม่ Flavivirus อื่นๆ เช่น ไวรัสไข้ เลือดออก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ป่วยที่อาศัยในประเทศที่มีไข้ เลือดออกระบาด การพิสจู น์วา่
เป็ นผลบวกหรื อไม่ อาจทาได้ โดยการตรวจ plaque reduction

ความผิดปกติของทารก

ดังที่กล่าวแล้ วว่า หญิงตังครรภ์
้
ที่มีการติดเชื ้อไวรัสซิกาอาจแพร่
เชื ้อไปสูล่ กู และทาให้ ทารกเกิดความพิการทางสมองที่รุนแรง
และมีภาวะศีรษะเล็กจะสูงสุด หากมารดามีการติดเชื ้อในไตร
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neutralization test (PRNT) เพื่อวัดแอนติบอดีที่จาเพาะต่อ
ไวรัสต่างๆ ในกลุม่ Flavivirus(22)
ผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการติดเชื ้อไวรัสซิกา หากตรวจ RT-PCR ได้
ผลบวก ก็สามารถวินจิ ฉัยโรคได้ โดยไม่ต้องตรวจแอนติบอดี
(22) แต่ถ้าได้ ผลเป็ นลบ แนะนาให้ ตรวจแอนติบอดี IgM
สาหรับไวรัสซิกาและไวรัสไข้ เลือดออก กรณีที่ตรวจเลือดหลัง
เริ่ มมีอาการป่ วยน้ อยกว่า 7 วัน และผล RT-PCR และ
แอนติบอดีได้ ผลลบ แสดงว่าไม่มกี ารติดเชื ้อ กรณีทตี่ รวจเลือด
หลังเริ่ มมีอาการป่ วยระหว่าง 7 วันถึง 12 สัปดาห์ และ
แอนติบอดี IgM สาหรับไวรัสซิกาและไวรัสไข้ เลือดออกได้ ผล
ลบ แสดงว่าไม่มีการติดเชื ้อทัง้ 2 โรคนี ้(22)
ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมและความไวของ
การตรวจหา RNA ของไวรัสในน ้าคร่ าด้ วยวิธี RT-PCR ในการ
วินิจฉัยการติดเชื ้อของทารกในครรภ์ก่อนคลอด มีรายงานว่า
สามารถตรวจพบ RNA ของไวรัสซิกาในน ้าคร่ าได้ หลังหญิง
ตังครรภ์
้
เริ่ มมีอาการป่ วยเพียง 4 สัปดาห์ และอายุครรภ์เพียง
17 สัปดาห์(23) การตรวจเลือดจากสายสะดือหลังทารกคลอด
ด้ วยวิธี RT-PCR และ MAC-ELISA สามารถทาได้ แต่ยงั ไม่มี
ข้ อมูลเกี่ยวกับความไวของการตรวจเหล่านี ้ในการวินจิ ฉัยการ
ติดเชื ้อไวรัสซิกาของทารกก่อนคลอดเช่นกัน(3)

ลูกไก่ตวั นี ้ฟั กช้ ากว่าพี่น้องอื่นๆ ช่วยพาหนูออกไปหาแม่ที พี่แมวเหมียว
รอหิวโซแล้ ว

การรักษา

ยังไม่มกี ารรักษาจาเพาะต่อการติดเชื ้อไวรัสซิกาการรักษาทา
เพียงรักษาตามอาการเท่านัน้ ส่วนใหญ่ผ้ ปู ่ วยจะมีอาการเพียง
เล็กน้ อยและหายได้ เอง(1.13) แต่เนื่องจากการติดเชื ้อในหญิง
ตังครรภ์
้
มีความเสีย่ งต่อทารกในการเกิดความพิการทางสมองที่
รุนแรงและมีภาวะศีรษะเล็ก จึงมุง่ เน้ นการดูแลหญิงวัยเจริ ญ
พันธุ์และหญิงตังครรภ์
้
เพื่อป้องกันไม่ให้ มีโอกาสติดเชื ้อไวรัสซิ
กา(23) ซึง่ มีรายละเอียดในบทต่อไป
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 หลีกเลีย่ งการมีเพศสัมพันธ์ในขณะตังครรภ์
้
 ใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ หากมีเพศสัมพันธ์ขณะ
ตังครรภ์
้
 กรณีที่คนู่ อนเป็ นหญิงที่ไม่ได้ ตงครรภ์
ั้
o การมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ป่วยเพศชายที่ได้ รับการ
วินิจฉัยว่ามีการติดเชื ้อไวรัส Zika หรื อ มีอาการที่
สงสัยว่าจะมีการติดเชื ้อ ให้ ใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้
หรื องดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้ อย 6 เดือนหลังมี
อาการ
o การมีเพศสัมพันธ์กบั ชายที่กลับจากบริ เวณที่มีการ
แพร่กระจายของไวรัส Zika แต่ไม่มีอาการที่สงสัยว่ามี
การติดเชื ้อไวรัส ให้ ใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ หรื องด
การมีเพศสัมพันธ์อย่างน้ อย 8 สัปดาห์หลังจากออก
จากบริเวณที่มกี ารระบาดของเชื ้อ
o ควรใช้ วิธีคมุ กาเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น long –
acting reversible contraceptive(LARC) หรื อ IUD
ร่วมกับการใช้ ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์

Zika*
อ.พญ.ญดา คุนผลิน
*ตีพิมพ์ในวารสาร Ob & Gyn Update & Practical XV

ไวรัส Zika เป็ นไวรัสในกลุม่ Flavivirus เช่นเดียวกับไวรัสที่
ก่อให้ เกิดโรค Yellow fever, Dengue และ Japanese
encephalitis ไวรัสชนิดนี ้ถูกค้ นพบครัง้ แรกที่บริ เวณ Zika
forest ประเทศ Uganda ในปี ค.ศ. 1947 ผู้ติดเชื ้อไวรัสชนิดนี ้
โดยส่วนใหญ่มกั ไม่มีอาการ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยแสดงอาการ
อาการที่พบบ่อยได้ แก่ ไข้ ผื่น ตาแดง และปวดข้ อ หากหญิง
ตังครรภ์
้
มีการติดเชื ้อไวรัส Zika ไวรัสชนิดนี ้สามารถก่อให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้ อนแก่ทารกในครรภ์ ได้ แก่ microcephaly,
intracranial calcifications, abnormal cerebral artery flow,
other brain abnormalities, intrauterine growth restriction
และทารกเสียชีวติ ในครรภ์ได้ (1)

*อาการที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื ้อไวรัส Zika ได้ แก่ acute
fever, rash, arthralgia, conjunctivitis

การมีเพศสัมพันธ์

ในปั จจุบนั พบรายงานการแพร่กระจายเชื ้อไวรัส Zika
จากการมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ป่วยติดเชื ้อเพศชายทีม่ ีอาการ แต่ยงั
ไม่พบรายงานการแพร่กระจายเชื ้อจากผู้ป่วยเพศหญิง หรื อ
ผู้ป่วยเพศชายที่มีการติดเชื ้อแต่ไม่แสดงอาการ จากรายงาน
เหล่านี ้พบว่าการแพร่กระจายเชื ้อโดยการมีเพศสัมพันธ์
สามารถเกิดได้ ในช่วง 3 สัปดาห์แรกหลังมีอาการ และจาก
ข้ อมูลทางห้ องปฏิบตั ิการพบว่าสามารถตรวจพบ RNA ของ
ไวรัส Zika ใน semen ของผู้ป่วยได้ ยาวนานถึง 62 วันหลังมี
อาการ(2-7) เนื่องจากไวรัสชนิดนี ้สามารถทาให้ ทารกในครรภ์มี
ภาวะแทรกซ้ อนทางระบบประสาทได้ ดงั นัน้ CDC จึงได้ แนะนา
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ (vaginal, oral, anal route) กับ
ผู้ป่วยเพศชายที่ติดเชื ้อ หรื อมีประวัติไปในเขตที่มกี ารระบาด
ของเชื ้อไวรัส Zika ดังนี ้(8)

**ปั จจุบนั ยังไม่สนับสนุนการตรวจ semen หรื อตรวจเลือดเพื่อ
หาเชื ้อไวรัส Zika เพื่อประเมินโอกาสการแพร่กระจายเชื ้อจาก
การมีเพศสัมพันธ์
การวางแผนก่อนการมีบุตร

เนื่องจากไวรัส Zika สามารถก่อให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนแก่ทารก
ในครรภ์ได้ ดังนันผู
้ ้ ป่วยเพศหญิงจึงไม่ควรตังครรภ์
้
ในช่วงทีม่ ี
การแพร่กระจายของไวรัสในกระแสเลือด จากรายงานพบว่า
การติดเชื ้อไวรัส Zika สามารถส่งผลเสียต่อการตังครรภ์
้
ได้
ตังแต่
้ ในช่วงไตรมาสแรก โดยสามารถก่อให้ เกิดการแท้ ง หรื อ
ส่งผลกระทบต่อขนาดของศรีษะทารกอย่างรุนแรงได้ ดังนัน้
CDC จึงได้ มคี าแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนก่อนการมีบตุ รของ
หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ไว้ ดังนี ้

 กรณีที่คนู่ อนเป็ นหญิงตังครรภ์
้
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 กรณีที่หญิงวัยเจริ ญพันธุ์ได้ รับการวินิจฉัยว่ามีการติด
เชื ้อไวรัส Zika
 พิจารณาหลีกเลีย่ งการตังครรภ์
้
เป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 8 สัปดาห์หลังมีอาการ
 กรณีที่หญิงวัยเจริ ญพันธุ์มีโอกาสติดเชื ้อ เช่น มี
ประวัติไปในเขตที่มกี ารแพร่กระจายของไวรัส Zika
แต่ไม่มีอาการที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื ้อ
 พิจารณาหลีกเลีย่ งการตังครรภ์
้
เป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 8 สัปดาห์นบั จากวันสุดท้ ายที่มีโอกาสได้ รับเชื ้อ

3. มีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ป่วยเพศชายทีม่ ีการติดเชื ้อ หรื อมี
อาการเข้ าได้ กบั การติดเชื ้อไวรัส Zika หรื อมีประวัติ
ไปในเขตที่มกี ารระบาดของเชื ้อไวรัส Zika ในช่วง 6
เดือนที่ผา่ นมา
การป้องกันการติดเชื้อไวรัส Zika ขณะตั้งครรภ์

เนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่มี vaccine หรื อยาที่สามารถป้องกัน
การติดได้ ดังนัน้ CDC จึงได้ ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตนขณะตังครรภ์
้
ดังนี ้
 หญิงตังครรภ์
้
ควรหลีกเลีย่ งเขตทีม่ ีการระบาดของ
ไวรัส Zika
 หญิงตังครรภ์
้
ควรที่จะป้องกันการถูกยุงกัดโดยวิธี
ดังต่อไปนี ้
1. ใส่กางเกงและเสื ้อแขนยาว
2. สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่มี
ส่วนประกอบของ DEET, picaridin หรื อ
IR3535 ในครี ม สเปรย์ หรื อโลชัน่ ทากันยุง
ทัว่ ไป
3. อยูใ่ นห้ องปรับอากาศ หรื อห้ องทีม่ ีหน้ าต่างหรื อ
มุ้งลวดปิ ดกันยุง
4. นอนในห้ องปรับอากาศ หรื อในมุ้ง
5. กาจัดแหล่งน ้าขัง หรื อใส่ทรายอะเบตลงใน
แหล่งน ้าขัง
 การดูแลหญิงตังครรภ์
้
ที่มีโอกาสติดเชื ้อไวรัส Zika
เช่น มีประวัติไปในบริ เวณที่มีการแพร่กระจายของเชื ้อ
แต่ไม่ได้ อาศัยอยูใ่ นบริ เวณดังกล่าว CDC ได้ ให้
คาแนะนาดังต่อไปนี ้
o หากหญิงตังครรภ์
้
มีโอกาสติดเชื ้อไวรัส Zika
(ภายใน 8 สัปดาห์ก่อนการปฏิสนธิ หรื อ 6
สัปดาห์ก่อนมีประจาเดือนครัง้ สุดท้ าย)
แนะนาให้ ตรวจหาเชื ้อไวรัส Zika โดย
แบ่งเป็ น 2 กรณีดงั นี ้

*อาการที่สงสัยว่าจะมีการติดเชื ้อไวรัส Zika ได้ แก่ acute
fever, rash, arthralgia, conjunctivitis
**ในปั จจุบนั ยังไม่สนับสนุนการตรวจเลือดเพื่อหาเชื ้อไวรัส Zika
ก่อนการตังครรภ์
้
ยกเว้ นในกรณีที่หญิงวัยเจริ ญพันธุ์มี อาการที่
สงสัยว่ามีการติดเชื ้อไวรัส Zika
การใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์

จากรายงานพบว่าสามารถตรวจพบเชื ้อไวรัส Zika ใน semen
ของผู้ป่วยได้ ยาวนานถึง 62 วัน และอาจตรวจพบเชื ้อใน
semen ได้ ในสัปดาห์ที่ 10 หลังมีอาการ ในปั จจุบนั ยังไม่ทราบ
ระยะเวลาที่ไวรัสมีการแพร่กระจายใน semen ของผู้ป่วยที่แน่
ชัด นอกจากนี ้รายงานอื่นๆ ยังพบการแพร่กระจายเชื ้อ ไวรัส
Zika จากการมีเพศสัมพันธ์ และการติดเชื ้อจากมารดาสูท่ ารก
สามารถเกิดได้ ตงแต่
ั ้ ชว่ งแรกของการตังครรภ์
้
ดังนัน้ FDA จึงได้
ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ การรับบริ จาค sperm, oocytes หรื อ
embryos ดังนี ้
ผู้บริ จาคไม่สามารถบริ จาค sperm, oocytes หรื อ embryos ได้
หากพบมีความเสีย่ งดังต่อไปนี ้
1. ได้ รับการวินิจฉัยว่ามีการติดเชื ้อไวรัส Zika ในช่วง 6
เดือนที่ผา่ นมา
2. อาศัยอยูห่ รื อไปท่องเที่ยวในเขตที่มีการระบาดของ
เชื ้อไวรัส Zika ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมาก
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ในกรณีที่หญิงตังครรภ์
้
มีอาการที่สงสัยว่ามีการ
ติดเชื ้อ เช่น acute fever, rash, arthralgia
หรื อ conjunctivitis แนะนาให้ ตรวจหาด้ วยวิธี
reverse transcription-polymerase chain
reaction (RT-PCR) โดยการตรวจ RT-PCR
ใน serum ควรตรวจภายในระยะเวลา 7 วัน
หลังผู้ป่วยมีอาการ และการตรวจ RT-PCR ใน
ปั สสาวะของผู้ป่วยควรตรวจภายในระยะเวลา
14 วันหลังผู้ป่วยแสดงอาการ หรื อการตรวจ
ด้ วยวิธี Zika virus immunoglobulin M (IgM)
and neutralizing antibodies ซึง่ ควรทาการ
ตรวจในช่วง 2 – 12 สัปดาห์หลังผู้ป่วยมี
อาการ
- ในกรณีที่หญิงตังครรภ์
้
ไม่มีอาการแสดง แต่
ต้ องการตรวจเพิม่ เติมในขณะที่ตงครรภ์
ั้
แนะนาให้ ตรวจ Zika virus IgM โดยแนะนาให้
ตรวจในช่วง 2-12 สัปดาห์ หลังจากผู้ป่วยมี
โอกาสติดเชื ้อไวรัส หากผลการตรวจเป็ นบวก
หรื อ indeterminate แนะนาให้ ตรวจ
neutralizing antibodies เพิ่มเติมหากผลการ
ตรวจเป็ นลบแสดงว่าหญิงตังครรภ์
้
ไม่ได้ มีการ
ติดเชื ้อไวรัสในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
 ในกรณีที่ผลการตรวจไวรัส Zika เป็ นบวก หรื อ
inconclusive แนะนาให้ ตรวจ
ultrasound ทารกในครรภ์ทกุ ๆ 3-4 สัปดาห์

เพื่อตรวจหาลักษณะของการติดเชื ้อไวรัส Zika และ
ตรวจติดตามการเจริ ญเติบโตของทารก
 ในกรณีที่ผลการตรวจไวรัส Zika เป็ นลบแนะนาให้
หญิงตังครรภ์
้
ฝากครรภ์ตามปกติ และรับการตรวจ
ultrasound ทารกในครรภ์ตามปกติที่อายุครรภ์ 1820 สัปดาห์
 ลักษณะ ultrasound ของทารกในครรภ์ที่เข้ าได้ กบั
การติดเชื ้อไวรัส Zika ได้ แก่ microcephaly,
intracranial calcifications, brain and eye
abnormalities
 หากตรวจพบลักษณะของทารกในครรภ์เข้ าได้ กบั การ
ติดเชื ้อไวรัส Zika อาจพิจารณาทา amniocentesis
เพื่อตรวจหาเชื ้อไวรัสด้ วยวิธี RT-PCR โดยพิจารณา
ตรวจในผู้ป่วยเป็ นรายๆ ไป

-

การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัส Zika
ขณะเจ็บครรภ์คลอด

ไม่วา่ หญิงตังครรภ์
้
จะมีการติดเชื ้อ หรื อสงสัยว่ามีการติดเชื ้อ
ไวรัส Zika หรื อไม่ก็ตาม CDC ได้ แนะนาให้ แพทย์ พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ยดึ หลัก standard precaution เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื ้อโรค โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี ้
1. หลีกเลีย่ งการสัมผัสเลือด หรื อสารคัดหลัง่ ของผู้ป่วย
กับผิวหนัง mucous membranes หรื อ เสื ้อผ้ าของ
บุคลากรทางการแพทย์
2. หลีกเลีย่ งการแพร่กระจายเชื ้อจากผู้ป่วยติดเชื ้อไปสู่
ผู้อื่นโดยบุคลากรทางการแพทย์ หลีกเลีย่ งการถูกเข็ม
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Guillain-Barre syndrome (GBS) เป็นโรค





ที่พบน้อยมาก เกิดจากร่างกายสร้างภูมิ
ทาลายเส้นประสาทส่วนปลาย



เกิดได้กบ
ั คนทุกวัย แต่มก
ั พบในผู้ใหญ่ และพบ



ในชายมากกว่าหญิง


ผู้ปว
่ ยส่วนใหญ่สามารถหายได้เกือบสมบูรณ์



มักมีอาการไม่รน
ุ แรง แต่บางรายเกือบ
อัมพาต ผูป
้ ว
่ ยควรได้รับการรักษาและ

ในรายทีเ่ ป็ นมากทาให้ พดู และกลืนน ้าลายลาบาก จึง
ต้ องดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยใกล้ ชิด
ร่างกายกลับมาเป็ นปกติสมบูรณ์เมื่อหาย จะมีบางราย
ที่ออ่ นแรงไปอีกระยะเวลาหนึง่
พบผู้ป่วยกิลแลง-บาร์ เร ตายจากอาการแทรกซ้ อนพบ
เพียงร้ อยละ 3-5 มักมีสาเหตุมาจากกล้ ามเนื ้อที่
ควบคุมการหายใจเป็ นอัมพาต มีการติดเชื ้อในกระแส
เลือด ปอดอุดตัน หรื อหัวใจล้ มเหลว

สาเหตุ

ติดตามใกล้ชด
ิ การรักษามีทั้งพยุงอาการ

มักมีสาเหตุจากการติดเชื ้อ เกิดได้ ทงจากการติ
ั้
ดเชื ้อแบคทีเรี ย
ไวรัส บางรายเกิดจาการรับวัคซีน หรื อการผ่าตัด สาหรับกรณี
ที่ติดเชื ้อไข้ ซิกา พบว่ามีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคกิลแลงบาร์ เร คือไปกระตุ้นให้ ร่างกายสร้ างภูมิออกมาและภูมิเหล่านี ้
ทาลายเส้ นประสาท จึงจัดเป็ นโรคแพ้ ภมู ิตนเองชนิดหนึง่

และรักษาด้วยภูมต
ิ ้านทาน

เมื่อระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายเข้ าโจมตีเส้ นประสาทส่วน
ปลาย ทาให้ เส้ นประสาททีค่ วบคุมการเคลือ่ นไหวของ
กล้ ามเนื ้อ ทาหน้ าที่สง่ สัญญาณความเจ็บปวด การรับรู้
อุณหภูมิ และรับความรู้สกึ กระทบกระเทือน เกิดทางาน
บกพร่อง ทาให้ กล้ ามเนื ้อเกิดอ่อนแรง สูญเสียการรับรู้ทงแขน
ั้
และ/หรื อขา เป็ นกลุม่ อาการที่ไม่พบบ่อย ส่วนมากเป็ นกับ
ผู้ใหญ่และพบมากในเพศชาย แต่ก็พบได้ ในคนทุกวัย

การวินิจฉัย

โดยการตรวจร่างกาย เจาะน ้าไขสันหลัง และเจาะเลือดไป
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
การรักษา

อาการ





ติดตามใกล้ ชิดในหออภิบาลผู้ป่วยเพื่อป้องกันอาการ
แทรกซ้ อน
 ยังไม่มก
ี ารรักษาทีจ่ าเพาะ นอกจากการรักษาตาม
อาการช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยฟื น้ ตัวเร็ วขึ ้น
 อาจต้ องใช้ การรักษาด้ วยการถ่ายภูมิต้านทาน
ทากายภาพบาบัดเพื่อฟื น้ ฟูในรายที่กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง


อาการจะคงอยู่ 2-3 สัปดาห์ และค่อยๆหาย
อาการแรกๆที่พบคือกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง ปราศจาก
ความรู้สกึ มักเริ่ มที่ขาก่อนที่จะลามไปแขนและใบหน้ า
บางคนมีอมั พาตที่แขนขา และที่กล้ ามเนื ้อใบหน้ า
ผู้ป่วยร้ อยละ 20-30 เกิดอัมพาตขึ ้นที่กล้ ามเนื ้ออกทา
ให้ หายใจลาบาก
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ภาพ: https://ambermystery.wordpress.com/page/2/ ยุงในก้ อนอาพัน พบที่โดมินิกนั และพบเชื ้อพลาสโมเดียมในยุงนี ้ด้ วย จากหลักฐานทางฟอสซิลสามารถสันนิษฐานได้ วา่ ยุงได้ ถือกาเนิดขึ ้นใน
โลกตังแต่
้ ยคุ ดึกดาบรรพ์เมื่อประมาณ 38-54 ล้ านปี มาแล้ ว สัตว์โลกที่ผ่านวิวฒ
ั นาการทังยุ
้ งทังเชื
้ ้อพลาสโมเดียมจึงถือเป็ นเผ่าพันธุ์โบราณ การใช้ ยาทาลายจึงเป็ นไปได้ ยาก

โปรตีนและแร่ธาตุไปสร้ างไข่ในรังไข่ให้ พร้ อมผสมพันธุ์ ในการ
ผสมพันธุ์ยงุ ตัวผู้และตัวเมียจะบินวนเป็ นกลุม่ ยุงตัวเมียจะเก็บ
น ้าเชื ้อยุงตัวผู้ไว้ ใช้ ตลอดชีวติ ยุงจะวางไข่ที่ผสมแล้ วและสุก
เต็มที่ตามแหล่งน ้าครัง้ ละ 30-300 ฟอง ไข่จะฟั กเป็ นตัวลูกน ้า
ยุงว่ายหากินในแหล่งน ้า อาหารของมันคือโปรโตซัว สาหร่าย
พืชน ้าขนาดเล็ก ลูกน ้ายุงจะผ่านการลอกคราบ 4 ครัง้ ในช่วง
1-2 สัปดาห์ก่อนจะเข้ าสูร่ ะยะตัวโม่ง ระยะนี ้มันอยูเ่ ฉยๆ ไม่กิน
อาหาร ใช้ ชว่ งชีวิตตัวดม่ง 2-4 วัน มันจึงสลัดคราบออกมาเป็ น
ยุงตัวแก่ และใช้ ชีวิตต่อไปอีก 2-3 สัปดาห์ หรื อกว่านันแล้
้ วแต่
สภาพแวดล้ อม ส่วนยุงตัวผู้อายุสนกว่
ั ้ า คือมีอายุเพียง 1
สัปดาห์เท่านัน้

ทัว่ โลกมียงุ กว่า 4,000 ชนิด ในประเทศไทยเรามียงุ ทังหมด
้
4
สายพันธุ์ ที่เป็ นพาหะนาโรคร้ ายที่มีอนั ตรายถึงชีวิต
ยุง
เป็ นแมลงที่มีขนาดเล็ก โดยทัว่ ไปมีขนาดความยาวลาตัว
ประมาณ 4-6 มม. อาจพบขนาดใหญ่หรื อเล็กกว่านี ้ก็มี
ปรากฏส่วนหัว อก และท้ อง มองเห็นได้ อย่างชัดเจน มีปาก
คล้ ายงวง ยื่นยาวออกไปข้ างหน้ า และมีปีกสาหรับบิน 1 คู่

วงจรชีวิตของยุง เริ่มจาก เป็ นไข่, ลูกน ้า, ตัวโม่ง และยุงตัวแก่
ตามลาดับ เมื่อลอกคราบเป็ นยุงออกจากตัวโม่ง มัน การ
ดารงชีวติ ในช่วงแรกอาศัยน ้าหวานจากดอกไม้ ยุงตัวเมียพอมี
อายุได้ 2-3 วัน จะเริ่ มออกหากินเลือดคนหรื อสัตว์ เพื่อนาเอา
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มักพบได้ ตามที่มตี ้ นไม้ ปกคลุมร่ม
ครึม้ อาศัยเพาะพันธุ์ตามแหล่งน ้าสะอาด สามารถบินได้ ไกล
กว่ายุงลายบ้ าน เป็ นพาหะนาโรคไข้ ชิคนุ กุนยา และ
ไข้ เลือดออก
ยุงลายสวน Aedes albopictus

ยุงนาโรค
ในบ้านเรามีกชี่ นิด
ยุงกนปล
ี กั ษณะเด่นทีส่ ว่ นท้ องยกขึ ้น
้
่อง Anopheles เป็ นยุงที่มล

ยุงเสือ Mansonia เป็ นขนาดใหญ่ มีสน
ี ้าตาล บนตัวมีลวดลาย

สูงขณะยืนทรงตัวดูดเลือด ยุงก้ นปล่องวางไข่เป็ นใบเดี่ยว ๆ
แต่ละใบแยกจากกันบนผิวน ้าใสที่ไหลช้ าและมีร่มเงา
ยุงก้ นปล่องเป็ นพาหะนาโรคมาลาเรี ย ซึง่ เกิดจากเชื ้อโปรโต
ซัวพลาสโมเดียม ผู้ที่ติดเชื ้อมีโอกาสเสียชีวิต

เป็ นชัด เป็ นพาหะของหนอนพยาธิตวั กลม ไปอุดตันของระบบ
ท่อน ้าเหลืองทาให้ แขนขาบวมมีขนาดใหญ่เหมือนเท้ าช้ าง และ
ผิวหนังหนาขรุ ขณะ พบแหล่งเพาะพันธุ์ตามหนองน ้าบึงทีม่ ีพืช
น ้าเจริ ญ

ยุงราคาญ Culex มักออกหากินในเวลากลางคืน ชอบดูดเลือด

การป้องกัน

คนและสัตว์เลือดอุน่ อย่างวัว ควาย ยุงชนิดนี ้วางไข่เป็ นแพใน
บริ เวณที่มีน ้าขังเน่า น ้าลายของยุงชนิดนี ้ก่อให้ เกิดภูมิแพ้ มี
อาการคันและมีตมุ่ แดงผุดขึ ้นบนผิวหนัง หากมีอาการแพ้ มาก
จะเกิดแผลพุพองติดเชื ้อลุกลาม พบว่าเป็ นพาหะนาโรคไข้
สมองอักเสบ และโรคเท้ าช้ าง

การทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ เช่น ปิ ดภาชนะที่มีน ้าขังไม่ให้ ยงุ
วางไข่ เลี ้ยงปลากินลูกน ้ายุง หากจะฉีดพ่นสารเคมีตา่ งๆเพื่อ
ฆ่ายุงตัวแก่ ต้ องทาให้ โดนตัวยุงจึงจะได้ ผล การป้องกันยุงกัด
ช่วยลดความราคาญทีเ่ กิดจากยุงและลดความเสีย่ งในการติด
เชื ้อที่มยี งุ เป็ นพาหะ ได้ แก่ นอนในมุ้ง ติดตังมุ
้ ้ งลวด การสุม
ควันไฟไล่ยงุ หรื อจุดยากันยุง และการทาสารเคมีไล่ยงุ
สารเคมีทยี่ งุ ไม่ชอบ เช่น น ้ามันตะไคร้ หอม สารสังเคราะห์
diethyltoluamide (DEET)

ยุงลายบ้าน Aedes aegypti มีขนาดเล็ก มักพบตามบริ เวณบ้ าน

ยุงประเภทนี ้เลือกวางไข่บนบริ เวณน ้าขัง เช่น ตุม่ น ้า อ่างบัว
เป็ นพาหะนาโรคไข้ เลือดออกในประเทศไทย

ภาพ: Freeimage.com/ Gabor Bibor
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เรี ยบเรี ยงจาก Myers J. Exercise and Cardiovascular Health. 2003. Circulation 107:e2-e5.

5 ความเสี่ยงของการใช้ชีวิตคนเมืองในยุคปัจจุบน
ั


ความดันโลหิตสูง



ค่าไขมันในเลือดผิดปกติ ได้แก่ ไตรกลีเซอไรด์ คลอเรสเตอรอล



ภัยจากบุหรี่



โรคอ้วน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานประเภทที่2



โรคที่เกิดจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกาย มักอยู่ ในท่าประจาท่าเดียวเช่น พวกออฟฟิศซินโดรมชนิด
ต่างๆ นั่งเล่นสมาร์ทโฟนหรือเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ตลอดวันโดยแทยไม่เปลี่ยนอิริยาบท ละสายตา
จากงานที่ทา

การออกกาลังกายเป็นการลดความเสี่ยงทั้ง 5 ชนิด โดยลดอัตราการเกิดหัวใจวาย ลดภาวะเส้นเลือด
สมองอุดตัน และลดภาวะเส้นเลือดอุดตัน
ภาพประกอบ: Pressfoto-Freepik.com
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ว่ายน ้า อย่างน้ อย 5-7 วัน/สัปดาห์ หรื อเทียบเท่ากับการ
เผาผลาญ 600-1200 แคลอรี /สัปดาห์

ประโยชน์ทไี่ ด้จากการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ







เพิ่มความทนทานให้ กบั ร่างกาย
ลดน ้าหนัก
ลดความดันโลหิต
ลดคลอเรสเตอรอลชนิดร้ าย (LDL)
เพิ่มคลอเรสเตอรอลชนิดดี (HDL)
ส่งเสริ มการทางานของฮอร์ โมนอินซูลนิ

ตารางแสดงค่าประมาณจานวนเท่าของพลังงานที่ใช้ ในภาวะปกติ
และจานวนแคลอรีที่เผาผลาญในกิจกรรมชนิดต่างๆ

กิจกรรม
เดิน 3.2 กม./ชม.
เดิน 4.8 กม./ชม.
กอล์ฟ
ทางานสวน
ขี่จกั รยาน ใช้ ความเร็ ว
ขี่จกั รยาน
ว่ายน ้า
ว่ายน ้า ใช้ ความเร็ ว
ปี นเขา พร้ อมเป้ 5 กก.
เทนนิส
วิ่ง 6.25 นาที/กม.
วิ่ง 4.7 นาที/กม.

ประโยชน์ทางสรีระทีไ่ ด้รบ
ั เมือ
่ เราออกกาลังกาย

พบว่าการทางานของมัดกล้ ามเนื ้อดีขึ ้น มีความ
แกร่งโดยวัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการออกกาลังกาย
มีความยืดหยุน่ ตัว โดยเฉพาะในผู้สงู วัย สามารถลด
อาการปวดหลัง และผู้ป่วยที่เคยนอนนานๆสามารถลุกขึ ้น
จากที่นอนช่วยเหลือตัวเองได้ มากขึ ้น เมื่อตรวจวัดการรับ
ออกซิเจน aerobic capacity และการนาออกซิเจนไปใช้
O2 consumption พบว่ามีประสิทธิภาพในการเผาผลาญ
ดีขึ ้น โดยที่ผนังหลอดเลือดสามารถขนส่งสารเคมีตา่ งๆ,
ฮอร์ โมน และออกซิเจนไปป้อนกล้ ามเนื ้อในระหว่างการ
ออกกาลังกาย

METs*
2.5
3.5
2.5
4.4
5.7
4.0
4.5
7.0
7.5
7.5
10.2
13.2

แคลอรี /ชม.
175
245
175
310
400
280
315
490
525
525
710
930

*METs, multiples of the resting metabolic rates

กาหนดให้ 1 MET คือปริ มาณพลังงานที่ร่างกายต้ องการ
ในภาวะปกติ ขณะพักผ่อนไม่ได้ ทากิจกรรมอะไร เทียบเท่า
กับ 70 แคลอรี /ชม. 3 METs คือความเข้ มข้ นของการออก
กาลังกายเผาผลาญเป็ น 3 เท่าของภาวะการเผาผลาญ
ปกติขณะพักผ่อน

ผลการประเมินสุขภาพหลังการออกกาลังกาย
ของผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้ ออกกาลังกายตามโปรแกรม
ผู้ป่วยกลุม่ นี ้มีความมัน่ ใจมากขึ ้นที่จะดาเนินชีวิตต่อไป
ความเครี ยดและอาการหงุดหงิดต่างๆลดลง ผู้ป่วยที่เคยมี
ประวัติโรคหัวใจหากออกกาลังกายตามโปรแกรมจะมี
อัตราการตายลดลงร้ อยละ 20-25

คาแนะนาการออกกาลังกายของสหรัฐอเมริกา
ผูใหญ
ต
าลังกายแตละครั
ง้ ไมน
้
้
้
่ องออกก
่
่ อยกว
่า 30
นาที หลายวันตอสั
ป
ดาห
โดยอาศั
ย
กิ
จ
กรรมที
่
์
่
เหมาะสม

ต้องออกกาลังกายมากน้อยเพียงใดจึงจะพอ

The surgeon general’s report เป็ นความ
ร่วมมือระหว่างศูนย์ควบคุมโรค และวิทยาลัยเวชศาสตร์
การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริ กาให้ นยิ ามการออกกาลังกายที่
เหมาะสมว่า เป็ นการออกกาลังกายต่อเนื่องกัน 30 นาที
เทียบเท่ากับการเดินด้ วยอัตรา 4.8-6.4 กม./ชม. (3-4
ไมล์/ชม.) อาจเป็ นการขี่จกั รยาน การทางานในไร่สวน

เดินเร็ว 3-5 กม./ชม. หรือเป็ นกิจกรรมอื่นที่
เทียบเทา่ ไดแก
้ ่ ทางานกลางแจ้ง ตัดหญา้ งาน
บาน
ขี
จ
ก
ั
รยาน
วายน้
า
่
้
่
มีความตอเนื
้ ไมน
า่ 30
้
่ ่ องของกิจกรรมนัน
่ อยกว
นาที รวมแลวเป็
น
การเผาผลาญพลั
ง
งานสั
ปดาหละ
์
้
1200 แคลอรี
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ออกเป็ น 4 กลุม่ เขาพบว่าคนมีสภาพร่างกายอ่อนแอมี
อัตราการตายสูงกว่าคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ถงึ 4.5 เท่า
ระดับการเผาผลาญ
METs

ความแข็งแรง

ค่าความเสี่ยง
สัมพัทธ์กบั ความตาย

1.0-6.0
60.-8.0
8.0-10.0
10.0-13.0
>13.0

น้ อยที่สดุ

4.5
2.5
1.75
1.2
1.0

มากที่สดุ

ออกกาลังกายให้สัมพันธ์กับอัตราเต้นของหัวใจ

การออกกาลังกายมีความเสี่ยง

โดยทัว่ ไปโปรแกรมออกกาลังกายต่อเนื่องกัน
30-60 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน จะคงระดับอัตราการเต้ น
หัวใจทีเ่ พิ่มขึ ้นสูงสุดจากภาวะปกติไว้ ไม่ให้ เกินร้ อยละ 6075 เพื่อป้องกันหัวใจทางานหนักเกินไป สามารถคานวณ
ได้ ดงั นี ้

อันตรายที่พบบ่อยคือหัวใจวายและหัวใจทีเ่ ต้ น
ผิดปกติ โดยทัว่ ไปคนปกติที่ไม่มโี รคหัวใจมีโอกาสพบ
ปั ญหาความผิดปกติของหัวใจภายหลังการออกกาลังกาย
เพียง 1 ในประชากรปกติ 400,000-800,000 รายเท่านัน้
สาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ออกกาลังกายตามโปรแกรมมี
โอกาสเกิดความผิดปกติขึ ้นหนึง่ ครัง้ ในทุกการออกกาลัง
กายครบ 62,000 ชม. แต่ผ้ ปู ่ วยโรคหัวใจที่ไม่ได้ ออกกาลัง
กายอย่างสม่าเสมอมีความเสีย่ งสูงกว่าผู้ป่วยโรคหัวใจที่
ออกกาลังกายอย่างสมา่ เสมอสัปดาห์ละ 5 วันถึง 50 เท่า
และอาการหัวใจวายกว่าร้ อยละ 90 เกิดในขณะที่ร่างกาย
อยูใ่ นภาวะพักผ่อน ไม่ใช่เกิดในขณะออกกาลังกาย จึงถือ
ว่าการออกกาลังกายอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยสาหรับ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ สัญญาณผิดปกติที่เตือน ได้ แก่ แน่น
หน้ าอก ขากรรไกรเข็ง คอแข็ง ปวดร้ าวลงบ่า, แขนและ
แผ่นหลัง หายใจสัน้ ปวดศีรษะ จังหวะเต้ นหัวใจผิดปกติ

[(อัตราเร็ วสูงสุดของหัวใจ – อัตราเต้ นในภาวะปกติ) x ความเข้ มข้ นของ
การออกกาลังกายตามเป้าหมาย] + อัตราเต้ นของหัวใจในภาวะปกติ

สมมติวา่ มีอตั ราการเต้ นสูงสุดเท่ากับ 150ครัง้ ต่อนาที
อัตราปกติอยูท่ ี่ 70 ครัง้ ต่อนาที แทนค่าลงในสูตรข้ างบน
[(150-700) x 0.6] + 70 = 118 ครัง้ /นาที
การออกกาลังกายจึงควรมีอตั ราการเต้ นของหัวใจอยู่
ระหว่าง 115-120 ครัง้ ต่อนาที (ขึ ้นกับสภาพร่างกายแต่ละ
คน)
ร่างกายที่แข็งแรงกับอัตราการตาย

คนที่มีร่างกายสมบูรณ์น้อยที่สดุ ย่อมมีอตั ราการ
ตายสูงที่สดุ จากการติดตามชายจานวน 6213 คนในช่วง
เวลา 6 ปี โดยแบ่งกลุม่ ตามการเผาผลาญพลังงาน

เริ่มต้นออกกาลังกายอย่างไรดี

ให้ ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกาลังกายเพื่อประเมิน
และรับคาแนะนาว่าควรออกกาลังกายได้ มากขนาดไหน
หากมีภาวะหัวใจผิดปกติ
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ให้ ปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินและรับคาแนะนา หากคุณมี
อายุมากกว่า 45 ปี และมีความเสีย่ งต่อไปนี ้มากกว่า 2
ปั จจัยขึ ้นไป ได้ แก่ มีประวัติคนในครอบครัวที่มีโรคหัวใจ
ก่อนอายุ 55 ปี , สูบบุหรี่ , ความดันโลหิตสูง, ระดับคลอ
เรสเตอรอลสูง, เบาหวาน, นัง่ ทางานอยูก่ บั ที่, เป็ นโรคอ้ วน

สิ่งที่ทาได้ง่ายที่สุดคือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิต ใช้การขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์
เดินแทนการขับรถในระยะทางสั้นๆ พยายามไม่
นั่งทางานกับที่นานๆ

ตรงนี ้มีหนุม่ หล่อ 13 คน ภาพทางซ้ ายและขวามีที่แตกต่างกัน 5 ตาแหน่ง ลองหาดูวา่ อยูต่ รงไหนบ้ าง ถ้ าพบแล้ วปรบมือ
ให้ กบั ความเก่งของตัวเองด้ วย
19
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วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ อาคารปฏิบตั ิการ ถนนลาดพร้ าว
คุณทศพล พิชญโยธิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร นาคณะ
ผู้บริ หารและพนักงานกรุงเทพอาร์ ไอเอ และกรุงเทพอาร์ ไอเอ
แล็ป ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ น้ อมถวายความอาลัย และสานึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.ดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน
ประธานผู้ก่อตังกรุ
้ งเทพอาร์ ไอเอ, กรุงเทพอาร์ ไอเอแล็ป, แป
ซิฟิค ไบโอเทค, และ เพชรบูรณ์ อินโนเวชัน่ ถึงแก่กรรมด้ วยโรค
ระบบไหลเวียนโลหิตล้ มเหลว ยังความเสียใจแก่ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานเป็ นอย่างยิง่
อนึง่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระราชทานน ้าหลวงอาบศพ, พระราชทานโกศประดับ

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คุณธีระ นิภากรพันธ์ ผู้จดั การ นา

เกียรติยศ, โปรดให้ การสวดพระอภิธรรมอยูใ่ นพระบรมราชานุ

นักวิทยาศาสตร์ และพนักงาน โรงงานแปซิฟิค ไบโอเทค จังหวัด

เคราะห์เป็ นเวลา 3 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

เพชรบูรณ์ ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิ

พลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้ าฯพระราชทานเพลิงศพนาง

พลอดุลยเดชฯ ด้ วยสานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้ นเกล้ าล้ น

นิลวรรณ เพชระบูรณิน ณ เมรุวดั ธาตุทอง เอกมัย ในวันที่ 23

กระหม่อม
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กุมภาพันธ์ 2559 ยังความปลาบปลื ้มและสานึกในพระมหา

สูป่ ี ที่ 35

กรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้ แก่บตุ ร ธิดา และพนักงานบริ ษัทฯ

วันที่ 1 กันยายน 2559 กรุงเทพอาร์ ไอเอ และกรุงเทพอาร์ ไอเอ
แล็ป ทาบุญอุทิศส่วนกุศลเนื่องในวันคล้ ายวันเกิด ศ.ดร.
นิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานผู้ก่อตัง้ ณ อาคารอานวยการ
ถนนลาดพร้ าว และเป็ นวันก่อตังกรุ
้ งเทพอาร์ ไอเอครบ 34 ปี ขึ ้น
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