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โรคฝีดาษลิงคืออะไร? 

โรคฝีดาษลิงเป็นโรคท่ีพบได้ยากแต่อาจร้ายแรง ซ่ึงเกิดจากการติดเช้ือไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคฝีดาษลิง ซ่ึงตามปกติมกัท าให้ป่วยเลก็น้อยท่ีสัมพนัธ์กบัผ่ืน  

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 เป็นต้นมา มีผูป่้วยด้วยโรคฝีดาษลิงเพ่ิมข้ึนทัว่โลกในประเทศต่าง ๆ มากกวา่ 100 ประเทศ  

ปัจจุบนัโรคฝีดาษลิงก าลงัแพร่กระจายอยูใ่นสังคมท้องถ่ินในเขตภูมิภาคท่ีปกติจะไม่พบโรคฝีดาษลิง การระบาดในปัจจุบันส่วนมากมีผลกระทบกบัผูช้ายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้าย 

ฝีดาษลิงแพร่เช้ืออยา่งไร 

ฝีดาษลิงแพร่เช้ือไมง่า่ยระหวา่งคนกบัคน 

การแพร่เช้ือจากคนสู่คนอาจเกิดข้ึนได้โดย 

 การสัมผสัทางเพศหรือใกลชิ้ดกบัผูท่ี้ติดเช้ือ 
 สัมผสักบัเคร่ืองนุ่งห่มหรือเคร่ืองนอน (เช่น ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอนหรือผา้เช็ดตวั) ท่ีผูท่ี้ติดเช้ือใช้ 
 การสัมผสัโดยตรงกบัรอยแผลบนผิวหนงัหรือสะเกด็ของฝีดาษลิง 
 ละอองฝอยจากทางเดินหายใจจากคนท่ีเป็นโรคฝีดาษลิง 

ซ่ึงไมแ่พร่กระจายด้วยการสัมผสัเป็นครั้ งคราว ในพ้ืนท่ีท่ีมีการติดเช้ือ อาจมีการแพร่ระบาดของฝีดาษลิงเกิดข้ึน เม่ือคนมีการสัมผสัใกลชิ้ดกบัสัตวป่์า (เช่น สัตวฟั์นแทะ)  

ซ่ึงติดเช้ือไวรัสหรือทานเน้ือสัตวป่์าท่ีมาจากสัตวท่ี์ติดเช้ือน้ี 

ผูท่ี้เป็นโรคฝีดาษลิงจะแพร่เช้ือตั้ังแต่ตอนท่ีพวกเขาเร่ิมมีอาการแรกเร่ิม (ซ่ึงมกัเป็นไข้ แต่บางครั้ งกเ็ร่ิมด้วยการเป็นผ่ืน) และจนกระทัง่ผ่ืนเป็นสะเกด็ แห้งหรือหลุดออก  

อาการของโรคฝีดาษลิง 

อาการอาจเกิดข้ึนได้ถึง 21 วนัหลงัจากการสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยด้วยโรคฝีดาษลิง 

อาการของโรคฝีดาษลิงอาจรวมถึงผ่ืนท่ีอาจเจบ็ปวดและมีผลต่อส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย  รวมถึง 

 อวยัวะสืบพนัธ์ุ 
 บริเวณรอบ ๆ ทวารหนักและก้น 

 ข้างในปาก 
 ใบหน้า 
 มือและแขน 

 เท้าและขา 
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ผ่ืนท่ีเก่ียวกบัโรคฝีดาษลิงจะรวมถึงถุงน ้าหรือตุ่มหนอง จ  านวนแผลแตกต่างกนัไปตั้งแต่สองสามรอยไปถึงหลายพนัรอย โดยผ่ืนจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะต่าง ๆ  
เหมือนโรคอีสุกอีใส ก่อนท่ีในท่ีสุดจะกลายเป็นสะเกด็และหลุดออก 

อาการอยา่งอ่ืนของฝีดาษลิงท่ีอาจเกิดกอ่นหรือพร้อมกบัผ่ืนคือ 

 เป็นไข้ 
 หนาวสั่น 

 ปวดกลา้มเน้ือ 
 ปวดหลงั 
 ต่อมน ้าเหลืองบวม 

 ออ่นเพลีย 
 ปวดทวารหนกัและล าไส้ตรง 
 ปวดเม่ือปัสสาวะ 

อาการเหลา่น้ีปกติจะหายไปเองภายในสองสามสัปดาห์ 

ใครมีความเส่ียงติดโรคน้ีบา้ง 

คนท่ีมีการสัมผสัใกลชิ้ดแบบเน้ือแนบเน้ือ (เช่น การสัมผสัเป็นเวลานานหรือการสัมผสัใกลชิ้ดทางเพศ) กบัคนท่ีติดเช้ือโรคฝีดาษลิงสามารถติดเช้ือนั้นได้ 

ผูท่ี้มีความเส่ียงสูงสุดคือผูช้ายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้าย โดยเฉพาะผูท่ี้เดินทางไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด มีคู่ร่วมเพศสัมพนัธ์หลายคน หรือไปเท่ียวงานเล้ียงใหญ่ ๆ  
หรือมีเพศสัมพนัธ์ในสถานท่ีเกิดเหตุ 

ถึงปัจจุบนั คนส่วนมากท่ีติดเช้ือโรคฝีดาษลิงในออสเตรเลียติดเช้ือขณะอยูต่่างประเทศ แต่การแพร่เช้ือท้องท่ีได้เกิดข้ึนแลว้ 

ส่ิงท่ีตอ้งท าหากคุณเร่ิมมีอาการโรคฝีดาษลิง 

หากคุณเร่ิมมีอาการของฝีดาษลิง คุณควรอยูบ่้าน จ  ากดัการสัมผสัผู้อ่ืน และขอรับการรักษาและการทดสอบทางการแพทยโ์ดยไม่ลา่ช้า  

สวมหน้ากากและโทรเรียกแพทยข์องคุณหรือโรงพยาบาลท่ีใกลบ้้านท่ีสุด เพ่ือแจง้ให้เขาทราบว่าคุณก าลงัจะไปหา อยา่ลืมปกปิดผ่ืนหรือแผลพุพองต่าง ๆ ถา้มี 

ส่ิงท่ีคุณตอ้งกระท าหากคุณเป็นผูติ้ดเช้ือ 
ผูท่ี้ติดเช้ือฝีดาษลิงควรหลีกเล่ียงการสัมผสักบัผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆ สตรีมีครรภ์และผูท่ี้มีระบบภูมิคุ้มกนัออ่นแอลง  
รวมถึงการนอนร่วมเตียงกนัและการมีกิจกรรมทางเพศร่วมกนั  

คุณควรหลีกเล่ียงการสัมผสัสัตวต์่าง ๆ รวมถึงสัตวเ์ล้ียง เน่ืองจากมีความเส่ียงของการแพร่เช้ือระหวา่งคนกบัสัตว์ 

หลีกเล่ียงการสัมผสัผูอ่ื้นจนกว่าแผลบนผิวหนงัจะหายดีโดยมีผิวหนงัชั้นใหมเ่กิดข้ึนข้างใต้ ให้ม ัน่ใจว่ามีการนดัติดตามผลกบัแพทยผู์ใ้ห้การรักษาคุณ  
เพราะพวกเขาจะบอกได้ว่าคุณปลอดเช้ือนั้นแลว้ และให้ค าแนะน าทางการแพทยต์่อไปหากจ  าเป็น 

เจา้หน้าท่ีกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานสาธารณสุขส่วนท้องท่ี จะติดต่อกบัคุณสม ่าเสมอเพ่ือดูวา่คุณเป็นอย่างไรบ้าง  
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ส่ิงท่ีคุณตอ้งท าหากคุณเป็นผูส้มัผสัท่ีมีความเส่ียงสูง 
หากคุณได้รับการระบุวา่เป็นผูส้ัมผสัท่ีมีความเส่ียงสูง  นั่นหมายความว่าคุณได้มีการสัมผสัใกลชิ้ดกบัคนท่ีติดเช้ือฝีดาษลิงขณะท่ีพวกเขาสามารถแพร่กระจายเช้ือให้ผูอ่ื้นได้มาแล้ว  
ซ่ึงท าให้คุณมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือ 

หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี (LPHUs) ติดตามผูส้ัมผสัท่ีมีความเส่ียงสูง เพ่ือแจง้ให้พวกเขาทราบเก่ียวกบัความจ  าเป็นท่ีต้องเฝา้สังเกตอาการและเพ่ือให้ปฏิบติัตามข้อควรระวงั   

หลงัจากมีการสัมผสัแล้ว คุณจะต้องเฝา้สังเกตอาการเป็นเวลา 21 วนั ในบางกรณี หลงัจากคุณมีการสัมผสัแลว้ คุณอาจได้รับการเสนอให้ฉีดวคัซีน  

เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคฝีดาษลิง 

เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขจากหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี จะติดต่อคุณสม  ่าเสมอในระหว่างช่วงน้ี เพ่ือเช็กว่าคุณเป็นอยา่งไรบ้าง และคุณมีอาการอะไรเกิดข้ึนบ้างหรือไม่ 

นอกจากนั้น หลงัการสัมผสัเป็นเวลา 21 วนั คุณควรท าส่ิงต่อไปน้ี 

• หลีกเล่ียงการสัมผสัใกลชิ้ดกบัผูอ่ื่น โดยเฉพาะผูท่ี้มีความเส่ียงสูงกวา่ท่ีจะติดโรครุนแรง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ท่ีระบบภูมิคุ้มกนัออ่นแอลง 

• ห้ามไปสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น สถานรับเล้ียงเด็ก สถานดูแลผูสู้งอายุและสถานท่ีให้บริการดูแลสุขภาพ นอกจากจะไปรับการดูแลทางการแพทย ์ 

• หากเป็นไปได้ ให้ท างานจากบ้าน (หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจะให้ค าแนะน าแก่พนักงานเป็นราย ๆ ซ่ึงจ  าเป็นต้องออกไปท างานในสถานท่ีต่าง ๆ เช่น สถานรับเล้ียงเด็ก  
สถานดูแลผูสู้งอายุและสถานท่ีให้บริการดูแลด้านสุขภาพ) 

• หลีกเล่ียงกิจกรรมทางเพศ  

• หลีกเล่ียงการสัมผสัสัตว ์โดยเฉพาะสุนขัและสัตวฟั์นแทะ (เช่น หนูชนิดต่าง ๆ รวมถึงหนูแฮมสเตอร์ หนูเจอร์บิล หนูตะเภาและกระรอก) 

• รักษาระยะห่าง 1.5 เมตรตลอดเวลาจากผูอ่ื้น รวมถึงในบ้านด้วย  

• สวมหน้ากากอนามยัเม่ืออยูใ่นห้องเดียวกบัคนอ่ืนและเม่ืออยูน่อกบ้าน 

• ห้ามบริจาคโลหิต เซลล์ เน้ือเยื่อ น ้านมแม ่น ้าอสุจิหรืออวยัวะใด ๆ 

สามารถป้องกนัโรคฝีดาษลิงไดอ้ยา่งไร 

หลีกเล่ียงการสัมผสัใกลชิ้ดกบัคนท่ีสงสัยวา่จะเป็นหรือได้รับการยืนยนัว่าเป็นโรคฝีดาษลิง  ซ่ึงรวมถึงการสัมผสัวสัดุท่ีอาจปนเป้ือนใด ๆ เช่น เคร่ืองท่ีนอนและผา้เช็ดตวั  
ซ่ึงผูท่ี้มีการติดเช้ือได้สัมผสัมาแล้ว การต่ืนตวักบัมาตรการสุขอนามยั รวมถึงการล้างมือด้วยสบู่และน ้า หรือเจลแอลกอฮอลลฆ่์าเช้ือเป็นส่ิงส าคญั 

 คุณสามารถป้องกนัโรคฝีดาษลิงได้ด้วยการจ  ากดัจ  านวนคู่นอน และท าให้ม ัน่ใจวา่คุณมีรายละเอียดส าหรับการติดต่อของพวกเขา จนกวา่คุณจะได้รับการฉีดวคัซีนครบถว้นแลว้  
วคัซีนจะช่วยคุ้มครองผูค้นจากการติดเช้ือโรคฝีดาษลิงได้ด้วย 

การรักษาโรคฝีดาษลิง 

การรักษาโรคฝีดาษลิงส่วนใหญเ่ป็นการประคบัประคองไปตามอาการ ปกติการเจ็บป่วยจะไมรุ่นแรงและใช้เวลาสองสามสัปดาห์จึงจะหาย 

การสร้างภูมิคุม้กนัตา้นโรคฝีดาษลิง 
ในรัฐวิกตอเรีย กลุม่ท่ีก  าหนดวา่มีความส าคญัอนัดบัหน่ึงสามารถรับวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษลิง  (วคัซีนจีนีออส (JYNNEOS)®) ได้ฟรี ท่ีบริการด้านสุขภาพท่ีได้รับการคดัเลือก  
คลินิกสุขภาพทางเพศ และผา่นหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี ติดต่อปรึกษาว่าวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษลิงเหมาะกบัคุณและมีค่าใช้จา่ยหรือไม ่ได้ท่ีแพทยจี์พีของคุณ คลินิกสุขภาพทางเพศ 
หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
หากคุณมี คุณสมบติัตามเกณฑแ์ละต้องการจะได้รับการแจง้เตือนเก่ียวกบัการนดัฉีดวคัซีนในอนาคต ให้ลงทะเบียนรายละเอียดเก่ียวกบัตวัคุณท่ีแบบฟอร์มออนไลน์  

 

https://www.health.vic.gov.au/infectious-diseases/monkeypox#vaccination
https://www.mpxvaccine.forms.health.vic.gov.au/
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รับความช่วยเหลือไดท่ี้ไหน 

 ในกรณีฉุกเฉิน ให้โทรเรียกรถพยาบาล (ทริปเปิลซีโร่) เสมอ โทร 000 
 แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลท่ีใกล้บ้านคุณท่ีสุด 
  จีพี (แพทย)์ ของคุณ 

 NURSE-ON-CALL โทร. 1300 60 60 24 –ส าหรับค าแนะน าด้านสุขภาพท่ีเกบ็ความลบัผูป่้วยจากพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนตลอด 24 ชัว่โมง 7 วนัต่อสัปดาห์ 

 ศูนยสุ์ขภาพทางเพศเมลเบิร์น (Melbourne Sexual Health Centre) โทร (03) 9341 6200 หรือ 1800 032 017 หรือทีทีวาย  
(ส าหรับผูท่ี้มีความบกพร่องทางการได้ยิน)(03) 9347 8619 

 ศูนยสุ์ขภาพธอร์น ฮาร์เบอร์ (Thorne Harbour Health) โทร (03) 9865 6700 หรือ 1800 134 840 

 มีบริการให้ค าปรึกษาและการสนับสนุนผา่นแพทยจี์พีของคุณหรือบริการด้านสุขภาพ ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม ไปท่ี:  
https://www.betterhealth.vic.gov.au/mental-health-and-wellbeing-hubs 
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