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Fact sheet - ThaiNSW Health

โรคฝีดีาษลิิง (MXPV) คืออะไร?
โรคฝีดีาษลิิงคือการติิดเชื้ื�อไวรัสท่ี่�ที่ำาให้เ้กิดผื่ื�นขึ้้�น แพรก่ระจายโดยการสัมผัื่สกับผิื่วผ้้ื่ท่ี่�เป็น็โรคฝีีดาษลิิง  ผื่้ท่้ี่�เป็น็สว่นมากฟื้้� น
ตัิวได้ภายในสองสามสัป็ดาห์้
ตัิ�งแต่ิเดือนพฤษภาคม 2022 มร่ายงานผ้้ื่ป็ว่ยด้วยโรคฝีดีาษลิิงเพิ�มขึ้้�นทัี่�วโลิกจากห้ลิายป็ระเที่ศท่ี่�ติามป็กติิไมร้่จั้กโรคฝีดีาษลิิง   
ผื่้ป้็ว่ยสว่นมากเป็น็ผ้้ื่ชื้ายท่ี่�มเ่พศสมัพนัธ์กั์บผื่้ช้ื้าย

สถานการณ์เ์ก่�ยวกับโรคฝีดีาษลิิง ในรัฐนวิเซาท์ี่เวลิส์กำาลัิงเป็ล่ิ�ยนแป็ลิงไป็อยา่งรวดเร็ว   ในขึ้ณ์ะท่ี่�ผื่้ป้็ว่ยสว่นมากติิดเชืื้�อจาก
ต่ิางป็ระเที่ศ  มผ้้่ื่ป็ว่ยจำานวนน้อยท่ี่�ติิดเชืื้�อในออสเติรเล่ิย

อาการเป็็นอย่า่งไร?
อาการมักจะเริ�ม 7 - 14 วันห้ลัิงจากการสัมผื่สั  อาจอย้ใ่นระยะสั�นเพ่ยงสองสามวันห้รอืนานถ้ง 21 วัน

อาการขึ้องโรคฝีดีาษลิิง อาจรวมถ้ง:

• ผื่ื�น ต่่ิมคล้ิายสวิห้รอืแผื่ลิ โดยเฉพาะในบริเวณ์ท่ี่�มองเห็้นได้ยาก เชื้น่ท่ี่�อวัยวะเพศ ที่วารห้นกัห้รือก้น แลิะบนใบห้นา้  
แขึ้นแลิะขึ้า

• แผื่ลิเป็้� อยในป็าก
• ผื่้ป้็ว่ยอาจเป็น็ไขึ้ ้ป็วดศร่ษะ ป็วดกล้ิามเนื�อ ป็วดห้ลัิง ต่ิอมนำาเห้ลืิองบวม ห้นาวสั�นแลิะ/ห้รอือ่อนเพล่ิยก่อนเกิดเป็็นผื่ื�น

ห้รอืแผื่ลิ

รอยโรคเริ�มต้ินจากผื่ื�นแดงแบนท่ี่�พฒันาเป็น็ต่่ิมห้นอง ซ้�งต่ิอมาก่อตัิวเป็น็เป็ลืิอกติกสะเก็ดแลิะห้ล่ิดออก

โรคฝีดีาษลิิง แพรก่ระจาย่ได้อย่า่งไร?
โรคฝีดีาษลิิงสว่นมากแพรก่ระจายจากคนห้น้�งไป็ยังอ่กคนห้น้�งโดยการสัมผัื่สโดยติรงที่างผื่วิห้นงั  มนัอาจแพรก่ระจายโดย
ลิะอองจากการห้ายใจออกขึ้องผื่้ท่้ี่�เป็น็โรคฝีดีาษลิิงระห้ว่างท่ี่�มก่ารสัมผัื่สใกล้ิชื้ดิเป็น็เวลิานาน แต่ิกรณ์อ่ยา่งน่�เกิดได้ยาก   
อาจจะแพรก่ระจายผื่า่นที่างการติิดต่ิอกับขึ้องเห้ลิวจากรา่งกายขึ้องผ้้ื่ติิดเชื้ื�อ ห้รอืวัสดท่่ี่�เป็รอะเป้็� อนเชื้น่ผ้ื่าป้็ท่ี่�นอนห้รอืเสื�อผื่า้

โรคฝีดีาษลิิงอาจแพรผ่ื่า่นได้ในระห้ว่างการมเ่พศสมัพนัธ์์  ยงัไมท่ี่ราบแนว่่าไวรัสโรคฝีีดาษลิิงคงอย้ใ่นนำาอส่จิแลิะขึ้องเห้ลิวอื�น
จากอวัยวะเพศได้นานเท่ี่าใด  ผ้้ื่ท่ี่�เป็น็โรคฝีดีาษลิิงควรงดเว้นการมเ่พศสมัพันธ์์ในชื้ว่งระยะเวลิาท่ี่�ติิดเชืื้�อ ผื่้ท่้ี่�ฟ้ื้� นตัิวจากโรค
ฝีดีาษลิิงควรใช้ื้ถง่ยางอนามยัเมื�อมกิ่จกรรมที่างเพศสัมพันธ์์เป็น็เวลิา 8 สปั็ดาห์้ห้ลัิงจากฟ้ื้� นตัิว

ผื่้ป้็ว่ยเป็น็โรคฝีดีาษลิิงติิดเชื้ื�ออย้ตั่ิ�งแต่ิเวลิาเริ�มมอ่าการครั�งแรก จนถ้งแผื่ลิแห้้งติกสะเก็ดห้ล่ิดออก แลิะมช่ื้ั�นผื่วิห้นงัให้มเ่กิดขึ้้�น
ด้านล่ิาง   

ใครบ้า้งที่่�เสี่่�ย่งกับ้การเป็็นโรคฝีดีาษลิิง?  
ผื่้ค้นสว่นมากไมเ่ส่�ยงต่ิอการเป็น็โรคฝีดีาษลิิง

ผื่้ท่้ี่�เส่�ยงมากท่ี่�สด่คือผื่้ช้ื้ายท่ี่�มเ่พศสมัพนัธ์กั์บผื่้ช้ื้าย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผื่้ท่้ี่�กำาลัิงเดินที่างไป็บริเวณ์ท่ี่�เกิดโรคระบาด ม่ค้่นอน
ห้ลิายคน ห้รอืเขึ้า้รว่มงานป็าร์ต่ิ�ให้ญ่ ่ห้รือรว่มเพศในสถานบริการ

จนถ้งปั็จจ่บันผ้้ื่คนสว่นมากท่ี่�เป็น็โรคฝีดีาษลิิงในออสเติรเล่ิยติิดเชื้ื�อขึ้ณ์ะอย้ต่่ิางป็ระเที่ศ  อยา่งไรก็ติาม มบ่างคนท่ี่�ติิดเชืื้�อใน
ออสเติรเล่ิย

โรคฝีดีาษลิิง (mpox)
Monkeypox (mpox)
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ป้็องกันโรคฝีดีาษลิิงได้อย่า่งไร?

คอย่ติิดติามดอูาการแลิะดำาเนินการป้็องกันการติิดเชืื้�อ

การฉด่วัคซน่เป็น็วิธ์เ่ด่ยวท่ี่�จะป้็องกันการติิดโรคฝีดีาษลิิง

เนื�องจากยงัมโ่อกาสติิดเชื้ื�อห้ลัิงจากการฉด่วัคซน่แล้ิว จ้งยงัคงมค่วามสำาคัญ่ท่ี่�ต้ิองดำาเนนิการลิดโอกาสท่ี่�จะติิดเชืื้�อห้รอืแพร่
กระจายโรคฝีดีาษลิิง

• ป็อ้งกันการแพรก่ระจายโรคฝีดีาษลิิง

 ⸰ ห้ล่ิกเล่ิ�ยงการติิดต่ิอใกล้ิชื้ดิกับผื่้เ้ป็น็โรคฝีดีาษลิิง

 ⸰ งานต่ิางๆ เชื้น่ป็าร์ต่ิ�ห้รอืคลัิบท่ี่�ใสเ่สื�อผื่า้น้อย ดังนั�นจ้งมค่วามเป็น็ได้ส้งท่ี่�จะมก่ารติิดต่ิอที่างผิื่วห้นงัโดยติรงซ้�ง
เป็น็การเส่�ยงต่ิอการติิดโรคฝีดีาษลิิง ห้ล่ิกเล่ิ�ยงผื่ื�นห้รอืแผื่ลิท่ี่�เห็้นได้ขึ้องผื่้อื้�น แลิะลิดการสมัผื่สัที่างผื่วิห้นงั

 ⸰ แลิกเป็ล่ิ�ยนขึ้อ้มล้ิการติิดต่ิอกับค้่นอนเพื�อชื้ว่ยในการติิดติามการติิดต่ิอ ถ้าจำาเป็น็

 ⸰ ห้ล่ิกเล่ิ�ยงการติิดต่ิอกับสิ�งขึ้องอยา่งห้น้�งอยา่งใด เชื้น่ผื่า้ป้็ท่ี่�นอน ห้รอืผื่า้เชื้ด็ตัิว ท่ี่�อาจถก้สมัผื่สัจากผื่้ท่้ี่�ติิดเชื้ื�อ

 ⸰ ป็ฏิิบติัิสข่ึ้อนามยัมอืท่ี่�ด่ ล้ิางมอืด้วยสบ้แ่ลิะนำาห้รอืใช้ื้นำายาล้ิางมอืผื่สมแอลิกอฮอล์ิ

• ติิดติามดอ้าการ

 ⸰ ผื่้ช้ื้ายท่ี่�มเ่พศสมัพนัธ์กั์บผื่้ช้ื้ายท่ี่�กลัิบจากจ่ดท่ี่�มก่ารระบาดขึ้องโรค เชื้น่ย่โรป็แลิะอเมรกิาเห้นอื ควรคอยติิดติาม
สญั่ญ่านห้รอือาการขึ้องโรคฝีดีาษลิิง   โดยเฉพาะผ้้ื่ท่ี่�ได้รว่มงานเต้ินรำา  เซก็ส์ป็าร์ต่ิ�  ซาวนา่  ห้รอืรว่มเพศในสถาน
บรกิาร

 ⸰ ติรวจดอ้าการขึ้องตินเองก่อนออกจากบา้น  ถ้าร้ส้้กไมส่บายห้รือป็ว่ย  ห้รอืมผื่ื่�นห้รอืแผื่ลิ  อยา่ไป็รว่มกิจกรรมห้รอื
สถานท่ี่�ช่ื้มนม่

 ⸰ ถ้ามส่ญั่ญ่านห้รอือาการ แยกตัิวติามลิำาพงัโดยทัี่นท่ี่  แลิะที่ำาการดแ้ลิโดยโที่รศพัท์ี่นดัห้มายกับแพที่ยจ่์พ่ในท้ี่องถิ�น 
ห้รอืคลิินกิสข่ึ้ภาพที่างเพศ 

 ⸰ จำากัดค้่นอนเป็น็เวลิาสามสัป็ดาห์้ห้ลัิงจากกลัิบจากต่ิางป็ระเที่ศ

• ดำาเนินการโดยทัี่นท่ี่ ถ้าท่ี่าน

 ⸰ ถ้าได้รบัการแนะนำาว่าเป็น็ผื่้ติ้ิดต่ิอใกล้ิชื้ดิกับผื่้ท่้ี่�ได้รบัการยืนยนัว่าเป็น็โรคฝีีดาษลิิง  ต้ิองแยกตัิวติามลิำาพงัโดยทัี่นท่ี่
แลิะโที่รศัพท์ี่แพที่ยจ่์พข่ึ้องท่ี่านห้รือคลิินกิส่ขึ้ภาพที่างเพศ   ห้ากมค่ำาถามเก่�ยวกับโรคฝีีดาษลิิง  ติิดต่ิอ NSW Sexual 
Health Infolink ห้มายเลิขึ้ 1800 451 624

 ⸰ ถ้าท่ี่านกำาลัิงดแ้ลิผื่้เ้ป็น็โรคโรคฝีดีาษลิิง  ใชื้อ่้ป็กรณ์ป้์็องกันสว่นบ่คคลิ (PPE) รวมทัี่�งถง่มอืแลิะห้นา้กาก N95 

 ⸰ ใช้ื้ถง่ยางอนามยัในการมเ่พศสัมพนัธ์เ์ป็น็เวลิาอยา่งน้อย 8 สัป็ดาห์้ห้ลัิงจากห้ายจากโรคฝีีดาษลิิง  

การฉีด่วััคซีน่

เก่�ย่วักับ้การฉีด่วััคซีน่โรคฝีดีาษลิิง

วัคซน่ป็อ้งกันไขึ้ท้ี่รพษิสามารถให้ก้ารป้็องกันโรคฝีดีาษลิิงได้ เพราะไวรสัทัี่�งสองน่�เมค่วามสัมพันธ์์กันอยา่งใกล้ิชื้ดิ

NSW Health ได้จัดห้าวัคซน่ให้มท่่ี่�ป็อ้งกันไขึ้ท้ี่รพษิ (JYNNEOS) ท่ี่�มอ่าการข้ึ้างเค่ยงนอ้ยกว่าวัคซน่ไขึ้ท้ี่รพิษเก่า แลิะสามารถ
ใชื้ไ้ด้อยา่งป็ลิอดภัยกับผื่้ค้นที่ก่กลิ่่ม รวมทัี่�งผื่้ท่้ี่�อาย่ 18 ป็ขีึ้้�นไป็ ผื่้ท่้ี่�มภ่มิ้ค่้มกันบกพรอ่ง แลิะผ้้ื่ท่ี่�เป็น็ HIV ในป็จัจ่บันป็รมิาณ์
วัคซน่มจ่ำากัดเนื�องจากมค่วามต้ิองการจากทัี่�วโลิก

จำาเป็น็ต้ิองฉด่วัคซน่น่�สองครั�งเพื�อได้การป็อ้งกันสง้สด่ โดยให้้ห้า่งกันอยา่งน้อย 28 วัน วัคซน่มป่็ระสิที่ธิ์ภาพส้งส่ดห้ลัิงจากฉ่ด
เขึ้ม็ท่ี่�สอง แลิะป้็องกันโรคฝีดีาษลิิงได้ 80%  ฉด่วัคซน่โรคฝีีดาษลิิง ได้ฟื้ร่ในรฐันวิเซาท์ี่เวลิส ์แลิะท่ี่านฉด่ได้โดยไมต้่ิองม่บตัิร
เมดิแคร์
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วัคซน่ไมแ่พรเ่ชื้ื�อโรคฝีดีาษลิิงห้รือไวรัสฝีดีาษอื�นๆ ไป็ยงัผ้้ื่อื�น

เรย่นร้้เพิ�มเติิมเก่�ยวกับวัคซน่โรคฝีดีาษลิิง

การเริ�มวััคซีน่น่�ในรฐันิวัเซีาท์ี่เวัลิสี่์

การสาธ์ารณ์สข่ึ้รัฐนวิเซาท์ี่เวลิส์เริ�มฉด่วัคซน่ให้แ้ก่กลิ่่มผ้้ื่ท่ี่�มค่วามเส่�ยงส้งต่ิอโรคฝีีดาษลิิงในเดือนสิงห้าคม 2022    
ในเดือนติล่ิาคม 2022 วัคซน่จำานวนมากถ้ง 25,000 เข็ึ้มจะมาถ้งรฐันวิเซาท์ี่เวลิส ์  คาดว่าจำานวน 70,000 จะมาถ้งในป็ ี2023   
ซ้�งจะชื้ว่ยให้ผ้้้ื่คนจำานวนมากขึ้้�นในรัฐนวิเซาท์ี่เวลิส์ได้รบัการฉด่วัคซน่ป็อ้งกันโรคฝีีดาษลิิง

สี่ทิี่ธิิในการฉีด่วััคซีน่ ในรฐันวิเซาท์ี่เวลิส์ได้ขึ้ยายออกครอบคล่ิมถ้ง

• ชื้ายท่ี่�เป็น็เกย์ท่ี่�ยงัมเ่พศสมัพนัธ์อ์ย้ท่ี่ก่คนแลิะชื้ายท่ี่�ห้ลัิบนอนกับทัี่�งสองเพศ
• ค้่นอนขึ้องบ่คคลิขึ้า้งต้ิน
• ผื่้ข้ึ้ายบรกิารที่างเพศ

แลิะผูู้ท้ี่่�ไมเ่ป็็นคู่   NSW Health กำาลัิงที่ำางานอยา่งใกล้ิชื้ดิกับองค์กรท่ี่�รว่มมือกัน เชื้น่ NSW Sexual Health Infolink (SHIL)  
แลิะ ACON ในการเริ�มการฉด่วัคซน่

จองการฉีด่วััคซีน่

ผื่้ท่้ี่�มส่ทิี่ธ์ิ�สำาห้รบัวัคซน่สามารถจองการนัดฉด่ได้โดยผื่า่นระบบการจองออนไลิน์ขึ้อง NSW Health  ระบบการจองให้มน่่�ให้ผ้ื่้ท่้ี่�
ต้ิองการวัคซน่เลืิอกได้มากกว่าว่าจะฉด่ท่ี่�ไห้นแลิะเมื�อไร

มก่ารนัดห้มายแลิะป็รมิาณ์วัคซน่จำานวนจำากัด  ดังนั�นสนบัสนน่ให้ผ้้้ื่ท่ี่�มสิ่ที่ธิ์�ในช่ื้มชื้นท่ี่�ยงัไมไ่ด้รบัการฉด่วัคซน่ครบถ้วน  
ที่ำาการนดัห้มาย โดยเรว็เท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้

ห้ากท่ี่านยงัไมม่ส่ทิี่ธ์ิ�รบัวัคซน่ โป็รดติิดติามดห้้น้าน่�เพื�อได้ขึ้อ้มล้ิล่ิาส่ดเก่�ยวกับการฉด่วัคซน่ในรัฐนวิเซาท์ี่เวลิส ์ เราขึ้อขึ้อบคณ่์
สำาห้รบัความอดที่นขึ้องท่ี่าน

วิันิจฉัีย่โรคฝีดีาษลิิงได้อย่า่งไร?
การวินจิฉยัขึ้้�นอย้กั่บความสงสัยโรคฝีดีาษลิิงขึ้องแพที่ยว่์ามผ้้่ื่มอ่าการโรคฝีีดาษลิิง   การติิดเชื้ื�อสามารถที่ำาการยนืยนัได้โดย
การที่ดสอบขึ้องเห้ลิวจากแผื่ลิห้รือสะเก็ดจากผื่ื�นท่ี่�ผื่วิห้นงั

รกัษาโรคฝีดีาษลิิงได้อย่า่งไร?
อาการป็ว่ยมกัมร่ะยะเวลิา 2-4 สัป็ดาห์้แลิะไมร่่นแรง  คนสว่นมากท่ี่�เป็น็โรคฝีีดาษลิิงต้ิองการเพย่งยาแก้ป็วดธ์รรมดาซื�อได้จาก
เคานเ์ติอรแ์ลิะขึ้องเห้ลิวที่างป็าก  แลิะสามารติิดติามด้อาการโดยแพที่ย์จ่พ่ห้รอืเจ้าห้นา้ท่ี่�คลิินกิท่ี่�รกัษา  ผ้้ื่ป็ว่ยบางคนต้ิองการ
การจัดการดแ้ลิท่ี่�ชื้ว่ยสนบัสนน่เชื้น่การให้ข้ึ้องเห้ลิวที่างเส้นเลืิอดแลิะการรักษาท่ี่�ควบคม่ไข้ึ้ห้รอือาการป็วด

มย่าต้ิานไวรสัท่ี่�อาจชื้ว่ยรักษาผื่้ท่้ี่�มอ่าการป่็วยห้นัก

การสี่าธิารณสี่ขุดำาเนินงานอย่า่งไร?
แพที่ย ์โรงพยาบาลิแลิะห้อ้งป็ฏิิบติัิการต้ิองแจ้งผื่้ป้็ว่ยรายท่ี่�สงสัยแก่ห้นว่ยสาธ์ารณ์ส่ขึ้ในท้ี่องถิ�นโดยทัี่นท่ี่  เจ้าห้นา้ท่ี่�ห้นว่ย
สาธ์ารณ์สข่ึ้จะเริ�มดำาเนนิการสอบสวน  ติิดติามการติิดต่ิอ  แลิะมาติรการการควบคม่

ขอ้มูลิเพิ�มเติิม
ถ้าคิดว่าท่ี่านอาจมอ่าการโรคฝีดีาษลิิง  โป็รดโที่รศัพท์ี่แพที่ยจ่์พ่ขึ้องท่ี่าน ห้รอืคลิินกิส่ขึ้ภาพที่างเพศในท้ี่องถิ�น ใสห่้น้ากากเมื�อ
อย้ใ่นคลิินกิ

ถ้ามค่ำาถามเก่�ยวกับโรคฝีดีาษลิิง  ติิดต่ิอ NSW Sexual Health Infolink  ห้มายเลิขึ้ 1800 451 624
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