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NSW Health

โรคฝีดีาษลิิงคืออะไร?  
โรคฝีดีาษลิิงคือการติิดเชื้ื�อไวรัสท่ี่�ที่ำาให้เ้กิดผื่ื�นขึ้้�น แพรก่ระจายโดยการสัมผัื่สกับผิื่วผ้้ื่ท่ี่�เป็น็โรคฝีีดาษลิิง  ผื่้ท่้ี่�เป็น็สว่นมากฟื้้� น
ตัิวได้ภายในสองสามสัป็ดาห์้

ตัิ�งแต่ิเดือนพฤษภาคม 2022 มร่ายงานผ้้ื่ป็ว่ยด้วยโรคฝีดีาษลิิงเพิ�มขึ้้�นทัี่�วโลิกจากห้ลิายป็ระเที่ศท่ี่�ติามป็กติิไมร้่จั้กโรคฝีดีาษ
ลิิง   ผื่้ป้็ว่ยสว่นมากเป็น็ผ้้ื่ชื้ายท่ี่�มเ่พศสมัพนัธ์กั์บผื่้ช้ื้าย

ในขึ้ณะท่ี่�ผื่้ป้็ว่ยสว่นมากในรัฐนวิเซาท์ี่เวลิส์ติิดเชื้ื�อจากต่ิางป็ระเที่ศ  มผ่ื่้ป้็ว่ยจำานวนนอ้ยท่ี่�อาจติิดเชืื้�อในออสเติรเล่ิย

อาการมกัจะเริ�ม 7 - 14 วันห้ลัิงจากการสมัผื่สั  อาจอย้ใ่นระยะสั�นเพ่ยงสองสามวันห้รอืนานถ้ึง 21 วัน

อาการโรคฝีดีาษลิิงอาจรวมถ้ึง:

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

• แผื่ลิเป็้� อยในป็าก

• ผื่้ป้็ว่ยอาจเป็น็ไข้ึ้ ป็วดศร่ษะ ป็วดกล้ิามเนื�อ ป็วดห้ลัิง ต่ิอมนำาเห้ลืิองบวม ห้นาวสั�นแลิะ/ห้รอือ่อนเพล่ิยก่อนเกิดเป็็น
ผื่ื�นห้รอืแผื่ลิ

รอยโรคเริ�มต้ินจากผื่ื�นแดงแบนท่ี่�พฒันาเป็น็ต่่ิมห้นอง ซ้�งต่ิอมาก่อตัิวเป็น็เป็ลืิอกติกสะเก็ดแลิะห้ล่ิดออก

ความเส่�ยงต่ิอโรคร่นแรงแลิะภาวะแที่รกซ้อน เชื้น่การติิดเชืื้�อขึ้ั�นรอง  ภาวะติิดเชื้ื�อ แลิะโรคไขึ้ส้มองอักเสบมแ่นวโน้มสง้ขึ้้�น
ในผื่้ท่้ี่�มภ่าวะภม้คิ่้มกันบกพรอ่ง เด็กเล็ิก แลิะห้ญิงิมค่รรภ์

สำาห้รับขึ้อ้มล้ิเพิ�มเติิม  โป็รดอ่าน NSW Health Monkeypox fact sheet (เอกสารขึ้อ้เท็ี่จจริง)

โรคฝีดีาษลิิงแพรก่ระจายได้อยา่งไร?
โรคฝีดีาษลิิงสว่นมากแพรก่ระจายจากคนห้น้�งไป็ยังอ่กคนห้น้�งโดยการสัมผัื่สโดยติรงที่างผื่วิห้นงั  มนัอาจแพรก่ระจายโดย
ลิะอองจากการห้ายใจออกขึ้องผื่้ท่้ี่�เป็น็โรคฝีดีาษลิิงระห้ว่างท่ี่�มก่ารสัมผัื่สใกล้ิชื้ดิเป็น็เวลิานาน แต่ิกรณอ่ยา่งน่�เกิดได้ยาก  
อาจจะแพรก่ระจายผื่า่นที่างการติิดต่ิอกับขึ้องเห้ลิวจากรา่งกายขึ้องผ้้ื่ติิดเชื้ื�อ ห้รอืวัสดท่่ี่�เป็รอะเป้็� อนเชื้น่เครื�องห้ลัิบนอนห้รอื
เสื�อผื่า้

โรคฝีดีาษลิิงอาจแพรผ่ื่า่นได้ในระห้ว่างการมเ่พศสมัพนัธ์์  ยงัไมท่ี่ราบแนว่่าไวรัสโรคฝีีดาษลิิงคงอย้ใ่นนำาอส่จิแลิะขึ้องเห้ลิว
อื�นจากอวัยวะเพศได้นานเท่ี่าใด ผ้้ื่ท่ี่�เป็น็โรคฝีดีาษลิิงควรงดเว้นการมเ่พศสมัพันธ์์ในชื้ว่งระยะเวลิาท่ี่�ติิดเชืื้�อ  ผื่้ท่้ี่�ฟื้้� นตัิวจาก
โรคฝีดีาษลิิงควรใช้ื้ถึง่ยางอนามัยเมื�อมกิ่จกรรมที่างเพศเป็น็เวลิา 8 สปั็ดาห์้ห้ลัิงจากฟ้ื้� นตัิว

โรคฝีดีาษลิิง: ข้อ้มูลูิสำำาหรบัผูู้ติ้ิดต่ิอ
ท่ี่�มูค่วามูเสำ่�ยงสูำง
Monkeypox: Information for high-risk contacts Thai

http://health.nsw.gov.au
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/monkeypox.aspx


© NSW Ministry of Health.  25 January 2023 health.nsw.gov.au

ผื่้ป้็ว่ยเป็น็โรคฝีดีาษลิิงติิดเชื้ื�ออย้ตั่ิ�งแต่ิเวลิาเริ�มมอ่าการครั�งแรก จนถ้ึงแผื่ลิแห้้งติกสะเก็ดห้ล่ิดออก แลิะมช่ื้ั�นผื่วิห้นงัให้มเ่กิด
ขึ้้�นด้านล่ิาง   

ทำำาไมข้า้พเจ้าจึงได้รบัข้อ้มูลินี้้�?
ท่ี่านถึก้ระบ่ว่าเป็น็ผื่้ติ้ิดต่ิอกับบ่คคลิท่ี่�เป็น็โรคฝีดีาษลิิง  ท่ี่านถึก้กำาห้นดว่าเป็น็ผ้้ื่มค่วามเส่�ยงส้ง เพราะท่ี่าน:

• กำาลัิงอาศยัอย้กั่บผื่้ท่้ี่�เป็น็โรคฝีดีาษลิิง  

• ท่ี่านได้เคยติิดต่ิออยา่งใกล้ิชื้ดิโดยติรง โดยผื่า่นที่างผิื่วห้นงัท่ี่�เป็น็แผื่ลิห้รือเยื�อเมอืกขึ้องผ้้ื่ท่ี่�มอ่าการ  ซ้�งอาจเป็็นการ
สมัผัื่สโดยติรงกับผื่้ท่้ี่�เป็น็ห้รือวัสดท่่ี่�ป็นเป้็� อน (เชื้น่ผ้ื่าป้็ท่ี่�นอน) สะเก็ดแผื่ลิห้รอืขึ้องเห้ลิวในรา่งกายโดยผื่า่นที่าง
ผื่วิห้นังท่ี่�เป็น็แผื่ลิห้รือขึ้องเห้ลิวจากรา่งกายขึ้องผ้้ื่ท่ี่�กำาลัิงมอ่าการ  

ผูู้ติ้ิดต่ิอทำ้�มค้วามเสี่้�ยงสี่งูควรทำำาอยา่งไร?
ผื่้ติ้ิดต่ิอท่ี่�มค่วามเส่�ยงสง้จะได้รบัการติิดต่ิอที่ก่วันจาก Public Health Unit ท้ี่องถิึ�นเป็น็เวลิา 21 วันภายห้ลัิงจากม่การสมัผื่สั

ในชื้ว่งเวลิา 21 วันตัิ�งแต่ิครั�งห้ลัิงสด่ท้ี่ายท่ี่�สมัผื่สักับผื่้เ้ป็น็โรคฝีีดาษลิิง  ท่ี่านควร:

• ติิดติามด ้สญัิญิาณห้รืออาการดังท่ี่�ระบ่ข้ึ้างต้ิน

• วัดอ่ณห้ภม้ริา่งกายวันลิะสองครั�ง

• * ติามห้ลัิกการแล้ิวควรที่ำางานจากบ้าน เนื�องจากจะที่ำาให้้ลิดการติิดต่ิอกับผ้้ื่อื�น ถ้ึาไมส่ามารถึที่ำาได้ ในสถึานการณ์
สว่นให้ญิส่ามารถึไป็ที่ำางานได้ห้ากไมม่อ่าการ ควรติิดติามดอ้าการอยา่งใกล้ิชื้ดิแลิะสวมห้นา้กากอนามัย การกลัิบไป็
ที่ำางานควรป็รก้ษากับห้นว่ยงานสาธ์ารณสข่ึ้ในพื�นท่ี่�ขึ้องท่ี่าน

• ห้ล่ิกเล่ิ�ยงการไป็ในสถึานท่ี่�ท่ี่�มค่วามเส่�ยงสง้ (เชื้น่สถึานพยาบาลิ สถึานดแ้ลิเด็กห้รอืสถึานดแ้ลิผ้้ื่ส้งอาย่) เว้นแต่ิจะม่
การรอ้งขึ้อการรกัษาพยาบาลิอยา่งเรง่ด่วน ห้รอืได้รบัคำาแนะนำาเป็น็อยา่งอื�นจาก ห้นว่ยงานสาธ์ารณส่ขึ้ขึ้องท่ี่าน  
(เขึ้น่ ห้ากแห้ง่น่�เป็น็สถึานท่ี่�ที่ำางานติามป็กติิขึ้องท่ี่านแลิะท่ี่านได้รบัแจ้งว่าป็ลิอดภัยท่ี่�จะเข้ึ้าได้)

• ห้ล่ิกเล่ิ�ยงการติิดต่ิอที่างรา่งกายกับ   ผื่้อื้�น ท่ี่านควรรกัษาระยะห้า่ง 1.5 ม. ติลิอดเวลิาจากผื่้อื้�น  ซ้�งรวมทัี่�งผื่้ท่้ี่�ท่ี่าน
อาศยัอย้ด้่วย

• ใสห่้น้ากากอนามยัเมื�อออกไป็นอกบา้นแลิะเมื�ออย้ใ่กล้ิผื่้อื้�น

• ** การสัมผัื่สใกล้ิชื้ดิกับผื่้ม้โ่อกาสติิดเชืื้�อสง้ (เชื้น่ที่ารก ผ้้ื่ส้งอาย่ ผื่้ม้ภ่มิ้ค่้มกันบกพรอ่ง แลิะผ้้ื่ท่ี่�ตัิ�งครรภ์)

• ไมร่ว่มกิจกรรมที่างเพศ

• ล้ิางมอืเป็น็ป็ระจำาด้วยสบ้แ่ลิะนำาห้รือใชื้น้ำายาล้ิางมอืท่ี่�ผื่สมแอลิกอฮอล์ิ

• ที่ำาความสะอาดพื�นผื่วิเป็น็ป็ระจำาด้วยนำายาฆ่า่เชื้ื�อ

• ห้ล่ิกเล่ิ�ยงการติิดต่ิอกับสตัิว์ โดยเฉพาะสนั่ขึ้แลิะสตัิว์เล่ิ�ยงท่ี่�ใช้ื้ฟัื้นแที่ะ (เชื้น่แฮมสเติอร์ เจอร์บลิิ ห้นบ้า้น ห้น้นา  
ห้นต้ิะเภา)  แลิะ

• ไมบ่รจิาคเลืิอด  เซลิส ์  เนื�อเยื�อ  นำานมแม ่ นำาอส่จิ ห้รอือวัยวะ

* ถ้ึาท่ี่านที่ำางานในสิ�งแวดล้ิอมท่ี่�มค่วามเส่�ยงสง้ เชื้น่ท่ี่�สถึานพยาบาลิ  สถึานดแ้ลิเด็ก  สถึานดแ้ลิผื่้พิ้การห้รอืผ้้ื่ส้งอาย่  
ห้รือไมส่ามารถึที่ำางานจากบา้น ห้นว่ยสาธ์ารณสข่ึ้ จะให้้คำาแนะนำาท่ี่านว่าควรที่ำาอยา่งไร  แต่ิลิะบ่คคลิจะได้รบัการพจิารณา
เป็น็รายๆ 
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** ห้ากท่ี่านไมส่ามารถึห้ล่ิกเล่ิ�ยงการติิดต่ิอใกล้ิชื้ดิกับสมาชื้กิในครัวเรอืน ผ้้ื่ท่ี่�มค่วามเส่�ยงส้งกว่าในการติิดโรค ท่ี่านควร
ติิดต่ิอห้นว่ยสาธ์ารณสข่ึ้ในพื�นท่ี่�ขึ้องท่ี่าน   ห้นว่ยงานอาจจำาเป็น็ต้ิองชื้ว่ยห้าท่ี่�พกัชื้ั�วคราวให้ ้  เพื�อว่าท่ี่านสามารถึแยกอย้่
อยา่งป็ลิอดภัยจนกว่าจะพน้กำาห้นดเวลิา 21 วัน

การฉีด้วัคซีน้ี้
ผื่้ติ้ิดต่ิอท่ี่�มค่วามเส่�ยงสง้จะได้รบัวัคซน่ไขึ้ท้ี่รพษิเป็น็ยาป็อ้งกัน (PEP)   ติามห้ลัิกการควรฉด่ภายใน  4 วัน  แต่ิอาจฉ่ดได้ถ้ึง
ภายใน 14 วันท่ี่�สมัผัื่ส 

วัคซน่ไขึ้ท้ี่รพษิสามารถึให้ก้ารป้็องกันโรคฝีดีาษลิิง    เพราะไวรสัสองอยา่งน่�มค่วามเก่�ยวข้ึ้องกันอยา่งใกล้ิชื้ดิ  วัคซน่ชื้นดิ
ให้มจ่ำานวนจำากัดท่ี่�ป็อ้งกันไขึ้ท้ี่รพษิ (JYNNEOS)  มผ่ื่ลิขึ้า้งเค่ยงนอ้ยกว่าวัคซน่ไขึ้ท้ี่รพิษร่น่ก่อนๆ แลิะสามารถึใชื้ไ้ด้อยา่ง
ป็ลิอดภัยกับกลิ่่มคนที่ก่กล่่ิม  รวมทัี่�งผื่้ท่้ี่�มภ่ม้คิ่้มกันบกพรอ่ง  

การฉีด้วัคซีน้ี้ให้แ้ก่เด็กห้รอืห้ญิงิทำ้�ตัิ�งครรภ์์
JYNNEOS เป็น็วัคซน่ท่ี่�เห้มาะกว่าสำาห้รับห้ญิงิท่ี่�ตัิ�งครรภ์ห้รอืกำาลัิงให้้นมบ่ติร   แลิะอาจพิจารณาใชื้กั้บเด็ก   ทัี่�งน่�ขึ้้�นอย้กั่บ
การป็ระเมนิความเส่�ยงแลิะผื่ลิป็ระโยชื้น์ ดข้ึ้อ้มล้ิเพิ�มเติิมเก่�ยวกับ การฉด่วัคซน่ป็อ้งกัน

สี่ิ�งทำ้�ต้ิองทำำาถ้้าท่ำานี้มอ้าการ
ถ้ึาท่ี่านมอ่าการ ท่ี่านควร:

• แยกตัิวติามลิำาพงัแลิะห้ล่ิกเล่ิ�ยงการติิดต่ิอท่ี่�ไมจ่ำาเป็น็ทัี่�งห้มดกับผ้้ื่อื�น  ถ้ึากำาลัิงเดินที่างกลัิบบา้นเพื�อไป็แยกตัิว ไป็บา้น
โดยติรง ใสห่้น้ากากแลิะป็ดิคลิม่แผื่ลิท่ี่�เห้น็ได้

• ติิดต่ิอแพที่ย์ขึ้องท่ี่านแลิะให้เ้ขึ้าร้้ว่าท่ี่านได้ถึก้ระบ่ว่าเป็น็ผ้้ื่ติิดต่ิอท่ี่�มค่วามส่�ยงส้งกับผ้้ื่ท่ี่�เป็น็โรคฝีีดาษลิิง  แพที่ยข์ึ้อง
ท่ี่านควรสามารถึให้ค้ำาแนะนำาเก่�ยวการติรวจอยา่งห้น้�งอยา่งใดท่ี่�จำาเป็น็

• แจ้งแก่ Public Health Unit (1300 066 055) โดยเร็วเท่ี่าท่ี่�จะที่ำาได้

ถ้ึาท่ี่านเป็น็กังวลิเก่�ยวกับอาการท่ี่�อาจม ่ โที่รศัพท์ี่แพที่ยข์ึ้องท่ี่านเพื�อขึ้อการดแ้ลิทัี่นท่ี่  ห้รอืโที่รศ้นยส์ามตัิว (000)  
ทัี่นท่ี่ในกรณฉ่ก่เฉิน

สี่ิ�งทำ้�ต้ิองทำำาถ้้าจำาเป็น็ี้ต้ิองไป็ห้าแพทำยด้์วยตินี้เอง
ขึ้้�นอย้กั่บอาการขึ้องท่ี่าน แพที่ย์อาจขึ้อให้ไ้ป็ติรวจด้วยตัิวเอง เมื�อเดินที่างไป็สำานกังานแพที่ย์ห้รอืสถึานบริการส่ขึ้ภาพอื�น 
ท่ี่านควร:

• ใส ่ห้น้ากากอนามยั

• ป็ดิคลิม่แผื่ลิท่ี่�มองเห็้นได้

• เดินที่างไป็แลิะกลัิบโดยติรงจากสถึานท่ี่�ติรวจ (เชื้น่ผ้้ื่ให้้บริการส่ขึ้ภาพขึ้องท่ี่านห้รอืศ้นยพ์ยาธิ์วิที่ยา)

• เมื�อไป็ถ้ึง แจ้งแก่เจ้าห้น้าท่ี่�ว่าท่ี่านเป็น็ผื่้ติ้ิดต่ิอท่ี่�มก่ารเส่�ยงส้งกับผ้้ื่ท่ี่�เป็น็โรคฝีีดาษลิิง  

http://health.nsw.gov.au
https://www.health.gov.au/health-alerts/monkeypox-mpx/monkeypox-mpx-vaccines
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ข้อ้มูลิเพิ�มเติิม
โป็รดดเ้อกสารขึ้อ้เท็ี่จจริง NSW Health Monkeypox fact sheet (เอกสารขึ้อ้เท็ี่จจริง) สำาห้รบัข้ึ้อมล้ิเพิ�มเติิม   ท่ี่านสามารถึ
โที่รศพัท์ี่ Public Health Unit ในท้ี่องถิึ�นด้วย ห้มายเลิขึ้ 1300 066 055 

สำาห้รับความชื้ว่ยเห้ลืิอในภาษาขึ้องท่ี่าน โที่รบริการล่ิาม ห้มายเลิขึ้ 13 14 50

http://health.nsw.gov.au
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/monkeypox.aspx

