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เอกสารข้อ้เท็็จจรงินี้้�สำาหรบัใคร?
เอกสารข้อ้เท็็จจริงนี้้�สำาหรับผู้้ไ้ด้้รบัการวิินี้จิฉัยัว่ิาเป็น็ี้โรคฝีีด้าษลิิง  แลิะผู้้ท้้็�ได้้รบัการแนี้ะนี้ำาให้แยกตััวิตัามลิำาพัังท้็�บา้นี้

อาการข้องโรคฝีดีาษลิิงเป็น็ี้อย่า่งไรบา้ง?
ผู้้ค้นี้สว่ินี้มากท้็�เป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิง ฟื้้� นี้ตััวิภายในี้สองสามสัป็ด้าห์โด้ยไมต้่ัองรับการรักษาอยา่งใด้ อาการมักจะเริ�ม 7 - 14  
วัินี้หลัิงจากการสมัผัู้ส  อาจอย้ใ่นี้ระยะสั�นี้เพัย้งสองสามวัินี้หรอืนี้านี้ถึึง 21 วัินี้

อาการโรคฝีดี้าษลิิงอาจรวิมถึึง:

• ผู้ื�นี้ ต่่ัมคล้ิายสวิิหรอืแผู้ลิ   โด้ยเฉัพัาะในี้บริเวิณท้็�มองเห็นี้ได้้ยาก เช่น่ี้ท้็�อวัิยวิะเพัศ ท็วิารหนี้กัหรือก้นี้ แลิะบนี้ใบหนี้า้ 
แข้นี้แลิะข้า

• แผู้ลิเป็้� อยในี้ป็าก

• ผู้้ป้็ว่ิยอาจเป็น็ี้ไข้ ้ป็วิด้ศร้ษะ ป็วิด้กล้ิามเนี้ื�อ ป็วิด้หลัิง ต่ัอมนี้ำาเหลืิองบวิม หนี้าวิสั�นี้แลิะ/หรอือ่อนี้เพัล้ิยก่อนี้เกิด้เป็็นี้
ผู้ื�นี้หรอืแผู้ลิ

รอยโรคเริ�มต้ันี้จากผู้ื�นี้แด้งแบนี้ท้็�พัฒันี้าเป็น็ี้ต่่ัมหนี้อง ซึ่ึ�งต่ัอมาก่อตััวิเป็น็ี้เป็ลืิอกตักสะเก็ด้แลิะหล่ิด้ออก

ควิามเส้�ยงต่ัอโรคร่นี้แรงแลิะภาวิะแท็รกซ้ึ่อนี้ เช่น่ี้การติัด้เช่ื�อข้ั�นี้รอง  ภาวิะติัด้เช่ื�อ แลิะโรคไข้ส้มองอักเสบมแ้นี้วิโน้ี้มสง้ข้ึ�นี้
ในี้ผู้้ท้้็�มภ้าวิะภม้คิ่้มกันี้บกพัรอ่ง เด็้กเล็ิก แลิะหญิงิมค้รรภ์

โรคฝีดีาษลิิงแพรก่ระจาย่ได้อย่า่งไร?
โรคฝีดี้าษลิิงสว่ินี้มากแพัรก่ระจายจากคนี้หนี้ึ�งไป็ยังอ้กคนี้หนี้ึ�งโด้ยการสัมผัู้สโด้ยตัรงท็างผู้วิิหนี้งั  มนัี้อาจแพัรก่ระจายโด้ย
ลิะอองจากการหายใจออกข้องผู้้ท้้็�เป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิงระหว่ิางท้็�มก้ารสัมผัู้สใกล้ิช่ดิ้เป็น็ี้เวิลิานี้านี้ แต่ักรณอ้ยา่งนี้้�เกิด้ได้้ยาก  
อาจจะแพัรก่ระจายผู้า่นี้ท็างการติัด้ต่ัอกับข้องเหลิวิจากรา่งกายข้องผู้้้ติัด้เช่ื�อ หรอืวัิสด้ท้่็�เป็รอะเป้็� อนี้เช่น่ี้เครื�องหลัิบนี้อนี้หรอื
เสื�อผู้า้

โรคฝีดี้าษลิิงอาจแพัรผู่้า่นี้ได้้ในี้ระหว่ิางการมเ้พัศสัมพันัี้ธ์์  ยงัไมท่็ราบแนี้ว่่ิาไวิรัสโรคฝีีด้าษลิิงคงอย้ใ่นี้นี้ำาอส่จิแลิะข้องเหลิวิ
อื�นี้จากรา่งกายได้้นี้านี้เท่็าใด้  ผู้้ท้้็�เป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิงควิรงด้เว้ินี้การมเ้พัศสมัพัันี้ธ์์ในี้ช่ว่ิงระยะเวิลิาท้็�ติัด้เช่ื�อ  ผู้้ท้้็�ฟ้ื้� นี้ตััวิจากโรค
ฝีดี้าษลิิงควิรใช้่ถึง่ยางอนี้ามยัเมื�อมกิ้จกรรมท็างเพัศเป็น็ี้เวิลิา 12 สปั็ด้าห์หลัิงจากฟ้ื้� นี้ตััวิ

ผู้้ป้็ว่ิยเป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิงติัด้เช่ื�ออย้ตั่ั�งแต่ัเวิลิาเริ�มมอ้าการครั�งแรก จนี้ถึึงแผู้ลิแห้งตักสะเก็ด้หล่ิด้ออก แลิะมช้่ั�นี้ผู้วิิหนี้งัใหมเ่กิด้
ข้ึ�นี้ด้้านี้ล่ิาง   

โรคฝีดีาษลิิง: ข้อ้มูลูิสำำาหรบัผูู้ป้่ว่ย

Monkeypox: Information for cases Thai
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รกัษาโรคฝีดีาษลิิงได้อย่า่งไร?
คนี้สว่ินี้มากท้็�เป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิงต้ัองการเพัย้งยาแก้ป็วิด้ธ์รรมด้าซึ่ื�อได้้จากเคาน์ี้เตัอรแ์ลิะข้องเหลิวิท็างป็าก  แลิะสามารถึ
ติัด้ตัามด้อ้าการโด้ยแพัท็ยจ้์พัห้รอืเจ้าหน้ี้าท้็�คลิินี้กิท้็�รกัษา  ผู้้้ป็ว่ิยบางคนี้ต้ัองการการจัด้การด้แ้ลิท้็�ช่ว่ิยสนี้บัสนี้น่ี้ เช่น่ี้การให้
ข้องเหลิวิท็างเส้นี้เลืิอด้แลิะการรักษาท้็�ควิบคม่ไข้ห้รืออาการป็วิด้

บางคนี้อาจต้ัองการการรกัษาภาวิะแท็รกซ้ึ่อนี้ เช่น่ี้ ยาป็ฏิิช่ว้ินี้ะสำาหรบัการติัด้เช่ื�อแบคท้็เร้ยท้็�ผู้วิิหนี้งั

มย้าต้ัานี้ไวิรสัท้็�อาจช่ว่ิยรักษาผู้้ท้้็�มอ้าการป็ว่ิยหนัี้ก

จะเกิดอะไรข้้�นี้เมื่่�อข้า้พเจ้าได้รบัการวิินิี้จฉััย่ว่ิาเป็น็ี้โรคฝีดีาษลิิง?
• หนี้ว่ิยสาธ์ารณสข่้  คลิินี้กิสข่้ภาพัท็างเพัศ  จ้พัข้้องท่็านี้หรอืแพัท็ย์สามญัิ แลิะแพัท็ยโ์รคติัด้ต่ัอ  อาจมส้ว่ินี้เก้�ยวิข้อ้งในี้

การจัด้การกับการติัด้เช่ื�อโรคฝีดี้าษลิิงข้องท่็านี้

• หนี้ว่ิยสาธ์ารณสข่้ในี้พัื�นี้ท้็�จะสัมภาษณ์ท่็านี้เพืั�อระบ่  ป็ระเมนิี้แลิะติัด้ตัามการติัด้ต่ัอใด้ๆ กับผู้้้ท้็�ท่็านี้อาจติัด้ต่ัอในี้
ระหว่ิางท้็�ติัด้เช่ื�อ   แลิะสถึานี้ท้็�ท้็�ท่็านี้อาจติัด้เช่ื�อ

• จะติัด้ตัามผู้้ท้้็�ท่็านี้ติัด้ต่ัอด้้วิยท้็�มค้วิามเส้�ยงสง้ (เช่น่ี้ ค้่นี้อนี้ แลิะสมาช่กิในี้ครัวิเรอืนี้)  แลิะผู้้ท้้็�มค้วิามเส้�ยงป็านี้กลิาง 
(เช่น่ี้ จากการเข้า้สังคม  จากท้็�ท็ำางานี้)   เพัื�อใหค้ำาแนี้ะนี้ำาแลิะติัด้ตัามด้อ้าการการติัด้เช่ื�อโรคฝีีด้าษลิิงข้องพัวิกเข้า  
ผู้้ส้มัผัู้สท้็�มค้วิามเส้�ยงตัำาตัามป็กติัไมต้่ัองการการติัด้ตัาม  อยา่งไรก็ตัาม สิ�งนี้้�ข้ึ�นี้อย้กั่บควิามเส้�ยงข้องแต่ัลิะบ่คคลิ
ท้็�ท็ำาการป็ระเมนิี้โด้ยหนี้ว่ิยสาธ์ารณสข่้ในี้พัื�นี้ท้็�  เอกลัิกษณข์้องท่็านี้จะไมม่ก้ารเป็ดิ้เผู้ยใหแ้ก่ผู้้้ติัด้ต่ัอใด้ๆ โด้ยไมไ่ด้้รบั
อนี้ญ่ิาตัจากท่็านี้ แลิะเท่็าท้็�จำาเป็น็ี้ในี้การติัด้ตัามผู้้้สัมผัู้สอยา่งมป้็ระสิท็ธิ์ภาพัเท่็านี้ั�นี้

สข่้ภาพัป็ระจำาวัินี้ข้องท่็านี้จะได้้รบัการจัด้การโด้ยจ้พัข้้องท่็านี้ หรอืเจ้าหนี้า้ท้็�ส่ข้ภาพัท็างเพัศ  หรอืแพัท็ย์คลิินี้กิโรคติัด้ต่ัอ
จากโรงพัยาบาลิในี้ท้็องถิึ�นี้ข้องท่็านี้

ข้า้พเจ้าควิรติิดต่ิอใครถ้้าอาการหนัี้กลิงหรอ่ถ้้าเป็น็ี้หว่ิงเก้�ย่วิกับสขุ้ภาพ
ข้องตัิวิเอง?
ถ้ึาท่็านี้ร้ส้กึป็วิด้หรอืไมส่บาย หรือเป็น็ี้กังวิลิเก้�ยวิกับอาการอยา่งหนี้ึ�งอยา่งใด้  ควิรติัด้ต่ัอจ้พ้ัข้องท่็านี้  หรอืเจ้าหนี้า้ท้็�สข่้ภาพั
ท็างเพัศ  หรือแพัท็ยค์ลิินี้กิโรคติัด้ต่ัอจากโรงพัยาบาลิในี้ท้็องถิึ�นี้ข้องท่็านี้เพืั�อรับการด้แ้ลิโด้ยทั็นี้ท้็  

แพัท็ยผ์ู้้จั้ด้การด้แ้ลิป็ระจำาวัินี้จะแนี้ะนี้ำาท่็านี้ให้ติัด้ต่ัอใครถ้ึาต้ัองการควิามช่ว่ิยเหลืิอในี้วัินี้ส่ด้สปั็ด้าห์หรอืนี้อกเวิลิาท็ำางานี้

ในี้กรณฉ้ัก่เฉิันี้ โท็รศน้ี้ย์สามตััวิ (000) โด้ยทั็นี้ท้็  โป็รด้แจ้งแก่แพัท็ยห์รอืเจ้าหนี้า้ท้็�พัยาบาลิคนี้อื�นี้ว่ิา ท่็านี้ได้้รบัการวิินี้จิฉััยว่ิา
เป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิง  ใสห่นี้า้กากสำาหรับการผู้า่ตััด้ถ้ึาท่็านี้ต้ัองไป็หาจ้พ้ั  โรงพัยาบาลิหรือรถึพัยาบาลิ

การแย่กตัิวิติามื่ลิำาพงัค่ออะไร? ข้า้พเจ้าต้ิองท็ำาอะไรบา้ง?
การแยกตััวิตัามลิำาพังัเป็น็ี้มาตัรการลิด้การแพัรก่ระจายข้องเช่ื�อโรคอยา่งมป้็ระสิท็ธิ์ภาพั   การแยกตััวิตัามลิำาพัังหมายถึึงการ
อย้ภ่ายในี้บ้านี้หรอืท้็�พักัแลิะอย้แ่ยกจากคนี้อื�นี้  ท่็านี้ควิรป็ฏิิบติััตัามคำาแนี้ะนี้ำาเหล่ิานี้้�  จนี้กว่ิาจะได้้รบัการรับรองท็างคลิินี้กิ
จากหนี้ว่ิยสาธ์ารณสข่้ในี้พัื�นี้ท้็�

ถ้ึาท่็านี้เป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิง  แลิะกำาลัิงแยกตััวตัามลำำาพังัที่่�บ้า้นในี้ระหว่ิางท้็�ติัด้เช่ื�อ  ท่็านี้ควิร:
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• ท็ำางานี้จากบา้นี้ซึ่ึ�งจะช่ว่ิยลิด้การติัด้ต่ัอข้องท่็านี้กับผู้้้อื�นี้   ถ้ึาไมส่ามารถึท็ำาได้้ ในี้บางสถึานี้การณอ์าจไป็ท้็�ท็ำางานี้ได้้  
อนี้ึ�งการไป็ท็ำางานี้ควิรท็ำาการป็รึกษาหารือกับหนี้ว่ิยสาธ์ารณส่ข้ในี้พืั�นี้ท้็�  โด้ยพิัจารณาถึึงป็ระเภท็แลิะลัิกษณะข้อง
งานี้ท้็�ท่็านี้ท็ำา  จำานี้วินี้แลิะแหง่ข้องบาด้แผู้ลิ ตัลิอด้จนี้วิิธ้์การเดิ้นี้ท็างไป็แลิะกลัิบจากท้็�ท็ำางานี้

• ไมอ่อกจากบา้นี้ นี้อกจากเพัื�อท็ำากิจกรรมท้็�จำาเป็น็ี้ในี้สถึานี้ท้็�ท้็�ไมม่ผู้้้้คนี้แออัด้ เช่น่ี้ไป็ติัด้ตัามการด้แ้ลิท็างแพัท็ย์  
ไป็ซึ่ื�อยาอาหาร หรอืไป็ออกกำาลัิงกายกลิางแจ้งคนี้เด้้ยวิ ถ้ึาจำาเป็น็ี้ต้ัองออกจากบา้นี้ใสห่นี้า้กาก ป็ดิ้คลิม่ผู้ื�นี้แผู้ลิท็ก่แหง่ 
แลิะหล้ิกเล้ิ�ยงการติัด้ต่ัอใกล้ิช่ดิ้กับผู้้อื้�นี้  หล้ิกเล้ิ�ยงการข้นี้สง่สาธ์ารณะถ้ึาแผู้ลิข้องท่็านี้ไมส่ามารถึปิ็ด้ได้้อยา่งมดิ้ช่ดิ้

• * ไมไ่ป็ในี้สถึานี้ท้็�ท้็�มค้วิามเส้�ยงสง้ (เช่น่ี้ สถึานี้พัยาบาลิ  สถึานี้เล้ิ�ยงเด็้ก  หรอืสถึานี้ด้แ้ลิผู้้้ส้งอาย่)  เว้ินี้แต่ัจะต้ัองการ
การรกัษาพัยาบาลิอยา่งเรง่ด่้วินี้  เลืิ�อนี้การนัี้ด้หมายตัามป็กติัออกไป็จนี้กว่ิาระยะการแยกตััวิตัามลิำาพัังข้องท่็านี้จะสิ�นี้
สด่้ลิง

• ไมใ่หผู้้้ม้าเย้�ยมท้็�บา้นี้

• งด้เว้ินี้จากกิจกรรมท็างเพัศกับผู้้อื้�นี้แลิะใช้่ถึง่ยางอนี้ามัยอยา่งต่ัอเนี้ื�องเป็น็ี้เวิลิา 12 สปั็ด้าห์หลัิงจากฟ้ื้� นี้ตััวิ

• แยกนี้อนี้ในี้ห้องต่ัางหากจากผู้้อื้�นี้ในี้ครัวิเรอืนี้

• ไมติ่ัด้ต่ัอท็างรา่งกายกับผู้้อื้�นี้  แลิะรักษาระยะหา่งอยา่งน้ี้อย 1.5 เมตัร

• ** หล้ิกเล้ิ�ยงการติัด้ต่ัอใด้ๆ กับผู้้ท้้็�มค้วิามเส้�ยงส้งท้็�จะติัด้เช่ื�อ (ซึ่ึ�งรวิมทั็�ง เด็้กอ่อนี้  ผู้้ส้้งอาย่  ผู้้ท้้็�มภ้มิ้ค่้มกันี้บกพัรอ่ง  
แลิะผู้้ท้้็�ตัั�งครรภ์)

• ป็ฏิิบติััสข่้อนี้ามยัมอืแลิะการหายใจท้็�ด้้  ใสห่นี้า้กากเมื�อใช่ส้ถึานี้ท้็�รว่ิมกันี้ ป็ดิ้แผู้ลิท้็�ผู้วิิหนี้งั แลิะล้ิางมอืเป็น็ี้ป็ระจำาด้้วิย
สบ้แ่ลิะนี้ำา  หรอืใช่น้ี้ำายาล้ิางมอืผู้สมแอลิกอฮอล์ิ

• ท็ำาควิามสะอาด้พัื�นี้ผู้วิิท้็�แตัะต้ัองบอ่ย เช่น่ี้ ลิก้บิด้ป็ระต้ัแลิะสวิิท็ช่ไ์ฟื้ เป็น็ี้ป็ระจำาด้้วิยนี้ำายาฆ่า่เช่ื�อ  คำาแนี้ะนี้ำาในี้การ
ท็ำาควิามสะอาด้แลิะการฆ่า่เช่ื�อในี้บา้นี้ระหว่ิางท้็�ท่็านี้แยกตััวิตัามลิำาพััง โป็รด้ด้ท้้็�  Clinical Excellence Commission 
Household  Cleaning and Disinfection Information – Monkeypox

• ไมใ่ช่เ้สื�อผู้า้  เครื�องนี้อนี้  ผู้า้เช่ด็้ตััวิ รวิมทั็�งถ้ึวิยช่ามแลิะช่อ้นี้ส้อมท้็�ไมล้่ิางรว่ิมกับผู้้้อื�นี้  ถ้ึาผู้้อื้�นี้ต้ัองแตัะต้ัองสิ�งเหล่ิาน้ี้�
เข้าควิรใสถ่ึง่มอืแลิะหน้ี้ากากอนี้ามัย

• หล้ิกเล้ิ�ยงการสมัผู้สัสตััว์ิ  โด้ยเฉัพัาะอยา่งยิ�งส่นี้ขั้แลิะสัตัว์ิเล้ิ�ยงป็ระเภท็หนี้ ้(เช่น่ี้แฮมสเตัอร ์เจอร์บลิิ หนี้บ้า้นี้ หน้ี้นี้า 
หนี้ต้ัะเภา) เนี้ื�องจากการเส้�ยงต่ัอการแพัรเ่ช่ื�อจากคนี้ส้สั่ตัว์ิ

• หา้มบรจิาคเลืิอด้ เซึ่ลิล์ิ  เนี้ื�อเยื�อ  นี้ำานี้ม  นี้ำาอสจิ่หรอือวัิยวิะในี้ระหว่ิางท้็�แยกตััวิตัามลิำาพััง  แลิะอยา่งน้ี้อยเป็็นี้เวิลิา 
12 สปั็ด้าหห์ลัิงจากท้็�พัน้ี้จากการแยกตััวิตัามลิำาพััง

ถ้ึาท่็านี้มค้วิามกังวิลิเก้�ยวิกับเรื�องนี้้� ควิรป็รึกษาหนี้ว่ิยสาธ์ารณส่ข้ในี้พืั�นี้ท้็�  หมายเลิข้ 1300 066 055

* ถ้ึาท่็านี้ท็ำางานี้ในี้สภาพัแวิด้ล้ิอมท้็�มค้วิามเส้�ยงสง้ เช่น่ี้ สถึานี้พัยาบาลิ  สถึานี้ด้แ้ลิเด็้ก  สถึานี้ด้แ้ลิผู้้พิ้ัการหรอืผู้้้สง้อาย่  
ท่็านี้ต้ัองไมไ่ป็ท็ำางานี้เป็น็ี้เวิลิาทั็�งหมด้ 21 วัินี้

** ถ้ึาท่็านี้ไมส่ามารถึหล้ิกเล้ิ�ยงจากการติัด้ต่ัอใกล้ิช่ดิ้กับสมาช่กิในี้ครัวิเรอืนี้ผู้้้มค้วิามเส้�ยงส้งต่ัอการติัด้เช่ื�อ   ควิรติัด้ต่ัอกับ
หนี้ว่ิยสาธ์ารณสข่้ในี้พัื�นี้ท้็�ซึึ่�งเข้าจำาเป็น็ี้ต้ัองช่ว่ิยหาท้็�พักัอื�นี้ใหท่้็านี้แยกอย้ต่ัามลิำาพัังอยา่งป็ลิอด้ภัย จนี้กระทั็�งกำาหนี้ด้เวิลิา 
21 วัินี้จะสิ�นี้สด่้ลิง

http://health.nsw.gov.au
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แล้ิวิถ้้ามื่ผู้้้ด้้แลิล่ิะ?
ในี้กรณท้้็�ท่็านี้มผู้้้ด้้แ้ลิ เข้าควิรใสห่นี้า้กากอนี้ามยั  ถึง่มอื  เสื�อคล่ิมป็อ้งกันี้ข้องเหลิวิแบบใช่แ้ล้ิวิทิ็�ง แลิะเครื�องป็อ้งกันี้ตัา  
ข้ณะท้็�ท็ำาการด้แ้ลิท่็านี้ในี้ระหว่ิางท้็�แยกตััวิอย้ต่ัามลิำาพััง เพัื�อหย่ด้ยั�งการแพัรก่ระจายข้องโรค

โป็รด้ติัด้ต่ัอ Public Health Unit ในี้ท้็องถิึ�นี้ข้องท่็านี้ หมายเลิข้ 1300 066 055 ถ้ึาต้ัองการคำาแนี้ะนี้ำาหรอืควิามสนัี้บสน่ี้นี้

การฉัด้วัิคซีน้ี้
ในี้ข้ณะนี้้�หากท่็านี้ได้้รบัการวิินี้จิฉัยัว่ิาเป็น็ี้โรคฝีดี้าษลิิง ไมต้่ัองฉัด้้วัิคซึ่น้ี้  การวิิจัยก่อนี้หนี้า้นี้้�ท้็�เก้�ยวิกับในี้กรณผู้้้้ติัด้เช่ื�ออยา่ง
เด้้ยวิกันี้ ระบ่ว่ิาจะมภ้มิ้ค่้มกันี้ระยะยาวิหลัิงการติัด้เช่ื�อ  อยา่งไรก็ตัามยงัไมม่ค้วิามเข้า้ใจท้็�ช่ดั้เจนี้เก้�ยวิกับไวิรสัฝีีด้าษลิิง  
รวิมทั็�งข้อบเข้ตัท้็�จะได้้รบัควิามค่้มครอง แลิะถ้ึาเป็น็ี้ได้้จะเป็น็ี้เวิลิานี้านี้สักเท่็าไร  ดั้งนี้ั�นี้จึงเป็น็ี้สิ�งสำาคัญิท้็�ต้ัองใช่ค้วิาม
ระมดั้ระวัิงเท่็าท้็�จำาเป็น็ี้ในี้การป็อ้งกันี้ตััวิเองเพัื�อไมใ่หติ้ัด้โรคอ้ก

ออกจากการแย่กตัิวิติามื่ลิำาพงัได้เมื่่�อไหร?่
ถ้ึาท่็านี้เป็น็ี้รายที่่�ต้ัองสงสยั ท่็านี้ควิรแยกตััวิตัามลิำาพััง  จนี้กว่ิาจะได้้รบัผู้ลิการตัรวิจจากห้องป็ฏิิบติััการเป็น็ี้ลิบ

ถ้ึาท่็านี้เป็น็ี้รายที่่�ได้้รบั้การยนืยนัหรอืน่าจะเป็็น  ท่็านี้ควิรแยกตััวิตัามลิำาพัังแลิะป็ฏิิบติััตัามคำาแนี้ะนี้ำาในี้เอกสารข้อ้ม้ลิจนี้ถึึง
แผู้ลิท็ก่แหง่แหง้ตักสะเก็ด้แลิะหลิด่้ออก แลิะมช้่ั�นี้ผู้วิิหนี้งัใหมเ่กิด้ข้ึ�นี้ด้้านี้ล่ิาง

แพัท็ยผ์ู้้จั้ด้การด้แ้ลิท่็านี้แลิะแพัท็ย์โรคติัด้ต่ัอในี้ท้็องถิึ�นี้ จะพิัจารณาการป่็วิยแลิะอาการข้องท่็านี้  แลิะจะแนี้ะนี้ำาเมื�อท่็านี้
สามารถึหย่ด้การแยกตััวิตัามลิำาพังั

จะเป็น็ี้อย่า่งไรเมื่่�อออกจากการแย่กตัิวิติามื่ลิำาพงั?
ท่็านี้ต้ัองท็ำาควิามสะอาด้แลิะฆ่า่เช่ื�อในี้บา้นี้ข้องท่็านี้อยา่งหมด้จด้เมื�อท่็านี้ออกจากการแยกตััวิตัามลิำาพััง ต้ัองให้ควิามสนี้ใจ
เป็น็ี้พัเิศษกับสิ�งข้องแลิะพัื�นี้ผู้วิิท้็�ติัด้ต่ัอโด้ยตัรงกับผู้วิิข้องท่็านี้

ไวิรัสโรคฝีดี้าษลิิงสามารถึมช้่วิ้ิตัอย้ไ่ด้้ในี้ผู้้าป้็ท้็�นี้อนี้  ผู้า้เช่ด็้ตััวิ  เสื�อผู้้าแลิะพืั�นี้ผู้วิิสิ�งแวิด้ล้ิอม  รวิมทั็�งพืั�นี้ผู้วิิท้็�เป็น็ี้ผู้า้ เช่น่ี้ 
โซึ่ฟื้า หมอนี้อิงแลิะเต้ัยง เป็น็ี้สิ�งสำาคัญิท้็�ต้ัองท็ำาควิามสะอาด้แลิะฆ่า่เช่ื�อบริเวิณใด้ๆ ท้็�ท่็านี้ใช่ใ้นี้ระยะการติัด้เช่ื�อ รวิมทั็�งยานี้
พัาหนี้ะ

คำาแนี้ะนี้ำาวิิธ์ท้็ำาควิามสะอาด้แลิะฆ่า่เช่ื�อในี้บา้นี้เมื�อสิ�นี้ส่ด้ระยะการแยกตััวิตัามลิำาพัังข้องท่็านี้ หาด้ไ้ด้้จาก Clinical 
Excellence Commission Household Cleaning and Disinfection Information – Monkeypox

ยงัไมท่็ราบแนี้ว่่ิาไวิรสัโรคฝีดี้าษลิิงคงอย้ใ่นี้นี้ำาอสจิ่แลิะข้องเหลิวิอื�นี้ จากรา่งกายได้้นี้านี้เท่็าใด้  ท่็านี้ควิรใช่ถ้ึง่ยางอนี้ามยัเมื�อ
มกิ้จกรรมท็างเพัศเป็น็ี้เวิลิา 12 สัป็ด้าห์หลัิงจากฟื้้� นี้ตััวิจากโรคฝีดี้าษลิิง   นี้้�เป็น็ี้การระมัด้ระวัิงเพืั�อลิด้การเส้�ยงท้็�การแพัรเ่ช่ื�อ
ถึึงค้่นี้อนี้

เมื�อการแยกตััวิตัามลิำาพังัสิ�นี้สด่้ลิง  ท่็านี้สามารถึกลัิบไป็ท็ำางานี้หรอืไป็โรงเร้ยนี้ แลิะเริ�มกิจกรรมท็างสังคมได้้ต่ัอไป็

http://health.nsw.gov.au
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มื่ค้วิามื่สนัี้บสนุี้นี้อะไรบ้างในี้ระหว่ิางการแย่กตัิวิติามื่ลิำาพงั?
การอย้กั่บบา้นี้เป็น็ี้ระยะเวิลิานี้านี้จะท็ำาให้ลิำาบาก หง่ด้หงิด้แลิะเหงา เป็น็ี้สิ�งสำาคัญิท้็�ต้ัองระลึิกว่ิาต้ัองด้แ้ลิจิตัใจข้องท่็านี้เอง
เท่็าๆ กับด้แ้ลิรา่งกาย แลิะข้อควิามสนี้บัสนี้น่ี้เมื�อต้ัองการ ยงัคงติัด้ต่ัอกับครอบครัวิแลิะเพัื�อนี้ๆ ท็างโท็รศัพัท์็หรอืท็างสื�อ
สงัคม

ถ้ึาท่็านี้ต้ัองการควิามช่ว่ิยเหลืิอหรอืควิามสนี้บัสนี้น่ี้ โป็รด้โท็ร:

• ACON’s support services - เสนี้อบริการใหค้ำาป็รกึษาฟื้รแ้ลิะไมแ่พังสำาหรบั LGBTQ+ ผู้้ใ้หญิใ่นี้รฐันี้วิิเซึ่าท์็เวิลิสโ์ท็ร - 
(02) 9206 2000

• QLife - บรกิารใหค้ำาป็รึกษาท็างโท็รศัพัท์็แลิะออนี้ไลินี้ร์ะดั้บช่าติัท้็�ไมร่ะบ่ตััวิ จัด้ท็ำาโด้ย LGBTQ+ สมาช่กิช่่มช่นี้ - 
1800 184 527

• NSW Mental Health Line – 1800 011 511

• Beyond Blue helpline – 1800 512 348

• Lifeline – 13 11 14

• การสาธ์ารณสข่้นี้วิิเซึ่าท์็เวิลิส์ได้้รว่ิมมอืกับ Sonder  ในี้การจัด้บริการส่ข้ภาพัสว่ินี้ตััวิเพืั�อช่ว่ิยสนี้บัสนี้น่ี้ท่็านี้  ม้แอ๊ป็ท้็�
ติัด้ต่ัอเป็น็ี้ควิามลัิบได้้ตัลิอด้ 24 ช่ั�วิโมงท็ก่วัินี้ พัด้้คย่ได้้หลิายภาษาแลิะติัด้ต่ัอท็างโท็รศัพัท์็กับหนี้ว่ิยส่ข้ภาพัจิตั  
แลิะบรกิารสข่้ภาพัอื�นี้ๆ ได้้ โด้ยด้าวิน์ี้โหลิด้ Sonder app แลิะใสร่หัส  HERE2HELP

ข้อ้ม้ื่ลิเพิ�มื่เติิมื่
โป็รด้ด้เ้อกสารข้อ้เท็็จจริง NSW Health Monkeypox fact sheet (เอกสารข้อ้เท็็จจริง) สำาหรบัข้อ้มล้ิเพิั�มเติัม   ท่็านี้สามารถึ
โท็รศพััท์็ Public Health Unit ในี้ท้็องถิึ�นี้ด้้วิย หมายเลิข้ 1300 066 055 

สำาหรับควิามช่ว่ิยเหลืิอในี้ภาษาข้องท่็านี้ โท็รบริการล่ิาม หมายเลิข้ 13 14 50

http://health.nsw.gov.au
https://www.acon.org.au/support-services/
https://qlife.org.au/
https://be.sonder.io/wellbeing-nsw-health
https://be.sonder.io/wellbeing-nsw-health
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/monkeypox.aspx

