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➢ Human monkeypox (MPX) เป็นโรคตดิตอ่จากสตัวส์ูค่น โดยม ี
monkeypox virus (MPXV) เป็นเชือ้สาเหตุ มอีาการทางคลนิกิเหมอืนกบั 
โรคฝีดาษ (smallpox) 

➢ MPX เป็นโรคประจ าถิน่จากสตัวส์ูค่น (endemic zoonotic disease) ในเขต
รอ้นชืน้ของ Central and West Africa และถกูจัดใหเ้ป็นโรคในคนเมือ่ปี
1970

➢ ในประเทศไนจเีรยีพบวา่ มกีารระบาดของ Monkeypox ในปี 2017 ใน
ประชากรมนุษยป์ระมาณ 70 คน หลงัจากทีไ่มเ่คยพบการตดิเชือ้ใน
ประเทศมาหลายสบิปี ซึง่เชือ่วา่ เป็น เพราะภมูคิุม้กนัในประชากรทีฉ่ดี
วคัซนี หรอื ปลกูฝี ป้องกนัไขท้รพษิในชว่งหลายสบิปีกอ่น

กสวป.พบ.

ประวตักิารระบาดของโรคฝีดาษวานรในอดตี

https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/monkeypox/factsheet-health-professionals



➢ ในปี 2003 มกีารระบาดของ MPX นอกทวปีแอฟรกิาครัง้แรกคอื 

❖ การระบาดทีเ่ชือ่มโยงกบัการน าเขา้สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมสู ่USA และ

❖ ตัง้แต ่2018 มนัีกทอ่งเทีย่ว 12 รายตดิเชือ้ MPXV นอกทวปีแอฟรกิา 
จนกระทัง่ทา้ยปี 2021 

➢ ในปี 2022 เป็นครัง้แรกทีม่กีารระบาดเป็นกลุม่กอ้นหลายเหตกุารณใ์นทวปี
ยโุรป และทัว่โลก ซึง่ไมใ่ชพ่ืน้ทีท่ีม่โีรคนี้เป็นโรคประจ าถิน่ (in non-
endemic countries) และไมม่คีวามเชือ่มโยงทางระบาดวทิยา ไมว่า่จะเป็น
ในเรือ่งการเดนิทางหรอืการน าเขา้สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม

กสวป.พบ.

ประวตักิารระบาดของโรคฝีดาษวานรในอดตี

https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/monkeypox/factsheet-health-professionals



กสวป.พบ.

สถานการณโ์รคฝีดาษวานรของโลก 20 ม.ิย. 65

จ านวนผูป่้วยยนืยนัฝีดาษวานรทั่วโลกคอ่ยเพิม่ขึน้



กสวป.พบ.

สถานการณโ์รคฝีดาษวานรของโลก 18 ม.ิย. 65

❖ ยังไมพ่บวา่ มคีนไทยตดิเชือ้ภายในประเทศ
❖ มรีายงานการตดิเชือ้ในไทยเป็นชาวตา่งชาต ิ1 ราย (เปลีย่นเครือ่งบนิ)

2,548

41 ประเทศ+455 ราย



➢ ปัจจัยทางเพศ (n=373) สว่นใหญเ่ป็น เพศชาย (99%)

➢ อายุ (n=260 ราย) สว่นใหญเ่ป็นกลุม่อาย ุ15-59 ปี

➢ จากรายงานทีม่ขีอ้มลูอาการ 98 ราย 

❖ มผีืน่ (98%) ไข ้(29%) 

❖ ปวดกลา้มเนื้อ (3%) ปวดศรีษะ หนาวสัน่ (2%) 

❖ มตีอ่มน ้าเหลอืงทีข่าหนีบโต ออ่นเพลยี ไอ กลนืล าบากเล็กนอ้ย (1%) 

➢ ต าแหนง่ของผืน่ ไดแ้ก ่

❖ บรเิวณอวยัวะเพศ (55%) ไมร่ะบตุ าแหน่ง (44%) 

❖ บรเิวณปาก (18%) และบรเิวณรอบทวารหนัก เทา้ (1%)   

กสวป.พบ.

สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานรในปจัจบุนั



➢ สายพันธุ ์(n=15 ราย) ทัง้หมดเป็นสายพันธุ ์West African Clade 

➢ ประวตัเิดนิทาง (n=122 ราย) ระบวุา่

❖ มปีระวตัเิดนิทาง 77 ราย (63%) 

❖ ประเทศตน้ทาง 48 ราย (76%) 

• ในทวปียโุรปไดแ้ก ่สเปน (38%) ไมร่ะบชุือ่ (17%) โปรตเุกส 

องักฤษ (8%) แคนาดา เบลเยยีม (4%) เยอรมัน เนเธอแลนด ์(2%)

• ประเทศในแอฟรกิาแตไ่มร่ะบชุือ่ (รอ้ยละ 10%) 

• ไนจเีรยี ออสเตรเลยี สหรัฐอเมรกิา (2%)

กสวป.พบ.

สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานรในปจัจบุนั



สว่นใหญผู่ป่้วยยนืยนัเป็น

1. เพศชายวยัเจรญิพนัธุ ์(อาย ุ15-59 ปี) และ

2. มปีระวตัเิป็นชายมเีพศสมัพนัธก์บัเพศชาย

3. มปีระวตัเิดนิทางกลบัจากตา่งประเทศ หรอื บางรายมปีระวตั ิ
สมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยยนืยนั

4. ผูต้ดิเชือ้จะมอีาการทางผวิหนงั และมไีข ้ซึง่ถอืวา่เป็นอาการทีไ่ม่
รนุแรง 

5. ยงัไมพ่บรายงานผูเ้สยีชวีติในกลุม่ประเทศนอกทวปีแอฟรกิา 

6. การพบการเสยีชวีติในกลุม่ประเทศทีอ่ยูใ่นทวปีแอฟรกิา

กสวป.พบ.

สรปุการระบาดของโรคฝีดาษวานรในปจัจบุนั



➢ Monkeypox virus (MPXV) เป็นไวรสัชนดิ 
DNA มเีปลอืกหุม้ (enveloped)ตระกลู
เดยีวกบัไวรัส smallpox (กลุม่
orthopoxvirus) ทีก่อ่ใหเ้กดิโรคไข ้
ทรพษิ

➢ สตัวต์วักลาง = สตัวฟ์นัแทะ

❖ หนู กระตา่ย และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม
ขนาดเล็ก

➢ ลงิ (accidental host)

➢ พบการระบาดในลงิทีเ่ลีย้งไวใ้นศนูยว์จิัย 
เมือ่ปี 1958 แตใ่นธรรมชาตเิอง ไดแ้ยก
ไวรัส (viral isolation) มาไดจ้ากสตัวใ์น
ธรรมชาติ

❖ rope squirrel ป่วย 1 ครัง้ และ

❖ ซากลงิ mangabey  1 ครัง้ กสวป.พบ.

เชือ้กอ่โรคฝีดาษวานร และแหลง่รงัโรค



➢ MPXV แบง่ออกเป็น 2 clade คอื

❖ WA (West Africa) clade 

❖ CB (Congo Basin หรอื Central 
Africa) clade

❖ CB จะกอ่โรครนุแรง มอีตัราตาย 
และอตัราการแพรโ่รคจากคนสูค่น
สงูกวา่ WA

➢ สายพนัธุท์ ีเ่ป็นปญัหาอยูต่อนนีค้อื 
WA ซึง่เป็นกลุม่ทีก่อ่โรคไมร่นุแรง อตัรา
การเสยีชวีติต า่กวา่ CB มาก

➢ ฝีดาษคน (Variola virus) แตกตา่ง
จาก ฝีดาษลงิมาก ดังนัน้ฝีดาษลงิจะ
กลายพันธุไ์ปเหมอืนฝีดาษคน จงึเป็นไป
ไมไ่ดต้ามเสน้ทางววิฒันาการของไวรัส

➢ Vaccinia virus มคีวามใกลเ้คยีงทาง
ววิฒันาการกบัฝีดาษลงิมากกวา่ฝีดาษคน
จงึเหมาะทีจ่ะน ามาท าวคัซนี

กสวป.พบ.



➢มคีวามคงทนตอ่ความรอ้น แหง้ และภาวะกรด-เบสสงูกวา่ไวรัสทีม่เีปลอืก
หุม้ (enveloped viruses) ตวัอืน่ ดงันัน้จะสามารถอยูใ่นสิง่แวดลอ้มไดน้าน 

➢สะเก็ดตุม่ วตัถสุ ิง่ของเสือ้ผา้ เครือ่งนอนทีป่นเป้ือนกบัผูป่้วยอาจจะท าให ้
เกดิตดิเชือ้ไดเ้ป็นเดอืนถงึปี  

➢อยา่งไรก็ตาม สามารถถกูท าลายไดง้า่ยดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้

กสวป.พบ.

คณุสมบตัขิองไวรสั MPXV

https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/monkeypox/factsheet-health-professionals



➢ มกีารเปลีย่นแปลง 40 ต าแหนง่คอื จากเดมิ GA เปลีย่นเป็น AA และ
จากเดมิ TC เปลีย่นเป็น TT เป็นแบบจ าเพาะเจาะจง

➢ สาเหตหุลกัมาจาก การเปลีย่นตวัเองของไวรสัหนกีลไกของโฮสต ์ซึง่
ปกตโิฮสตจ์ะมเีอนไซม ์APOBEC ทีท่ าหนา้ทีไ่ปจับล าดบัเบสของไวรัสแลว้
คอยเปลีย่นเบสดงักลา่ว ท าใหเ้กดิมวิเตชัน่ในสารพันธกุรรมของไวรัส 

➢ ตวัไวรัสเองก็จะตอ้งมวีธิใีนการอยูร่ว่มกบัโฮสตไ์ด ้

❖ เป็นการเปลีย่นต าแหน่งของเอนไซม์ APOBEC ของโฮสตจ์ะจับไปเป็น
ตวัอืน่เพือ่หนกีารตรวจจบัของเอนไซมด์งักลา่ว ซึง่เป็นกลไกการ
เปลีย่นแปลงตวัเองท าใหเ้กดิววิฒันาการของไวรัสนัน้ๆ ใหด้ ารงอยูก่บั
โฮสตไ์ด ้ปกตกิารเปลีย่นแปลงดงักลา่วใชเ้วลานานพอสมควร

กสวป.พบ.

ผลการถอดรหสัไวรสั MPXV-2022



➢ ประเด็นทีน่่าสนใจคอื GA และ TC เป็นต าแหน่งที ่APOBEC ของคนใชใ้น
การตรวจจับ เพือ่ท าการจัดการไวรัสตวันัน้ อาจเป็นกลไกทีไ่วรสั
พยายามหนกีารจบัของเอนไซมข์องคนเพือ่ความอยูร่อดในโฮสต์
ใหม ่

➢ นักวจิัยหลายทา่นตัง้สมมตฐิานวา่ 

❖ อาจเป็นไปไดว้า่ MPXV-2022 วนเวยีนอยูใ่นประชากรมนษุยม์าเป็นเวลานาน
พอสมควรทเีดยีว 

❖ ไวรัสอาจมปีรบัเปลีย่นโฮสตจ์ากสตัวต์วักลางเป็นคน ซึง่ท าใหก้ารแพรก่ระจาย
เกดิจากคนสูค่นไดง้า่ยขึน้ 

❖ อยา่งไรกต็าม ยงัไมม่ขีอ้มลูการแยกไวรัสออกมาเปรยีบเทยีบคณุสมบัตกิารเพิม่
จ านวนในเซลลค์นเปรยีบเทยีบกบัสายพันธุเ์กา่ วา่ตา่งกนัมากนอ้ยอยา่งไร

กสวป.พบ.

ผลการถอดรหสัไวรสั MPXV-2022



กสวป.พบ.

ชอ่งทางการตดิตอ่ของโรคฝีดาษวานร

➢ การสมัผสัโดยตรง (Direct contact) โดยเฉพาะ skin-to-skin contact

➢ การสมัผสัละอองน า้ลาย/น า้มกู (Droplet transmission)

➢ การสมัผสัทางออ้มผา่นวตัถสุ ิง่ของ (Indirect contact)



➢ รายงานผลจากการตรวจหาเชือ้ในตวัอยา่งทีเ่ก็บจากผูป่้วย
ฝีดาษลงิทีเ่คยพบในองักฤษ (ตัง้แตปี่ 2018-2021) 

➢ ไวรัสสามารถพบไดใ้นหลายตวัอยา่ง มากนอ้ยแตกตา่งกนัไป
ในผูป่้วยแตล่ะคน สามารถปลดปลอ่ยออกมาจากผูป่้วย
ไดห้ลายชอ่งทาง 

❖ ปรมิาณไวรัสทีพ่บไดม้ากทีส่ดุคอื ของเหลวจากตุม่
หนอง หรอื แผลบนผวิหนงั การสมัผัสโดยตรงกบัแผล
หรอืตุม่หนองมคีวามเสีย่งสงูสดุ

❖ ขอ้มลูทีน่่าสนใจคอื ผูป่้วยแทบทกุคนสามารถตรวจ
ไวรสัพบในตวัอยา่งทีเ่ก็บมาจากทางเดนิหายใจ
สว่นบน (น ้ามกู น ้าลาย) โดยปรมิาณไวรสัมมีากกวา่
ทีต่รวจพบในกระแสเลอืด 

❖ ผูป่้วยบางรายสามารถตรวจเชือ้ไวรัสพบไดใ้นตวัอยา่ง
ปัสสาวะดว้ยเชน่กนั

กสวป.พบ.

ชอ่งทางการตดิตอ่ของโรคฝีดาษวานร

https://www.thelancet.com/.../PIIS1473-3099(22.../fulltext



กสวป.พบ.

ขอ้สงัเกตขุอง โรคฝีดาษวานรในอดตีและปจัจบุนั

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2793012



กสวป.พบ.

อาการและอาการแสดงของโรคฝีดาษวานร

อ
า
ก
า
ร
น
 า วนัที ่0-5 จะมไีข้

ปวดศรีษะ ตอ่ม
น ้าเหลอืงโต ปวดหลัง 
ปวดกลา้มเนือ้และ
หมดแรง ผูป่้วย

สามารถแพรเ่ชือ้
ไดต้ ัง้แตม่ไีข้

ช
ว่
ง
อ
อ
ก
ผ
ืน่ ภายใน 1-3 วนัหลงั

มไีข ้จะมลีักษณะการ
กระจายเริม่จาก
บรเิวณหนา้ และ
กระจายไปสว่นตา่งๆ
ของรา่งกาย

ระยะออกผืน่มกัจะ
เป็นชว่งทีส่ามารถ
แพรเ่ชือ้ไดม้าก

ล
กั
ษ
ณ
ะผ
ืน่ ผืน่นูนแดง

(Maculopapular) 

ตุม่น ้าใส 
(Vesicles) ตุม่หนอง
(Pustules) 

สะเก็ต(Crust) ขึน้
จนแหง้และรว่งหลดุ
ไป จะไมม่กีารแพร่
เชือ้

❖95% ของผูป่้วยจะมผีืน่ทีห่นา้

❖ 75% มผีืน่ทีฝ่่ามอืและฝ่าเทา้ 
❖ ผืน่ไดท้ีบ่รเิวณอืน่ของรา่งกาย เชน่ ชอ่ง

ปาก (70%) และอวยัวะเพศ (30%) 

➢ ระยะฟกัตวัของโรค เฉลีย่ 6-13 วนั (5-21 วนั)

➢ โรคนีจ้ะแสดงอาการป่วยไมร่นุแรง ถงึรนุแรงปานกลาง แบง่เป็น 2 ชว่ง 



กสวป.พบ.

ลกัษณะผืน่/ตุม่หนองของโรคฝีดาษวานร



➢ ผูป่้วยฝีดาษลงิในการระบาดปัจจบุันอาจมกีารแสดงออกของ
อาการแตกตา่งไปจากผูป่้วยฝีดาษลงิทีเ่คยพบกอ่นหนา้นี ้

➢ ปกตอิาการฝีดาษลงิมักจะเริม่ตน้ดว้ยอาการไข ้หนาวสัน่ 
ตอ่มน ้าเหลอืงโต กอ่นทีจ่ะมอีาการผืน่ และ ตุม่หนองขึน้ที่
ผวิหนังจะพบทีศ่รีษะหรอืใบหนา้ กอ่นลามลงมาที ่แขน ขา 
ฝ่ามอื ฝ่าเทา้

➢ ในกรณีทีพ่บในผูป่้วยบางรายในการตดิเชือ้ตอนนี ้ไมม่ี
อาการอะไรน ามากอ่นทีจ่ะมอีาการขึน้ท ีผ่วิหนงั คอื ถา้
ไมม่ผีืน่หรอืตุม่ขึน้กไ็มรู่ต้ว้วา่ตัวเองตดิฝีดาษลงิมา

➢ พบตุม่หนองทีบ่รเิวณใตร้ม่ผา้ กอ่นจะลามออกมาใหเ้ห็น
ทีบ่รเิวณสว่นนอกของรา่งกาย ซึง่อาจจะท าใหส้งัเกตเห็นได ้
ยากกวา่กรณีปกติ

กสวป.พบ.

ขอ้สงัเกตขุอง โรคฝีดาษวานรในอดตีและปจัจบุนั

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2793012



➢ องคก์รอนามยัโลก (WHO) กลา่ววา่ขณะนีพ้บผูป่้วยยนืยนัในประเทศทีไ่มเ่คยพบเชือ้
ไวรัสชนดินี ้โดยระบวุา่ ความเสีย่งโลกอยูท่ ีร่ะดบัปานกลาง การตดิเชือ้คร ัง้นีเ้ป็น
คร ัง้แรกทีพ่บการแพรเ่ชือ้นอกจากทางประเทศทางแอฟรกิากลางและแอฟรกิา
ตะวนัตก ผูต้ดิเชือ้รายใหมเ่หลา่นีส้ว่นใหญอ่ยูใ่นยโุรปและอเมรกิาเหนอื เชน่เดยีวกบัใน
เม็กซโิก อารเ์จนตนิาโมร็อกโก และสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

❖ ทีน่่าสนใจคอืบางประเทศรายงานวา่ ผูป่้วยรายใหมท่ ีพ่บไมม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กบัเคสทีไ่ดร้บัการยนืยนักอ่นหนา้ ซึง่หมายความวา่อาจไมท่ราบสาเหตขุอง
การแพรเ่ชือ้ได้ แตอ่ยา่งไรกด็ยีงัไมม่รีายงานการเสยีชวีติจากโรคระบาดในปัจจบุัน 

❖ หน่วยงานทั่วโลกกลา่ววา่ไมใ่ชท่ัง้หมดทีม่รีายงานตดิจากกลุม่ชายมเีพศสมัพันธก์บั
ชาย อกีทัง้ยงัไมม่หีลกัฐานยนืยนัวา่โรคนีต้ดิผา่นทางเพศสมัพนัธ ์ไวรัสสว่นใหญ่
จะหายไปในไมก่ีส่ปัดาห ์อาการไดแ้ก ่ไข ้ปวดศรีษะ บวม ปวดหลัง ปวดกลา้มเนือ้ 
และผืน่ตามระยะทีแ่ตกตา่ง อยา่งไรกต็ามโรคนีอ้าจมอีาการรนุแรงถงึเสยีชวีติซึง่เคย
เกดิขึน้ในประเทศแอฟรกิาตะวนัตก

กสวป.พบ.

ประเด็นทีน่า่สนใจโรคฝีดาษวานร



➢ องักฤษ ความเสีย่งในประชาชนท่ัวไปยงัคงต ่าและอาการทีเ่กดิมักจะหายเองภายในไมก่ี่

สปัดาห ์แตไ่วรัสอาจรนุแรงกวา่ในกรณีกลุม่พเิศษ มกีารระบาดในกลุม่ชายมี

เพศสมัพนัธก์บัชายและกลุม่บคุคลทีส่ามารถมคีวามรกักบัเพศชาย (bisexual 

men) และโรคฝีดาษวานรไมแ่พรก่ระจายงา่ยระหวา่งคนสูค่น แตส่ามารถตดิตอ่ทาง

สมัผสัใกลช้ดิทางผวิหนงั เสือ้ผา้ ผา้ปทู ีน่อน และผา้ขนหนู

➢ แคนาดา จะมกีารฉดีวคัซนีฝีดาษลงิเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้กก่ลุม่คนทีม่คีวาม

เสีย่งสงูโดยรายงานระบวุา่จะมกีารเปิดคลนิกิหลายแหง่ในอกีไมก่ีส่ปัดาหข์า้งหนา้ เพือ่

เตรยีมพรอ้มฉีดวคัซนีใหก้บัผูท้ีส่มัผัสใกลช้ดิกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเป็นบวก และผูท้ีม่คีวาม

เสีย่งสงูทีจ่ะตดิเชือ้ไวรัส

กสวป.พบ.

ประเด็นทีน่า่สนใจโรคฝีดาษวานร (2)



➢ สเปน ในวนัที ่9 ม.ิย. 65 คณะกรรมการสาธารณสขุของสเปน อนุมตักิารใชว้คัซนีโรค

ฝีดาษวานร แตเ่นือ่งดว้ยยงัมปีรมิาณจ ากดัจงึจดัล าดบัการใชว้คัซนีโรคฝีดาษวานร 

หลงัการสมัผสัส าหรบักลุม่ท ีม่โีอกาสเกดิความรนุแรงตอ่โรคหรอืกลุม่ท ีม่กีาร

สมัผสัผูป่้วย

➢ สหรฐัอเมรกิา โดยตัง้แตต่น้เดอืนพฤษภาคม องคก์ารอนามัยโลกไดย้นืยนัผูป่้วยโรค

ฝีดาษมากกวา่ 1,000 รายใน 29 ประเทศนอกแอฟรกิาตะวนัตกและแอฟรกิากลาง ซึง่

เป็นพืน้ทีท่ีม่กีารแพรร่ะบาดของไวรัส แตห่ากมกีารแพรร่ะบาดไปสูภ่มูภิาคใหมอ่าจ

ท าใหบ้างพืน้ท ีก่ลายเป็นพืน้ท ีร่ะบาดของโรค ซึง่หมายความวา่จะมผีูป่้วยจ านวนมาก

ภายในเวลาอนัสัน้ ทัง้นีว้คัซนีอาจเป็นกญุแจส าคญัทีส่ามารถป้องกนัโรคได้

กสวป.พบ.

ประเด็นทีน่า่สนใจโรคฝีดาษวานร (3)



➢ สหภาพยุโรป สหภาพยุโรป (EU) ส ัง่ซื้อวคัซีนป้องกนัโรคฝีดาษวานร เกือบ 

110,000 โด๊ส โดยลงนามขอ้ตกลงกบับาวาเรยีน นอรด์กิ (Bavarian Nordic) บรษัิท

เภสัชภัณฑส์ัญชาตเิดนมารก์ เพือ่จัดซือ้วัคซนีควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานร มี

แผนการบรจิาควคัซนีดังกลา่วใหแ้ก ่27 ประเทศสมาชกิEU นอรเ์วย ์และไอซแ์ลนด์ โดย

มกี าหนดสง่มอบวคัซนีคร ัง้แรก ชว่งปลายเดอืนมถินุายน 2565

➢ สหรฐัอเมรกิา องคก์ารอนามัยโลก เร่งตรวจสอบรายงาน ตรวจพบดเีอ็นเอของไวรสั

ฝีดาษวานรในน า้อสุจขิองผูป่้วยหลายราย โดยพบทัง้ในอติาลีและเยอรมนี ใน

จ านวนนีร้วมไปถงึตัวอยา่งจากคนไขร้ายหนึง่ทีพ่บไวรสัในน า้อสจุ ิซึง่สามารถตดิเชือ้สู่

มนุษยอ์ีกคนผ่านเพศสัมพันธ์และสามารถแบ่งตัวต่อไดด้ว้ย ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่มขีอ้

พสิจูนว์า่ฝีดาษวานรแพรเ่ชือ้ผา่นการมเีพศสมัพนัธ์

กสวป.พบ.

ประเด็นทีน่า่สนใจโรคฝีดาษวานร (4)



➢ ประเทศไทย มโีอกาสพบผูต้ดิเชือ้ได ้ทัง้ในผูท้ีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศ 

และคนไทย ในทกุเพศ

➢ ขอ้เสนอแนะ

1. ยกระดบัการเฝ้าระวงัทีโ่รงพยาบาลและคลนิกิเอกชน โดยเฉพาะคลนิกิ

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ เพือ่การสง่ตรวจตวัอยา่ง

ทางหอ้งปฏบิตักิารวนิจิฉัยโรคฝีดาษวานรอยา่งรวดเร็ว

2. ด าเนนิการเฝ้าระวงัในสถานทีเ่ส ีย่ง ทัง้ในกลุม่ผูใ้ชบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิาร

3. เนน้ย า้การใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัตนเองใหเ้หมาะสมและการลา้งมอืหลงั

สมัผสัผูป่้วยกบับคุลากรทางการแพทย์
กสวป.พบ.

ขอ้เสนอแนะตอ่สถานการณ์ในประเทศไทย



➢ 4. เพิม่การสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธใ์หแ้กก่ลุม่เสีย่ง 
โดยเฉพาะบคุลากรทางการแพทย ์พนกังานบรกิารทกุประเภทที่
ใกลช้ดินกัทอ่งเทีย่ว แมบ่า้นท าความสะอาดทีส่มัผสัสิง่ของเครือ่งใช้

➢ 5. เพิม่ความเขม้ขน้ของการคดักรองผูท้ีเ่ดนิทางมาจากตา่งประเทศ

➢ 6. ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชนป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้โรคฝีดาษ
วานรโดยการ 

❖ 1) หลกีเลีย่งการอยูใ่นทีแ่ออดั หรอืคนพลกุพลา่น 

❖ 2) การหมั่นลา้งมอืดว้ยสบู ่หรอืเจลแอลกอฮอล ์

❖ 3) รบีเขา้พบแพทยเ์มือ่สงสยัวา่ตดิเชือ้
กสวป.พบ.

ขอ้เสนอแนะตอ่สถานการณ์ในประเทศไทย (2)



➢ 7.การเฝ้าระวงัการแพรร่ะบาดของโรคฝีดาษวานรในสถานประกอบการสวน
สตัวใ์นพืน้ทีก่รงุเทพฯ เชน่ ซาฟารเีวลิด ์ทีม่กีารจัดแสดงสตัวป่์ากลุม่ลงิและ
กลุม่สตัวฟั์นแทะทีน่ าเขา้จากตา่งประเทศวา่

➢ 8.แนะน าใหน้กัทอ่งเทีย่วไทย ทีจ่ะเดนิทางไปยงัประเทศทีม่กีารระบาด
ของโรค

❖ หลกีเลีย่งการสมัผัสใกลช้ดิผูป่้วย (ในรายทีม่ผีืน่ผวิหนังหรอืทีอ่วยัวะเพศ) 

❖ หลกีเลีย่งการสมัผัสสตัวป่์าทีม่ชีวีติหรอืซากศพ 

❖ หลกีเลีย่งการบรโิภคเนือ้ทีไ่ดจ้ากการลา่ (bushmeat)หรอืผลติภัณฑจ์ากสตัวป่์า
แอฟรกิา และ

❖ หลกีเลีย่งการสมัผัสวสัดทุีป่นเป้ือนกบัผูป่้วย เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งนอนโดยเฉพาะใน
สถานพยาบาล

กสวป.พบ.

ขอ้เสนอแนะตอ่สถานการณ์ในประเทศไทย (3)



➢ การสวมหนา้กากอนามัย ลดโอกาสการสมัผัส
ละอองน ้าลาย น ้ามกูของผูป่้วย หรอื สตัวท์ีต่ดิ
เชือ้

➢ ลา้งมอืบอ่ยๆ เมือ่ตอ้งสมัผัสสารคดัหลัง่จาก
สตัวด์ว้ยน ้าสบู ่หรอืเจลแอลกอฮอล์

➢ หลกีเลีย่งการสมัผัสตุม่หนอง หรอืผูต้ดิเชือ้
โดยตรง เชน่ งดการมเีพศสมัพันธุ์

➢ หลกีเลีย่งการสมัผัสสารคดัหลัง่ของรา่งกาย

➢ รับประทานเนื้อสตัวป์รงุสกุสะอาด

➢ สามารถควบคมุการระบาดไดด้ว้ย การฉดี
วคัซนีป้องกนัโรคไขท้รพษิ ซึง่สามารถ
ป้องกนัโรคฝีดาษลงิได ้85%

กสวป.พบ.

การป้องกนัของโรคฝีดาษวานร



➢ วคัซนีส าหรับ Monkeypox สามารถฉดีวคัซนีหลงัสมัผสัเชือ้ (post 

exposure vaccination) ไดน้านถงึ 4 วนั 

➢ แอนตบิอดจีากวคัซนีขึน้ทนักอ่นทีไ่วรสัจะเร ิม่แบง่ตวั (เพราะระยะฟัก

ตวันาน ~21 วนั) เป็นจ านวนมาก 

➢ แตถ่า้ใหว้คัซนีหลงัจากสมัผสัเชือ้ไป 4-14 วนั ภมูอิาจจะขึน้ไมเ่ต็มที ่ซึง่มี

โอกาสทีจ่ะป่วย แตเ่ชือ่วา่อาการของโรคจะนอ้ยลง 

➢ การป้องกนัดว้ยวคัซนีทีด่ทีีส่ดุคอื เสีย่งสมัผสัโรค ฉดีวคัซนีทนัที

กสวป.พบ.

วคัซนีป้องกนัโรคฝีดาษวานร

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานรแนวทางการเฝ้าระวงัโรคโรคฝีดาษวานร (ประเทศไทย)



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานรแนวทางการเฝ้าระวงัโรคโรคฝีดาษวานร (ประเทศไทย)



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานร => โรคตดิตอ่ทีต่อ้งเฝ้าระวงั



กสวป.พบ.

การเก็บสิง่สง่ตรวจในผูท้ ีส่งสยัวา่จะป่วยดว้ยโรค
ฝีดาษวานร



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานร



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานร



➢ โรคตดิตอ่จากสตัวส์ูค่น (Zoonosis) เป็นโรคประจ าถิน่ (Endemic)ในทวปีแอฟรกิา 
แตเ่ป็นโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงัในประเทศไทย

➢ ในแอฟรกิา คนไขท้ีเ่ป็นผูช้ายมากกวา่ผูห้ญงิทกุอาย ุเพราะผูช้ายตอ้งออกไปลา่
สตัว ์ช าแหละสตัวห์รอืเลน่กบัสตัวม์ากกวา่ผูห้ญงิ ท าใหม้โีอกาสไดรั้บเชือ้มากกวา่ 

➢ การระบาดคนไปสูค่น สว่นใหญเ่ป็นการสมัผสัภายในครวัเรอืน (household 
transmission) การมเีพศสมัพันธุ ์จงึเป็นชอ่งทางการตดิเชือ้ได ้(เชน่ใน MSM)

➢ การสมัผสัโดยตรงอยา่งใกลช้ดิแนบเนือ้ (Intimate skin-to-skin contact) เป็น
ชอ่งทางแพรโ่รคหลัก ไมใ่ชก่ารแพรท่างอากาศ 

➢ ยังไมม่กีารยนืยนัวา่ สามารถตดิจากคนไปสูส่ตัว ์(Human-to-animal 
transmission) ได ้

➢ Central African strain (Zaire อยูก่ลางกลางทวปีแอฟรกิา) ตดิงา่ยและรนุแรง
กวา่ Western African strain (ก าลังระบาดอยูต่อนนี)้

กสวป.พบ.

ขอ้พจิารณาอืน่ๆ ของโรคฝีดาษวานร



➢ การระบาดในชุมชนท ัว่ไปมนัเกดิข ึน้คอ่นขา้งยาก และตวัโรคหายเอง
ได ้การระบาดน่าจะจ ากดัวงในเฉพาะในกลุม่เสีย่งทีม่กีารสมัผสัใกลช้ดิจรงิๆ

➢ การระบาดทีเ่กดิข ึน้ในยโุรปและอเมรกิา เกดิจากการจัดกจิกรรมรวมตวักนั
เป็นกลุม่กอ้นขนาดใหญข่องกลุม่ชายรักชาย (MSM) ทัว่โลกทีห่มูเ่กาะ
canary ระหวา่งวนัที ่5 -15 พ.ค. 65 เป็นแสนคน ซึง่ MSM ทีม่พีฤตกิรรม
เสีย่งสมัผสัใกลช้ดิแบบแนบเนื้อ ทีพ่รอ้มจะแพรเ่ชือ้และรับเชือ้ไปฉลอง
รวมกนั

➢ เนื่องจากระยะฟกัตวัของโรคมนัยาวไดถ้งึ 21 วนั ดงัน ัน้ จงึพบการ
รายงานหลายแหง่ในเวลาทีต่า่งกนั (MSM บางสว่นทีก่ลบัประเทศ และก็
ไปแสดงพฤตกิรรมรว่มรัก ที่ Madrid เลยท าใหด้เูหมอืนวา่มันแพรไ่ปเรือ่ยๆ)

กสวป.พบ.

ขอ้พจิารณาอืน่ๆ ของโรคฝีดาษวานร



➢ การระบาดในยโุรปและอมเรกิา มรีายงานการตดิเชือ้ในบคุลากรทาง
การแพทย ์เกดิจากการตดิเชือ้จากคนไข ้เนือ่งจากเขา้ไปในระยะ 1 เมตร
และไมไ่ดใ้สห่นา้กากอนามยั ไมไ่ดส้วมถงุมอื และมสีมัผสัแนบเนือ้

➢ ยงัไมเ่คยมขีอ้มลูการแยกเชือ้ไวรัสไดจ้ากน ้าอสจุหิรอืสารคดัหลัง่ทางชอ่ง
คลอด หรอืการทดลองในสตัวเ์ลย จงึยงัสรปุไมไ่ดว้า่เป็นโรคตดิตอ่ทาง
เพศสมัพนัธุห์รอืไม่

กสวป.พบ.

ขอ้พจิารณาอืน่ๆ ของโรคฝีดาษวานร



1. พ.อ.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรองักรู ประจ า พบ. ชรก. กสวป.พบ.

2. พ.ต.หญงิ อารรีัตน ์ตัง้ศรวีริยิะกลุ ประจ า พบ. ชรก. กสวป.พบ.

3. ร.อ.หญงิ พญ.พรวนิทร ์มหาศกัดิส์นุทร ประจ า พบ. ชรก. กสวป.พบ.

4. ร.ต. เดน่ เกษบญุมี ประจ าแผนก กสวป.พบ.

5. จ.ส.อ.กฤษณะ ปราบพยคัฆ์ ส.เวชกรรมป้องกนั  

6. ส.อ.พรเทพ อทิธนัินทวนั ส.เวชกรรมป้องกนั 

กสวป.พบ.

ทมีวชิาการ แผนกควบคมุโรคตดิตอ่ กสวป.พบ.


