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❖ Human monkeypox (MPX) เป็นโรคติดต่อจากสตัว์สูค่น โดยมี monkeypox 
virus (MPXV) เป็นเช้ือสาเหตุ มีอาการทางคลินิกเหมือนกับ โรคฝีดาษ 
(smallpox) 

❖ MPX เป็นโรคประจ าถ่ินจากสัตว์สู่คน (endemic zoonotic disease) ในเขตร้อน
ช้ืนของ Central and West Africa และถูกจัดให้เป็นโรคในคนเมื่อปี 1970

❖ ในประเทศไนจีเรีย พบว่า มีการระบาดของ Monkeypox ในปี 2017 ในประชากร
มนุษย์ประมาณ 70 คน หลงัจากท่ีไม่เคยพบการติดเช้ือในประเทศมาหลายสบิปี

o เป็นผลจากภมูคิุม้กนัในประชากรท่ีฉดีวัคซนี หรือ ปลูกฝี ป้องกนัไข้ทรพษิ
ในช่วงหลายสบิปกีอ่น

กสวป.พบ.

ประวัติการระบาดของโรคฝีดาษวานรในอดีต

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



❖ ในปี 2003 มีการระบาดของ MPX นอกทวีปแอฟริกาครั้งแรกคือ 

o การระบาดที่เช่ือมโยงกับการน าเข้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสู่ USA

o ตั้งแต่ 2018 มีนักท่องเที่ยว 12 รายติดเช้ือ MPXV นอกทวีปแอฟริกา 
จนกระทั่งท้ายปี 2021 

❖ ในปี 2022 เป็นครัง้แรกท่ีมกีารระบาดเปน็กลุม่กอ้นหลายเหตุการณ์ในทวีปยุโรป 
และทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่พืน้ท่ีท่ีมโีรคนีเ้ปน็โรคประจ าถ่ิน (in non-endemic countries) 
และไม่มคีวามเช่ือมโยงทางระบาดวิทยา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเดินทางหรือการ
น าเข้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

กสวป.พบ.

ประวัติการระบาดของโรคฝีดาษวานรในอดีต

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



กสวป.พบ.

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรของโลก 25 ก.ค. 65

การตดิเชือ้ภายในประเทศไทย มีรายงาน 2 ราย คือ

❖ 18 ก.ค. 65 มีรายงานการติดเชื้อใน นทท. ต่างชาติ 1 ราย (ชาวไนจีเรีย 
จว.ภูเก็ต) [นับเปน็รายแรกของประเทศไทย]

❖ มีรายงานการติดเช้ือเป็นชาวต่างชาติ 1 ราย (เปล่ียนเครื่องบิน)

16,836

74 ประเทศ+988 ราย

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/world-map.html

ประเทศท่ีมีประวัตแิพรร่ะบาดของโรคแตเ่ดิม

ประเทศท่ีเพิ่งมีรายงานการแพร่ระบาดของโรค



กสวป.พบ.

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรของโลก 25 ก.ค. 65
แสดงจ านวนผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 7 
พ.ค. 65 จ าแนกรายประเทศ 

ส าหรับเส้นแสดงประวัติการเดินทาง
ระหว่างประเทศ 

ส่วนสีเส้นแสดงวันเวลาในการ
เดินทาง

o จากผู้ป่วยยืนยันจ านวน 
12,917 ราย

o มีเพียง 177 ราย ที่รายงาน
ประวัติการเดินทาง 

o อีก 96 รายไม่ทราบประวัติการ
เดินทาง

https://www.monkeypox.global.health/



มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน
จ านวน

กสวป.พบ.

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรของโลก 25 ก.ค. 65

แท่งสีฟ้า แสดงจ านวนผู้ป่วย
ยืนยันสะสม  

จุดสีแดง แสดงจ านวนประเทศ
ที่รายงานผู้ป่วยยืนยัน

https://www.monkeypox.global.health/

16,836
ราย



กสวป.พบ.

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรของโลก 22 ก.ค. 65

o ค่าเฉล่ียจ านวนวันตั้งแต่สงสัย
จนกระทั่งมีการยืนยันการติดเชื้อโรค
ฝีดาษวานรคือ 3.47 วัน (median 2 
วัน) (n = 784 รายท่ีระบุวันท่ีเข้าข่าย
สงสัยและวันที่ยืนยันการติดเชื้อ 

o อย่างไรก็ตาม หลายประเทศไม่มีการ
รายงานผู้ป่วยสงสัย

https://www.monkeypox.global.health/



กสวป.พบ.

สถานการณ์โรคฝีดาษวานรของโลก 2022

o แสดงการกระจายของผู้ป่วยยืนยนั
ตามเพศและอายุ ปี 2022

o ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 21-50 ปี โดยมี
อายุเฉลี่ย 41 ปี และเป็นเพศชาย

https://www.monkeypox.global.health/



➢ ปัจจัยทางเพศ (n= 9,149 ราย) ส่วนใหญ่เป็น 
เพศชาย (99.5%) 

❖ เป็นกลุ่มชายรักชาย MSM  (28.4%)

❖ ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย (38.0%) 

➢ อายสุ่วนใหญ่เป็นกลุม่อาย ุ31-40 ปี (42.0%)

➢ ต้องรักษาใน รพ. (n=256 ราย) 8.1% ไม่มี
รายงานการเสยีชวีติ

➢ สายพันธุ์ (n=150 ราย) ท้ังหมดเป็นสายพันธุ์ 
West African Clade 

กสวป.พบ.

สถานการณ์การระบาดของโรคฝีดาษวานรในยุโรป

➢ จากรายงานที่มีข้อมูลอาการ (5,003 ราย) 

❖ มีผืน่ (94.5%) และ อาการอื่นๆ (65.0%) ได้แก่ ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน 
ท้องเดิน เจ็บคอ

❖ ต าแหนง่ของผืน่ ได้แก่ ผิวหนังบริเวณอื่นๆ (46.0%) อวัยวะเพศ (59.5%) และรอบทวารหนัก (39.2%)
https://monkeypoxreport.ecdc.europa.eu/



กสวป.พบ.

การระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศสเปน

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/28/9/22-1051_article

▪ สเปนมีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานรต้ังแต่ 
17 พ.ค. 65 จนถึง 4 ก.ค. 65 มีรายงานพบผู้ป่วยใน 
19 เขตปกครองตนเอง มีจ านวน 1,256 รายใน 16 
เขตปกครองตนเอง

o 61.1% (n = 768) ถูกรายงานในเมือง Madrid

o เพศชาย 1,242 ราย และ เพศหญิง 14 ราย

o มัธยฐานอายุ = 37 ปี

o ทราบวันที่เริ่มป่วย จ านวน 1,182 (89.5%) ราย

▪ ค่าเฉลีย่ระยะฟกัตวัของโรค = 7 ‒ 9.6 วัน

การระบาดค่อยๆ เพิ่มขึ้นใน
เดือน พ.ค. – มิ.ย. 65 และ
ค่อยๆ ลดลงตั้งแต่
กลางเดือน มิ.ย. ทั้งนี้อาจจะ
เกิดจากการายงานล่าช้า



ส่วนใหญ่ผู้ป่วยยืนยันเป็น

1. เพศชายวัยเจรญิพนัธุ ์

2. มีประวัติเปน็ชายมเีพศสมัพนัธก์บัเพศชาย

3. มีประวัติเดนิทางกลบัจากต่างประเทศ หรือ บางรายมปีระวัติสมัผัสใกลช้ดิ
กับผู้ปว่ยยนืยนั

4. ผู้ติดเช้ือจะมีอาการทางผิวหนงั และมไีข้ ซึ่งถือว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรง 

5. ยังไม่พบรายงานผู้เสยีชวิีตในกลุ่มประเทศนอกทวีปแอฟริกา 

6. การพบการเสียชีวิตในกลุ่มประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกา

กสวป.พบ.

สรปุการระบาดของโรคฝีดาษวานรในปัจจบุัน



➢ Monkeypox virus (MPXV) เป็นไวรสัชนดิ 
DNA มีเปลอืกหุ้ม (enveloped)ตระกูล
เดียวกับไวรัส smallpox (กลุ่ม
orthopoxvirus) ท่ีก่อให้เกิดโรคไข้ทรพิษ

➢ สัตวต์วักลาง = สัตวฟ์นัแทะ
❖ หนู กระต่าย และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ขนาดเล็ก
➢ ลิง (accidental host)
➢ พบการระบาดในลิงท่ีเลี้ยงไว้ในศูนย์วิจัย 

เมื่อปี 1958 แต่ในธรรมชาติเอง ได้แยกไวรัส 
(viral isolation) มาได้จากสัตว์ในธรรมชาติ
❖ rope squirrel ป่วย 1 ครั้ง และ
❖ ซากลิง mangabey  1 ครั้ง 

กสวป.พบ.

เช้ือก่อโรคฝีดาษวานร และแหล่งรังโรค



➢ MPXV แบ่งออกเป็น 2 clade คือ
❖ WA (West Africa) clade 
❖ CB (Congo Basin หรือ Central Africa) 

clade
❖ CB จะก่อโรครนุแรง มีอัตราตาย และ

อัตราการแพรโ่รคจากคนสูค่นสงูกวา่ 
WA

➢ สายพันธุท์ีเ่ปน็ปญัหาอยู่ตอนนีค้อื WA ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ก่อโรคไม่รุนแรง อัตราการ
เสียชีวิตต ่ากว่า CB มาก

➢ ฝีดาษคน (Variola virus) แตกต่างจาก 
ฝีดาษลงิมาก ดังนั้นฝีดาษลิงจะกลายพันธุ์
ไปเหมือนฝีดาษคน จึงเป็นไปไม่ได้ตาม
เส้นทางวิวัฒนาการของไวรัส

➢ Vaccinia virus มีความใกล้เคียงทาง
วิวัฒนาการกับฝีดาษลิงมากกว่าฝีดาษคน
จึงเหมาะทีจ่ะน ามาท าวคัซนี

กสวป.พบ.



❖ มีความคงทนต่อความร้อน แห้ง และภาวะกรด-เบสสูงกว่าไวรัสที่มี
เปลือกหุ้ม (enveloped viruses) ตัวอื่น ดังนั้นจะสามารถอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมได้นาน 

❖ สะเก็ดตุ่ม วัตถุสิ่งของเสื้อผ้า เครื่องนอนที่ปนเปื้อนกับผู้ป่วยอาจจะ
ท าให้เกิดติดเช้ือได้เป็นเดือนถึงปี  

❖ อย่างไรก็ตาม สามารถถูกท าลายได้ง่ายด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อ

กสวป.พบ.

คณุสมบติัของไวรัส MPXV

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



➢ มีการเปลีย่นแปลง 40 ต าแหนง่คือ จากเดิม GA เปลี่ยนเป็น AA และ จากเดิม TC 
เปลี่ยนเป็น TT เป็นแบบจ าเพาะเจาะจง

➢ สาเหตุหลักมาจาก การเปลีย่นตัวเองของไวรสัหนกีลไกของโฮสต์ ซึ่งปกติโฮสต์
จะมีเอนไซม์ APOBEC ที่ท าหน้าที่ไปจับล าดับเบสของไวรัสแล้วคอยเปลี่ยนเบส
ดังกล่าว ท าให้เกิดมิวเตชั่นในสารพันธุกรรมของไวรัส 

➢ ตัวไวรัสเองก็จะต้องมีวิธีในการอยู่ร่วมกับโฮสต์ได้ 

❖ เป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของเอนไซม์ APOBEC ของโฮสต์จะจับไปเป็นตัวอื่น
เพือ่หนกีารตรวจจบัของเอนไซมด์งักลา่ว ซึ่งเป็นกลไกการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองท าให้เกิดวิวัฒนาการของไวรัสน้ันๆ ให้ด ารงอยู่กับโฮสต์ได้ ปกติการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใช้เวลานานพอสมควร

กสวป.พบ.

ผลการถอดรหัสไวรัส MPXV-2022



➢ ประเด็นที่น่าสนใจคือ GA และ TC เป็นต าแหน่งที่ APOBEC ของคนใช้ใน
การตรวจจับ เพื่อท าการจัดการไวรัสตัวน้ัน อาจเป็นกลไกท่ีไวรสัพยายาม
หนีการจับของเอนไซมข์องคนเพ่ือความอยูร่อดในโฮสต์ใหม ่

➢ นักวิจัยหลายท่านตั้งสมมติฐานว่า 
❖ อาจเป็นไปได้ว่า MPXV-2022 วนเวียนอยูใ่นประชากรมนษุยม์าเปน็เวลานาน

พอสมควรทีเดยีว 

❖ ไวรัสอาจมีปรับเปลีย่นโฮสต์จากสตัว์ตัวกลางเปน็คน ซึ่งท าให้การแพร่กระจาย
เกิดจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้น 

❖ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลการแยกไวรัสออกมาเปรียบเทียบคุณสมบัติการเพิ่ม
จ านวนในเซลล์คนเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุเก่า ว่าต่างกันมากน้อยอย่างไร

กสวป.พบ.

ผลการถอดรหัสไวรัส MPXV-2022



กสวป.พบ.

ช่องทางการติดต่อของโรคฝีดาษวานร

➢ การสัมผัสโดยตรง (Direct contact) โดยเฉพาะ skin-to-skin contact
➢ การสัมผัสละอองน ้าลาย/น ้ามูก (Droplet transmission)
➢ การสัมผัสทางอ้อมผ่านวัตถุสิ่งของ (Indirect contact)



➢ รายงานผลจากการตรวจหาเชื้อในตัวอย่างที่เก็บจากผู้ป่วย
ฝีดาษลิงที่เคยพบในอังกฤษ (ตั้งแต่ปี 2018-2021) 

➢ ไวรัสสามารถพบได้ในหลายตัวอย่าง มากน้อยแตกต่างกันไปใน
ผู้ป่วยแต่ละคน สามารถปลดปลอ่ยออกมาจากผูป้ว่ยไดห้ลาย
ช่องทาง 
❖ ปริมาณไวรัสที่พบได้มากที่สุดคือ ของเหลวจากตุม่หนอง 

หรือ แผลบนผิวหนงั การสัมผัสโดยตรงกับแผลหรือตุ่ม
หนองมีความเสี่ยงสูงสุด

❖ ข้อมูลท่ีน่าสนใจคือ ผู้ป่วยแทบทุกคนสามารถตรวจไวรัสพบ
ในตวัอย่างท่ีเกบ็มาจากทางเดินหายใจสว่นบน (น ้ามูก 
น ้าลาย) โดยปริมาณไวรัสมมีากกวา่ท่ีตรวจพบในกระแส
เลือด 

❖ ผู้ป่วยบางรายสามารถตรวจเชื้อไวรัสพบได้ในตวัอย่าง
ปัสสาวะด้วยเช่นกัน

กสวป.พบ.

ช่องทางการติดต่อของโรคฝีดาษวานร

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



กสวป.พบ.

ขอ้สงัเกตขุอง โรคฝีดาษวานรในอดตีและปจัจบุนั

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



กสวป.พบ.

อาการและอาการแสดงของโรคฝีดาษวานร
อา
กา
รน
 า วันท่ี 0-5 จะมีไข ้ปวด

ศีรษะ ต่อมน ้าเหลืองโต 
ปวดหลัง ปวด
กล้ามเนื้อและหมดแรง 
ผู้ป่วยสามารถแพร่
เชื้อไดต้ั้งแต่มไีข้ 

ช่ว
งอ
อก

ผื่
น ภายใน 1-3 วันหลงัมไีข้ 

จะมีลักษณะการ
กระจายเริ่มจากบริเวณ
หน้า และกระจายไปส่วน
ต่างๆของร่างกาย

ระยะออกผ่ืนมกัจะเปน็
ช่วงท่ีสามารถแพรเ่ช้ือ
ได้มาก

ลัก
ษณ

ะผื่
น ผื่นนูนแดง

(Maculopapular) 

ตุ่มน ้าใส 
(Vesicles) ตุ่มหนอง
(Pustules) 

สะเก็ต(Crust) ขึ้นจน
แห้งและรว่งหลดุไป จะ
ไม่มีการแพรเ่ช้ือ

❖ 95% ของผู้ป่วยจะมีผ่ืนท่ีหน้า
❖ 75% มีผ่ืนที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า 
❖ ผ่ืนได้ที่บริเวณอื่นของร่างกาย เช่น                        

ช่องปาก (70%) และอวัยวะเพศ (30%) 

➢ ระยะฟักตัวของโรค เฉลี่ย 6-13 วัน (5-21 วัน)

➢ โรคน้ีจะแสดงอาการป่วยไม่รุนแรง ถึงรุนแรงปานกลาง แบ่งเป็น 2 ช่วง 



กสวป.พบ.

ลักษณะผืน่/ตุ่มหนองของโรคฝีดาษวานร



➢ ผู้ป่วยฝีดาษลิงในการระบาดปัจจุบันอาจมีการแสดงออกของ
อาการแตกต่างไปจากผู้ป่วยฝีดาษลิงท่ีเคยพบก่อนหน้าน้ี 

➢ ปกติอาการฝีดาษลิงมักจะเริ่มต้นด้วยอาการไข้ หนาวสั่น ต่อม
น ้าเหลืองโต ก่อนท่ีจะมีอาการผื่น และ ตุ่มหนองขึ้นท่ีผิวหนังจะ
พบท่ีศีรษะหรือใบหน้า ก่อนลามลงมาท่ี แขน ขา ฝ่ามือ ฝ่าเท้า

➢ ในกรณีท่ีพบในผู้ป่วยบางรายในการติดเช้ือตอนน้ี ไม่มีอาการ
อะไรน ามากอ่นท่ีจะมอีาการขึน้ท่ีผิวหนงั คือ ถ้าไม่มีผื่นหรือตุ่ม
ขึ้นก็ไม่รู้ต้วว่าตัวเองติดฝีดาษลิงมา

➢ พบตุม่หนองท่ีบรเิวณใตร้ม่ผ้า ก่อนจะลามออกมาให้เห็นท่ี
บริเวณส่วนนอกของร่างกาย ซึ่งอาจจะท าให้สังเกตเห็นได้ยาก
กว่ากรณีปกติ

กสวป.พบ.

ข้อสังเกตขุอง โรคฝีดาษวานรในอดีตและปัจจบุัน

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



➢ องค์กรอนามยัโลก (WHO) กล่าวว่าขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันใน
ประเทศที่ไม่เคยพบเชื้อไวรัสชนิดนี้ โดยระบุว่า ความเสีย่งโลกอยูท่ี่
ระดับปานกลาง  

❖ ยกเว้น ทวีปยโุรป มีระดับความเสีย่งสงู

กสวป.พบ.

ประเด็นท่ีน่าสนใจโรคฝีดาษวานร



➢ องค์กรอนามยัโลก (WHO) 23 ก.ค.65 ประกาศให้โรคฝีดาษวานรเป็น 
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ หลังทีม ผชช. ได้พิจารณา 
2 ครั้ง โดยมีขอ้พิจารณา 3 ข้อดังนี้

1. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา

2. เป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อรัฐอื่น ๆ เนื่องจากการแพร่กระจายของ
โรคระหว่างประเทศ

3. อาจต้องใช้ การตอบสนองระหว่างประเทศที่ประสานกัน

กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานร เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ



➢ การตดิเช้ือครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกท่ีพบการแพรเ่ช้ือนอกจากทางประเทศทางแอฟรกิากลางและ
แอฟรกิาตะวนัตก ผู้ติดเช้ือรายใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ เช่นเดียวกับใน 
Mexico Argentina Morocco และ United Arab Emirates

❖ บางประเทศรายงานว่า ผู้ป่วยรายใหมท่ี่พบไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัเคสท่ีได้รบัการยนืยัน
ก่อนหน้า ซึ่งหมายความวา่อาจไม่ทราบสาเหตขุองการแพรเ่ช้ือได้ แต่อย่างไรก็ดียังไม่มี
รายงานการเสียชีวิตจากโรคระบาดในปัจจุบัน 

❖ หน่วยงานท่ัวโลกกล่าวว่าไม่ใช่ท้ังหมดท่ีมีรายงานติดจากกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
อีกท้ังยังไม่มีหลกัฐานยนืยนัว่าโรคนีต้ดิผ่านทางเพศสมัพนัธ ์

❖ ไวรัสส่วนใหญ่จะหายไปในไม่ก่ีสัปดาห์ อาการได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ บวม ปวดหลัง ปวด
กล้ามเนื้อ และผื่นตามระยะที่แตกต่าง

❖ อย่างไรก็ตามโรคนี้อาจมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตซึ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศแอฟริกา
ตะวันตก

กสวป.พบ.

ประเด็นท่ีน่าสนใจโรคฝีดาษวานร



➢ อังกฤษ ความเสี่ยงในประชาชนทั่วไปยังคงต ่าและอาการที่เกิดมักจะหายเองภายในไม่กี่
สัปดาห์ แต่ไวรัสอาจรุนแรงกว่าในกรณีกลุ่มพิเศษ มีการระบาดในกลุ่มชายมเีพศสัมพนัธ์
กับชายและกลุม่บคุคลท่ีสามารถมคีวามรกักบัเพศชาย (bisexual men) และโรคฝีดาษ
วานรไม่แพร่กระจายง่ายระหว่างคนสู่คน แต่สามารถตดิตอ่ทางสัมผสัใกล้ชดิทางผวิหนงั 
เสื้อผา้ ผ้าปท่ีูนอน และผา้ขนหนู

➢ แคนาดา จะมกีารฉดีวัคซนีฝดีาษลิงเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้กก่ลุ่มคนท่ีมคีวามเส่ียงสูงโดย
รายงานระบุว่าจะมีการเปิดคลินิกหลายแห่งในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อเตรียมพร้อม
ฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติด
เชื้อไวรัส

➢ สิงคโปร์ กระทรวงสาธารณสุขได้แถลง พบผูป้ว่ยยนืยนัตดิเชือ้ภายในประเทศเพิม่เตมิอีก 
2 ราย ซึ่งไม่มีประวตัเิชือ่มโยงกบัผูป้ว่ยยนืยนักอ่นหนา้ ในขณะนี้ สิงคโปร์มีผู้ป่วยรวม 6 
ราย โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศจ านวน 3 ราย

กสวป.พบ.

ประเด็นท่ีน่าสนใจโรคฝีดาษวานร (2)



➢ สหรฐัอเมรกิา โดยตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม มีรายงานยืนยันผู้ป่วยโรคฝีดาษนอก
แอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส แตห่ากมกีาร
แพรร่ะบาดไปสูภ่มูภิาคใหมอ่าจท าใหบ้างพืน้ท่ีกลายเปน็พืน้ท่ีระบาดของโรคนั่นหมายความ
ว่า จะมีผู้ปว่ยจ านวนมากภายในเวลาอนัส้ัน ทั้งนีวั้คซีนอาจเปน็กญุแจส าคญัท่ีสามารถ
ป้องกนัโรคได้

➢ สหภาพยโุรป สหภาพยุโรป (EU) สั่งซื้อวคัซนีปอ้งกนัโรคฝดีาษวานร เกือบ 110,000 โด๊ส 
โดยลงนามข้อตกลงกับบาวาเรียน นอร์ดิก (Bavarian Nordic) บริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติ
เดนมาร์ก เพื่อจัดซื้อวัคซีนควบคุมการระบาดของโรคฝีดาษวานร มีแผนการบริจาควัคซีน
ดังกล่าวให้แก่ 27 ประเทศสมาชิกEU นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ โดยมีก าหนดส่งมอบวคัซีน
ครั้งแรก ช่วงปลายเดือนมถินุายน 2565

➢ สเปน ในวันที่ 9 มิ.ย. 65 คณะกรรมการสาธารณสุขของสเปน อนุมตักิารใชวั้คซนีโรคฝดีาษ
วานร แต่เนื่องด้วยยังมีปริมาณจ ากัดจึงจัดล าดับการใชว้คัซนีโรคฝดีาษวานร หลังการ
สัมผัสส าหรบักลุม่ท่ีมโีอกาสเกดิความรนุแรงตอ่โรคหรอืกลุม่ท่ีมกีารสมัผสัผูป้ว่ย กสวป.พบ.

ประเด็นท่ีน่าสนใจโรคฝีดาษวานร (3)



➢ สหรฐัอเมรกิา องค์การอนามัยโลก เร่งตรวจสอบรายงาน ตรวจพบดเีอน็เอของ
ไวรัสฝีดาษวานรในน ้าอสุจิของผู้ป่วยหลายราย โดยพบทั้งในอิตาลีและเยอรมนี 
ในจ านวนนี้รวมไปถึงตัวอย่างจากคนไข้รายหนึ่งที ่พบไวรัสในน ้าอสุจิ ซึ ่ง
สามารถติดเชื้อสู่มนุษย์อีกคนผ่านเพศสัมพันธ์และสามารถแบ่งตัวต่อได้ด้วย 
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าฝีดาษวานรแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์

➢ อินเดีย พบผู้ป่วยฝีดาษวานรรายแรกของประเทศเมื่อวันที่ 14 ก.ค. เป็นผู้ป่วย
ชาย พบที ่เมือง Kerala มีประวัติเดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตตต์

กสวป.พบ.

ประเด็นท่ีน่าสนใจโรคฝีดาษวานร (4)



➢ ประเทศไทย มีโอกาสพบผู้ติดเชื้อได้ ทั้งในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และคน
ไทย ในทุกเพศ

➢ ข้อเสนอแนะ

1. ยกระดบัการเฝ้าระวังท่ีโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน โดยเฉพาะคลินิกท่ี
เกีย่วข้องกบัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เพื่อการส่งตรวจตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคฝีดาษวานรอย่างรวดเร็ว

2. ด าเนินการเฝ้าระวังในสถานท่ีเสีย่ง ทั้งในกลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ

3. เน้นย า้การใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัตนเองใหเ้หมาะสมและการล้างมอืหลงัสมัผัส
ผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์

กสวป.พบ.

ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ในประเทศไทย



4. เพิ่มการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสมัพนัธ์ใหแ้กก่ลุม่เสีย่ง โดยเฉพาะบุคลากร
ทางการแพทย ์พนักงานบรกิารทุกประเภทท่ีใกลช้ดินกัท่องเท่ียว แม่บ้านท าความ
สะอาดท่ีสมัผัสสิง่ของเครือ่งใช้

5. เพิ่มความเข้มข้นของการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการติดเช้ือโรคฝีดาษวานรโดยการ 

1) หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด หรือคนพลุกพล่าน 

2) การหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

3) รีบเข้าพบแพทย์เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อ

กสวป.พบ.

ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ในประเทศไทย (2)



7. การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานรในสถานประกอบการสวนสัตว์ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ เช่น ซาฟารีเวิลด์ ที่มีการจัดแสดงสัตว์ป่ากลุ่มลิงและกลุ่มสัตว์ฟัน
แทะที่น าเข้าจากต่างประเทศว่า

8. แนะน าใหน้กัท่องเท่ียวไทย ท่ีจะเดนิทางไปยงัประเทศท่ีมกีารระบาดของโรค

❖ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย (ในรายท่ีมีผื่นผิวหนังหรือท่ีอวัยวะเพศ) 

❖ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าท่ีมีชีวิตหรือซากศพ 

❖ หลีกเลี่ยงการบริโภคเน้ือท่ีได้จากการล่า (bushmeat)หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าแอฟริกา 
และ

❖ หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุท่ีปนเปื้อนกับผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า เครื่องนอนโดยเฉพาะใน
สถานพยาบาล

กสวป.พบ.

ข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ในประเทศไทย (3)



➢ การสวมหน้ากากอนามัย ลดโอกาสการสัมผัส
ละอองน ้าลาย น ้ามูกของผู้ป่วย หรือ สัตว์ที่ติดเชื้อ

➢ ล้างมือบ่อยๆ เมื่อต้องสัมผัสสารคัดหลั่งจากสัตว์
ด้วยน ้าสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

➢ หลีกเลี่ยงการสัมผัสตุ่มหนอง หรือผู้ติดเชื้อ
โดยตรง เช่น งดการมีเพศสัมพันธุ์

➢ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งของร่างกาย

➢ รับประทานเนื้อสัตว์ปรุงสุกสะอาด

➢ สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วย การฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคไขท้รพิษ ซ่ึงสามารถปอ้งกนัโรคฝดีาษ
ลิงได้ 85%

กสวป.พบ.

การป้องกันของโรคฝีดาษวานร



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานรแนวทางการเฝ้าระวังโรคโรคฝีดาษวานร (ประเทศไทย)



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานรแนวทางการเฝ้าระวังโรคโรคฝีดาษวานร (ประเทศไทย)



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานร => โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวังล าดับท่ี 56



กสวป.พบ.

การเก็บส่ิงส่งตรวจในผูท่ี้สงสัยว่า จะป่วยด้วยโรคฝีดาษวานร



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานร



กสวป.พบ.

โรคฝีดาษวานร



➢ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) เป็นโรคประจ าถ่ิน (Endemic)ในทวีปแอฟริกา แต่เป็น
โรคท่ีตอ้งเฝา้ระวงัในประเทศไทย

➢ ในแอฟริกา คนไข้ท่ีเปน็ผูช้ายมากกวา่ผูห้ญิงทุกอาย ุเพราะผู้ชายต้องออกไปล่าสัตว์ 
ช าแหละสัตว์หรือเล่นกับสัตว์มากกว่าผู้หญิง ท าให้มีโอกาสได้รับเชื้อมากกว่า 

➢ การระบาดคนไปสู่คน ส่วนใหญ่เป็นการสัมผสัภายในครวัเรอืน (household transmission) 
การมีเพศสัมพันธุ์ จึงเป็นช่องทางการติดเชื้อได้ (เช่นใน MSM)

➢ การสัมผสัโดยตรงอยา่งใกล้ชดิแนบเนือ้ (Intimate skin-to-skin contact) เป็นช่องทางแพร่
โรคหลัก ไม่ใช่การแพร่ทางอากาศ 

➢ ยังไม่มีการยนืยนัวา่ สามารถตดิจากคนไปสู่สัตว ์(Human-to-animal transmission) ได้ 

➢ Central African strain (Zaire อยู่กลางกลางทวีปแอฟริกา) ติดง่ายและรนุแรงกวา่ 
Western African strain (ก าลังระบาดอยู่ตอนน้ี)

กสวป.พบ.

ข้อพจิารณาอ่ืนๆ ของโรคฝีดาษวานร



➢ การระบาดในชุมชนท่ัวไปมนัเกดิขึ้นค่อนข้างยาก และตัวโรคหายเองได ้การ
ระบาดน่าจะจ ากัดวงในเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสใกล้ชิดจริงๆ

➢ การระบาดท่ีเกดิขึน้ในยโุรปและอเมรกิา เกิดจากการจัดกิจกรรมรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ของกลุ่มชายรักชาย (MSM) ทั่วโลกที่หมู่เกาะ canary 
ระหว่างวันที่ 5 -15 พ.ค. 65 เป็นแสนคน ซึ่ง MSM ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสัมผัส
ใกล้ชิดแบบแนบเนื้อ ที่พร้อมจะแพร่เชื้อและรับเชื้อไปฉลองรวมกัน

➢ เนื่องจากระยะฟกัตัวของโรคมนัยาวไดถึ้ง 21 วัน ดังนัน้ จึงพบการรายงาน
หลายแหง่ในเวลาท่ีต่างกนั (MSM บางส่วนที่กลับประเทศ และก็ไปแสดง
พฤติกรรมร่วมรัก ที่ Madrid เลยท าให้ดูเหมือนว่ามันแพร่ไปเรื่อยๆ)

กสวป.พบ.

ข้อพจิารณาอ่ืนๆ ของโรคฝีดาษวานร



➢ การระบาดในยุโรปและอมเริกา มีรายงานการติดเช้ือในบคุลากรทางการแพทย ์
เกิดจากการติดเชื้อจากคนไข้ เนื่องจากเขา้ไปในระยะ 1 เมตรและไม่ไดใ้ส่หนา้กาก
อนามยั ไม่ไดส้วมถุงมอื และมสีมัผัสแนบเนือ้

➢ ยังไม่เคยมีข้อมูลการแยกเช้ือไวรัสได้จากน ้าอสุจิหรือสารคัดหลั่งทางช่อง
คลอด หรือการทดลองในสัตว์เลย จึงยังสรปุไม่ไดว่้าเปน็โรคติดต่อทางเพศ
สัมพนัธุห์รอืไม่

กสวป.พบ.

ข้อพจิารณาอ่ืนๆ ของโรคฝีดาษวานร



➢ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 41 ปี ที่ได้รับการปลูกฝีไข้ทรพิษ (smallpox vaccination) 
อาจมีภูมิคุ้มกันต่อโรคฝีดาษวานร แต่ยังไม่ทราบประสิทธิภาพที่แน่ชัด

➢ ยกระดับการเฝ้าระวังเป็นระดับกระทรวง ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคฝีดาษวานร (จัดตั้ง EOC Monkeypox) 
เพื่อตอบสนองการป้องกันควบคุมโรคฝีดาษวานร 

➢ รายงานพบผู้ป่วยยืนยันรายแรกในประเทศไทย การติดตามค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง
สูง และการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

➢ แจ้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

กสวป.พบ.

การประเมินความเส่ียงในประเทศไทย: กรณีโรคฝีดาษวานร



➢ วัคซีนส าหรับ Monkeypox สามารถฉดีวัคซนีหลงัสมัผัสเชือ้ (post exposure 

vaccination) ได้นานถึง 4 วัน 

➢ แอนติบอดจีากวัคซนีขึ้นทันกอ่นท่ีไวรสัจะเริม่แบง่ตัว (เพราะระยะฟักตัวนาน ~21 

วัน) เป็นจ านวนมาก 

➢ แต่ถ้าให้วัคซีนหลังจากสัมผัสเชื้อไป 4-14 วัน ภูมิอาจจะขึ้นไม่เต็มที่ ซึ่งมีโอกาสที่

จะป่วย แต่เชื่อว่าอาการของโรคจะน้อยลง 

➢ การป้องกันด้วยวัคซีนที่ดีที่สุดคือ เสีย่งสมัผัสโรค ฉีดวัคซนีทันที

กสวป.พบ.

วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร

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



➢ เป็นวัคซีน smallpox เชื้อเปน็ออ่นฤทธิ ์(live attenuated vaccine) ที่สหรัฐผลิต
อยู่ 2 ชนิด 
o Jynneos (Imvamune หรือ Imvanex) ของบริษัท Bavarian Nordic

o ACAM2000 ของบริษัท Acambis

➢ ประเทศไทยจดัซือ้ JYNNEOS จ านวน 1,000 โดส (ส าหรับ 500 ราย) โดยฉีด 2 โดส
ต่อราย ห่างกนั 2-4 สัปดาห์
o คาดการณ์วัคซีนถึงประเทศไทยต้นเดือนสิงหาคม และ

o น าข้อมูลเข้าคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อก าหนดแนวทางการฉีดและ
กลุ่มเป้าหมาย

➢ วัคซีนท่ีมอียูใ่นประเทศ เป็นแบบผง จ านวน 500,000 โดส ยังมขีอ้จ ากดัในการใช้

กสวป.พบ.

การใช้วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร







การรายงานพบ “ ฝีดาษวานร ” รายแรกในประเทศไทย

* กระทรวงสาธารณสขุไดป้ระกาศใหโ้รคฝดีาษวานรอยูใ่นกลุม่โรคตดิตอ่เฝา้ระวงั ตามทีไ่ดเ้ผยแพรใ่นราชกจิจานเุบกษา 
เรื่อง ชื่อและอาการส าคญัของโรคตดิตอ่ทีต่อ้งเฝา้ระวงั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2565 เมื่อวนัที ่8 กรกฎาคม 2565

➢ พบว่า ผู้ป่วยรายนี้เป็นเพศชาย สัญชาติไนจีเรีย อายุ 
27 ปี มีประวัติเดินทางมาจากประเทศไนจีเรีย ให้
ข้อมูลการป่วยว่าเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนมีไข้ ไอ เจ็บคอ 
น ้ามูก มีผื่นแดง ตุ่มนูนแดง ตุ่มหนอง เริ่มจากอวัยวะ
เพศลามไปใบหน้า ล าตัว แขน เก็บตัวอย่างส่ง
ตรวจหาเชื้อก่อโรค 

➢ เบื้องต้นผลการตรวจ PCR พบเชื้อ Monkeypox 
virus โดยห้องปฏิบัติการที่คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (TRC-EIDCC) และต่อมา
ยืนยันโดยห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



กสวป.พบ.

ข้อมลูผูป่้วยยืนยันโรคฝีดาษวานร รายแรกของประเทศไทย
หมายเหต:ุ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะสัมผัสโรคขณะที่
อยู่ในประเทศไทย เพราะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติด
โรค ซึ่งอาจติดโรคจาก unsafe sex กับ นทท.หญิง (ที่
อาจจะน าเช้ือเข้ามาจาก ตปท. ) หลายครั้ง ใน จว.
ภูเก็ต หรือมีโรค circulating ในประเทศไทยแต่เดิม



กสวป.พบ.

สายพนัธุ์ Monkeypox ของผูป่้วยรายแรกของประเทศไทย

West African clade A.2 



กสวป.พบ.

การติดตามผูป่้วยยืนยันโรคฝีดาษวานร



กสวป.พบ.

การค้นหาผูป่้วยเพิม่เติมเชิงรกุ
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กสวป.พบ.

ทีมวิชาการ แผนกควบคุมโรคติดต่อ กสวป.พบ.


