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 ในป 2565 นอกเหนือจากการระบาดตอเนื่องของโรคโควิด-19 แลว ยังมีโรคติดเชื้อไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่มี

การระบาดในชวงนี้เชนกันคือโรคฝดาษวานรหรือฝดาษลิง (Monkeypox) ในบทความนี้เราจะมาทําความรูจักกับ

โรคฝดาษวานรเพ่ือเปนขอมูลในการระวังและปองกันตนเองตอไป 

 โรคฝดาษวานรหรือฝดาษลิง (Monkeypox) มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสฝดาษวานร (Monkeypox 

virus) ไวรัสชนิดนี้อยูใน Family Poxviridae และ Genus Orthopoxvirus ซึ่งมีความใกลเคียงกับไวรัสที่ทําให

เกิดโรคฝดาษหรือไขทรพิษ (smallpox) ในคนแตโรคฝดาษวานรจะมีอาการรุนแรงนอย 

 การระบาดของโรคฝดาษวานรพบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและตะวันตกรวมถึงประเทศอ่ืน ๆ 

ไดแก สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ไนจีเรีย อินเดีย อังกฤษและสิงคโปร เปนตน โดยในการระบาดใหญในป 2022 

พบวามีการระบาดในหลายประเทศที่ไมเคยเปนแหลงระบาดในอดีตมากอน ปจจุบัน (ขอมูลวันที่ 12 สิงหาคม 

2565 จากเว็บไซต 2022 Monkeypox Outbreak Global Map ของ CDC) มีรายงานผูปวยโรคฝดาษลิงมากกวา 

30,000 รายใน 89 ประเทศทั่วโลก  โดยในประเทศไทย (ขอมูลวันท่ี 15 สิงหาคม 2565) มีรายงานยืนยันผูปวยโรค

ฝดาษวานรทั้งสิ้น 5 ราย ซึ่งเปนชาวตางชาติ 2 รายและชาวไทย 3 ราย 

 ปจจุบันโรคฝดาษวานรจัดเปนภาวะฉุกเ ฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health 

Emergency of International Concern หรือ PHEIC) ตามประกาศขององคการอนามัยโลกเมื่อวันที่  23 

กรกฎาคม 2565 นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไดกําหนดโรคฝดาษวานรเปนโรคติดตอเฝาระวัง

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

 สายพันธุของเชื้อไวรัสฝดาษวานรที่มีรายงานการระบาดมี 2 สายพันธุไดแก สายพันธุ Central African 

(Congo Basin) clade และ West African clade โดยสายพันธุ Central African clade จะทําใหเกิดอาการที่

รุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงกวาโดยมีอัตราปวยตายอยูที่รอยละ 10 ในขณะที่ West African clade จะมีอัตรา

ปวยตายอยูที่รอยละ 1  ตอมาองคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดการเรียกชื่อสายพันธุของเชื้อไวรัสฝดาษวานร

ใหม (ขอมูลวันที่ 12 สิงหาคม 2565) โดยเรียกไวรัสสายพันธุ Central African clade เปน Clade I ในขณะที่

เรียกไวรัสสายพันธุ West African clade เปน Clade II นอกจากนี้ไวรัสในกลุม Clade II ยังแบงเปน Clade IIa 

และ Clade IIb ตามลําดับ โดยสายพันธุหลักที่พบการระบาดในป พ.ศ. 2565 หรือ ค.ศ. 2022 อยูในกลุม Clade 

IIb  

 



การติดตอของโรคฝดาษวานร 

 1. การติดตอจากสัตวสูคน ผานการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งรวมถึงแผลและรอยโรคตุมหนองที่

ผิวหนังหรือเยื่อเมือกของสัตวที่ติดเชื้อ การรับประทานเนื้อสัตวที่ปรุงไมสุก โดยสัตวที่เปนแหลงรังโรคหรือกักโรค

คือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็กโดยเฉพาะสัตวในตระกูลลิงและสัตวฟนแทะตาง ๆ เชน หนู กระรอก กระตายเปน

ตน 

 2. การติดตอจากคนสูคน ผานการสัมผัสใกลชิด สัมผัสโดยตรง หรือสัมผัสกับสารคดัหลั่งในระบบทางเดิน

หายใจ น้ําลาย/น้ํามูก ตุมแผลหรือรอยโรคของผูปวย การใชของใชสวนตัวรวมกับผูที่มีเชื้อ อยางไรก็ตามปจจุบัน

การติดตอผานเพศสัมพันธยังไมมีขอมูลที่แนชัดในปจจุบัน ซึ่งโอกาสการแพรเชื้อจากคนสูคนมักมาจากการสัมผัส

ใกลชิดกับคนที่เปนโรค  

 นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธอาจเปนหนึ่งในการถายทอดเชื้อไดรวมถึงการมีคูนอนหลายคนก็ถือเปนอีก

ความเสี่ยงในการติดเชื้อไดเชนกัน อยางไรก็ตามปจจุบันยังไมมีขอมูลท่ีแนชัดวาเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

อาการของโรคฝดาษวานร 

 1. ระยะฟกตัว  5-21 วันนับจากวันที่สัมผัส 

 2. อาการ  

  ผูติดเชื้อจะมีไข ปวดศีรษะ ตอมน้ําเหลืองโต ปวดหลัง ปวดกลามเนื้อ ออนเพลีย โดยอาการท่ีเปน

ลักษณะเดนของโรคฝดาษวานรเมื่อเทียบกับไขออกผื่นชนิดอ่ืนที่ใกลเคียงกันคือตอมน้ําเหลืองโต โดยตุมหรือผื่นที่

ผิวหนังมักเกิดขึ้นภายใน 1-3 วันหลังจากมีไขหรือหลังชวงไขลดลง ในผูปวยบางรายอาจมีผื่นข้ึนนํามากอน ตุมหรือ

ผื่นที่เกิดขึ้นมักพบที่ใบหนาและกระจายไปสวนตาง ๆ ของรางกายเชน แขนและขาโดยเฉพาะอยางย่ิงบริเวณฝามือ

และฝาเทา นอกจากนี้ยังพบบริเวณลําตัว เย่ือบุในชองปาก ศีรษะ เย่ือบุดวงตา อวัยวะเพศและรอบทวารหนัก 

ลักษณะของผื่นจะมีตั้งแต ผื่นที่แบนราบไปกับผิวหนัง ตุมนูนขึ้นจากผิวหนัง ตุมน้ําใส ตุมหนอง จนถึงตุมที่แหงและ

ตกสะเก็ดหลุดออกมา ผูปวยจะถูกแยกกักเปนเวลา 21 วันหรือจนพนระยะแพรเชื้อคือ ทุกรอยโรคไดแกผื่นและตุม

บนรางกายแหง ตกสะเก็ดและสะเก็ดหลุดออกรวมถึงมีผิวหนังปกติขางใต ดังนั้นถามีอาการหรือสงสัยเขากับโรค

ฝดาษวานรควรพบแพทยและแยกตัวทันที 

 โดยมากโรคนี้จะมีอาการไมรุนแรงและมักหายไดเองภายใน 2-4 สัปดาห อยางไรก็ตามอาการรุนแรง

สามารถพบไดในผูปวยเด็กรวมถึงผูที่มีภาวะการทํางานของภูมิคุมกันผิดปกติหรือลดลง อาการแทรกซอนที่พบได

คือ การติดเชื้อไวรัสฝดาษวานรซ้ํา การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ํา หลอดลมและปอดอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ไข

สมองอักเสบ ที่อาจสงผลใหผูปวยเสียชีวิตได รวมทั้งอาจเกิดการติดเชื้อท่ีดวงตาที่ทําใหเสี่ยงตอภาวะตาบอด 

อยางไรก็ตามอัตราการตายของโรคนี้คอนขางต่ําโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 5 

 

 



การวินิจฉัย 

 การวินิจฉัยโรคฝดาษวานรจะอาศัยการซักประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ประวัติการสัมผัสโรครวมถึงอาการ

ของผูปวยรวมกับการตรวจรางกายโดยแพทย  โดยเฉพาะอยางย่ิงลักษณะและตําแหนงของผื่นและตุมรวมถึงการมี

ภาวะตอมน้ําเหลืองโตหรือไม 

 การตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการจะเก็บตัวอยางจากบริเวณตุมแผล ตุมหนอง สะเก็ดแผลจากบริเวณที่

ติดเชื้อเชนผิวหนังหรือในชองปากไปตรวจหาเชื้อไวรัสฝดาษวานรโดยเฉพาะอยางย่ิงการตรวจหาสารพันธุกรรมของ

ไวรัสดวยวิธีทาง            อณูชีววิทยาเชน polymerase chain reaction หรือ PCR นอกจากนี้ยังสามารถ

ตรวจหาภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสฝดาษวานรจากเลือดไดเชนกัน  ในขณะที่การเพาะแยกเชื้อไวรัสมักทําในงานวิจัย

และตองอาศัยหองปฏิบัติการที่มีความจําเพาะ มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง  

การรักษา 

 การรักษาผูปวยฝดาษวานรเปนการรักษาตามอาการของผูปวยเชน ลดไข ลดความไมสบายจากตุมหนอง

รวมถึงปองกันภาวะแทรกซอนและผลกระทบระยะยาวหลังหายจากโรค นอกจากนี้ตองระวังไมใหเกิดการติดเชื้อ

แบคทีเรียซ้ําบริเวณตุมแผล ปจจุบันยาตานไวรัสที่ใชรักษาโรคฝดาษวานรคือ Tecovirimat (TPOXX) โดยมักใหใน

ผูปวยติดเชื้อที่มีอาการรุนแรง  

การปองกัน 

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุมหนองของสัตวท่ีติดเชื้อ 

 2. หมั่นลางมือดวยสบูหรือแอลกอฮอลเจลบอย ๆ  

 3. สวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง  

 4. หลีกเลี่ยงพ้ืนที่แออัดและเลี่ยงการสัมผัสใกลชิดผูปวยเขาขายหรือผูปวยยืนยันโรคฝดาษวานร  

 5. รับประทานเนื้อสัตวที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตวที่ปรุงไมสุก 

 6. ถามีประวัติเสี่ยงสัมผัสใกลชิดกับผูที่ติดเชื้อควรแยกตัวและพบแพทยทันทีถามีอาการเขากันไดกับโรค

ฝดาษวานร 

 ทั้งนี้ในผูที่สัมผัสหรือมีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อจะตองแยกสังเกตอาการหรือกักตัวเปนเวลา 21 วัน 

ปจจุบันมีวัคซีนที่ไดรับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาคือ JYNNEOS นอกจากนี้ยังสามารถใชวัคซีนไขทรพิษในการ

ปองกันโรคฝดาษวานรไดโดย               มีประสิทธิภาพในการปองกันโรครอยละ 85  
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