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กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
กรม / หน่วยงาน กรมควบคุมโรค 
หน่วยงานเจ้าของเร่ือง กรมควบคุมโรค 
ช่องทางการติดต่อ  โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
1) หัวข้อเร่ือง 6 วิธีป้องกันตัวเอง จากฝีดาษวานร     
2) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ 

เร่ือง 6 วิธีป้องกันตัวเอง จากฝีดาษวานร     

           กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนถึงวิธีป้องกันตัวเอง จากโรคฝีดาษวานร 
โดยมี 6 วิธี ดังนี้  
               1. หลีกเล่ียงสถานที่แออัด 
               2. หลีกเล่ียงสัมผัสผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร 
               3. ไม่ใช้ส่ิงของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 
               4. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หลังจากสัมผัสสัตว์เล้ียงหรือส่ิงต่าง ๆ 
               5. หลีกเล่ียงสัมผัสสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรค 
               6. หากสังสัยว่าป่วย ควรพบแพทย์ทันท ี

           ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 
********* 

 
  

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 
คร้ังที่ 29 / 2565  วันที่  26 กรกฎาคม 2565 

 



         โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรคของไทยก าลังจับตามอง
และเฝ้าระวัง เพราะมีรายงานการพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงแล้ว 75 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันท่ี 25 ก.ค. 
2565) อัตราการระบาดเป็นท่ีน่ากังวล แต่อย่างไรก็ตามน่าจะไม่ได้เป็นวงกว้างเหมือนการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 
 

ฝีดาษลิง คืออะไร? 
        โรคฝีดาษลิง (หรือโรคฝีดาษวานร) เป็นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส ก่ออาการในคนคล้าย

กับไข้ทรพิษแต่มีความรุนแรงน้อยกว่า ถูกค้นพบครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2501 จากลิงท่ีป่วย จึงถูก
เรียกว่า โรคฝีดาษลิง และพบการติดเชื้อในคนเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2513 ท่ีประเทศคองโก โดยมัก
พบการติดเชื้อในประเทศแถบอัฟริกากลางและอัฟริกาตะวันตก   โรคฝีดาษลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิด 
โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระต่าย เป็นต้น โรคนี้สามารถติดต่อได้
จากสัตว์สู่คน และติดต่อจากคนสู่คน โดยการสัมผัสสารคัดหลั่ง ผิวหนัง หรือ ละอองฝอยจากการ
หายใจ  แต่การติดเชื้อจากคนสู่คนยังไม่แพร่กระจายเป็นวงกว้างมากนัก 

 ปัจจุบันมีรายงานการเกิดเชื้อไวรัสฝีดาษลิง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์อัฟริกากลาง 
และสายพันธ์ุอัฟริกาตะวันตก ซึ่งสายพันธุ์อัฟริกากลางเป็นสายพันธ์ุท่ีมีการรายงานการติดต่อจากคนสู่
คน 
 

อาการของโรคฝีดาษลิง   ผู้ป่วยจะมีไข้ มีผื่นตุ่มหนองท่ัวตัว และต่อมน้ าเหลืองโต โดยหลังการได้รับ
เชื้อแล้ว ไวรัสจะอยู่ในต่อมน้ าเหลืองของผู้ป่วยและใช้เวลาฟักตัว 7-21 วัน จึงจะแสดงอาการ  
อาการจะเริ่มจากการมีไข้ และมีต่อมน้ าเหลืองโต จากนั้น 1-2 วัน จึงมีผื่นขึ้น โดยมักจะเริ่มจากมีแผล
ในปาก ตามด้วยผื่น (ขนาด 2-10 มม.) ขึ้นท่ีตัว หน้า ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ช่วง 2-4 สัปดาห์ต่อมา ผื่นจะ
ค่อย ๆ เปลี่ยนรูปแบบ จากผื่นนูนแดงเป็นตุ่มน้ า แล้วจึงเป็นฝี จากนั้นตุ่มหนองจะแตกและแห้ง 
ผู้ป่วยก็จะอาการดีขึ้น  โดยผู้ป่วยจะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ตั้งแต่มีไข้ และหมดระยะในการ
แพร่กระจายให้ผู้อื่นหลัง หลังตุ่มหนองแตกและแผลแห้งดีแล้ว 
 

ฝีดาษลิง ติดต่อได้อย่างไรบ้าง?   ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าโรคฝีดาษลิงสามารถพบในสัตว์ตระกูลลิง และ
สัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระต่าย ดังนั้นสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง รวมท้ังคนก็อาจติดเชื้อและเป็น
พาหะของโรคนี้ได้ การติดเชื้อจากสัตว์สู่คน สามารถเกิดได้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง 
หรือตุ่มหนองของสัตว์ท่ีติดเชื้อ หรืออาจอาจติดเชื้อจากการโดนสัตว์ท่ีมีเชื้อกัด หรือการกินเนื้อสัตว์ท่ี
มีเชื้อท่ีปรุงไม่สุก 

               / การแพร่เชื้อ ...   
 



การแพร่เชื้อจากคนสู่คน สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยการสัมผัสโดยตรงกับรอยโรค ตุ่มหนอง 
หรือสารน้ าในตุ่มหนองท่ีแตกออกมาติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของทางเดินหายใจ เช่น การไอ 
จาม การกอดจูบ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ท่ีติดเชื้อ การสัมผัสสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า หรือของใช้ท่ีมีสารคัด
หลั่งปนเปื้อนติดต่อจากแม่สู่ลูกในครรภ์ โดยสามารถติดต่อได้ตั้งแต่เริ่มมีอาการ หรือเริ่มมีตุ่มขึ้น ไป
จนระยะที่ตุ่มตกสะเก็ด และเมื่อแผลหายดีแล้วก็จะหมดระยะการแพร่เชื้อฝีดาษลิง อันตรายแค่ไหน?
ส่วนใหญ่ผู้ท่ีติดเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรง บางครั้งอาจพบว่าอาการคล้ายกับโรคอีสุกอีใส(chickenpox) 
และสามารถหายเองได้ แต่ก็มีรายงานว่ามีผู้ป่วยอาการรุนแรงได้ในบางกรณี จนบางรายเสียชีวิตโดย
พบในอัฟริกาตะวันตก 
 

การป้องกันและรักษาโรคฝีดาษลิง  ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาท่ีจ าเพาะส าหรับโรคฝีดาษลิง แต่
สามารถควบคุมการระบาดได้โดยป้องกันการติดเชื้อ รายงานจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าวัคซีน
ป้องกันโรคฝีดาษในคน สามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ อย่างน้อย 85% และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการ
ได้รับวัคซีนโรคฝีดาษคนหลังจากสัมผัสเชื้อแล้ว จะสามารถลดความรุนแรงและอาจป้องกันการติดเชื้อ
ได้ ส าหรับผู้ติดเชื้อท่ีมีอาการหนัก จึงให้การรักษาโดยให้วัคซีนฝีดาษร่วมกับให้ยาต้านไว้รัสชื่อ 
brincidofovir หรือ cidofovir การป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วย สามารถป้องกันได้โดยให้ผู้ป่วยท่ี
ติดเชื้ออยู่ห้องแยก สวมหน้ากากอนามัย และใส่เสื้อคลุมปกปิดผื่นท้ังหมด จนกระท่ังผื่นหายดี ตก
สะเก็ดและหมดระยะการแพร่เชื้อแล้ว 

 ส าหรับประเทศไทย ประชากรไทยท่ีเกิดก่อนปี 2523 จะได้รับการปลูกฝี ซึ่งถือว่า
ได้รับวัคซีนฝีดาษในคนเรียบร้อยแล้ว แต่ประชาชนท่ีเกิดหลังปี 2523 ไม่มีการปลูกฝีส าหรับป้องกัน
โรคฝีดาษ ดังนั้นต้องใช้วิธีป้องกันโรคเท่านั้น 
 

ฝีดาษลิงในประเทศไทย  เริ่มมีรายงานพบผู้ป่วยในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 ก.ค. 2565) ส่วน
ในต่างประเทศ พบรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว กว่า 16,314 รายท่ัวโลก และเนื่องจากขณะนี้เริ่มมีรายงานผู้
ตดิเชื้อในประเทศไทย ดังนั้นจึงควรติดตามข่าวสาร รวมท้ังเฝ้าระวังผู้ท่ีมีความเสี่ยงและผู้ท่ีเดินทางมา
จากประเทศท่ีมีการระบาดโดยกรมควบคุมโรคได้มีค าแนะน าส าหรับประชาชนท้ังท่ีต้องเดินทางไปยัง
ประเทศท่ีพบผู้ป่วยฝีดาษลิงและประชาชนในประเทศควรระมัดระวัง ดังนี้  
 

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะ ได้แก่ สัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก และสัตว์ตระกูลไพรเมต 
เช่น ลิง หากมีการสัมผัสสัตว์ให้รีบล้างมือด้วยสบู่และน้ าสะอาด 

2. การปฏิบัติตาม ...  

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=27119&deptcode=brc
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=25452&deptcode=brc
https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=27119&deptcode=brc


3. ปฏิบัติตามมาตรการ universal prevention (UP) โดยการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์บ่อย ๆ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา จมูก ปาก และรับประทานอาหารปรุงสุก  

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง บาดแผล เลือด น้ าเหลืองของสัตว์ หรือกินเนื้อสัตว์ติดเชื้อท่ี
ปรุงไม่สุก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ าลาย ละอองฝอย หรือน้ าเหลืองจากผู้ท่ี
สงสัยป่วยหรือมีประวัติเส่ียง 

5. หลังจากเดินทางกลับจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคฝีดาษลิง ให้สังเกตอาการ หากพบมี
ความผิดปกติ เช่น มีไข้ มีตุ่มผื่นท่ีใบหน้า แขน และขา ให้รีบพบแพทย์ทันที พร้อมท้ังแจ้ง
ประวัติการเดินทาง 

สรุป 

         โรคฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ข่าวการระบาดในปี พ.ศ.2565 ครั้งนี้ ถือเป็น
การระบาดในระดับท่ีน่ากังวล โดยพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงระบาดจากคนไปยังคนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ใน
หลายประเทศ ขณะที่ประเทศไทยเริ่มมีรายงานผู้ท่ีติดเชื้อฝีดาษลิงท่ีมีการติดเชื้อภายในประเทศ 
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาท่ีจ าเพาะกับโรคฝีดาษลิง องค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรคของ
ประเทศไทย มีค าแนะน าให้ประชาชนป้องกันตัวเองตามมาตรการท่ีได้กล่าวไป และแม้จะเป็นโรคท่ีมี
โอกาสติดต่อน้อย แต่ก็ควรเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารการระบาดอย่างใกล้ชิด 


