โรคฝดาษลิง (Monkeypox)
 เกิดจากเชื้อไวรัสฝดาษลิง (Monkeypox virus) พบมากในแอฟริกากลางและตะวันตก
 อาการของโรครุนแรงนอยกวาโรคฝดาษคน (smallpox) แตก็ทําใหเสียชีวิตได
 สวนใหญคนติดโรคฝดาษลิงจากสัตวฟนแทะและสัตวเลี้ยงลูกดวยนม มีโอกาสนอยในการแพรจากคนสูคน
 อัตราการตายสูงสุดในกลุมเด็กเล็ก ซึ่งอาจสูงถึงรอยละ 10
 ไมมีวัคซีนเฉพาะสําหรับปองกันโรคฝดาษลิง แตวัคซีนปองกันโรคฝดาษในคน สามารถใชปองกันได

ลักษณะทั่วไปของโรค
โรคฝดาษลิง (Monkeypox) เกิดจากเชื้อไวรัสกลุม Poxviridae จัดอยูในจีนัส Orthopoxvirus เชนเดียวกับไวรัส
อีกหลายชนิ ด เช น vaccinia virus, cowpox virus, variola virus เป น ต น เชื้ อไวรั ส ฝ ด าษลิ ง เป น เชื้ อ ไวรั ส สายพั น ธุ ที่
ใกลเคียงกับเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรคฝดาษคนหรือไขทรพิษ (smallpox) ซึ่งไขทรพิษถูกกวาดลางหมดไปจากโลกแลว ตั้งแต
ป พ.ศ. 2523 แตโรคฝดาษลิง ยังเกิดประปรายในบางพื้นที่ของทวีปแอฟริกาตั้งแตป พ.ศ. 2513 เปนตนมา โรคฝดาษลิงพบ
ครั้งแรกในลิงทดลองในป พ.ศ. 2501 พบมากในแอฟริกากลางและตะวันตก สัตวหลายชนิดรวมทั้งคนสามารถติดเชื้อนี้ได
การติดเชื้อในคนพบครั้งแรกที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ป พ.ศ. 2513 และ เกิดการระบาดใหญในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ป พ.ศ. 2539-2540 ในป พ.ศ. 2546 เกิดการระบาดของโรคนี้ในคนที่ติดเชื้อจาก prairie
dog ในสหรัฐอเมริกา ลาสุดรายงานการระบาดพบที่ประเทศไนจีเรียและประเทศอินเดียในป พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
ตามลําดับ แตยังไมมีรายงานการระบาดในประเทศไทย

อาการและการกอโรค
โรคฝ ด าษลิ ง พบในสั ต ว ห ลายชนิ ด โดยเฉพาะสั ต ว ต ระกูล ลิ ง และสั ต ว ฟน แทะหลายชนิ ด เช น หนู กระรอก
กระตาย เปนตน สัตวปาและสัตวเลี้ยงรวมทั้งคนก็อาจติดเชื้อได โดยคนสามารถติดโรคนี้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด
สารคัดหลั่ง หรือตุมหนองของสัตวที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตวที่มีเชื้อกัด หรือการกินเนื้อสัตวที่มีเชื้อที่ปรุงสุกไมเพียงพอ
เปนตน การแพรเชื้อจากคนสูคนอาจเกิดขึ้นไดจากการสัมผัสใกลชิด แตมีโอกาสนอยมากในการแพรจากคนสูคน ผูปวยจะ
แสดงอาการของโรคหลังติดเชื้อประมาณ 12 วัน อาการปวยคือมีไข หนาวสั่น ปวดหัว เจ็บคอ ตอมน้ําเหลืองโต ปวด
กลามเนื้อ ปวดหลัง และออนเพลีย จากนั้นประมาณ 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนขา และอาจจะเกิดบนหนาและลําตัวได
ดวย ผื่นจะกลายเปนตุมหนอง ในระยะสุดทายตุมหนองจะเปนสะเก็ดแลวหลุดออกมา อาการปวยประมาณ 2-4 สัปดาห
ผูปวยสวนใหญจะหายจากโรคเองได อัตราตายของโรคพบสูงสุดในกลุมเด็กเล็ก ซึ่งอาจสูงถึงรอยละ 10

การควบคุมและปองกันโรค
หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุมหนองของสัตวที่ติดเชื้อ หรือการกินเนื้อสัตวที่มีเชื้อที่ปรุง
สุกไมเพียงพอ การฉีดวัคซีนปองกันไขทรพิษจะสามารถปองกันโรคฝดาษลิงไดประมาณรอยละ 85 กอนหนาที่จะกวาดลาง
ไขทรพิษไดนั้น มีการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกกันวาการปลูกฝ ซึ่งจะชวยปองกันทั้งสองโรคนี้ได อยางไรก็ตาม เด็กที่เกิดหลังป
พ.ศ. 2523 ซึ่งไมเคยไดรับการฉีดวัคซีนไขทรพิษมากอน จะเปนกลุมที่เสี่ยงตอโรคฝดาษลิงมากกวาประชากรกลุมอื่นๆ

การตรวจทางหองปฏิบัติการ
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ฝดาษลิง โดยการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสจีนัส Orthopoxvirus ดวยเทคนิค Real-time PCR และตรวจจําแนกไวรัส
ฝด าษลิงด วยการทดสอบลํา ดั บสารพัน ธุ ก รรมของเชื้อ ติ ด ต อส งตั ว อย างตรวจโรคติ ด เชื้ อไวรั สฝ ด าษในลิงได ที่ศูนย
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ชนิดและปริมาณตัวอยาง
Vesicular swabs หรือ
Pustular fluid 0.5–1
มิลลิลิตร
Swab จากแผล

การเก็บและการนําสงตัวอยาง
ทําความสะอาดตุมแผลดวย 70% แอลกอฮอลล ใช disposible syringe
พรอมเข็มเจาะ ดูดน้ําในตุมแผล เก็บใสหลอดไรเชื้อ ปดฝาเก็บในกระติก
น้ําแข็ง (4 oซ) ทันที
ทําความสะอาดตุมแผลดวย 70% แอลกอฮอลล ใชกรรไกรตัดผิวหนังที่
คลุมตุมแผล จากนั้นใชแลนเซ็ตปราศจากเชื้อขูดแผลจนกระทั่งผิวชื้นแต
เลื อ ดยั ง ไม อ อกแล ว ใช ไ ม พั น สํ า ลี ป ราศจากเชื้ อ ป า ยที่ แ ผล แล ว รี บ แช
swab ลงในหลอด VTM เก็บในกระติกน้ําแข็ง (4 oซ) ทันที
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