


คนไทยเกิินคร่ึ่�ง ค่อนข้้างกัิงวลเก่ิ�ยวกัิบโรึ่คฝีีดาษลิง
เม่ื่�อวันท่� 14 สิิงหาคมื่ สิวนดุสิิตโพล มื่หาวิทยาลัยสิวนดุสิิต

ได้เผยผลสิำารึ่วจความื่คิดเห็นข้องปรึ่ะชาชน ทั�วปรึ่ะเทศ ในปรึ่ะเด็น
“คนไทยคิดอย่างไรึ่? กัิบ โรึ่คฝีีดาษลิง” พบปรึ่ะชาชนกิว่า 
ร้ึ่อยละ50ค่อนข้้างวิตกิกัิงวล โดยม่ื่ความื่ร้้ึ่และเข้้าใจเก่ิ�ยวกัิบ 
โรึ่คฝีีดาษลิงอย่้บ้าง แหล่งข้้อม้ื่ลข่้าวสิารึ่ท่�ปรึ่ะชาชนเช่�อถ่ือมื่ากิ
ท่�สุิด ค่อ ข้้อม้ื่ลจากิกิรึ่ะทรึ่วงสิาธารึ่ณสุิข้ ซ่ึ่�งรึ่ะหว่างโรึ่คโควิด-19 
กัิบ โรึ่คฝีีดาษลิง ปรึ่ะชาชนกัิงวลทั�ง 2 โรึ่ค พอๆ กัิน ทั�งน่�มื่องว่า
รัึ่ฐบาลจะรัึ่บม่ื่อโรึ่คฝีีดาษลิงได้ โดยอยากิให้รัึ่ฐบาลปรึ่ะกิาศ  
แจ้งเต่อนข้้อม้ื่ลข่้าวสิารึ่ท่�ถ้ืกิต้องอย่างต่อเน่�อง รึ่องลงมื่าค่อ
แนะนำาวิธ่กิารึ่ป้องกัินด้แลตนเองให้กัิบปรึ่ะชาชน

นางสิาวพรึ่พรึ่รึ่ณ บัวทอง นักิวิจัย สิวนดุสิิตโพล 
มื่หาวิทยาลัยสิวนดุสิิต สิรุึ่ปผลกิารึ่สิำารึ่วจ คนไทยคิดอย่างไรึ่? 
กัิบ โรึ่คฝีีดาษลงิ ว่า สิวนดุสิิตโพล มื่หาวทิยาลัยสิวนดุสิิต สิำารึ่วจ
ความื่คิดเห็นข้องปรึ่ะชาชนทั�วปรึ่ะเทศ จำานวนทั�งสิิ�น 1,095 คน
รึ่ะหว่างวันท่� 5-11 สิิงหาคมื่ 2565 พบว่า จากิข่้าวโรึ่คฝีีดาษลิง
ท่�ส่ิ�อนำาเสินอ ณ วันน่� ปรึ่ะชาชนค่อนข้้างวติกิกัิงวล ร้ึ่อยละ 54.34 
โดยม่ื่ความื่ร้้ึ่และเข้้าใจเก่ิ�ยวกัิบโรึ่คฝีีดาษลิงอย่้บ้าง ร้ึ่อยละ 66.76 
แหล่งข้้อม้ื่ลข่้าวสิารึ่ท่�ปรึ่ะชาชนเช่�อถ่ือมื่ากิท่�สุิด ค่อ ข้้อม้ื่ลจากิ
กิรึ่ะทรึ่วงสิาธารึ่ณสุิข้ ร้ึ่อยละ 37.17 รึ่ะหว่างโรึ่คโควิด-19 กัิบ 
โรึ่คฝีีดาษลิง ปรึ่ะชาชนกัิงวลทั�ง 2 โรึ่ค พอๆ กัิน ร้ึ่อยละ 41.19 
ทั�งน่�มื่องว่ารัึ่ฐบาลจะรัึ่บม่ื่อโรึ่คฝีีดาษลิงได้ ร้ึ่อยละ 46.58 อยากิ
ให้รัึ่ฐบาลปรึ่ะกิาศ แจ้งเต่อนข้้อม้ื่ลข่้าวสิารึ่ท่�ถ้ืกิต้องอย่างต่อเน่�อง
ร้ึ่อยละ 81.55 รึ่องลงมื่าค่อแนะนำาวิธ่กิารึ่ป้องกัินด้แลตนเองให้
กัิบปรึ่ะชาชน ร้ึ่อยละ 60.82

แม้ื่สิถืานกิารึ่ณ์ผ้้ติดเช่�อฝีีดาษลิงในปรึ่ะเทศไทยยังม่ื่
จำานวนไม่ื่มื่ากิแต่ปรึ่ะชาชนก็ิค่อนข้้างวิตกิกัิงวล ส่ิวนหน่�งอาจ
เป็นเพรึ่าะบทเร่ึ่ยนจากิกิารึ่แพร่ึ่รึ่ะบาดข้องโควิด-19 ท่�ผ่านมื่าจ่ง
ทำาให้ปรึ่ะชาชนรึ่้้ส่ิกิกัิงวลไม่ื่แตกิต่างกัิน แต่ด้วยกิารึ่รึ่ับม่ื่อข้อง

กิลุ่มื่บุคลากิรึ่ทางกิารึ่แพทย์ด่านหน้าท่�ทำาหน้าท่�ได้เป็นอย่างด่ 
ปรึ่ะชาชนจ่งร้้ึ่ส่ิกิว่ารัึ่ฐบาลน่าจะรัึ่บม่ื่อกัิบโรึ่ครึ่ะบาดใหม่ื่ได้  
เพ่�อลดความื่เส่ิ�ยงต่างๆ ท่�อาจจะเกิิดข่้�น รัึ่ฐบาลจ่งควรึ่รึ่ายงาน
สิถืานกิารึ่ณ์ ให้ความื่ร้้ึ่และแนวทางปฏิิบัติท่�ถ้ืกิต้องกัิบปรึ่ะชาชน
อย่างต่อเน่�อง

ด้าน อ.ดรึ่.ปณวัตรึ่ สัินปรึ่ะโคน อาจารึ่ย์ปรึ่ะจำาสิาข้า
วิชากิารึ่พยาบาลและชุมื่ชน คณะพยาบาลศาสิตร์ึ่ มื่หาวิทยาลัย
สิวนดุสิิต รึ่ะบุว่า ปรึ่ะชาชนส่ิวนใหญ่่ค่อนข้้างวิตกิกัิงวลต่อ 
โรึ่คฝีีดาษลิง เน่�องจากิกิารึ่แพร่ึ่กิรึ่ะจายเช่�อเกิิดข่้�นในวงกิว้าง 
ทั�วโลกิ แนวโน้มื่ข้องกิารึ่รึ่ะบาดกิ็ยังไม่ื่ชัดเจนและอากิารึ่แสิดง
คล้ายคล่งกัินหลายโรึ่ค ซ่ึ่�งโรึ่คฝีีดาษลงินอกิจากิสิง่ผลต่อกิารึ่เจ็บ
ป่วยทางกิายยังส่ิงผลต่อสิภาวะทางจิต เศรึ่ษฐกิิจและสัิงคมื่ข้อง
ผ้้ป่วยอ่กิด้วย ความื่ร้้ึ่ส่ิกิกัิงวลต่อภาพลักิษณ์ท่�เกิิดตุ่มื่รึ่อยโรึ่ค 
ตามื่ร่ึ่างกิาย กิารึ่ถ้ืกิต่ตรึ่าจากิปัจจัยเส่ิ�ยงด้านกิารึ่ม่ื่เพศสัิมื่พันธ์
ในกิลุ่มื่ชายรัึ่กิชาย และต้องถ้ืกิแยกิตัวเช่นเด่ยวกัินกัิบโรึ่คโควิด
-19 ทำาให้ต้องหยุดงานซ่ึ่�งกิรึ่ะทบต่อรึ่ายได้ ในข้ณะเด่ยวกัิน 
รึ่ายจ่ายท่�ต้องใช้รึ่ะหว่างรัึ่กิษาก็ิเพิ�มื่ข่้�น ผลกิรึ่ะทบน่� จะรุึ่นแรึ่ง
มื่ากิข่้�นในกิลุ่มื่ปรึ่ะชาชนผ้้ม่ื่รึ่ายได้น้อย ดังนั�น สิิ�งท่�ปรึ่ะชาชน
ต้องกิารึ่จากิรัึ่ฐบาล ค่อ กิารึ่ปรึ่ะกิาศแจ้งเต่อนข้้อม้ื่ลท่�ถ้ืกิต้อง
และเร่ึ่ยกิร้ึ่องให้ภาครัึ่ฐต้องเปิดเผยข้้อม้ื่ลข้้อเท็จจริึ่ง ข้ณะเด่ยวกัิน
ปรึ่ะชาชนเองก็ิควรึ่ป้องกัินตนเองเช่นเด่ยวกัินกัิบโรึ่คโควิด-19 
รึ่วมื่ทั�งติดตามื่ข่้าวสิารึ่อย่างต่อเน่�องจากิภาครัึ่ฐ

(โดย น.ส.พรพรรณ บััวทอง นักวิจััยสวนดุสิตโพล
อ.ดร.ปณวัตร สันประโคน 

อาจัารย์ประจัำาสาขาวิชาการพยาบัาลและชุมชน 
คณะพยาบัาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

คนไทยคิดอย่างไร? กับโรค
วันอาทิตย์ท่� 14 สิิงหาคมื่ 2565ฝีดาษลิง



ผูดำเนินรายการ :  นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล
ผูรับผิดชอบผลโพล  : นางสาวมุทิตา สรอยเพชร และทีมประมวลผลสวนดุสิตโพล
ภาพอินโฟกราฟก  : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัตต อินทสระ อาจารยประจำคณะวิทยาการจัดการ
นักวิชาการวิเคราะหผลโพล :  ดร.ปณวัตร สันประโคน อาจารยประจำสาขาวิชาการพยาบาลและชุมชน 
ประจำสัปดาห  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Insight Poll  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานการวิเคราะห :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ
โดยนักวิชาการ   อาจารยประจำคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประสานงานออนไลน  : ผูชวยศาสตราจารยทิพสุดา คิดเลิศ 
  รองผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคุมการถายทำ : นายไพศาล คงสถิตสถาพร ผูอำนวยการกองประชาสัมพันธ
ตัดตอรายการ  : นางสาวอลิศ พันธพรสม กองประชาสัมพันธ 
ภาพ  :  นายพงศปภาพ นาคเวช  นางสาวนฤมล พิเศษกุญชร กองประชาสัมพันธ 
อำนวยความสะดวก  :  ฝายพัฒนาระบบการเรียนรู (TBL) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่  : หอง Online Learning ROOM 20 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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‘โควิด-19’ ยังไม่ทันไป...
‘ฝีดาษลิง’ ก็มา



     

	 	โรคฝีีดาษลิิงหรือโรคฝีีดาษวานร	(Monnkeypox	virus)	มีีถิิ่�นกำำาเนิดจากำประเทศคองโกำ	พบระบาดเป็นคร้�งแรกำในโลิกำ
เมืี�อประมีาณ	 60	 ปีที�ผ่่านมีา	 โดยเริ�มีต้้นจากำกำารติ้ดเชืื้�อของส้ัต้ว์ต้ระกูำลิลิิงในห้องแล็ิป	 แล้ิวแพร่กำระจายออกำไปย้งส้ัต้ว์ฟัันแทะ
จำาพวกำหนู	กำระรอกำ	แลิะกำระต่้าย	ท้�งนี�พบว่า	เชืื้�อที�เป็นสัาเหตุ้ของโรคฝีีดาษลิิงนี�เป็นเชืื้�อที�อยู่ในต้ระกูำลิเดียวก้ำนก้ำบเชืื้�อโรคฝีีดาษคน
หรือที�เรียกำว่า	“ไข้ทรพิษ”	โดยล่ิาสุัดในประเทศไทยได้มีีกำารต้รวจพบ	ผู้่ติ้ดเชืื้�อโรคฝีีดาษลิิงเป็นรายแรกำ	เมืี�อว้นที�	22	กำรกำฎาคมี	
2565	ที�ผ่่านมีา	ซ่ึ่�งกำระทรวงสัาธารณสุัขได้รายงานผ่ลิกำารสัอบสัวนผู้่ป่วยฝีีดาษลิิงด้งกำล่ิาวพบว่า	มีีผู้่ส้ัมีผ้่สัเสีั�ยงสูัง	2	ราย	แต่้ในที�สุัด
แล้ิวก็ำต้รวจไม่ีพบกำารติ้ดเชืื้�อแต่้อย่างใด	 จ่งได้เน้นยำ�าก้ำบประชื้าชื้นเพื�อให้คลิายความีวิต้กำก้ำงวลิว่า	 โรคด้งกำล่ิาว	 มีีโอกำาสัในกำารแพร่
เชืื้�อต้ำ�า	เว้นแต่้มีีกำารสัม้ีผ้่สัใกำลิชิ้ื้ดผู้่ป่วยมีีตุ่้มีหนองเทา่น้�น1	ถ่ิ่งแมีก้ำระทรวงสัาธารณสัขุจะไดอ้อกำมีาใหข้้อมูีลิเพื�อลิดความีตื้�นต้ระหนกำ
ของประชื้าชื้นด้งที�กำล่ิาวมีาแล้ิวน้�น	แต่้ประชื้าชื้นบางสัว่นก็ำยง้รู้ส่ักำวิต้กำก้ำงวลิวา่	อาจมีีกำารแพรร่ะบาดของโรคฝีีดาษลิิงเพิ�มีมีากำข่�น
ได้ในอนาคต้	จ่งอยากำให้ภาคร้ฐแลิะหน่วยงานที�เกีำ�ยวข้องยกำระด้บมีาต้รกำารเฝ้ีาระว้งแลิะป้องก้ำนควบคุมีโรคฝีีดาษลิิงอย่างเข้มีงวด
ด้งน้�น	จากำกำระแสัความีวิต้กำก้ำงวลิของส้ังคมีต่้อโรคฝีีดาษลิิงด้งกำล่ิาว	“สัวนดุสิัต้โพลิ”	มีหาวิทยาล้ิยสัวนดุสิัต้	จ่งได้ทำากำารสัำารวจ
ความีคิดเห็นของประชื้าชื้นท้�วประเทศจำานวนท้�งสิั�น	 1,095	 คน	 ผ่่านระบบออนไลิน์ระหว่างว้นที�	 5-11	 สิังหาคมี	 2565	 โดย 
ในบทความีนี�	Insight	poll	จะทำากำารเจาะล่ิกำเฉพาะในส่ัวนของ	“มุีมีมีองประชื้าชื้นชื้าวไทยแต่้ลิะกำลุ่ิมีต่้อโรคฝีีดาษลิิง	ณ	ว้นนี�”	
โดยจำาแนกำต้ามีอายุ	กำารศ่กำษา	อาชีื้พ	แลิะพื�นที�อยู่อาศ้ย	ว่ามีีความีคิดเห็นเหมืีอนหรือแต้กำต่้างก้ำนอย่างไรต่้อสัถิ่านกำารณ์ด้งกำล่ิาว
เพื�อสัะท้อนข้อมูีลิร้ฐบาลิแลิะหน่วยงานที�เกีำ�ยวข้องในกำารนำาไปใช้ื้ประกำอบกำารดำาเนินงานต่้อไป
	 จากำกำารสัำารวจความีคิดเห็นในประเด็นความีวิต้กำก้ำงวลิต่้อข่าวโรคฝีีดาษลิิงที�สืั�อนำาเสันอ	ณ	 ว้นนี�	 พบว่า	 ประชื้าชื้น 
ในภาพรวมีรู้ส่ักำค่อนข้างวิต้กำก้ำงวลิ	ที�ร้อยลิะ	54.34	โดยกำลุ่ิมีที�รู้ส่ักำค่อนข้างวิต้กำก้ำงวลิสูังสุัด		ใน	3	อ้นด้บแรกำ	คือ	กำลุ่ิมีอายุ	30-39	ปี
ที�ร้อยลิะ	 68.13	 กำลุ่ิมีอาชีื้พธุรกิำจส่ัวนต้้ว/ค้าขาย	 ที�ร้อยลิะ	 65.70	 แลิะกำลุ่ิมีกำารศ่กำษาต้ำ�ากำว่าปริญญาต้รี	 ที�ร้อยลิะ	 65.16	 
ต้ามีลิำาด้บ	 ท้�งนี�เมืี�อสัอบถิ่ามีถ่ิ่งความีรู้ส่ักำก้ำงวลิระหว่างโรคโควิด-19	 ก้ำบ	 โรคฝีีดาษลิิงพบว่า	ประชื้าชื้นในภาพรวมีรู้ส่ักำก้ำงวลิเกีำ�ยวก้ำบ
โรคโควิด-19	แลิะโรคฝีีดาษลิิงพอก้ำน	ที�ร้อยลิะ	41.19	ยกำเว้นประชื้าชื้นกำลุ่ิมีว้ยเกำษียณ	กำลุ่ิมีที�มีีกำารศ่กำษาสูังกำว่าปริญญาต้รี	แลิะ
กำลุ่ิมีที�อาศ้ยอยู่ในเขต้กำรุงเทพฯ	แลิะปริมีณฑลิ	ที�รู้ส่ักำก้ำงวลิเกีำ�ยวก้ำบโรคโควิด-19	มีากำกำว่า	โดยคิดเป็นร้อยลิะ	60.77,	53.85	แลิะ	44.98	
ต้ามีลิำาด้บ	ส่ัวนประชื้าชื้นกำลุ่ิมีผู้่ประกำอบอาชื้พีพน้กำงานบรษ้ิท	กำล้ิบมีีความีรู้ส่ักำก้ำงวลิเกีำ�ยวก้ำบโรคฝีีดาษลิิงมีากำกำวา่	ที�ร้อยลิะ	42.18	
ซ่ึ่�งจากำผ่ลิกำารสัำารวจด้งกำล่ิาวจะเห็นได้ว่า	ประชื้าชื้นในแต่้ลิะกำลุ่ิมีมีีความีก้ำงวลิต่้อโรคท้�ง	2	ชื้นิดแต้กำต่้างก้ำนออกำไป	ซ่ึ่�งอาจข่�นอยู่ก้ำบ
ข้อมูีลิข่าวสัารที�ได้ร้บ	มุีมีมีอง	แลิะความีคิดเห็นส่ัวนบุคคลิที�แต้กำต่้างก้ำน	อย่างไรก็ำต้ามีจากำรายงานทางกำารแพทย์เกีำ�ยวก้ำบอากำารป่วย
ของโรคฝีีดาษลิิงน้�น	 พบว่ามีีอ้ต้รากำารเสัียชีื้วิต้ค่อนข้างต้ำ�ากำว่าไข้ทรพิษมีากำ	 ที�ร้อยลิะ	 1-102	 	 โดยผู้่ป่วยจะมีีอากำารคลิ้ายก้ำบ 
โรคสุักำใสัแลิะทำาให้เกิำดแผ่ลิภายหล้ิงจากำหายป่วยแล้ิว3	ท้�งนี�สัามีารถิ่แบ่งอากำารของโรคออกำเป็น	2	ระยะ	คือ	ระยะก่ำอนออกำผื่�น	
แลิะระยะออกำผื่�น4	โดยในระยะออกำผื่�นจะเป็นระยะที�สัามีารถิ่แพร่เชืื้�อได้มีากำที�สุัด	ถ่ิ่งแม้ีว่าผู้่ป่วยโรคฝีีดาษลิิงส่ัวนใหญ่จะมีีอากำาร
ไม่ีรุนแรงแลิะหายได้เอง	แต่้ก็ำอาจพบผู้่ป่วยมีีอากำารรุนแรงได้ในกำรณีกำลุ่ิมีผู้่ป่วยที�มีีภูมิีคุ้มีก้ำนบกำพร่องหรือมีีอากำารแทรกำซ้ึ่อน5 

ประชาชนที� รู้สึกกังวลโรคฝ�ดาษลิงประชาชนที� รู้สึกกังวลโรคฝ�ดาษลิงประชาชนที� รู้สึกกังวลโรคฝ�ดาษลิง
มากกว่าโรคโควิด-19มากกว่าโรคโควิด-19มากกว่าโรคโควิด-19

ประชาชนที� รู้สึกค่อนข้างวิตกกังวลประชาชนที� รู้สึกค่อนข้างวิตกกังวลประชาชนที� รู้สึกค่อนข้างวิตกกังวล
ต่อข่าวโรคฝ�ดาษลิงที�สื�อนําเสนอ ณ วันนี�ต่อข่าวโรคฝ�ดาษลิงที�สื�อนําเสนอ ณ วันนี�ต่อข่าวโรคฝ�ดาษลิงที�สื�อนําเสนอ ณ วันนี�

อนัดับ 1 กลุ่มอายุ 30-39 ป�
ร้อยละ 68.13ร้อยละ 68.13  

อนัดับ 2 กลุ่มอาชพีธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย 
ร้อยละ 65.70ร้อยละ 65.70  

อนัดับ 3 กลุ่มการศึกษาต�ากวา่ปริญญาตรี 
ร้อยละ 65.16ร้อยละ 65.16  

ประชาชนที� รู้สึกว่ารัฐบาลประชาชนที� รู้สึกว่ารัฐบาลประชาชนที� รู้สึกว่ารัฐบาล
ไม่น่าจะรับมือโรคฝ�ดาษลิงได้ไม่น่าจะรับมือโรคฝ�ดาษลิงได้ไม่น่าจะรับมือโรคฝ�ดาษลิงได้

อนัดับ 1 กลุ่มอาชพีพนักงานบริษัท 
ร้อยละ 39.94ร้อยละ 39.94  

อนัดับ 2 กลุ่มอายตุ�ากวา่ 30 ป� 
ร้อยละ 38.00ร้อยละ 38.00

อนัดับ 3 กลุ่มอาย ุ30-39 ป� 
ร้อยละ 36.56ร้อยละ 36.56

อนัดับ 1 กลุ่มวยัเกษียณ
ร้อยละ 60.77ร้อยละ 60.77

อนัดับ 2 กลุ่มการศึกษาสงูกวา่ปริญญาตรี 
ร้อยละ 53.85ร้อยละ 53.85  

อนัดับ 3 กลุ่มที�อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ร้อยละ 44.98ร้อยละ 44.98  

ประชาชนที� รู้สึกกังวลโรคโควิด-19ประชาชนที� รู้สึกกังวลโรคโควิด-19ประชาชนที� รู้สึกกังวลโรคโควิด-19
มากกว่าโรคฝ�ดาษลิงมากกว่าโรคฝ�ดาษลิงมากกว่าโรคฝ�ดาษลิง

กลุม่อาชพีพนักงานบริษัท 

ร้อยละ 42.18ร้อยละ 42.18

คนไทยคดิอยา่งไร? 
กับโรคฝ�ดาษลงิโรคฝ�ดาษลงิโรคฝ�ดาษลงิ   
“มมุมองประชาชนชาวไทยแต่ละกลุ่มต่อโรคฝ�ดาษลงิ ณ วนันี�”



 
	 สัำาหร้บความีคิดเห็นเกีำ�ยวก้ำบประเด็นคำาถิ่ามีถ่ิ่งความีรู้ส่ักำเชืื้�อม้ี�นต่้อกำารร้บมืีอก้ำบโรคฝีีดาษลิิงของร้ฐบาลิพบว่า	ประชื้าชื้น
ในภาพรวมีคิดว่าร้ฐบาลิน่าจะร้บมืีอก้ำบโรคฝีีดาษลิิงได้	ที�ร้อยลิะ	46.58	ยกำเว้น	ประชื้าชื้นในกำลุ่ิมีพน้กำงานบริษ้ท	กำลุ่ิมีอายุต้ำ�ากำว่า 
30	ปี	แลิะกำลุ่ิมีอายุ	30-39	ปี	ที�คิดว่าร้ฐบาลิไม่ีน่าจะร้บมืีอโรคฝีีดาษลิิงได้	โดยคิดเป็นร้อยลิะ	39.94,	38.00	แลิะ	36.56	ต้ามี
ลิำาด้บ	 ท้�งนี�	 จากำกำารต้รวจสัอบข้อมูีลิ	กำารดำาเนินงานเพื�อร้บมืีอก้ำบโรคฝีีดาษลิิงของร้ฐบาลิแลิะหน่วยงานที�เกีำ�ยวข้องพบว่า	 ได้มีี
กำารเต้รียมีกำารร้บมืีอโดยกำารจ้ดหาว้คซีึ่นป้องก้ำนโรคฝีีดาษลิิง	พร้อมีกำำาหนดกำลุ่ิมีเป้าหมีายในกำารฉีดว้คซีึ่นเอาไว้ในเบื�องต้้น	2	กำลุ่ิมี
ได้แก่ำ	กำลุ่ิมีที�ย้งไม่ีมีีประว้ติ้ติ้ดเชืื้�อแต่้มีีความีเสีั�ยงสูังที�จะเกิำดโรค	เช่ื้น	บุคลิากำรทางกำารแพทย์แลิะสัาธารณสุัข	เจ้าหน้าที�ห้องแล็ิป
แลิะกำลุ่ิมีที�มีีประว้ติ้ส้ัมีผ้่สัผู้่ป่วยฝีีดาษลิิงแต่้ไม่ีเกิำน	14	ว้นหล้ิงจากำส้ัมีผ้่สัคร้�งสุัดท้าย6	ในส่ัวนของผู้่ป่วยที�พบติ้ดเชืื้�อให้ร้บเข้าร้กำษา
ในโรงพยาบาลิทุกำราย	 โดยให้ดำาเนินกำารร้กำษาในห้องแยกำผู้่ป่วยโรคติ้ดเชืื้�อ	 แลิะกำำาหนดระยะเวลิาก้ำกำต้้วประมีาณ	 14-21	 ว้น	
จนกำว่าสัะเก็ำดแผ่ลิจะแห้ง7	ต้ลิอดจนกำระทรวงสัาธารณสุัขก็ำได้มีีกำารออกำมีาประกำาศเพิ�มีระด้บกำารเฝ้ีาระว้งโรคฝีีดาษลิิง	เพื�อสัร้าง
ความีม้ี�นใจให้ก้ำบประชื้าชื้นว่าระบบสัาธารณสุัขไทยสัามีารถิ่ดูแลิแลิะป้องก้ำนกำารแพร่ระบาดโควิด-19	 แลิะฝีีดาษวานรได้อย่าง
แน่นอน	โดยได้เน้นยำ�าให้ประชื้าชื้นทกุำคนปฏิิบ้ติ้ต้ามีมีาต้รกำาร	Universal	Prevention	อยา่งเคร่งคร้ดแลิะต่้อเนื�อง	เพราะนอกำจากำ
จะช่ื้วยป้องก้ำนกำารแพร่ระบาดโควิด-19	ได้แล้ิว	ย้งสัามีารถิ่ช่ื้วยป้องก้ำนโรคฝีีดาษลิิงได้อีกำทางหน่�งด้วย8
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