
ฝีดาษลิงกับผู้มีเอชไอวีและผลกระทบต่อสุขภาพ
อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

ผู้ที่เป็นฝีดาษลิงที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้จำนวนมากเป็นผู้มีเอชไอวี จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
ของสหรัฐอเมริกา (US CDC) 38% ของผู้ที่เป็นฝีดาษลิงทั้งหมด 2,000 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคฝีดาษลิงระหว่าง
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2565 เป็นผู้มีเอชไอวี และผู้ที่มีเอชไอวีและเป็นฝีดาษลิงมีอาการป่วยรุนแรงจนต้องเข้าโรง
พยาบาลสูงกว่าผู้เป็นฝีดาษลิงที่ไม่มีเอชไอวีมากกว่า 2 เท่า1

ในเวปไซท์นามเอดส์แมพ (nam aidsmap) มีข่าวเกี่ยวกับฝีดาษลิงและผู้มีเอชไอวีที่ระบุว่าผู้มีเอชไอวีที่เป็นฝีดาษลิงมีอาการ
ป่วยที่ไม่แตกต่างไปจากผู้ที่ไม่มีเอชไอวี และประเด็นสำคัญอยู่ที่ยุทธศาสตร์การใช้วัคซีนป้องกันฝีดาษลิง2

ในข่าวกล่าวว่าผู้ที่เป็นฝีดาษลิงและเป็นผู้มีเอชไอวีมีจำนวนมากพอสมควรและถึงแม้ว่าผู้ที่มีเอชไอวีที่สามารถควบคุมเอชไอ
วีได้ดีและมีจำนวนซีดีสี่ (CD4) สูงดูเหมือนว่าจะไม่ป่วยรุนแรงก็ตามแต่สำหรับผู้ที่มีอาการป่วยที่เกี่ยวกับเอชไอวีที่รุนแรง
แล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนั้นแล้วผู้ที่มีเอชไอวีอาจมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันฝีดาษลิงไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น
ผู้มีเอชไอวีควรได้รับฉีดวัคซีนด้วยสูตรการฉีดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

ในปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในสหราชอาณาจักรมีผู้ติดฝีดาษลิง 3,413 คนและในสหรัฐอเมริกามีผู้ติดฝีดาษลิง 17,432 
คน และทั่วโลกมีผู้ติดฝีดาษลิง 47,600 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศนอกภูมิภาคอาฟริกากลางและอาฟริกาตะวันตกที่เป็น
พื้นที่เดิมของการติดเชื้อฝีดาษลิงในคน 

ถึงแม้ว่าใครก็ติดฝีดาษลิงได้จากการสัมผัสอย่างใกล้ชิด แต่กรณีฝีดาษลิงส่วนใหญ่พบในกลุ่มชายเกย์ ชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับคนทั้งสองเพศ และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกลุ่มอื่นๆ ข้อมูลจากสำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราช
อาณาจักร (United Kingdom Health Security Agency) แสดงว่า 96% ของกรณีที่มีข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เป็นกรณีที่
พบในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และข้อมูลด้านโรคระบาดของประเทศอื่นๆที่อยู่นอกภูมิภาคอาฟริกาก็เช่นเดียวกัน

ฝีดาษลิงในผู้มีเอชไอวี
สัดส่วนของผู้เป็นฝีดาษลิงและมีเอชไอวีสูงมากในกลุ่มการแพร่ระบาดขนาดใหญ่หลายกลุ่ม ข้อมูลของสำนักงานความ
มั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรแสดงว่า 26% ของผู้ที่ติดฝีดาษลิงเป็นผู้มีเอชไอวี และข้อมูลของศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคของสหภาพยุโรปแสดงว่าสัดส่วนของผู้เป็นฝีดาษลิงและเป็นผู้มีเอชไอวีเท่ากับ 37% ทั่วทุกประเทศของสหภาพ
ยุโรป

 HIV-positive people who have monkeypox are hospitalized more often, CDC study says โดย Spencer Kimball เมื่อ 8 กันยายน 2565 ใน 1

https://www.cnbc.com/2022/09/08/hiv-positive-people-hospitalized-with-monkeypox-more-often-cdc-says.html

 Many monkeypox cases among men living with HIV, but no sign yet of poorer outcomes: Questions remain on vaccine strategy โดย 2

Liz Highleyman เมื่อ 30 สิงหาคม 2565 ใน https://www.aidsmap.com/news/aug-2022/many-monkeypox-cases-among-men-living-hiv-
no-sign-yet-poorer-outcomes

16 กันยายน 2565

หน่วยบริการชั่วคราวสำหรับฉีดวัคซีนฝีดาษลิงในเมืองลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา

ภาพโดย Mario Tama/ Getty Images ใน  CNBC
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สำหรับบางประเทศสัดส่วนนี้สูงขึ้นไปอีก ในรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาแสดงว่า 41% ของผู้
ท่ีติดฝีดาษลิงเป็นผู้มีเอชไอวี และในรัฐจอร์เจียสัดส่วนนี้สูงถึง 67%

ในการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสาร The New England Journal of Medicine (NEJM) ที่รวมจำนวนผู้ที่ติด
ฝีดาษลิง 500 รายในหลายประเทศแสดงว่า 41% เป็นผู้มีเอชไอวีเช่นเดียวกัน และในรายงานที่เผยแพร่ในวารสาร The 
Lancet ที่รวมกรณีฝีดาษลิง 200 กรณีในเมืองบาร์เซโลนาและมาดริดพบว่า 40% เป็นผู้มีเอชไอวี    

ในบรรดาชายที่ติดฝีดาษลิงและไม่มีเอชไอวีส่วนใหญ่ได้ใช้เพร็พเพื่อป้องกันเอชไอวีอยู่แล้ว จากการวิเคราะห์ของสำนักงาน
ความมั่นคงด้านสุขภาพของสหราชอาณาจักรพบว่า 79% เคยใช้เพร็พมาก่อน ในการวิเคราะห์ที่เผยแพร่ในวารสาร NEJM 
แสดงว่า 57% ใช้เพร็พอยู่ในช่วงเดือนก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดของฝีดาษลิง   

สัดส่วนของผู้มีเอชไอวีในรายงานเหล่านี้สูงกว่าอัตราการติดเอชไอวีในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยรวมเป็นอย่างมาก 
ซึ่งอาจจะประมาณ 5% ในสหราชอาณาจักร และ 15% ในสหรัฐอเมริกา แต่สาเหตุที่ชายที่มีเอชไอวีเป็นฝีดาษลิงที่มากเกิน
สัดส่วนนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้    

สันนิษฐานหนึ่งคือผู้มีเอชไอวีมีแนวโน้มที่จะได้รับบริการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยู่แล้ว นอกจากนั้นคลินิกเอชไอวีและ
คลินิกสุขภาพทางเพศที่พวกเขาได้รับบริการอยู่ก็ตระหนักดีเกี่ยวกับฝีดาษลิง แต่เป็นเรื่องที่ไม่รู้กันว่าผู้มีเอชไอวีที่ไม่อยู่ใน
ระบบการดูแลรักษาจำนวนเท่าไรที่เป็นฝีดาษลิง เนื่องจากผู้ที่มีปริมาณไวรัสต่ำกว่าที่จะตรวจพบได้แพร่เชื้อเอชไอวีไม่ได้ คน
ที่มีเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส—เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่มีเอชไอวีที่ใช้เพร็พ— อาจมีแนวโน้มที่จะไม่ใช้ถุงยาง
อนามัยที่อาจช่วยป้องกันการแพร่เชื้อฝีดาษลิงจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่แน่นอนก็ตาม    

แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วผู้มีเอชไอวีที่ควบคุมปริมาณไวรัสได้เป็นอย่างดีและมีจำนวนซีดีสี่ที่สูงจะไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง แต่พวกเขาอาจมีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่อ่อนมากหรือมีอาการอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจเพิ่มความเปราะบางต่อฝีดาษลิงได้

อาการฝีดาษลิงในผู้มีเอชไอวี
เรื่องที่ดีก็คือผู้ที่มีเอชไอวีของกลุ่มการศึกษาเหล่านี้ไม่มีการป่วยด้วยโรคฝีดาษลิงที่รุนแรงเลย รายงานที่เผยแพร่ในวารสาร 
NEJM โดยศาสตราจารย์ โคลอิ ออร์กิน (Prof. Chloe Orkin) ศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์เอชไอวีจากมหาวิทยาลัยควีน
แมรีแห่งลอนดอนและเพื่อนร่วมงานให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีเอชไอวีและฝีดาษลิง เกือบทุกกรณี (96%) ได้รับการ
รักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่โดยส่วนใหญ่กินยาในกลุ่มอินทีเกรซ อินฮิบิเตอร์ (integrase inhibitors) และส่วนใหญ่ควบคุม
ปริมาณไวรัสเอชไอวีได้เป็นอย่างดี - 95% มีปริมาณไวรัสที่ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 50 ตัว) และค่ามัธยฐานของซีดีสี่ที่สูง 
(680)

รายงานกล่าวว่าอาการทางคลินิกของผู้ที่มีเอชไอวีและผู้ที่ไม่มีเอชไอวีมีความคล้ายคลึงกัน ผู้ที่มีเอชไอวีไม่มีแนวโน้มที่จะ
ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าแต่อย่างใด แต่ในรายงานระบุภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงสองภาวะที่เกิดขึ้นใน
กลุ่มผู้มีเอชไอวี ชายคนหนึ่งที่มีค่าซีดีสี่ต่ำกว่า 200 มีอาการฝาปิดกล่องเสียงอักเสบ (epiglottitis) และมีสองกรณีที่มีอาการ
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (myocarditis) ซึ่งหนึ่งคนเป็นผู้มีเอชไอวีที่มีจำนวนซีดีสี่สูงและอีกคนเป็นผู้ที่ไม่มีเอชไอวี     

ดร. ลอร่า วอเตอร์ส (Dr. Laura Waters) ประธานของสมาคมโรคเอดส์ของอังกฤษ (British HIV Association - BHIVA) 
กล่าวกับผู้สื่อข่าวของ nam aidsmap ว่าถึงแม้ว่า 40% ของกรณีฝีดาษลิงทั้งหมดเป็นผู้มีเอชไอวีแต่ก็เป็นเรื่องที่อุ่นใจได้
ว่าการมีเอชไอวีไม่มีความเชื่อมโยงกับความรุนแรงของโรคฝีดาษลิง   

ในการศึกษาเกี่ยวกับกรณีของฝีดาษลิงในประเทศสเปน ศาสตราจารย์โอริโอล มิทฮา (Prof. Oriol Mitja) จากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยเยอรมัน เทรียอาส ซิ ปูโจล (University Hospital Germans Trias i Pujol) และเพื่อนร่วมงานเขียนในรายงาน
ว่า 99% ของผู้มีเอชไอวีที่เป็นฝีดาษลิงได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และ 89% มีค่าซีดีสี่ที่ 500 หรือมากกว่า และทีมนัก
วิจัยไม่พบความแตกต่างของอาการทางคลินิกใดๆรวมถึงจำนวนแผลหรือระยะฟักตัวระหว่างผู้ป่วยที่รายงานว่ามีเอชไอวี
และผู้ป่วยที่รายงานว่าไม่มีเอชไอวี    

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับผู้ที่มีเอชไอวีที่ไม่สามารถควบคุมไวรัสได้ รายงานหนึ่งที่มีการเผยแพร่ก่อน
หน้านี้จากประเทศไนจีเรียที่มีคนจำนวนน้อยที่ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด แสดงว่าผู้มีเอชไอวีที่เป็นฝีดาษลิงมีอาการป่วยรุนแรง
และป่วยยาวนานกว่าและอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยฝีดาษลิงที่ไม่มีเอชไอวี และรายงานล่าสุดของการระบาดใน
ปัจจุบันเป็นกรณีชายวัย 40 ปีในเยอรมนีที่มีเอชไอวีและมีจำนวนซีดีสี่ 127 ที่ไม่ได้รับการรักษาเอชไอวีและซิฟิลิสเป็นฝีดาษ
ลิงที่มีอาการรุนแรงรวมถึงเกิดเนื้อร้ายในจมูก (necrosis of the nose) ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเทคโควิริ
แมท (tecovirimat หรือ TPOXX ) และกำลังอยู่ในระหว่างการพักฟื้น    

ฝีดาษลิงในผู้ที่มีเอชไอวีที่ไม่สามารถควบคุมไวรัสได้และมีภูมิคุ้มกันบกพร่องมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก
ขึ้นเนื่องจากการระบาดกำลังแพร่กระจายไปยังชุมชนที่มีรายได้ต่ำมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นชุมชนที่การเข้าถึงบริการด้าน

16 กันยายน 2565



สุขภาพที่เหมาะสมค่อนข้างจำกัด เช่นกลุ่มคนผิวดำในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการติดเอชไอวีสูงขึ้นแต่มักจะมี
ปัญหาในการเข้าถึงบริการดูแลรักษาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รายงานล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาแสดงว่าในปัจจุบัน
ฝีดาษลิงมีผลกระทบต่อชายผิวดำและชายชาวลาตินอย่างไม่สมสัดส่วน 

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนและการรักษาฝีดาษลิงสำหรับผู้มีเอชไอวี
เมื่อเร็วๆนี้สมาคมโรคเอดส์ของอังกฤษได้ออกคำแนะนำอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับฝีดาษลิง ถึงแม้ว่าผู้มีเอชไอวีโดยรวมจะไม่มี
ความเสี่ยงที่มากกว่าปกติต่ออาการป่วยที่รุนแรง แต่คำแนะของสมาคมโรคเอดส์ของอังกฤษแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญให้การ
รักษาแก่ผู้ที่มีค่าซีดีสี่ต่ำกว่า 200 มีปริมาณไวรัสที่ตรวจพบได้อย่างต่อเนื่อง และมีอาการป่วยที่เกี่ยวกับเอชไอวีในช่วงเร็วๆ
นี้ หรือมีการเจ็บป่วยอื่นๆหรือที่ได้รับการรักษาโรคอื่นๆที่อาจทำให้เกิดการกดภูมิคุ้มกัน    

ไวรัสฝีดาษลิงเป็นไวรัสในกลุ่มเดียวกับกับไวรัสไข้ทรพิษ (smallpox) และวัคซีนไข้ทรพิษสามารถป้องกันฝีดาษลิงได้เช่นกัน  
วัคซีน MVA-BN ที่มีชื่อทางการค้าว่าอิมวาเน็กซ์ (Imvanex) อิมวามูน (Imvamune) หรือเจนนิโอส (Jynneos) เป็นวัคซีน
ป้องกันไข้ทรพิษชนิดใหม่ที่ใช้ไวรัสที่ไม่สามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ สำหรับผู้มีเอชไอวีวัคซีนนี้มีความปลอดภัยและร่างกาย
ยอมรับได้ดี ส่วนวัคซีนอาแคม 2000 (ACAM2000) ซึ่งเป็นวัคซีนไวรัสรุ่นเก่าที่ใช้ไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่  สมาคมโรคเอดส์ของ
อังกฤษจึงไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนนี้สำหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอซึ่งรวมถึงผู้มีเอชไอวีด้วย

เอกสารดั้งเดิมเกี่ยวกับข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการใช้วัคซีน MVA-BN ระบุให้ใช้วัคซีนสองครั้งโดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังห่างกันสี่
สัปดาห์ แต่ในความพยายามที่จะขยายจำนวนวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดออกไปอีกบางประเทศเน้นยุทธศาสตร์การฉีดวัคซีน
เพียงหนึ่งเข็มเพื่อให้การป้องกันบางส่วนแก่คนจำนวนมากอีกสองเท่าโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้บางรายใช้วิธีการฉีดวัคซีน
แบบส่วนหนึ่งของโด๊สปกติโดยการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง (intradermal injection) ที่แบ่งวัคซีนในหนึ่งหลอดออกเป็นห้า
โด๊ส รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการฉีดวัคซีนแบบเศษส่วนนี้และในสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการ
โครงการนำร่องสำหรับการฉีดวัคซีนแบบเศษส่วนอยู่ในขณะนี้     

ผิวหนังประกอบด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมากที่เรียกว่าเซลล์เดนดริติก (dendritic cells) ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สามารถ
รู้จักแอนติเจน (antigen หรือสารแปลกปลอมในร่างกายที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานต่อสารแปลกปลอมนั้น) ของไวรัสที่
อยู่ในวัคซีนและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เท่าที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนสำหรับบางโรคเป็นการฉีด
วัคซีนเข้าชั้นผิวหนัง และการฉีดเข้าชั้นผิวหนังใช้สำหรับการตรวจวัณโรคด้วย แต่การฉีดวัคซีนเช่นนี้ต้องมีการฝึกอบรมเป็น
พิเศษและอาจทำให้เกิดรอยแดงและคันในบริเวณที่ฉีดมากขึ้นได้ การวิจัยที่มีไม่มากนักแสดงว่าการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนัง 
(subcutaneous injection) และการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังทำให้เกิดการตอบสนองของแอนติบอดีที่คล้ายคลึงกัน แต่การฉีด
วัคซีนทั้งสองวิธียังขาดข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนที่นำไปใช้จริง   

ผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่ายุทธศาสตร์การฉีดวัคซีนเข็มเดียวและการฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังอาจไม่เหมาะสมกับผู้มีเอชไอวี 
เพราะผู้มีเอชไอวีอาจมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกว่า การวิจัยหลายโครงการระบุว่าวัคซีน MVA-BN ให้การป้องกันที่ดีสำหรับผู้ที่
มีเอชไอวีที่มีระดับซีดีสี่สูงเพียงพอ แต่คนกลุ่มนี้อาจมีระดับแอนติบอดีต่ำกว่าและอาจไม่เกิดการตอบสนองที่ดีพอหลังจาก
การฉีดวัคซีนเพียงเข็มเดียว และการตอบสนองต่อวัคซีนในผู้ที่มีจำนวนซีดีสี่ต่ำมีข้อมูลน้อยมาก ดังนั้นจีงเป็นเรื่องสมควรที่
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ผู้มีเอชไอวีโดยเฉพาะผู้ที่มีระดับซีดีสี่ต่ำควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการฉีดวัคซีนในจำนวนโด๊สที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดและโดยวิธีการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผลสูงสุด     

คำแนะนำของสมาคมโรคเอดส์ของอังกฤษเน้นว่าผู้ที่มีเอชไอวีทุกคนควรได้รับวัคซีนครบทั้งสองโด๊ส และคำแนะนำเน้นว่า
ในขณะที่วัคซีนมีจำกัดผู้ที่มีจำนวนเซลล์ซีดีสี่ต่ำกว่า 200 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร หรือที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
ควรได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อรับวัคซีนครั้งแรกแบบเต็มโด๊สและได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่สองแบบเต็มโด๊สโดยเร็ว
ที่สุด    

ยาต้านไวรัสเทคโควิริแมท (Tecovirimat หรือ TPOXX) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาไข้ทรพิษและโรคฝีดาษลิงก็มีข้อมูลที่
จำกัดเช่นกัน ในการวิจัยในสัตว์ทดลองแสดงว่ายานี้มีประสิทธิผล และจากการวิจัยขนาดเล็กในมนุษย์ที่มีการวิจัยไม่มาก
นักแสดงว่ายามีความปลอดภัยและร่างกายทนต่อยาได้ดี การรักษาด้วยยาอื่นที่ควรพิจารณาได้แก่ยาบรินซิโดโฟเวียร์ 
(brincidofovir) และยาซีโดโฟเวียร์ (cidofovir)      

คำแนะนำของสมาคมโรคเอดส์ของอังกฤษระบุว่าไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ทำเป็นประจำสำหรับการใช้ยาต้านไวรัสในการ
รักษาโรคฝีดาษลิง และการตัดสินใจของผู้ป่วยควรทำเป็นรายกรณี ส่วนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกามี
ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในคำแนะนำหลังสุดของศูนย์ฯระบุว่าควรพิจารณาให้การรักษาฝีดาษลิงแก่ผู้ที่มีเอชไอวีโดย
คำนึงถึงความรุนแรงของโรคและระดับของภูมิคุ้มกันบกพร่อง และยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างยาต่อยา (drug-drug 
interactions) ที่จะทำให้ไม่สามารถใช้ยาเทคโควิริแมทร่วมกับยารักษาไวรัสเอชไอวีได้ อย่างไรก็ตามยาซีโดโฟเวียร์ 
สามารถทำให้เกิดพิษต่อไตจึงไม่ควรใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสทีโนโฟเวียร์ ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรท (tenofovir disoproxil 
fumarate)    

คำแนะนำของสมาคมโรคเอดส์ของอังกฤษกล่าวว่าผู้มีเอชไอวีที่มีความเสี่ยงต่อฝีดาษลิงหรือที่เป็นฝีดาษลิงควรรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อไป และสำหรับผู้ที่มีเอชไอวีที่ยังมีปริมาณไวรัสที่ตรวจพบได้ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อให้สามารถ
กดไวรัสเอชไอวีได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนฝีดาษลิง ส่วนคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ
สหรัฐอเมริกาเสริมว่าการหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีอาจนำไปสู่การฟื้นตัวกลับของไวรัสเอชไอวีซึ่งอาจทำให้
การจัดการกับฝีดาษลิงมีความซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงความรุนแรงของการเจ็บป่วยที่มากขึ้นด้วย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาที่อ้างถึงในตอนต้นระบุว่าผู้มีเอชไอวีที่เป็นฝีดาษลิงมีความเสี่ยงต่อการ
ป่วยหนักสูงกว่าคนที่เป็นฝีดาษลิงแต่ไม่มีเอชไอวี แต่ข้อมูลจากยุโรปไม่พบความแตกต่างดังกล่าว ความแตกต่าง
ระหว่างอาการป่วยของผู้มีเอชไอวีที่เป็นฝีดาษลิงจากทั้งสองแหล่งอาจขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวมของผู้มีเอชไอวีด้วย 

หากการรักษาเอชไอวีไม่มีผลดี ไม่สามารถควบคุมปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือดให้อยู่ต่ำได้ หรือจำนวนซีดีสี่ต่ำ หรือมีโรค
อื่นร่วมด้วย ปัจจัยเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยหนักจากฝีดาษลิงได้ ดังเช่นรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยฝีดาษลิงที่มีเอช
ไอวีด้วยในไนจีเรีย และการระบาดของโควิด-19 ย่อมจะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการดูแลรักษาด้านเอชไอวีอย่างต่อ
เนื่องได้ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยหนักเพราะฝีดาษลิงด้วย การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการรักษาเอชไอวีที่ได้
ผลดีเพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยฝีดาษลิงสำหรับผู้มีเอชไอวีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในขณะนี้
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