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คำอุทศิ
หากหนังสือเล่มนีจ้ กั ก่อประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ น ไม่วา่
ในแง่ความรู้ หรือความบันเทิงบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม ผูน้ พิ นธ์
ขอมอบกุศลนั้นให้แก่คุณแก้ว และคุณมลิวัลย์ ทองเจริญ
ทีเ่ พียรพยายาม สัง่ สอนให้ผนู้ พิ นธ์รจู้ กั เริม่ อ่าน รูจ้ กั เริม่ เขียน
รูจ้ กั บันทึกมาตัง้ แต่เยาวัย และภรรยาและลูกๆ ทัง้ สาม หลาน ๆ
ทั้งสาม ที่ให้เวลา ให้กำลังใจและแรงบันดาลใจ ให้เขียน
หนังสือเล่มนีจ้ นออกเผยแพร่สสู่ าธารณชนได้สำเร็จ
บทขอบคุณ
หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของการทำงานเป็นทีมเป็น
คณะ หนังสือคงจะเรียบเรียงไม่สำเร็จหากไม่ได้รบั คำแนะนำ
จากคณะผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ ทัง้ วิชาการและด้านข้อมูล การ
ตรวจทานชำระข้อมูลความถูกต้องและคำผิดต่างๆ ผูท้ ผ่ี นู้ พิ นธ์
ขอขอบคุณ ได้แก่
นายแพทย์สชุ าติ เจตนเสน
นายแพทย์ประยูร กุนาศล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
นายแพทย์ศภุ มิตร ชุณห์สทุ ธิวฒ
ั น์
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช
คุณพรชัย สอนสถาพรกุล
คุณอรวรรณ เกตุพานิช
คุณสุนสิ า ตัง้ จิตนิมติ กุล
คุณรัชดาภร อุน่ เรือน

คำนำ
อาชีพของผู้นิพนธ์คือ อาจารย์ของโรงเรียนแพทย์ที่
เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาแพทย์
พื้นฐานจากประเทศไทย ไปศึกษาด้านโรคติดเชื้อไวรัสจาก
ต่างประเทศ ครั้นกลับมาประเทศไทยก็มาเริ่มอาชีพอาจารย์
ในโรงเรียนแพทย์เดิม ได้เป็นผูร้ เิ ริม่ ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารด้านไวรัส
วิทยาและสอนวิชานี้ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ได้ประสานงาน
กับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมควบคุมโรค
และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านไวรัสวิทยา และด้าน
ระบาดวิทยาของโรคติดเชือ้
ผูน้ พิ นธ์มงี านอดิเรกสองอย่างคือ นักเขียนสมัครเล่น
และพ่อครัวสมัครเล่น งานอดิเรกทั้งสองได้ทำติดต่อกันมา
นานกว่า ๓๐ ปี แต่รู้ตัวเองว่าเอาดีไม่ได้สักเรื่อง ยิ่งนานยิ่ง
กลายเป็นเล่น ๆ มากกว่า ชอบอ่านหนังสือมาตัง้ แต่เด็ก หนังสือ
ทีป่ ระทับใจในวัยรุน่ ของผูน้ พิ นธ์มากสุด คือ ปลัดเปล่งเทีย่ ว
รอบโลก และนิตยสารรายเดือนหรือรายสัปดาห์เช่น ชาวกรุง
สยามรัฐ สัปดาห์วจิ ารณ์

ทำงานทางด้านการแพทย์มา ๕๐ ปีเต็ม มีประสบการณ์
ด้านงานการสอน การวิจัย ด้านป้องกันและควบคุมโรค
โดยเฉพาะในช่วงทีม่ โี รคระบาด จึงได้มโี อกาสสัง่ สมความรู้
และประสบการณ์จนล้นสมอง เคยทำงานเป็นบรรณาธิการ
วารสารการแพทย์หลายฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จึงมีความพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่คั่งอยู่เต็มสมอง นำมาเรียบเรียงเพื่อให้ความเพลิดเพลิน
กับท่าน
หนังสือเล่มนี้ตั้งใจเขียนให้อ่านได้ทั้งประชาชน
ทัว่ ไปหรือนักวิชาการก็อา่ นได้ เพือ่ ได้มคี วามรูท้ ง้ั เรือ่ งโรคต่างๆ
ทีร่ ะบาดอุบตั ใิ หม่ เคยระบาดมาแล้ว และอาจจะระบาดซ้ำอีก
เป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง
บางเรือ่ งแม้วา่ จะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่กร็ ะบาดแพร่กระจายได้
ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทนั กับเหตุการณ์ ในทำนองทีว่ า่
รู้เขา รู้เรา รู้โรค รู้โลก นี่คือเป็นจุดตั้งต้น ที่จุดประกายให้
ผูน้ พิ นธ์เขียนหนังสือชุดนี้

สารบัญ
หน้า

อารัมภกถา
อหิวาตกโรค หมายถึงโรคอะไร
การแพร่ระบาดตัง้ แต่อดีต - ปัจจุบนั
วิบริโอ เอล ทอร์ El Tor
ประวัตกิ ารระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทย
วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส
วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส คืออะไร
วิบริโอ วัลนิฟคิ สั น้องคนเล็กของสกุล วิบริโอ
ศาสตราจารย์ ฟิลปิ โป ปาซินี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ โรเบอร์ท โค๊ค
วิบริโอ โคเลอเร
วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค
Cholera Dolores
นายแพทย์จอห์น สโนว์
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สามพีน่ อ้ งสกุลวิบริโอ
สกุลช่างร้ายเหลือทน
วิบริโอ โคเลอเร
วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั
วิบริโอ วัลนิฟคิ สั
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สามพีน่ อ้ งสกุลวิบริโอ สกุลช่างร้ายเหลือทน
วิบริโอ โคเลอเร
วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั
วิบริโอ วัลนิฟิคัส

อารัมภกถา
ผู้นิพนธ์จบการศึกษาแล้ว ในตอนปลายของการฝึก
อบรมแพทย์ประจำบ้านทีแ่ ผนกอายุรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๐) ก่อน
จะได้ไปปฏิบัติงานประจำเป็นอาจารย์ที่สาขาวิทยาแบคทีเรีย
แผนกวิชาพยาธิวิทยาเคยไปสมัครไปเป็นอาจารย์ที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่ไม่ทราบว่าโชคดีหรือ
โชคไม่ดที ท่ี า่ นไม่รบั การจะรับหรือไม่รบั ดูจะมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวอยูม่ ากพอสมควร เพราะท่านถามเราไม่กค่ี ำ ถามแบบ
ไม่ตอ้ งการคำตอบอะไรทีม่ สี าระ เราก็พอทราบแล้วว่าไม่ผา่ น
ท่ า นคงไม่ ร ั บ คงเพราะผอมเก้ ง ก้ า ง โหงวเฮ้ ง ไม่ เ ข้ า ท่ า
นามสกุ ล ก็ ไ ม่ เ ตะตา คนใหญ่ ค นโตนามสกุ ล เขาไม่ เ ชย
เหมือนของเรา โทษอะไรก็ได้ถูกทุกข้อ แต่อย่าไปโทษแก๊ส
โซฮอล์ก็แล้วกัน เพราะสมัยโน้นยังไม่รู้จักกัน ก็เลยยังต้อง
ค้างเติ่งอยู่ที่ศิริราชจนจวบทุกวันนี้ มิฉะนั้นป่านนี้ ก็คง
เป็นพ่อเลีย้ งหรือให้ภรรยารับอุปการะเลีย้ งเป็นสามีบญ
ุ ธรรม
ไปแล้ว การทีไ่ ม่รบั การคัดเลือกให้ไปเชียงใหม่ จึงมีสว่ นให้
ประสบกั บ ปั ญ หาของการระบาดของอหิ ว าตกโรคพ.ศ.
๒๕๐๐/๐๑
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แพทย์-นักศึกษาแพทย์ ดูแลผู้ป่วยที่ขึ้นจากเรือ (จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช)

ในคลองบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่ มีผปู้ ว่ ยเป็น
จำนวนมาก ทีห่ อผูป้ ว่ ยตึกอัษฎางค์ชน้ั หนึง่ และหอผูป้ ว่ ยตึก
อายุรกรรมชัน้ ล่าง มีผปู้ ว่ ยอหิวาต์ฯแน่นขนัด ท่านผูอ้ ำนวยการ
โรงพยาบาลในสมัยนั้นได้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สร
เมติยะวงค์ ออกคำสั่งว่า ต้องเจาะพื้นเตียงผู้ป่วย เพื่อใช้ปี๊บ
น้ำมันก๊าดเปิดฝาใส่ไลซอลฆ่าเชื้อรองไว้ใต้เตียง เพื่อรองรับ
อุจจาระน้ำซาวข้าวที่ไหลแรงกว่าท่อประปาในสมัยนั้นแตก
เสียอีก บรรยากาศในหอผู้ป่วยสับสนวุ่นวาย มีกลิ่นคาว
อุจจาระคลุ้ง คละกับกลิ่นไลซอลฆ่าเชื้อ กลิ่นตลบอบอวล
ชวนน่าคลื่นเหียน แพทย์ พยาบาล ออกเวรปฏิบัติงานแล้ว
เดินลงจากหอผูป้ ว่ ย ไม่วา่ จะเดินเหิรไปทางไหน กลิน่ ก็พลอย
โชยตามไปทางนั้น จนกว่าจะได้เปลื้องเครื่องแต่งกายออก
๙
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และอาบน้ำชำระร่างกายเสียก่อน เท่าที่จำได้ ไม่มีแพทย์
พยาบาลหรือเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล ป่วยเป็นอหิวาต์ฯ เลย
คำขวัญของทางการสาธารณสุขก็คือ “ดื่มน้ำต้มสุก
ล้างมือก่อนเปิบ” นับว่าได้ผลในทางควบคุมโรคไม่ให้ระบาด
หนักได้เหมือนกัน เพียงแต่วา่ ประชาชนในคลองบางกอกน้อย
บางกอกใหญ่ ยังขาดน้ำสะอาดบริโภค ใช้น้ำคลองกันเป็น
ส่วนใหญ่ ระบบน้ำประปายังเข้าไปไม่ถึง จนกระทั่งในสมัย
ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๑ มีการวางท่อประปาขนาดใหญ่ไป
ทั่วกรุงเทพ-ธนบุรี โดยบริษัท เดอเกรมองต์ กินเวลาหลายปี
จึงได้เริ่มมีน้ำสะอาดใช้กัน ผู้นิพนธ์เคยสอบถามผู้ป่วยที่มา
จากคลองทัง้ สองได้ความว่า เขาก็ดม่ื น้ำต้มสุก แต่ลา้ งถ้วย ล้าง

สภาพของคูคลองในกรุงเทพมหานครในยุคนั้น (จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช)
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ชาม ล้างช้อนด้วยน้ำคลองที่ไม่ได้ต้มและยังอาบน้ำ ดำผุด
ดำว่ายในคลอง จึงยังมีโอกาสทีจ่ ะได้กลืนน้ำคลองทีป่ นเปือ้ น
ด้วยก้อน “ข้าวเม่าทอด” ที่ลอยตุ๊บป่องอยู่ในคลองก็มีให้แล
เห็นอยู่ เพราะตอนตนเองยังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ เย็นๆ เลิก
เรียนก็ลงเล่นน้ำที่ท่าหอพักนักศึกษาชายก็ไม่มีกีฬาอะไรจะ
ให้เล่น มีสนามเทนนิส โต๊ะบิลเลียด รุ่นผู้ใหญ่ท่านก็ครอง
สนาม ครองโต๊ะเสียแล้ว กิ๊กก๊อกอย่างพวกเราอย่าสะเออะ
ระบบอาวุโสที่ศิริราชเหนียวแน่นและมั่นคงจนกระทั่งทุก
วันนี้ ว่ายน้ำไป ก็เกาะเรือโยงขึน้ ล่องไปมา มีเรือดำน้ำซึง่ ไม่
แน่ใจว่าดำแล้วจะโผล่หรือเปล่า กะสมอ อยูท่ ห่ี น้าหอพักหนึง่
ลำ ไม่แน่ใจว่าเรือดำน้ำลำนัน้ ชือ่ ร.ล.สุครีพหรือพาลี พอเรา
ว่ายน้ำเข้าไปใกล้ ก็มีคุณจ่าทร.โผล่หน้าออกมา เป่านกหวีด
เสียงแสบแก้วโสติ และตะโกนออกมาเตือนว่า เขตทหาร
ห้ามเข้า ก็ยงั มีเรือโยงชาวบ้านนีแ่ หละ ยังเป็นมิตรกับพวกเรา
จึงเล่นเกาะเรือโยงในแม่น้ำเจ้าพระยา เล่นน้ำไป ก็ต้องคอย
หลบก้อน “ข้าวเม่าทอด” ไปด้วย
มีเพือ่ นรุน่ พีอ่ ยูร่ ายหนึง่ เกาะเรือโยงเพลินจนมืด จะ
กลับก็มดื และห่างจากศิรริ าชมากหลายกิโลเมตรจะว่ายกลับก็
ไม่ไหว อภิโธ่ รูปร่างนักศึกษาแพทย์ จะไปหาบึกบึนกำยำได้
ที่ไหน รอให้มีเรือโยงผ่านมาจะได้เกาะกลับก็ไม่มี เลยต้อง
ตกกระไดพลอยโจน ขออาศัยใบบุญของชาวเรือทีอ่ ยูน่ อกเขต
ทหารเรือนีแ่ หละ อยูก่ นิ กับเขาไปจนถึงนครสวรรค์ จนพ่อแม่
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พี่น้องทางบ้าน ทำบุญเจ็ดวันอุทิศส่วนกุศลให้ผ่านไปแล้ว
โดยทีย่ งั ไม่พบศพ จึงได้อาศัยเรือโยงกลับมาหอพัก
เรือ่ งอย่างนีก้ ม็ ใี ห้ได้เล่า ให้ได้เฮกันมาแล้ว
หลังการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ผู้นิพนธ์ได้ย้าย
ไปทำงานทีแ่ ผนกวิชาพยาธิวทิ ยา สาขาแบคทีเรียวิทยา ก็ตอ้ ง
ไปเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียจากอุจจาระ เพื่อให้การชันสูตร
ขั้นสุดท้ายว่าเป็นอหิวาต์ฯหรือไม่ใช่ ช่วยแผนกผลิตวัคซีน
ป้องกันอหิวาต์ฯ ซึ่งขาดแคลนอย่างหนักและเป็นที่ต้องการ
กันมาก คิดย้อนกลับไปถึงวันนั้น คงไม่ต้องพูดถึงมาตรฐาน
“จีเอ็มพี” แต่อย่างใด เป็นการผลิตในห้องแล็บแท้ๆ กลิ่น
คาวอุจจาระจึงติดตัวกลับหอพักแพทย์ ต่อไปอีกถึงสามเดือน
เพราะในช่วงหลัง หัวหน้าแผนก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สขุ มุ
ภัทราคม ได้สั่งให้ไปฝึกงานวิจัยที่หอวิจัยของ สปอ. หรือ
เรียกกันว่า “ซีอาโต้ แล็บ” ภายใต้การควบคุมของ ดร. ออสการ์
เฟลเซนเฟลด์ นักวิจัยอหิวาต์ฯ ระดับโลกทีเดียวนั่นเอง
จึงเกิดความสนุกสนานกับงานวิจัย มีทหารคอยขับรถจิ๊บ พา
ตระเวนไปเก็บตัวอย่างอาหารสดจากตลาดต่างๆในกรุงเทพฯ
มาตรวจเพาะเชือ้ อหิวาต์ฯ และเชือ้ อืน่ ๆ เป็นการเฝ้าระวัง ได้
ติดตามไปสวบสวนโรคในบางคราวเท่าที่จำได้มีนักวิจัย
ฝ่ายไทยที่ผู้นิพนธ์ได้เรียนรู้จากท่านได้แก่พันเอกนายแพทย์
สำเนียง บุษปะวาณิช นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงเผอิญ จิรพงษ์
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นาวาเอก นายแพทย์บรรยงค์ ถาวรามร อาจารย์หมอสมาน
นันทวาณิช ซึ่งต่อมาอาจารย์หมอสมาน ท่านเลยสมัครเป็น
อาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ทหารที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า อยู่อีกหลายปี และท่านลาออกขณะที่ได้รับ
พระราชทานยศพันเอกพิเศษ ชือ่ สกุลและยศอาจจะมีผดิ เพีย้ น
ไปบ้ า งก็ ข ออภั ย เพราะเวลาผ่ า นไปหลายสิ บ ปี ม าแล้ ว
เรือ่ งต่างๆ เหล่านี้ ทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้สนใจในงานวิจยั ใน
เวลาต่อมาจวบจนเท่าทุกวันนี้ วัยอายุอันใกล้จะแปดสิบแล้ว
ทางราชการปลดระวางให้เกษียณอายุไปแล้วร่วมยี่สิบปี
เช้ายังขับรถออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปศิริราช ทำเหมือน
๒๐ ปีก่อน ยังวนเวียนอยู่ในห้องวิจัย ยังมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการนานาชาติปีละประมาณสองสามเรื่อง
เป็ น อย่ า งน้ อ ย ก็ ย ั ง หาทางกลั บ บ้ า นไม่ ถ ู ก เข้ า ทำนองที ่
สมัยก่อน เขาเรียกกันว่า “ทาสที่ปล่อยไม่หลุด” ในรัชสมัย
ร. ๕ ท่านโปรดให้เลิกทาส ทาสส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับบ้าน
ยังขอเป็นทาสต่อ เพราะหาทางกลับบ้านไม่ถกู กลับไปก็ไม่มี
ญาติพี่น้อง ไม่รู้จักใคร ไปไหนก็ไม่ถูก งานการอาชีพก็ไม่มี
เลยขอเป็นทาสต่อจะดีทส่ี ดุ จึงเป็นต้นตอของวลีดงั กล่าว
จากจุดนีเ้ อง อหิวาต์ฯ จึงยังเป็นทีฝ่ งั ใจของผูน้ พิ นธ์
อยูต่ ลอดมา
เรามารูจ้ กั อหิวาตกโรคกัน ก็คงจะไม่เลวนะครับ
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อหิวาตกโรคหมายถึงโรคอะไร
อหิวาตกโรค เรียกขานแต่เดิมเป็นภาษาอังกฤษว่า
‘Cholera Morbus’ และเรียกสัน้ ลงในเวลาต่อมา เหลือแค่คำว่า
cholera และในบางครั้งบางคราก็อาจมีคำฟุ่มเฟือยมาเสริม
มาแต่งมาเติมเน้นให้แลดูหรูหราหรือเน้นให้เห็นภาพทีร่ นุ แรงขึน้
เช่นคำว่า ‘Asiatic’ บ้างละ ‘spasmodic’ บ้างละ ‘malignant’ ก็เรียก
แม้แต่คำว่า ‘contagious’ และ ‘blue’ ก็ยงั มี ทัง้ นีท้ ง้ั นัน้ ก็เพือ่ ให้
แยกได้ชัดเจนไปจากถ้อยคำเดิมที่เคยใช้กันมาว่า “common
cholera” ซึง่ ใช้กนั รวม ๆ หมายถึงทัง้ อหิวาต์ธรรมดา,โรคบิด
(dysentery) และโรคอาหารเป็นพิษ (food poisoning) ทีย่ งั ปรากฏ
ชุกชุมในฤดูรอ้ น อยูใ่ นสมัยนัน้
อหิวาต์นน้ั เกิดจาก “สารชีวพิษ-toxin” ทีข่ บั ออกมาจาก
แบคทีเรียที่มีชื่อเดิมว่า Vibrio comma หรือปัจจุบันเรียกชื่อ
เป็นสากลว่า Vibrio cholerae และก่อให้เกิดการสูญเสียของ
เหลวและแร่ธาตุ (อีเล็กโทรลัยท์) ออกไปทางลำไส้ ทางอุจจาระ
การให้การรักษาในปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป โดยให้ของ
เหลวและแร่ธาตุที่เหมาะสมทดแทนให้พอเพียง แต่ในสมัย
นั้น แพทย์ผู้ทำการรักษาได้สั่งได้สอนตกทอดกันมาว่าให้
จำกัดการให้ของเหลว จำกัดน้ำ มิให้ให้นำ้ แก่ผปู้ ว่ ยโรคอหิวาต์
ซ้ำร้ายไปกว่านั้นแพทย์บางท่านยังให้ยาที่กระตุ้นให้อาเจียน
ก็มี ให้ยาถ่าย ยาระบายก็ยังมี เจาะเลือดของผู้ป่วยทิ้งไปก็มี
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(เท่ากับว่าเพิม่ การสูญเสียของเหลว ซึง่ เป็นการกระทำตรงกัน
ข้ามกับปัจจุบัน) โดยหวังว่าจะสร้างความสมดุลย์ขึ้นภายใน
ร่างกาย แต่กลับกลายไปว่า กำลังก่อการขาดดุลย์ทง้ั ของเหลว
และกรด/ด่างในร่างกายให้เลวร้ายยิง่ ขึน้
อหิวาตกโรค หรือโดยทั่วไปในภาษาไทย เรานิยม
เรียกกันสัน้ ๆว่า อหิวาต์ฯ ภาษาชาวบ้านอาจเรียกโรคระบาด
ทีร่ นุ แรงหลายๆ โรค เรียกรวมๆกันว่า “โรคห่า - ห่าลง - ห่ากิน”
อหิวาตกโรคก็มีผู้เรียกว่าเป็นโรคห่าเหมือนกัน บางทีก็เอา
คำว่า ห่ากิน ห่าลง ก็ใช้กันในทางที่มีความหมายที่ไม่ดี คำ
ด่าทอ คำไม่สุภาพก็ขอยืมคำนำนี้ไปใช้อยู่บ่อยๆ จนบางคน
พูดติดปาก คำก็ห่า สองคำก็ห่า สามคำก็เหี้ยก็มี ทั้งๆที่เหี้ย
ไม่ได้มพี ฤติกรรมเลวร้ายอะไรมากไปกว่าสัตว์อกี หลายๆ ชนิด
มนุษย์บางตนเสียอีก ที่เหี้ยมันยังรังเกียจ เหี้ยไม่ยอมนับญาติ
เหีย้ ไม่ยอมรับเข้าสังคมเหีย้
อหิวาตกโรค เป็นโรคระบาดประจำถิน่ ของประเทศใน
ทวีปอาเซียและอนุทวีปอินเดียมานานแล้ว โดยเฉพาะในลุ่ม
แม่นำ้ คงคา อันเป็นสายน้ำหลักทีใ่ ช้อาบใช้บริโภคกัน ในอดีต
โรคได้ระบาดแพร่กระจายตามเส้นทางค้าขายทั้งทางบกและ
ทางเรือ และในปัจจุบนั การโดยสารเรือบินก็นำโรคแพร่กระจาย
ไปได้ดว้ ย โรคระบาดขึน้ เหนือสูป่ ระเทศรัสเซีย และแพร่ไปยัง
ประเทศในยุโรปตะวันตกต่อไป จากยุโรปโรคแพร่ข้าม
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มหาสมุทรแอตแลนติคไปสูอ่ เมริกาเหนือในขณะทีม่ กี ารเคลือ่ น
ย้ายอพยพของชาวไอริชไปสูด่ นิ แดนใหม่นน้ั
ปัจจุบันนี้ในยุโรปและอเมริกาถือกันว่า ไม่ใช่โรค
ระบาดทีส่ ำคัญสำหรับทางการสาธารณสุขอีกต่อไป เนือ่ งจาก
มีบริการน้ำบริโภคที่สะอาดทั่วถึง แต่ในประเทศด้อยพัฒนา
และบางประเทศทีก่ ำลังพัฒนายังมีปญ
ั หา จากเรือ่ งความแออัด
ของประชากร การขาดการบริการด้านสุขอนามัยทีด่ ี ทัง้ ด้าน
อาหาร/น้ำ การอนามัยส่วนบุคคล และพาหะนำโรคชุกชุมแต่
ขาดประสิทธิภาพในการกำจัดหรือควบคุมด้วย
อหิวาตกโรคแม้ว่าเป็นโรคดึกดำบรรพ์ก็ตาม แต่ก็
มีการบันทึกไว้ในประวัตศิ าสตร์ของการแพร่ระบาดเอาไว้นอ้ ย
จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๙ จึงได้ปรากฏมีเป็นบันทึกเอา
ไว้ว่า มีการระบาดในเบ็งกอล ประเทศอินเดีย ก็เลยทำให้มี
การขนานนามว่า Asiatic cholera หรืออหิวาตกโรคแห่งอาเซีย
อหิ ว าตกโรคเป็ น โรคท้ อ งร่ ว งเฉี ย บพลั น หรื อ
ท้องเดินอย่างรุนแรง ที่ป่วยขึ้นมามีอาการเฉียบพลันปุบปับ
อยู่ๆ ก็ปวดท้องและถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ สีอุจจาระเหมือน
น้ำซาวข้าว ถ่ายติดๆ กันหลายครัง้ จนทำให้รา่ งกายขาดสารน้ำ
และอีเล็กโทรลัยท์อย่างมากและรวดเร็ว ซึ่งหากรักษาแก้ไข
การขาดสารน้ำ/อีเล็กโทรลัยท์ไม่ทันท่วงที ความดันโลหิต
ลดลงจากปริมาตรไหลเวียนไม่พอก็จะทำให้เลือดไหลผ่านไต
ไม่พอ ทำให้ไตวาย จึงเข้าสูภ่ าวะช็อค และทำให้เสียชีวติ ได้
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โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เรียกชื่อเป็น
ภาษาไทยง่ายๆ ว่า เชือ้ อหิวาต์ ภาษาอังกฤษเรียกชือ่ ว่า Vibrio
cholerae
การติดต่อของโรค
การติดต่อของโรคก็คือการกินน้ำหรืออาหารที่มีเชื้อ
ปนเปือ้ น น้ำและอาหารมักมีเชือ้ ปนหากการสุขาภิบาลอาหาร
ไม่ดี มีโอกาสที่เชื้อซึ่งอาจปะปนอยู่ตามแหล่งน้ำ หรือมี
แมลงนำโรค เช่น แมลงวันไต่ตอมอาหาร การกำจัดสิง่ ปฏิกลู
ต่างๆ ไม่ดี ทำให้แมลงมีโอกาสไต่ตอมอาหารได้
ระยะฟักตัว
ระยะฟักตัวสั้น กล่าวคือ ตั้งแต่กินอาหารที่มีเชื้อ
อหิวาต์ปนเปือ้ นเข้าไปในปริมาณทีส่ งู พอ เพียง ๒-๓ ชัว่ โมง
ก็สำแดงอาการของโรคได้แล้ว ในบางกรณี ถ้าได้รบั เชือ้ เข้าไปใน
ปริมาณต่ำ อาจกินเวลาหลายวัน ถึง ๕ วันก็มี โรคนีม้ กั เกิดขึน้
ในลักษณะการแพร่ระบาดตูมตาม
ลักษณะอาการทางคลินกิ
ถ่ายอุจจาระเป็นสารน้ำจำนวนมาก อุจจาระคล้าย
น้ำซาวข้าว มีเนือ้ อุจจาระน้อย เกิดขึน้ อย่างเฉียบพลันร่วมกับ
มีอาการและอาการแสดงของการขาดสารน้ำอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง อาจมีคลื่นไส้ อาเจียน ส่วนใหญ่ไม่มีไข้ และไม่ใคร่
ปวดท้องมาก
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ผู้ป่วยขาดน้ำ ตาลึกโบ๋

ผู้ป่วยขาดน้ำจนผิวหนังขาดความยืดหยุ่น
(จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช)

ระยะแพร่เชือ้
ตัง้ แต่เริม่ มีอาการของโรคจะพบเชือ้ ได้ในอาเจียน ใน
อุจจาระของผู้ป่วย หากไม่ได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อหรือ
ปฏิชีวนะที่เหมาะสมถูกต้องและหากไม่เสียชีวิตเสียก่อน จะ
ขับเชื้อออกมาทางอุจจาระได้ตลอดระยะเวลา ๕-๑๐ วัน
อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ ๗๕ ของผู้ได้รับเชื้อ อาจไม่
แสดงอาการใดๆ เลยก็ได้ แต่บคุ คลเหล่านี้ จะมีเชือ้ อหิวาต์อยู่
ในอุจจาระ และจะขับเชื้อ ปล่อยเชื้อออกมาทางอุจจาระได้
นาน ๗-๑๔ วันเช่นกัน มีอยู่รายหนึ่งขับเชื้ออหิวาต์หลังจาก
ที่หายป่วยแล้วได้นานถึง ๓-๔ ปี เชื้อนี้จะไม่ทำให้ผู้สัมผัส
โดยตรงป่วยเป็นโรค ในสภาพการสุขาภิบาลไม่ดี อุจจาระ
ของผู้ป่วยถูกชะล้างลงสู่ธรรมชาติ ลงสู่แหล่งน้ำ เชื้อจะ
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ทนทานในสิง่ แวดล้อมได้นาน หากทำการควบคุมไม่ดี จะทำ
ให้เกิดการแพร่ระบาดรุนแรงได้
การวินจิ ฉัย และการรักษา
เกณฑ์ในการวินจิ ฉัยเพือ่ การรักษาอหิวาตกโรค
๑. เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical Criteria) ถ่ายเป็น
น้ำจำนวนมาก เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ร่วมกับมีอาการและ
อาการแสดงของการขาดสารน้ำอย่างรวดเร็ว
๒. เกณฑ์การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร โดยทัว่ ไป คือ
การตรวจชันสูตรหาเชือ้ อหิวาต์ ยืนยันได้วา่ เป็นอหิวาตกโรค
หากตรวจเพาะเชือ้ จากอาเจียนหรือจากอุจจาระ พบเชือ้ Vibrio
cholerae หรือในตัวอย่างตรวจอื่นๆ จากการตรวจด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ ทีใ่ ช้ตวั อย่างสดๆ อาจพบเชือ้ เป็นๆ ทีม่ กี ารเคลือ่ น
ไหวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรีย ราวกับผีพุ่งใต้ อันเป็น
ลักษณะเฉพาะของเชื้อนี้ ทางเคมีอุจจาระมีความเป็นด่าง
มากขึน้ (pH > ๖)
การเพาะเชือ้ จากอุจจาระ อาเจียน อาหารทีเ่ หลือจาก
การบริโภค น้ำ ฯลฯ หากได้ผลบวก ถือว่าเป็นการวินจิ ฉัยยืนยัน
การรักษา
 ผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการเข้าได้ตามการวินิจฉัย
เบื้องต้น รักษาตามอาการ หากยังดื่มได้ให้ดื่มสารละลาย
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เกลือแร่ (ORS) หรือหากดื่มไม่ได้ให้น้ำเกลือทดแทนทาง
หลอดเลือดดำอย่างรวดเร็ว เพือ่ แก้ไขภาวะขาดสารน้ำ
 ผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการเข้าได้ตามการวินิจฉัย
สุดท้าย ให้การรักษาตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ดังนี้
Ç เด็กอายุน้อยกว่า ๘ ปี ให้กินนอร์ฟล็อกซาซิน
(Norfloxacin) ๒๐ มก. / กก. / วัน นาน ๓ วัน
Ç เด็กอายุมากกว่า ๘ ปี ให้กิน เตตระซัยคลีน
(Tetracycline) ๓๐ มก. / กก. วัน นาน ๓ วัน
Ç ในผูใ้ หญ่ให้ กินเตตระซัยคลีน ครัง้ ละ ๕๐๐ มก.
วันละ ๔ ครัง้ นาน ๓ วัน หรือโดซีซยั คลีน (Doxycycline)
ครัง้ ละ ๑๐๐ มก. วันละ ๒ ครัง้ นาน ๓ วัน หรือหากเชือ้ ดือ้
ต่อเตตระซัยคลีน ให้กนิ นอร์ฟล็อกซาซิน ครัง้ ละ ๔๐๐ มก.
วันละ ๒ ครัง้ นาน ๓ วัน

(จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช)
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การแพร่ระบาดตัง้ แต่อดีต - ปัจจุบนั
อหิวาตกโรค โรคระบาดคู่กรรมของมนุษย์มาตั้งแต่
ดึกดำบรรพ์ มีประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไรบ้าง
การระบาดใหญ่แพร่กระจายไปทั่วโลกที่มีบันทึก
รายงานเอาไว้นน้ั มีอยู่ ๗ ครัง้ ด้วยกันดังนีค้ อื (ตารางที่ ๑)
ตารางที่ ๑ การระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคที่แพร่กระจายไปทั่วโลก
การระบาด
ครั้งที่
๑.
๒
๓
๔
๕
๖
๗

พ.ศ.
๒๓๕๙ - ๒๓๖๙
๒๓๗๒ - ๒๓๙๔
๒๓๙๕ - ๒๔๐๓
๒๔๐๖ - ๒๔๑๘
๒๔๒๔ - ๒๔๓๙
๒๔๔๒ - ๒๔๖๖
๒๕๐๔ - ๒๕๑๓

(ค.ศ. ๑๘๑๖ - ๑๘๒๖)
(ค.ศ. ๑๘๒๙ - ๑๘๕๑)
(ค.ศ. ๑๘๕๒ - ๑๘๖๐)
(ค.ศ. ๑๘๖๓ - ๑๘๗๕)
(ค.ศ. ๑๘๘๑ - ๑๘๙๖)
(ค.ศ. ๑๘๙๙ - ๑๙๒๓)
(ค.ศ. ๑๙๖๑ - ๑๙๗๐)

การระบาดใหญ่ครัง้ แรก
การระบาดในปี ๒๓๕๙ -๒๓๖๙ (ค.ศ. ๑๘๑๖-๑๘๒๖)
ถือว่าเป็นการระบาดใหญ่ครัง้ แรกโดยเริม่ จากเบ็งกอล
แล้วแพร่ขยายไปทัว่ ทวีปอินเดียเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๖๓ การระบาด
ในครัง้ นี้ ระบาดไปได้ไกลถึงประเทศจีน และระบาดไปได้ถงึ
ทะเลแคสเปียนหลังจากนัน้ จึงได้สงบลง ประเทศไทยก็ได้รบั
ผลกระทบด้วย
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การระบาดใหญ่ครัง้ ที่ ๒
การระบาดในปี ๒๓๗๒-๒๓๙๔ (ค.ศ. ๑๘๒๙-๑๘๕๑)
การระบาดครัง้ นีถ้ อื ว่าเป็นการระบาดแพร่ไปทัว่ โลก
ครัง้ ที่ ๒ โรคแพร่ถงึ ประเทศในทวีปยุโรป ถึงมหานครลอนดอน
และกรุงปารีสเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๔/๗๕ ทำให้มีผู้เสียชีวิตใน
มหานครลอนดอนเป็นจำนวนสูงถึง ๖,๕๓๖ คน และในกรุง
ปารีสก็มจี ำนวนมากถึงประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน (ประชากรใน
ปารีสขณะนัน้ ประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ คน) ผูเ้ สียชีวติ ในประเทศ
ฝรั่งเศสทั้งประเทศมีจำนวนประมาณหนึ่งแสนคน โรคแพร่
ขึ้นเหนือถึงประเทศรัสเซีย ในปีเดียวกันก็ข้ามไประบาดถึง
เควเบ็ค ออนตาริโอในแคนาดา และนครนิวยอร์ค ในสหรัฐ
อเมริกา และข้ามประเทศไประบาดถึงฝั่งแปซิฟิคของสหรัฐ
ในปีพ.ศ. ๒๓๗๗
การระบาดของอหิวาตกโรคในมหานครลอนดอน พ.ศ. ๒๓๗๔
J. HOGG ได้บรรยายไว้ในหนังสือ “London As It Was”
ตีพมิ พ์เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๘๐ ตอนหนึง่ ถอดความเป็นภาษาไทยว่า
“โรคแห่งความตายโรคนี้ มันก็เป็นเช่นนัน้ เอง อุบตั ิ
ขึน้ เสมือนหนึง่ มีอสุรกายโผล่รา่ งขึน้ มาและทำลายล้างไปทุก
สิ่งทุกอย่าง มันดำเนินไปตามวิถีของมัน ไม่ว่าจะเป็นภูผา
มหาสมุทร ทุกถิน่ ทุกที่ มันก็ไม่ได้ยห่ี ระ เป้าหมายหลักของ
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อสุรกาย ก็คอื การปลิดชีวติ เท่านัน้ มนุษย์คอื เหยือ่ ทีจ่ ะสนอง
ตัณหาของมัน มันคงจะทำลายล้างให้จนสิ้นโลก ณ ที่ใด
ที่มันเอื้อมหัตถ์แห่งมัจจุราชไปถึง นั่นคือวาระแห่งมรณา
ทีแ่ ดนนัน้ ชีวติ ต้องหาทางดิน้ รนต่อสูเ้ พือ่ ความอยูร่ อดให้พน้
จากสภาวะมรณะ กระเสือกกระสนให้หลีกพ้นไปจากอุง้ หัตถ์
ของมัน”
อันที่จริง อหิวาตกโรคนั้น เคยระบาดในกองทัพ
ราชอาณาจักร ฯ ในประเทศอินเดียมานานนมแล้ว และต่อมา
ก็มขี า่ วในหนังสือพิมพ์วา่ มีการระบาดทีเ่ ซ็นต์ ปีเตอร์สเบอร์ก
ประเทศรัสเซีย ในสมัยนั้นเชื่อว่า อหิวาต์จะไประบาดตาม
นครใหญ่ๆ เท่านั้น ต่อมาก็ค่อยๆ แพร่เข้าสู่ราชอาณาจักรฯ
โดยทางเรือที่มาจากรัสเซีย อันเป็นเหตุให้ ในเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๓๗๔ คณะองคมนตรีฯ ได้มคี ำสัง่ ให้กกั กันเรือเอาไว้
ทุกลำทีเ่ ดินทางมาจากประเทศรัสเซีย
ในปี พ.ศ. ๒๓๗๘ คณะองคมนตรีฯ จึงได้มีคำสั่ง
แต่งตัง้ “คณะกรรมการอนามัยกลาง หรือ Central Board of
Health” ขึน้ หลังจากทีม่ ี “โรคไข้เหลือง – yellow fever” แพร่
จากอเมริกาใต้มายังประเทศอังกฤษ คณะกรรมการกลางได้ออก
เอกสารเวียน แนะนำเป็นประจำ แจกจ่ายไปยังคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการในตำบลท้องถิ่น
ของตนต่อไป
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ในปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๓๗๔ มีการกักกันเรือ
หลายลำที่มาจากซันเดอร์แลนด์ (เมืองทางตะวันออกเฉียง
เหนือของอังกฤษ) หลังจากที่มีข่าวว่าอหิวาต์ระบาดไปถึง
เมืองนั้น แต่การกักกันควบคุมกระทำได้ไม่ครบถ้วน ไม่
สมบูรณ์นกั โรคจึงอุบตั ขิ น้ึ เป็นรายแรกในมหานครลอนดอน
ผู้ป่วยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมกร
ขนถ่านหินในเรือขึน้ ล่องในแม่นำ้ ไทน์ (the Tyne)
ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม มีผู้ป่วย
จำนวนมากที่สงสัยว่าป่วยเป็นอหิวาตกโรคในมหานครฯ
และเหตุการณ์นี้ ก็มีผู้สนใจติดตามอยู่มากทีเดียว แม้แต่การ
แสดงละคร ก็ยงั มีเรือ่ ง ‘Cholera Morbus, or Love and Fright’
ออกแสดงด้วย ในเรื่องมีชายผู้หนึ่งออกมาส่งเสียงตะโกน
ด้วยความโกรธ ขับไล่ผคู้ นให้แตกกระจาย ส่งเสียงดังตะโกน
โดยตะโกนออกมาว่า “collar her” ให้จบั หญิงสาวผูห้ นึง่ ทีไ่ ป
โขมยกระเป๋าของเขาไปแล้ววิ่งหนี แต่ในที่สุดก็ปล่อยให้เธอ
วิง่ หลบหนีไปได้
คณะกรรมการอนามัยกลางได้ทำการสวบสวนโรค
ก็ปรากฏว่า มีเพียง ๑-๒ รายทีอ่ าศัยอยูใ่ นแม่นำ้ เท่านัน้ ทีป่ ว่ ย
เป็นอหิวาต์
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การระบาดใน อีสท์ ลอนดอน
พ.ศ. ๒๓๗๔ โรคได้อบุ ตั ขิ น้ึ ทีอ่ สี ท์ลอนดอน ในห้วง
เวลานั ้ น วั ณ โรคยั ง เป็ น เหตุ แ ห่ ง ความตายที ่ ร ้ า ยแรงกว่ า
อหิวาต์ เยาวชนในฝูงชนชัน้ กรรมกรที่ “เบ็ทนัล กรีน – Bethnal
Green” เสียชีวติ แต่ยงั เยาว์วยั อายุขยั ของเด็กสัน้ โดยเฉลีย่ ก็เพียง
๑๖ ปี เท่านัน้ เอง
ระบบการระบายน้ำในแถบอีสท์ลอนดอนนับว่าอยูใ่ น
เกณฑ์ที่แย่มาก ซึ่งอันที่จริงแล้ว ก็แย่เกือบพอๆ กันทั่วทั้ง
มหานครนั่นเอง ดังนั้นพระเจ้าเฮ็นรีที่แปด จึงได้มีพระบรม
ราชโองการให้จัดตั้ง “คณะกรรมการจัดการการระบายน้ำ
โสโครก” ขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่อระบายหลายๆแห่งก็ยังเป็น
ท่ อ เปิ ด และที ่ อ ยู ่ ใ ต้ ด ิ น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ม ี ก ารสำรวจอย่ า งจริ ง จั ง
จึงมีท่ออุดตันอยู่หลายๆจุด ท่อระบายที่แย่ที่สุด เห็นจะได้
แก่ประเภท “คูระบายน้ำโสโครกสีดำ - Black Ditch” ซึง่ เป็น
ท่อเปิดระบายสิง่ โสโครกจากตำบลไคร๊สเชอร์ช สปิตลั ฟีลด์ส
(Christ Church Spitalfields) และระบายออกไปทิง้ ที่ ลายม์เฮาส
ด็อค (Limehouse Dock) ท่อนีเ้ องทีเ่ อ่ออุดตัน ส่งกลิน่ เหม็นเน่า
เสียอยูเ่ นืองๆ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๓๗๕ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
อหิวาตกโรคที่ตราเอาไว้แล้วนั้น จึงมีผลบังคับใช้ มีผลให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น สามารถดำเนินการสั่ง
ให้มกี ารทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนทีพ่ ำนักอาศัยได้เป็น
๒๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ

ครั ้ ง แรก แต่ ก ว่ า ที ่ พระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ น ำมาบั ง คั บ ใช้ น ั ้ น
อหิวาตกโรคก็ได้แพร่ระบาดแล้ว จึงนับว่าได้มีการบังคับ
ใช้ลา่ ช้าเกินไป
การบริการน้ำสะอาดสำหรับมหานครนัน้ มีผปู้ ระมูล
ได้เป็นบริษทั เอกชนสองบริษทั คือ the New River Company
และ the East London Water Company ให้บริการการประปา
แก่ชมุ ชนภายในมหานครและแถบริมแม่นำ้ ของอีสท์ลอนดอน
แหล่งน้ำของบริษทั The East London Water Company คือ
น้ำทีน่ ำมาจากแม่นำ้ ลี (Lee river) ตอนเหนือของ โบว์ (Bow)
และแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นท่อที่ทำด้วยไม้แล้วก็ตาม
ความตายจากอหิวาตกโรคในบริเวณดังกล่าว ก็ยังคงสูงอยู่
มีเพียงประมาณหนึ่งในสามของบ้านเท่านั้น ที่ได้รับบริการ
น้ำประปาโดยตรง ส่วนใหญ่ที่เหลือต้องไปใช้น้ำ จากที่ที่มี
สูบน้ำติดตั้งไว้ที่ตามถนน และต้องใช้แรงสูบน้ำขึ้นมาใช้
บริโภคเอง
มาตรการที่สำคัญของคณะกรรมการกลางก็คือ ออก
คำสัง่ ให้มกี ารจัดตัง้ โรงพยาบาลรักษาอหิวาตกโรค ทุกๆ ตำบล
ก็ได้จดั การดำเนินการตามคำสัง่ ยกเว้น the Hamlets of Mile
End Old and New Towns, Bromley and Spitalfields โรงพยาบาล
ลอนดอนรวมทัง้ โรงพยาบาลอีกหลายแห่งได้รว่ มมือกันไม่รบั
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคติดเชือ้ อืน่ ๆ ผูป้ ว่ ยใหม่ทกุ รายจะต้องได้รบั การ
คัดกรองทีห่ อ้ งรอตรวจผูป้ ว่ ยนอกเสียก่อนว่า มีอาการอย่างใด
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อย่างหนึง่ ของอหิวาตกโรคหรือไม่ มีการจัดตัง้ หอผูป้ ว่ ยอหิวาต์
เป็นการเฉพาะขึน้ ต่างหาก โดยแยกจากผูป้ ว่ ยโรคอืน่ ๆ
Limehouse, Wapping, Shadwell, Whitechapel และ
Bethnal Green เป็นบริเวณที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างแออัด
ก็ได้รับการดัดแปลงให้มีหอรับผู้ป่วยไว้รักษา โดยใช้บ้านที่
เป็นบ้านหลังเดีย่ วๆ ซึง่ จะทำให้ความเสีย่ งในการแพร่โรคต่ำ
อหิวาต์ในมหานคร ลอนดอน พ.ศ. ๒๓๘๗
พ.ศ. ๒๓๘๗ อหิวาตกโรคระบาดทีถ่ นนบร็อด สตรีท
มหานครลอนดอน
การระบาดในครัง้ นี้ ภายในมหานครลอนดอนได้รบั
ผลกระทบอย่ า งหนั ก โดยมี จ ำนานผู ้ ท ี ่ ถ ู ก คร่ า ชี ว ิ ต สู ง ถึ ง
๑๔,๑๓๗ คน หรือสูงกว่าในปี พ.ศ. ๒๓๗๔/๗๕ ถึงเกือบเท่าตัว
การระบาดของอหิวาตกโรคที่ใกล้กับถนนบร็อด
สตรีท ปัจจุบนั คือถนนบร็อดวิค ในเขตโซโห มหานครลอนดอน
ในการระบาดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๘๗ นี้ มีมหาบุรษุ เกิด
ขึน้ ท่านอีกหนึง่ คือ นายแพทย์จอห์น สโนว์ ทีเ่ ป็นผูพ้ สิ จู น์วา่
อหิวาตกโรค แพร่ระบาดโดยทางน้ำปนเปือ้ น และนายแพทย์
จอห์น สโนว์ จากนายแพทย์เชีย่ วชาญด้านวิสญ
ั ญีแพทย์ หรือ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบ ก็กลายเป็นแพทย์ที่มี
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นายแพทย์จอห์น สโนว์ ที่เป็นผู้พิสูจน์ว่า
อหิวาตกโรคแพร่ระบาดโดยทางน้ำปนเปื้อน (จากวิกิพีเดีย)

ผูใ้ ห้สมญาให้วา่ ท่านเป็นปรมาจารย์แห่งศาสตร์อกี แขนงหนึง่
คือ “วิทยาการระบาด” หรือ “Epidemiology”
การระบาดของอหิวาตกโรคบริเวณที่ใกล้กับถนน
บร็อด สตรีท ในเขตโซโห มหานครลอนดอน อุบตั ขิ น้ึ เมือ่ วันที่
๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๘๗ ก่อนการระบาดใหญ่ในครัง้ นี้ มี
รายงานผู้ป่วยประปรายบ้างในบริเวณนี้อยู่แล้ว เมื่อมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมสะสมมากขึ้น โรคจึงระบาดอย่างรุนแรง
ทีน่ น่ั นายแพทย์จอห์น สโนว์ ถึงกับกล่าวว่า “เป็นการระบาด
ที่รุนแรง ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในราชอาณาจักรเท่าที่เคย
ประสบมา”
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ตัง้ แต่กลางคริสตศตวรรษที่ ๑๙ มาแล้ว มีปญ
ั หาเรือ่ ง
ความสกปรกโสโครกเกิดขึ้นที่เขตโซโห ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การหลั่งไหลของผู้คนเข้าไปพำนักอาศัยแออัดกันอยู่ที่เขต
โซโหอย่างล้นหลาม โดยที่การสุขาภิบาลในเขตนั้นยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ย่ำแย่ ที่ห้องในชั้นใต้ดินอาคาร มีถังส้วมที่ต้องขน
ถ่ายอุจจาระไปทิ้งในยามค่ำคืนอยู่อย่างมากมาย การขน
อุจจาระไปทิง้ ทำกันไม่ทนั เทศบาลนครฯ ก็แก้ไขโดยการสูบ
ของโสโครกทั้งปวงออกไปทิ้งลงแม่น้ำเธมส์นั่นเอง การ
กระทำเช่นนี้ ทำให้แม่นำ้ เธมส์ปนเปือ้ นอย่างหนักและกลาย
เป็นแหล่งแพร่อหิวาตกโรค อันเป็นผลทำให้มกี ารระบาดกว้าง
ขวางขึน้ ในเวลาต่อมา
หลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยรายแรก ๆ เมื่อวันที่ ๓๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๘๗ แล้ว อีก ๓ วันให้หลัง ก็มผี คู้ นทีอ่ าศัย
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับบร็อด สตรีท เสียชีวิตลง ๑๒๗ คน
ในอีกสัปดาห์ต่อมา ผู้คนเกือบสองในสามที่อาศัยอยู่บริเวณ
นั้นต่างก็หนีออกไปอยู่ที่อื่น ประมาณวันที่ ๑๐ กันยายน
จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น ๕๐๐ คน ทำให้ในบางท้องที่
ทำให้มีอัตราตายสูงขึ้นถึง ร้อยละ ๑๒.๘ ตอนปลายๆ ของ
การระบาด มีจำนวนผูท้ ต่ี ายจากโรคสูงถึง ๖๑๖ คน
นายแพทย์ สโนว์ เป็นผูท้ ม่ี ไิ ด้เลือ่ มใสศรัทธาในทฤษฎี
ที่เชื่อกันในสมัยนั้นว่า อหิวาตกโรคเกิดจาก อากาศเน่าเสีย
(miasma theory) คล้ายกับที่งมงายกันมาเมื่อครั้งกาฬโรค
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ระบาดมาแล้ว ในยุคนัน้ ยังถือว่า ทฤษฎีทว่ี า่ ด้วยเชือ้ โรค (germ
theory) เป็นเรือ่ งไร้สาระ นอกรีด นอกลูน่ อกทาง นอกศาสนา
ขัดกับความเชื่อของทางการศาสนาทั้งสิ้น นายแพทย์ จอห์น
สโนว์ ได้ตีพิมพ์บทความที่ท่านนิพนธ์ขึ้น บทความชือ่ “On
the Mode of Communication of Cholera in 1849” และลง
ตีพมิ พ์ซำ้ อีกในปี พ.ศ. ๒๓๙๘ โดยมีขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วกับบริการ
น้ำประปาในโซโหด้วย
โชคดีทม่ี พี ระคุณเจ้า เฮ็นรี ไวท์เฮด ช่วยจัดการในเรือ่ งนี้
ท่านจึงได้ลงพื้นที่เขตโซโห เพื่อไปพูดคุยสนทนาวิสาสะกับ
ชาวบ้าน จากการสวบสวนทำนองพูดคุยกันนี้นี่เอง ท่านก็
สามารถพิสูจน์ได้ว่า แหล่งแพร่โรคที่สำคัญคือที่สูบน้ำที่
ใช้แรงคนโยก หรือปั๊มน้ำที่ใช้คันโยกที่ถนน บร็อด สตรีท
นัน่ เอง แม้วา่ ท่านพิสจู น์ขน้ั สุดท้ายโดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
ทัง้ ทางเคมี และการเอาน้ำไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตอน
แรกไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม แต่ท่านก็อาศัยลักษณะของ
การแพร่ระบาดของโรคเป็นหลัก จนสุดท้ายมาสรุปลงได้ที่
ปัม๊ น้ำทีว่ า่ นีแ้ ละท่านก็สามารถโน้มน้าวคณะกรรมการชุมชน
ให้ถอดคันโยกปั๊มน้ำออก เพื่อไม่ให้ใช้น้ำจากปั๊มนั้นได้อีก
ต่อไป ในทีส่ ดุ จำนวนผูป้ ว่ ยก็ลดลงอย่างฮวบฮาบและยุตลิ งได้
ในทีส่ ดุ ท่านได้อธิบายไว้วา่
“ไม่มีข้อกังขาใดๆ เลยว่า อัตราตายลดลงไปได้บ้าง
โดยภายหลังทีโ่ รคเริม่ ระบาด ได้มผี คู้ นละทิง้ ถิน่ ฐานหนีไปอยู่
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ทีอ่ น่ื แต่การระบาดได้ยตุ ลิ งจริงๆ ก็ตอ่ เมือ่ ได้ยตุ กิ ารใช้นำ้ จาก
ปัม๊ น้ำดังกล่าว”
วิธกี ารของท่านก็คอื ท่านเอาแผนทีบ่ ริเวณนัน้ มากาง
แล้วจุดตำแหน่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูท้ ต่ี ายจากอหิวาตกโรค ทุกคน
ทุกวัน วันแล้ววันเล่า ปรากฏว่า ที่พักอาศัยของผู้ที่ตายส่วน
ใหญ่กระจุกตัวอยู่รอบๆ หรือใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งปั๊มน้ำ
เจ้าปัญหาปั๊มนั้นเอง ท่านยังได้ชี้ให้เห็นว่า การระบาดนี้เกิด
จากแหล่งน้ำดิบที่เอามาบริการทำน้ำประปา มีความสัมพันธ์
กับจำนวนผูป้ ว่ ยอหิวาต์ดว้ ย

ปั๊มน้ำเจ้าปัญหายังรักษาคงไว้เป็นอนุสรณ์ ณ สถานที่เดิม (ภาพจากวิกิพีเดีย)
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น้ำประปาบริเวณนัน้ ได้จากบริการของบริษทั Southwark and Vauxhall Waterworks Company ซึง่ นำน้ำดิบมาจาก
แม่น้ำเธมส์ตรงบริเวณใกล้กับที่ระบายทิ้งน้ำโสโครกลง
แม่นำ้ เธมส์ อันเป็นบริเวณทีป่ นเปือ้ นมากทีส่ ดุ
นายแพทย์ จอห์ น สโนว์ กล่ า วในจดหมายถึ ง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Medical Times and Gazette ว่า

แผนที่ที่นายแพทย์ จอห์น สโนว์ จุดหาการกระจุกตัวของผู้ป่วยอหิวาตกโรค
ในปี พ.ศ. ๒๓๘๗ (จาก วิกิพีเดีย)
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“ผูป้ ว่ ยอิวาตกโรคเกือบทุกรายทีต่ าย มีทพ่ี ำนักอยูไ่ ม่
ไกลจากปัม๊ สูบน้ำทีถ่ นน บร็อด สตรีท มีเพียงสิบรายเท่านัน้
ทีม่ บี า้ นเรือนอยูใ่ กล้ปม๊ั อืน่ ๆ มีญาติของผูเ้ สียชีวติ ห้ารายใน
จำนวนดังกล่าว เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ก็มีอยู่บ่อยๆ ที่ไปใช้น้ำ
จากปั๊มถนน บร็อด สตรีท บ่อยกว่าที่ใช้น้ำจากปั๊มที่อยู่
ใกล้เคียงเสียอีก เพราะพิศมัยน้ำจากที่ปั๊มนั้นมากกว่าที่
อยู่ใกล้ๆ มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่สามราย เป็นเด็กนักเรียนที่ไป
โรงเรียนซึง่ อยูใ่ กล้ๆ กับ ปัม๊ สูบน้ำทีถ่ นน บร็อด สตรีท....
ในรายทีต่ ายทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ปัม๊ มีผเู้ ล่าให้ฟงั ถึง ๖๑ ราย ว่า
ผู้ที่ตายมักจะดื่มน้ำจากปั๊มสูบน้ำที่ถนน บร็อด สตรีท เป็น
ประจำ หรือเป็นครัง้ เป็นคราว.....
จากการสอบถามก็ทราบว่า ไม่มกี ารระบาดของอหิวาต์ฯ
ในผู้ที่อาศัยเขตนี้ของมหานคร นอกจากผู้ที่ดื่มน้ำจากปั๊มนี้
เป็นประจำ
เย็นวันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้เข้าพบและสนทนากับคณะ
กรรมการเขตเซ็นต์ เจมส์ และได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการฯให้ทราบเรือ่ งราว ผลของการเข้ารายงานก็คอื
ในวันรุ่งขึ้น ก็มีการถอดคันโยกของปั๊มน้ำออก เพื่อมิให้
ผูใ้ ดสามารถใช้นำ้ จากปัม๊ นัน้ ต่อไปอีกได้เลย”
การทำเครือ่ งหมายจุดบนแผนทีห่ รือ ปัจจุบนั เรียกกัน
ว่า แม็ปปิง (mapping) เพือ่ ดูความชุกของโรค แล้วดำเนินการ
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สอบสวน หาการกระจุกตัวของโรคที่เรียกว่า “คลัสเตอร์
(cluster)”
วิธกี ารนีถ้ อื เป็นหลักการทีส่ ำคัญในการสอบสวนโรค
ที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลงานสืบเนื่องมาจากงาน
ค้นคว้าริเริม่ ของนายแพทย์ จอห์น สโนว์ นัน่ เอง วีรกรรมใน
การดำเนินการสอบสวนโรคและนำไปสู่การควบคุมการ
ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ของนายแพทย์จอห์น สโนว์ นี้
ทำให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือมาจนถึงปัจจุบันนี้ว่า
ท่านคือปรมาจารย์แห่ง “วิทยาการระบาด- Epidemiology”
ในท้ายเรือ่ งนี้ จะได้นำชีวประวัตขิ องท่านผูน้ ม้ี านำเสนอโดยย่อ
พ.ศ. ๒๓๙๒ โรคเกิดระบาดซ้ำ อีกในกรุงปารีส
การระบาดใหญ่ สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๓๙๒
ประธานาธิบดีของสหรัฐ เจมส์ เค. โพล์ค (James K.
Polk) ก็เสียชีวติ จากการระบาดของอหิวาต์ดว้ ย โรคแพร่ระบาด
ต่อไปตามลุม่ น้ำมิสซิสซิปปี ทำให้ผคู้ นในเซ็นต์ หลุย สูญเสีย
ชีวิตไปเป็นจำนวนสูงถึงประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน และใน
นิว ออร์ลนี ส์ ตายอีก มากกว่า ๓,๐๐๐ คน และยังมีผเู้ สียชีวติ
อีกจำนวนหนึง่ ในนครนิวยอร์ค และในปี พ.ศ. ๒๓๙๒ ยังเป็น
ยุคตื่นทองในสหรัฐฯ ด้วย โรคจึงระบาดตามกระแสคลื่น
มนุษย์ของนักขุดทองตามเส้นทางแคลิฟอร์เนีย ยูทาห์ ถึง
โอเรกอน ทำให้มผี ตู้ ายเพิม่ ขึน้ อีกเป็นจำนวนไม่นอ้ ยทีเดียว
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ประธานาธิบดีของสหรัฐ เจมส์ เค. โพล์ค (James K. Polk)
ก็เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรค
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การระบาดใหญ่ครัง้ ที่ ๓
ปีพ.ศ. ๒๓๙๕-๒๔๐๓ (ค.ศ. ๑๘๕๒-๑๘๖๐)
การระบาดในครั้งนี้ถือว่าเป็นการระบาดใหญ่ครั้งที่
๓ ส่วนใหญ่จะเกิดการระบาดในประเทศรัสเซีย มีจำนวน
ผูเ้ สียชีวติ สูงถึงหลักล้าน
ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗ เกิดการระบาดของอหิวาตกโรค
ในนครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทำให้มผี เู้ สียชีวติ ประมาณร้อยละ
๕.๕ ของประชากร (ประมาณ ๓,๓๐๐ คน)
การระบาดใหญ่ครัง้ ที่ ๔
ปี พ.ศ. ๒๔๐๖ – ๒๔๑๘ (๑๘๖๓-๑๘๗๕)
ในการระบาดใหญ่ครั้งที่ ๔ นี้ เป็นการระบาดใน
ทวีปยุโรป และแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่
พ.ศ. ๒๔๐๙ มีการระบาดในประเทศในทวีปอเมริกา
เหนือด้วย ในมหานครลอนดอนก็มีการระบาดเป็นหย่อมๆ
ในย่าน อีสท์ เอ็นด์ (East End) ทำให้มคี นตายถึง ๕,๕๙๖ คน
ในตอนนั้น เพิ่งจะมีการปรับปรุงระบบท่อน้ำเสียและระบบ
การดำเนินการขจัดเชื้อโรคในน้ำบริโภค (water treatment
systems) ในมหานครเสร็จใหม่ๆ แต่ทางย่านอีสท์ เอ็นด์ ยัง
ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ วิลเลียม ฟารร์ (William Farr) ได้
ดำเนินการสอบสวนโรคโดยวิธขี องนายแพทย์ จอห์น สโนว์
ทำให้พบว่า น้ำบริโภค จากบริษทั East London Water Company
๓๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ

มีการปนเปื้อนเชื้อโรค การดำเนินการควบคุมโรคจึงทำให้
โรคสงบได้โดยเร็ว และยังมีการระบาดกระจุกเล็กๆอยู่อีกที่
อิสตัลลี เฟอรา (Ystalyfera) ใน เซ๊าท์ เวลส์ ซึง่ ก็เกิดจากการทีม่ ี
น้ำคลองไปปนเปือ้ นกับน้ำประปา การระบาดเล็กๆ นี้ ผูป้ ว่ ย
ส่วนใหญ่เป็นกรรมกรผู้ปฏิบัติงานอยู่ ณ บริเวณนั้น และ
ครอบครัวของกรรมกรกลุม่ นัน้ ทำให้มผี เู้ สียชีวติ ๑๑๙ คน
ในปีเดียวกันนี้ มีการระบาดของอหิวาตกโรคใน
กรุงอัมสเตอร์ดมั ประเทศ เนเธอร์แลนด์ มีผเู้ สียชีวติ ประมาณ
กว่า ๒๑,๐๐๐ คน
การระบาดใหญ่ครัง้ ที่ ๕
ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ - ๒๔๓๙ (ค.ศ. ๑๘๘๑ – ๑๘๙๖)
ปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ค.ศ. ๑๘๙๒) อหิวาตกโรคระบาด
ในนครฮัมบวร์ก เมืองท่าใหญ่ของประเทศเยอรมนี มีผู้เสีย
ชีวิตเป็นจำนวนสูงถึง ๘,๖๐๐ คน การระบาดใหญ่ครั้งนี้
นับว่าเป็นการระบาดทีร่ นุ แรงเป็นครัง้ สุดท้ายในทวีปยุโรป
การระบาดครัง้ ที่ ๖
ปี พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๖๖ (ค.ศ. ๑๘๙๙ – ๑๙๒๓)
การระบาดในครั้งนี้ มีผลกระทบน้อยต่อประชาชน
ในยุโรป ด้วยเหตุทก่ี ารสาธารณสุข การสุขาภิบาลทีไ่ ด้รบั การ
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ มาก ประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบคือ เมืองใหญ่
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หลายเมือง ในประเทศรัสเซียและประเทศในกลุ่มอาณาจักร
อ็อตโตมัน มีผเู้ สียชีวติ จำนวนไม่นอ้ ย
การระบาดครัง้ ที่ ๗
ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๓ (ค.ศ. ๑๙๖๑ – ๑๙๗๐)
การระบาดครั้งที่ ๗ เริ่มตั้งต้นมีรายงานการระบาด
ทีส่ ลุ ะเวลี ประเทศอินโดนีเซียก่อน เป็นอหิวาต์ชนิดใหม่ คือ
ชนิด เอล ทอร์ หลังจากนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โรคก็ระบาดไป
ถึง ประเทศบังคลาเทศ เข้าสูป่ ระเทศอินเดีย ในปีพ.ศ. ๒๕๐๗
และสหภาพโซเวียต พ.ศ. ๒๕๐๙ ปลายปี พ.ศ. มีรายงานการ
ระบาดย่อมๆ จากประเทศญี่ปุ่น และประเทศในหมู่เกาะ
แปซิฟิคใต้ ต่อมาก็มีการระบาดในประเทศในแอฟริกาเหนือ
และแพร่ไปยังประเทศอิตาลีเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕
ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการระบาดประปรายในบริเวณ
บากู (Baku) แต่ทางการโซเวียตปิดข่าวของการระบาด
 ระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๔๗ มีการระบาดในอเมริกาใต้ สอบสวนได้
ความว่า เกิดจากเรือสินค้าปล่อยน้ำโสโครกลงสู่แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ

๓๘

ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ

 เริม่ ต้นทีป่ ระเทศเปรู ซึง่ มีผปู้ ว่ ย ประมาณ ๑.๐๔
ล้านคน ตายประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน เป็นอหิวาต์ ชนิดเอลทอร์
แต่ตา่ งสายพันธุไ์ ปจากการระบาดในการระบาดใหญ่ครัง้ ที่ ๗
ทีก่ ล่าวถึงมาแล้ว คือเชือ้ ก่อโรคเป็นสายพันธุ์ 01 เอล ทอร์
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการระบาดของสายพันธุใ์ หม่
ในอาเซีย เป็นสายพันธุ์ ที่เรียกกันว่า แน็ก (non-01, nonagglutinable vibrio - NAG) และได้รบั การเสนอชือ่ ให้เรียกว่า
0139 เบ็งกอล (0139 Bengal) เชือ้ นี้ พบเป็นครัง้ แรกที่ ทามิล
นาดู ประเทศ อินเดีย และต่อมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ก็
ระบาดแทนที่ อหิวาต์ เอล ทอร์ ในประเทศในอาเซีย และเริม่
มีการดือ้ ต่อยาไตรเมโธพริม ซัลฟามีธอ็ กซาโซล และสเตร็พโตมัยซิน
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การอนามัยโลก ยังได้รบั
รายงานว่า มีอหิวาตกโรคอยู่ใน ๔๕ ประเทศ รวมจำนวน
ผูป้ ว่ ยสูงถึง ๑๑๑,๕๗๕ คน
 เมื่อเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑ องค์การแพทย์
ไร้ พ รมแดน รายงานว่ า มี ก ารระบาดของอหิ ว าตกโรค
ในค่ายผู้ลี้ภัยที่เมืองโกมา (Goma) ประเทศคองโก ในช่วง
ระยะเวลาจากวั น ที ่ ๗-๙ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๑ มี ผ ู ้ ป ่ ว ย
อหิวาตกโรคในประเทศซิมบับเว มีจำนวนสูงกว่า ๑๑,๐๐๐ ราย
และเสียชีวติ ไปกว่า ๕๕๐ ราย
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รายงานผู้ป่วยใหม่รายวันประเทศซิมบับเว วันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๒
(จาก องค์การอนามัยโลก WHO : Zimbabwe update 16 April 2009 Epidem Bull)
พ.ศ. ๒๕๕๒

ผู้ป่วยรายใหม่
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วิบริโอ เอล ทอร์ El Tor
ชือ่ ทีเ่ รียกกันเป็นทางการว่า V. cholera biotype eltor,
เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุก่อโรคอหิวาต์ที่สำคัญใน
การระบาดทั่วโลกครั้งที่ ๗ และการระบาดในระยะหลังๆ
นีด้ ว้ ย จะแยกจาก วิบริโอ สายพันธุแ์ ท้ดง้ั เดิม ก็จากการทีว่ บิ ริโอ
เอล ทอร์ จะผลิตชีวสารทีส่ ลายเม็ดเลือดแดงได้ หรือ ฮีโมลัยซิน
(hemolysins) และโดยวิธที างพันธุกรรม อย่างไรก็ตาม ในวิบริโอ
เอลทอร์น้ี ก็มที ง้ั สามซีโรไทป์เช่นกันคือ อินาบา โอกาวา และ
ฮิโคจิมา (Inaba, Ogawa & Hikojima serotypes)
เชือ้ แบคทีเรีย วิบริโอ เอล ทอร์นเ้ี พาะแยกเชือ้ ได้เป็น
ครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ทีส่ ถานีคา่ ยกักกันโรค เอล ทอร์
ในคาบสมุทร ไซนาย ประเทศ อียปิ ต์ โดยนายแพทย์ อี ก็อทชลิช
(E. Gotschlich) แพทย์ชาวเยอรมนี โดยเพาะเชือ้ ได้จากลำไส้
ของนักแสวงบุญ ๖ คนทีเ่ ดินทางกลับมาจากเมกกะ นักแสวงบุญ
ดังกล่าว ไม่มีผู้ใดแสดงอาการของโรคอหิวาต์ การตรวจศพ
ก็ไม่พบลักษณะทางพยาธิวทิ ยาทีบ่ ง่ ว่าเป็นอหิวาตกโรค แต่ก็
แยกเชือ้ วิบริโอนีไ้ ด้ และทำปฏิกริ ยิ าเกาะกลุม่ (agglutinable)
ได้โดย anti-cholera serum ในเวลาต่อมาในปีนน้ั เอง เคร๊าส์ และ
พริแบรม (Kraus & Pribram) ก็พบว่า แบคทีเรียชนิดนี้ผลิต
สารฮีโมลัยซินทีล่ ะลายน้ำได้ ซึง่ วิบริโอทีก่ อ่ โรคอหิวาต์แท้ๆ
ไม่สามารถผลิตได้ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นักวิทยาศาสตร์ ๓ ท่าน
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คือ A. Shousha, A. Gardner and K. Venkatraman แนะว่า เชือ้
วิบริโอที่ผลิตฮีแม็กกลูตินินและทำให้เม็ดเลือดเกิดการจับ
เกาะกลุ่มได้โดยซีรัมต้านอหิวาต์ (only hemolytic vibrios
agglutinated with anti-cholera serum) ได้เท่านัน้ ทีน่ า่ จะเรียกว่า
เอล ทอร์
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ R. Pollitzer นักวิจยั
อหิวาต์ ผูเ้ รียบเรียงตำราเล่มหนาเตอะให้องค์การอนามัยโลก
พิมพ์ออกเผยแพร่ ท่านได้เสนอว่าน่าจะจำแนกวิบริโอ เอล ทอร์
แยกออกมาจาก V. cholerae เป็นสปีชยี อ์ กี ต่างหากโดยเสนอ
ให้เรียกชือ่ ว่า V. eltor ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการศึกษา
วิจัยวิเคราะห์เชิงลึกต่อไปของ R. Hugh รายงานว่า ระหว่าง
V. cholerae และ V. eltor นัน้ มีลกั ษณะทีค่ ล้ายกันอยูถ่ งึ ๓๐
ลักษณะ และมีความทีแ่ ตกต่างกันอยู่ ๒๐ ลักษณะ ท่านจึงเชือ่ ว่า
การใช้ลกั ษณะทางการระบาด ของแบคทีเรียทัง้ สองชนิดเป็น
หลักที่สำคัญในการจำแนกน่าจะเหมาะสมกว่า และเสนอ
ให้ใช้ชอ่ื ว่า V. cholerae biotype eltor (serogroup 01).
มีการเพาะแยกเชือ้ เอล ทอร์ ได้อกี เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๐
แต่กว่าทีจ่ ะมีรายงานของการระบาดก็ลว่ งเข้าปี พ.ศ. ๒๕๐๔
โดยเริม่ มีรายงานจากเมือง สุละเวสี ประเทศอินโดนีเซีย และ
แพร่กระจายต่อไปในประเทศแถบอาเซีย โดยมีรายงานการ
ระบาดจากบังคลาเทศ พ.ศ. ๒๕๐๖ และจากประเทศอินเดีย
๒๕๐๗ ลุกลามต่อไปยังตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
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จากแอฟริกาเหนือแพร่ข้ามไปยังประเทศอิตาลีในปี พ.ศ.
๒๕๑๖ ความรุนแรงของโรคทีร่ ะบาดในคราวนีน้ บั ว่ามีระดับ
ต่ำ และพบว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่ปรากฏอาการและเป็นพาหะของ
เชือ้ มากขึน้ กว่าทีเ่ คยระบาดมาก่อน โดยมีอตั ราการติดเชือ้ ทีไ่ ม่
ปรากฏอาการต่อผู้ที่มีอาการประมาณ ๕๐ ต่อ ๑ การระบาด
ในรอบนี้ คงจะเป็นเหตุจากการทีม่ กี ารคมนาคมสะดวกทำให้
มีการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และ
ในขณะเดียวกัน การสุขาภิบาล ในอาณาบริเวณทีม่ ปี ระชากร
หนาแน่นก็อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สจู้ ะดีนกั นัน่ เอง ในปลายศตวรรษ
๒๕๑๐ นัน้ ก็มกี ารระบาดย่อยๆ ในประเทศ ญีป่ นุ่ และประเทศ
ในแปซิฟคิ ใต้

เชื้อแบคทีเรีย วิบริโอ โคเลอเร ภาพจุลทรรศน์อีเล็กตรอน (จากวิกิพีเดีย)
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เชือ้ แบคทีเรียเอลทอร์ทเ่ี กิดระบาดขึน้ ทีเ่ มืองกัลกัตตา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ และลุกลามไปยังอนุทวีปแอฟริกานั้น
เมือ่ มีการศึกษาวิเคราะห์โดยวิธี specific pulsed-field gel electrophoresis ก็พบว่า สายพันธุท์ ร่ี ะบาดในคราวนี้ เป็นจีโนไทป์
ทีต่ า่ งออกไปจากสายพันธุเ์ ดิม โรคไประบาดทีป่ ระเทศกินนีบิสเซาในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และระบาดยืดเยื้อต่อ
ออกไปถึงปี ๒๕๓๙ ทีเดียว
โรคทีก่ อ่ โดย วิบริโอ เอล ทอร์ มักมีอาการอ่อน อัตรา
ป่วย-ตาย ต่ำ ผูต้ ดิ เชือ้ อาจไม่ปรากฏอาการได้เป็นเวลานานได้
ถึงสัปดาห์ เชื้อจะยังคงอยู่ในลำไส้ของผู้ติดเชื้อได้เป็นเวลา
นานกว่าเชื้ออหิวาต์แท้ๆ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแพร่
เชื้อกระจายลงสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ได้นานและได้กว้างขวางกว่า
การใช้อุจจาระสดๆ ทำเป็นปุ๋ยจึงเป็นวิธีการแพร่เชื้ออีกรูป
แบบหนึง่ การใช้นำ้ สะอาด น้ำต้มสุก น้ำบรรจุขวดทีถ่ กู กรรมวิธี
บริโภค การปรุงอาหารให้สุกดีและให้ร้อนทั่วถึง การชำระ
ล้างผักสดให้ดี ก่อนนำไปบริโภค จึงเป็นมาตรการที่สำคัญ
ในการป้องกัน-ควบคุมโรค ทางด้านการรักษา ยังคงมีหลักการ
เช่นเดิม คือการให้สารน้ำและแร่ธาตุทดแทน และให้ปฏิชวี นะ
ทีเ่ หมาะสม
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ประวัตกิ ารระบาดของอหิวาตกโรค
ในประเทศไทย
บทความต่ อ ไปนี ้ น ิ พ นธ์ โ ดยนายแพทย์ ป ระเมิ น
จันทวิมล อดีตผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ ตีพิมพ์ใน
แพทยสภาสาร ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๕ หน้า ๗๕๗๗๙๙ เพือ่ ประโยชน์ทง้ั ในแง่ของการศึกษาและการบันทึกไว้
ให้เป็นหลักฐาน จึงขอนำมาลงตีพิมพ์ซ้ำ ซึ่งต้องขอคารวะ
ท่านผูน้ พิ นธ์อย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย
อหิวาตกโรคเป็นโรคเก่าแก่ทม่ี มี านานแล้ว เชือ่ กันว่า
แหล่งของอหิวาตกโรคอยูใ่ นมณฑล “เบงกอล” ประเทศอินเดีย
นาน ๆ ก็ระบาดทัว่ โลกเสียครัง้ หนึง่ โดยพวกพ่อค้าจากอินเดีย
นำไปทัง้ ทางบกและทางเรือ บางครัง้ ก็เป็นพวกทีไ่ ปแสวงบุญ
ทีเ่ มกกะในรอบ ๑๕๐ ปี ล่วงมาแล้วได้มกี ารระบาดทัว่ โลก ๖
ครั้งด้วยกัน บางครั้งก็ไปถึงยุโรป อเมริกา และเข้ามาใน

นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล
(ขุนประเมินวิมลเวชช์)
อดีตผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ
กรมอนามัย
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ประเทศไทยด้วย โรคทีร่ ะบาดเข้ามาในประเทศไทยแต่กอ่ น ๆ
นั้นในระยะแรก ๆ มักจะมาโดยทางเรือ จากปีนัง สิงคโปร์
และมณฑลทางภาคใต้กอ่ นแล้วจึงเข้ามาถึงสมุทรปราการเป็น
แห่งแรก แล้วลุกลามเข้ามาในกรุงเทพมหานครภายหลัง
ประวัตกิ ารระบาดในประเทศไทยเท่าทีค่ น้ ได้มดี งั นี้
ก่อนปรากฏการระบาดทั่วโลกครั้งที่ ๑ (ก่อน พ.ศ.
๒๓๖๐-๒๓๖๖) ได้ปรากฏตามพระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวไว้วา่
พระเจ้าอูท่ องขึน้ ครองราชย์สมบัตอิ ยู่ ๖ ปี ก็เกิดอหิวาตกโรค
ขึ้นในพระนครปี พ.ศ. ๑๘๙๐ จึงย้ายเมืองหลวงจากอำเภอ
อูท่ องจังหวัดสุพรรณบุรี มาตัง้ ราชธานีทเ่ี มืองศรีอยุธยา ในปี
จุลศักราช ๗๑๒ (พ.ศ. ๑๘๙๓) และใน พ.ศ. ๑๙๐๐ ได้เกิดมี
อหิ ว าตกโรคขึ ้ น เป็ น ครั ้ ง แรกในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ซึ ่ ง เป็ น
เมืองหลวงใหม่ ต่อจากนัน้ มาก็ไม่มบี นั ทึกไว้ ต่อมาจนถึงครัง้
กรุงรัตนโกสินทร์จงึ ได้มบี นั ทึกของ “เจ้าพระยาทิพากรวงศ์”
เล่าเรือ่ งการระบาดของอหิวาตกโรคไว้ดงั ต่อไปนี้
ในรัชกาลที่ ๒ อหิวาตกโรคได้ระบาดขึ้นเมื่อปี
มะโรง พ.ศ. ๒๓๖๓ ตรงกับการระบาดทัว่ โลกครัง้ แรก (พ.ศ.
๒๓๖๐-๒๓๖๖) ซึง่ ไปจากอินเดีย โรคได้เข้ากรุงเทพมหานคร
โดยผ่านมาทางปีนัง และหัวเมืองฝ่ายตะวันตก มาถึงจังหวัด
สมุทรปราการและจังหวัดพระนคร โรคระบาดมากอยูร่ าว ๒
สัปดาห์ คนตายกันจนเผาไม่ทัน ศพที่ป่าช้าตามวัดสระเกษ
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ภาพแร้งลงกินซากศพที่ลานวัดสระเกษ
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วัดบางลำภู วัดบพิตรพิมุข วัดประทุมคงคาและวัดอื่น ๆ
ก่ายกันเหมือนกองฟืน ที่เผาเสียก็มากและที่ลอยในแม่น้ำ
ลำคลองเกลือ่ นกลาดไปทุกแห่ง จนพระหนีออกจากวัด ถนน
หนทางไม่มีคนเดิน น้ำในแม่น้ำกินไม่ได้ เพราะเต็มไปด้วย
ซากศพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ตั้งพิธี “อาฎานาติยสูตร”
ยิงปืนใหญ่รอบพระนครคืนหนึง่ ยันรุง่ และทรงเชิญพระแก้ว
มรกตและพระบรมธาตุ ทัง้ พระราชาคณะออกแห่โปรยทราย
ประน้ำมนต์ทางบกและทางเรือ และได้ทรงปล่อยปลา สัตว์ ๔
เท้า ๒ เท้า ปล่อยคนโทษ โรคได้ระบาดหนักราว ๑๖ วัน
ก็เบาบางลง รวมมีคนตายในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกล้เคียง
ประมาณสามหมื่นคน มีพระบรมญาติพระองค์เจ้าหญิง ๒
พระองค์สน้ิ พระชนม์ในครัง้ นี้
อนึง่ ในต้นปีมะโรง โทศก (พ.ศ. ๒๓๖๓) เมือ่ กำลัง
เกิดอหิวาตกโรคนั้น ราชทูตญวนได้เข้ามาถึงกรุงเทพฯ เชิญ
พระราชสาสน์ของพระเจ้าเวียดนามพระองค์ใหญ่ (ซึง่ เพิง่ ขึน้
ครองราชย์ใหม่ ๆ) เข้ามาถวาย ปรากฏว่าองกายกับไพร่ ๑๐
คน ซึง่ มาในคณะทูตป่วยเป็นอหิวาตกโรคตาย จึงโปรดให้รบี
จัดเครื่องราชบรรณาการตอบแทน และมีศุภอักษรเจ้าพระยา
พระคลังถึงเสนาบดีญวน ว่าในกรุงเทพฯ ยังมีอหิวาตกโรคชุกชุม
เมื่อโรคค่อยสงบแล้ว จึงจะโปรดให้ราชทูตเชิญพระราช
สาสน์ไปเจริญทางพระราชไมตรีตามประเพณี ล่วงมาถึงปี พ.ศ.
๒๓๖๕ (ปีมะเมีย จัตวาศก) เกิดอหิวาตกโรคระบาดใน
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กรุงเทพฯ อีกครัง้ หนึง่ แต่ไม่รา้ ยแรงเท่าการระบาดเมือ่ ปี พ.ศ.
๒๓๖๓ (เข้าใจว่าเกิดจากเชื้ออหิวาตกโรคที่ยังตกค้างอยู่)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงประกาศให้ราษฎรหยุดงาน
ทัง้ ปวง ทำบุญให้ทานและห้ามฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ มีกำหนด ๗ วัน
พระเจ้าน้องยาเธอสิน้ พระชนม์ดว้ ยอหิวาตกโรคพระองค์หนึง่
ในคราวนี้
ในรัชกาลที่ ๓ โรคได้เกิดระบาดขึ้นมากในปี พ.ศ.
๒๓๙๒ ซึง่ ตรงกับการระบาดทัว่ โลกครัง้ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๘๙๒๔๐๕) โรคระบาดจากอินเดียไปยุโรป อเมริกา ระบาดเข้า
ประเทศไทยโดยผ่านเข้ามาทางปัตตานี สงขลา และประมาณ
๓ สั ป ดาห์ ก็ ร ะบาดโดยทางเรื อ เข้ า สมุ ท รปราการและ
กรุงเทพฯ ระบาดหนักอยูใ่ นเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม วันหนึง่
ตายประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน และเมื่อได้สำรวจศพที่วัด
สระเกษ วัดบพิตรพิมขุ วัดสังเวช รวม ๒๘ วัน ได้ศพ ๕,๔๕๗
หรือประมาณวันละ ๑๙๔ ศพ หรือมีผู้ตายด้วยอหิวาตกโรค
ในครั้งนี้ประมาณร้อยละ ๑๐ ของพลเมือง และในครั้งนั้น
โรคได้ระบาดไปถึงเมืองปทุมธานี ซึง่ มีพลเมือง ๑,๒๕๖ คน
ตาย ๙๖ คน ทีเ่ มืองพิษณุโลกมีพลเมือง ๕๕๘ คน ตาย ๕๗
คน ที่อ่างศิลามีพลเมือง ๑,๐๒๕ ตาย ๕ คน มีพระเจ้าลูกยา
เธอสิ้นพระชนม์ด้วยโรคนี้ ๒ พระองค์ และพระธิดา ๑
พระองค์ กับเสนาบดีเจ้าพระยาบดินทร์เดชา แม่ทพั ใหญ่กไ็ ด้
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ถึงแก่อสัญกรรมด้วย ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บำเพ็ญ
พระราชกุศลทรงศีล ทรงปล่อยสัตว์ทจ่ี ะถูกฆ่า
การระบาดคราวนี้ได้ทรงพระดำริเห็นว่า “เกลือ
ละลายในน้ำร้อนน้ำเย็น” รับประทานแก้โรคนี้ได้ดีกว่าสิ่ง
อืน่ ๆ ไม่ควรรับประทานขนุน และผลไม้ ให้ดมกลิน่ การบูร
และอบห้องด้วย เผากำยานให้มีกลิ่นแล้วก็มีประโยชน์กัน
ได้มาก
ทรงโปรดให้จดั วิธรี ะวังอหิวาตกโรคคราวนีด้ ว้ ยการ
รักษาพยาบาล แทนทำพิธใี นทางศาสนาเช่นเคยทำมาแต่กอ่ น
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ อธิบดีกรมหมอ คิดปรุงยารักษาโรค
เป็นอย่างฝรั่งขึ้นใหม่ ๒ ขนาน คือเอายาวิสัมพยาใหญ่

พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ อธิบดีกรมหมอ (จาก Google)
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ตามตำราไทย กับด้วยกอฮอล์ทำเป็นยาหยดในน้ำขนาน ๑
เอาการบูรทำเป็นยาหยดเช่นนัน้ เรียกว่าน้ำการบูรอีกขนานหนึง่
สำหรับรักษาอหิวาตกโรค และแนะนำให้ใช้การบูรโรยเสือ้ ผ้า
เป็นเครื่องป้องกันเชื้อโรคอีกอย่างหนึ่ง พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชทานดำรัสขอแรงเจ้านายและข้าราชการ
ชัน้ ผูใ้ หญ่ รับยาหลวงไปตัง้ เป็นทำนองโอสถศาลาขึน้ ตามวัง
และบ้านหรือตามทีป่ ระชุมชน รับรักษาราษฎรทัว่ ทัง้ พระนคร*
(*ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ, บันทึกความทรงจำ: สำนักพิมพ์
คลังวิทยา. ๒๔๙๔)

ในปี พ.ศ. ๒๓๙๓ นี้ ระหว่างที่อหิวาตกโรคกำลัง
ระบาดอยูน่ น้ั ปรากฏว่าราชทูตอเมริกนั โยเซฟบาละสเดีย เข้ามา
ขอแก้หนังสือสัญญาขอลดค่าภาษีปากเรือทราบว่าอหิวาตกโรค
กำลังระบาด จึงไม่กล้านำเรือเข้ามา ต้องทอดสมอเรือรออยู่
นอกสันดอนเป็นเวลาหลายเดือน
ในรัชกาลที่ ๔ โรคได้ระบาดขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๐๓
ซึ่งตรงกับการระบาดทั่วโลกครั้งที่ ๓ โรคได้เกิดขึ้นที่เมือง
ตากก่อน แล้วจึงลุกลามถึงกรุงเทพฯ การระบาดครั้งนี้ไม่
รุนแรงนัก
ในรัชกาลที่ ๕ โรคระบาดใหญ่ในปีระกา พ.ศ. ๒๔๑๖
ซึง่ ตรงกับการระบาดทัว่ โลกครัง้ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๐๖-๒๔๑๘)
การระบาดทัว่ โลกคราวนีโ้ ดยชาวมุสลิม ซึง่ กลับจากแสวงบุญ
ที่เมืองเมกกะได้นำโรคมาระบาดไปทั่วประเทศอาระเบีย
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แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา สำหรับทางทวีปเอเชียเข้าประเทศ
จีน มลายู และระบาดเข้าประเทศไทย
ในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๒๔ ซึง่ ตรงกับการระบาดใหญ่
ทัว่ โลกครัง้ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๓๙) โรคคงระบาดมาจาก
เมกกะเช่นเดียวกัน การระบาดคราวนี้ที่อียิปต์ ในปี พ.ศ.
๒๔๒๖ เป็นแหล่งทีท่ ำให้โรเบอร์ท โค๊ค ได้พบเชือ้ โรคทีท่ ำให้
เกิดอหิวาตกโรค (Vibrio Cholerae) จึงทำให้มคี วามรูใ้ นการ
ป้องกันดีขน้ึ โรคในยุโรปและอเมริกาจึงเบาบางลง และในยุโรป
นอกจากรัสเซีย ไม่มีอหิวาตกโรคมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๖
(๓๗ ปีมาแล้ว) และอเมริกาไม่มีมาแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๔ (๔๙
ปีมาแล้ว) แต่เนือ่ งจากอหิวาตกโรคยังคงมีประปรายอยูใ่ นเอเชีย
และอียิปต์จึงทำให้มีระบาดทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ ๖
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๒-๒๔๖๖ โดยโรคระบาดมากในกัลกัตตา
และบอมเบย์ และไประบาดที่เมกกะ จากเมกกะก็ไปยุโรป
โดยมากในรัสเซีย กับในเอเชียก็คงจะมีระบาดในพม่า มลายู
จีน ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ และมาประเทศไทยโดยผ่านจาก
พม่ามาตากก่อนในปี พ.ศ. ๒๔๖๑
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
นี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดั การป้องกันอหิวาตกโรค
ตามหลักวิชาการขึน้ เป็นครัง้ แรก ด้วยการจัดตัง้ กรมพยาบาล
จัดการสุขาภิบาลและการประปาขึน้ และเมือ่ อหิวาตกโรคระบาด
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ในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๒๔ ก็ได้ให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้าจาตุวงครัศมีกรมหลวงจักรพรรดิพงษ์ พร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์กบั ข้าราชการอืน่ อีก ๔๘ คน จัดตัง้ โรงรักษา
คนเจ็บอหิวาตกโรคขึ้นในกรุงเทพฯ และได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญเงินมีรปู เทพยดาถือพวงมาลัย
จารึกชือ่ และบอกเหตุการณ์ให้เป็นทีร่ ะลึกในการทีไ่ ด้ตง้ั ทำการ
ครัง้ นีท้ กุ คน
ภายหลังทีร่ ะบาดใหญ่เมือ่ ปีมะเส็ง ๒๔๒๔ แล้ว โรค
ก็คงมีระบาดประปรายตลอดมา และได้เกิดระบาดใหญ่ขน้ึ อีก
๒ ครัง้ คือใน พ.ศ. ๒๔๓๔ ครัง้ หนึง่ และใน พ.ศ. ๒๔๔๓

แร้งวัดสระเกษช่วงโรคอหิวาตกโรค ระบาดปี ๒๔๓๔ (จาก Google)
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อีกครั้งหนึ่ง การระบาดทั้งสองครั้งนี้ไม่มีบันทึกไว้ในที่ใด
นอกจากในหนังสือ “McFarland of Siam” แต่งโดย Bertha
Blount McFarland (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑) มีข้อความ
โดยพิสดารดังนี้
“พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นปีอหิวาต์ นับว่าเป็นการระบาด
ร้ายแรงทีส่ ดุ คราวหนึง่ มีคนตายหลายหมืน่ คน พีช่ ายคุณพระ
อาจวิทยาคม ชือ่ วิลเลียม แม็คฟาร์แลนด์ ผูซ้ ง่ึ ดำรงตำแหน่ง
เลขานุ ก ารเสนาบดี ก ลาโหม อยู ่ ใ นขณะนั ้ น ก็ ป ่ ว ยเป็ น
อหิวาตกโรคถึงแก่กรรมในกรุงเทพฯ นายวิลเลียม แม็คฟาร์แลนด์
กำลังนั่งเขียนจดหมายถึงน้องชาย (คือคุณพระอาจวิทยาคม
ผู้ซึ่งกำลังศึกษาวิชาแพทย์อยู่ในสหรัฐ) เขียนยังไม่ทันจบ
ค้างอยูเ่ พียงครึง่ ประโยค ก็เกิดอาการท้องร่วงขึน้ อย่างปัจจุบนั
เป็นอยูไ่ ม่ถงึ ชัว่ โมงก็ถงึ แก่กรรม”
อีกแห่งหนึง่ บรรยายว่า
“พ.ศ. ๒๔๔๓ เกิดอหิวาตกโรคในกรุงเทพฯ อีกครัง้
หนึ่ง มีคนตายหลายพันคน แม่น้ำเจ้าพระยามีซากศพลอย
เต็มไปหมด นักศึกษาแพทย์* ต้องออกทำการพยาบาลช่วย
เหลือคนเจ็บ ทำให้ประชาชนมองเห็นคุณค่าของโรงเรียน
แพทย์เป็นครัง้ แรก”
[* โรงเรียนแพทย์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒]
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หลังจากนัน้ อาจมีการระบาดอีกบ้าง แต่คงไม่รนุ แรง
นัก จึงไม่ปรากฏว่ามีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในทีใ่ ด
ในระหว่างนี้เอง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุ ภ าพ สมั ย เมื ่ อ ดำรงตำแหน่ ง เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจราชการมณฑลปักษ์ใต้
ทรงสืบทราบว่าอหิวาตกโรคทีเ่ กิดขึน้ ทางปักษ์ใต้นน้ั เริม่ ต้น
ไปจากกรุงเทพฯ ทุกคราว ฉะนั้นถ้าจัดการกักตัวคนเดินทาง
จากแหล่งที่เกิดโรคมิให้ไปยังตำบลอื่น โรคก็จะไม่ลุกลาม
ต่อไปจึงได้ทรงดำริให้ตั้งสถานกักโรคขึ้นตามเมืองท่าใน
ปักษ์ใต้ ในสมุหเทศาภิบาลมีอำนาจประกาศกักคนโดยสาร
เรือที่ไปจากตำบลที่มีอหิวาตกโรคไว้เพื่อตรวจดูอาการก่อน
จนสิ้นสงสัยแล้วจึงปล่อยให้เข้าเมือง เมืองใดที่มีโรคนี้ให้
ชักธงเหลืองขึน้ ทีป่ ากอ่าวหรือทางร่วมให้ราษฎรได้ทราบทัว่ กัน
ต่อมาในการประชุมสมุหเทศาภิบาล เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๔๕๕ จึงได้ตกลงกันออกเป็นพระราชบัญญัตริ ะงับโรค
ระบาดหัวเมืองบังคับให้ตง้ั ด่านตรวจโรคและชักธงเหลือง
เท่าที่สามารถค้นพบหลักฐานคงมีแต่การระบาด
ภายหลังปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งมีการบันทึกสถิติจำนวนป่วย
จำนวนตายไว้ทุกปี เมื่อสรุปแล้วหลังจากปี พ.ศ. ๒๔๖๐
คงมีการระบาดใหญ่ทม่ี ผี ปู้ ว่ ยจำนวนนับหมืน่ เกิดขึน้ ๕ คราว
ด้วยกัน คือ
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ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

พ.ศ.
๒๔๖๑-๒๔๖๓
๒๔๖๘-๒๔๗๒
๒๔๗๘-๒๔๘๐
๒๔๘๖-๒๔๙๐
๒๕๐๑-๒๕๐๒
๒๕๐๖-๒๕๐๗

ป่วย
๑๙,๔๑๓
๒๑,๕๙๑
๑๕,๕๕๗
๑๙,๑๖๙
๑๙,๓๕๙
๓,๑๖๘

ตาย
๑๓,๙๑๘
๑๔,๙๐๒
๑๐,๐๐๕
๑๓,๐๓๖
๒,๓๗๒
๑๘๙

อัตราตาย ร้อยละ
๗๑.๖๙
๖๙.๐๒
๖๔.๓๑
๖๘.๐๑
๑๒.๒๕
๕.๙๗

เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าในการระบาดครัง้ หลัง ๆ อัตราตาย
ด้วยอหิวาตกโรคค่อย ๆ ลดน้อยลงเป็นลำดับ ทั้งนี้คงเป็น
เพราะเหตุหลายประการ เช่น ประชาชนเริ่มเห็นคุณค่าของ
การฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยบางคนมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้าง
ก็รอดตายไป เมือ่ ป่วยก็รบี มาโรงพยาบาล ให้แพทย์บำบัดเสีย
แต่ในระยะแรก ๆ นอกจากนัน้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ฝา่ ยการ
บำบัดมีประสบการณ์มากขึน้ การบำบัดจึงได้รบั ผลดี
การระบาดครัง้ ที่ ๑ (ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๓)
โรคได้ตง้ั ต้นขึน้ ทีจ่ งั หวัดตาก ซึง่ เข้าใจว่าต่อเนือ่ งมา
จากการระบาดทั่วโลกครั้งที่ ๖ โดยผ่านมาจากประเทศพม่า
ในเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อถึงเดือนมีนาคม จังหวัดตากมีป่วย
๑๖๕ ราย ตาย ๓๐ ราย แล้วคงระบาดต่อมาอีกในปี พ.ศ.
๒๔๖๒-๒๔๖๓ และลุกลามลงมาทางล่างตามลำน้ำปิงและ
แม่ น ้ ำ เจ้ า พระยา จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย งทางเหนื อ ถึ ง จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ทางใต้ถึงจังหวัดปัตตานี ระนอง ทางตะวันออก
๕๖
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เฉียงเหนือถึงอุบลราชธานี รวม ๕๑ จังหวัด โรคเริม่ สงบใน
เดือนกันยายน ๒๔๖๓ รวมป่วยทั้งสิ้น ๑๙,๔๑๓ ราย ตาย
๑๓,๙๑๘ ราย อัตราตายร้อยละ ๗๑.๖๙ การฉีดวัคซีนป้องกัน
อหิวาตกโรคเริม่ ใช้กนั ประปรายเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๖๓
การระบาดครัง้ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๒)
โรคเริม่ เกิดขึน้ ในท้องทีอ่ ำเภอป้อมปราบและปทุมวัน
ก่อน แล้วก็ระบาดทัว่ ไปในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี รวมทัง้ สิน้
ระบาดอยู่ ๕ ปี ในท้องที่ ๕๒ จังหวัด มีปว่ ย ๒๑,๕๙๑ ราย
ตาย ๑๔,๙๐๒ ราย อัตราตายร้อยละ ๖๙.๐๒ เหตุทท่ี ำให้เกิด
ระบาดครั้งนี้เข้าใจว่าต่อเนื่องมาจากเมืองซัวเถาและฮันเค้า
ประเทศจีน เพราะจำนวนเรือที่มาจากประเทศจีน และได้กัก
ตรวจที่ด่านกักโรค ในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ จำนวน ๑๔๐ ลำนั้น
ได้มเี รือลำหนึง่ เกิดอหิวาตกโรคขึน้ ในเรือมีผปู้ ว่ ยรวมทัง้ หมด
๒๗ ราย ตาย ๑๐ ราย ได้กกั เรือนีไ้ ว้ ๑๐ วัน ในระหว่างกักอยู่
นัน้ ได้มผี โู้ ดยสารบางคนหนีขน้ึ บก และในปี ๒๔๖๙ ได้ตรวจ
พบเรืออีก ๒ ลำ มีอหิวาตกโรคเกิดในหมูค่ นเรือ ๓ ราย เพราะ
ฉะนั้นจึงเข้าใจว่าคงมีพาหะมาจากประเทศจีน จึงทำให้
ระบาดขึ้นมาในจังหวัดพระนครก่อน การระบาดคราวนั้น
จำต้องตั้งโรงพยาบาลเปิดรับคนไข้อหิวาตกโรคขึ้นที่วังเก่า
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ที่
วงเวียน ๒๒ กรกฎา หลังวัดเทพศิรนิ ทร์และทีส่ ขุ ศาลาบางรัก
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การฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคได้เริ่มต้นทำกันอย่าง
แพร่หลายตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นต้นมา และได้มกี ารแจกน้ำ
ประปาให้แก่ราษฎรในจังหวัดพระนคร และธนบุรี โดยทัว่ ถึง
กันด้วย
การระบาดครัง้ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๐)
การระบาดของอหิวาตกโรคคราวนี้เริ่มเกิดที่อำเภอ
วังกะ จังหวัดกาญจนบุรี เมือ่ ปลายเดือนเมษายน รายแรกเป็น
แก่พ่อค้าที่กลับจากไปทำการค้าขายที่ตำบลติอิน จังหวัด
มะละแหม่ง ประเทศพม่า ซึ่งขณะนั้นกำลังมีอหิวาตกโรค
ระบาดอยู่ เนื่องจากอำเภอวังกะอยู่ไกลและกันดาร ชาวเมือง
เป็นพวกกะเหรีย่ งโดยมาก มีอาชีพรับจ้างตัดเสาและตัดไม่ไผ่
การคมนาคมทีต่ ดิ ต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี หน้าแล้งใช้เรือถ่อ
ซึง่ ใช้เวลาเดินทางราว ๑ เดือน หน้าน้ำใช้เรือยนต์กนิ เวลา ๗
วัน การติดต่อจึงล่าช้ามาก
ด้วยเหตุนี้ เมื่ออนามัยจังหวัดไปถึงปรากฏว่ามีคน
ตายไปแล้ว ๙๑ คน จากจำนวนป่วย ๙๒ คน และโรคได้
ระบาดลุกลามเข้าเขตกิ่งอำเภอไทรโยคบ้างแล้ว โดยราษฎร
ที่นำแพเสาไม้ไผ่มาขายป่วยขึ้น เมื่อตายก็ตัดแพทิ้งลงมาทาง
ล่างตามลำแควน้อย พอถึงเดือนกรกฎาคม โรคก็ระบาดเข้า
เมืองจังหวัดกาญจนบุรี พอต้นเดือนสิงหาคมน้ำในแม่น้ำ
แควน้อยซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลองได้ไหลบ่ามาอย่าง
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แรง จึงทำให้โรคกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทีอ่ ยูร่ มิ แม่นำ้ แม่
กลอง ท่าจีน เช่น จังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
และเพชรบุรี แล้วก็แพร่เข้ามายังจังหวัดพระนครธนบุรี
อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ระบาดทัว่ ไปตามจังหวัดต่าง ๆ รวมเป็น
เวลา ๓ ปี ในท้องที่ ๔๐ จังหวัด มีผปู้ ว่ ยรวม ๑๕,๕๕๗ ราย
ตาย ๑๐,๐๐๕ ราย
เนื ่ อ งจากการระบาดคราวนี ้ ร วดเร็ ว และรุ น แรง
เจ้าหน้าทีข่ องกรมอนามัยและส่วนราชการอืน่ ๆ ทีช่ ว่ ยเหลือ
มีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้จ้างนายสิบเสนารักษ์ ช่วยทำการ
ป้องกันและฉีดวัคซีนอหิวาตกโรค โดยให้เงินเดือน ๆ ละ ๓๐
บาท ไม่ ม ี เ บี ้ ย เลี ้ ย งเป็ น จำนวน ๑๒๓ คน กั บ ทั ้ ง ได้ ข อ

ป้ายรณรงค์ให้ประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค (จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช)
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นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ มาช่วยด้วย เป็น
จำนวน ๕๐ คน การระบาดคราวนี้ ได้เริ่มใช้วัคซีนตาม
มาตรฐานสากลและได้มีการบังคับให้ฉีดวัคซีนตามสถานี
รถไฟและท่าเรือต่าง ๆ สำหรับการรักษาผูป้ ว่ ยตามจังหวัดต่าง ๆ
ก็จำเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลเอกเทศชั่วคราวขึ้นตามศาลาวัด
หรื อ สถานที ่ ห ่ า งไกลชุ ม นุ ม ชน เพราะขณะนั ้ น ยั ง ไม่ ม ี
โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ช่วยรักษา
เช่นในปัจจุบนั นี้
ภาพต่อไปนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงตุ้มทิพย์ แสงรุจิ จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช

แพทย์-นักศึกษาแพทย์ออกประชาสัมพันธ์และฉีดวัคซีน
ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามลำคลอง
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ศาลาวัดถูกใช้เป็นหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลเอกเทศ
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ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ มีเรือชุนกิง จากเมืองฮวยเฮา
ถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม มีผู้ป่วย ๑ ราย ตายที่
โรงพยาบาลโรคติดต่อ และเรือเบนลาส จากเมืองซัวเถา ตาย
๒ ราย ได้กกั เรือทัง้ สองนีไ้ ว้ทส่ี ถานีกกั ตรวจโรคบางคอแหลม
ลำละ ๕ วัน
การระบาดครัง้ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๙๐)
ซึง่ ยังอยูใ่ นระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ภายหลังที่
ไม่มีโรคเกิดขึ้นเลยในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และ ๒๔๘๕ แล้ว
อหิวาตกโรคก็ได้เริ่มระบาดขึ้นใหม่ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
๒๔๘๖ ทีก่ ง่ิ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชลยศึก
พม่าจากเมืองมะละแหม่งที่ทหารญี่ปุ่นได้นำมา ช่วยค้นหา
ซากเครื่องบินกองทัพญี่ปุ่น ซึ่งมีแม่ทัพญี่ปุ่นโดยสารตก
ระหว่างเขตแดนไทยกับพม่า เชลยศึกพม่าป่วยเป็นอหิวาตกโรคตายตรงเขตแดนทีต่ ำบลนิเก้ ทหารญีป่ นุ่ ขุดหลุมฝังศพ
เชลยพม่าที่ตาย หลุมละหลายศพตามเชิงลาดภูเขาหลาย
แห่ ง ตลอดทางที ่ ผ ่ า นมา พอดี ย ่ า งเข้ า ฤดู ฝ น ฝนตกหนั ก
น้ำป่าพัดพาซากศพผู้ตายด้วยอหิวาตกโรคลอยตามน้ำลงมา
ทางเขตไทย อหิวาตกโรคจึงเกิดระบาดกับพวกเชลยศึกพม่า
มลายู และชวา ซึง่ กำลังสร้างทางรถไฟสายมรณะจากบ้านโป่ง
ผ่านกาญจนบุรเี พือ่ เข้าสูป่ ระเทศพม่า โรคได้เกิดระบาดจากต้น
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แม่ น ้ ำ แม่ ก ลองมาจนถึ ง กิ ่ ง อำเภอสั ง ขละบุ ร ี การระบาด
ครั้งนี้ได้ใช้นักเรียนผู้ช่วยแพทย์และปลัดอำเภอประจำตำบล
ร่วมทำการป้องกัน ปรากฏว่าได้ผลดีมาก โรคระบาดเพียงระยะ
สั้นมากกว่าการระบาดทุกครั้งที่เคยมีการระบาดมาเกือบทุก
จังหวัด จากกาญจนบุรีโรคก็ระบาดไปตามจังหวัดต่าง ๆ
โดยทางน้ำ ไปยังจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร และพระนคร เช่นเดียวกับคราวก่อน กับอีกทาง
หนึ่งโดยพวกกรรมกรที่มารับจ้างทำงานเกี่ยวกับทหารญี่ปุ่น
ได้นำกลับไประบาดในจังหวัดภาคเหนือ และตะวันออก
เฉียงเหนือ รวมโรคระบาดอยู่ ๕ ปี ในท้องที่ ๕๐ จังหวัด รวม
จำนวนผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ ๑๙,๑๖๙ ราย ตาย ๑๓,๐๓๖ ราย
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้มีเรือ “ฮีรัม” จากซัวเถาเข้า
ท่าเรือกรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคมมีผู้ป่วยเป็นอหิวาตกโรค
ในเรือ ๑๒ คน ตาย ๖ คน และเรือ “ไทโปซัว” เข้าท่าเรือ
กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม มีผโู้ ดยสารป่วยเป็นอหิวาตกโรค
๒๑ คน ได้กกั ไว้ทส่ี ถานีกกั ตรวจโรคบางคอแหลมและได้นำ
ผูป้ ว่ ยไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลโรคติดต่อและในปี พ.ศ. ๒๔๙๐
เรือ “เทิค้ เฮด” จากซัวเถาบรรทุกผูโ้ ดยสาร ๒,๗๒๖ คน ผ่าน
สถานีกักโรคเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ตรวจพบผู้ป่วยเป็น
อหิวาตกโรคอยู่ในเรือ ๒ ราย จึงได้กักเรือไว้ที่ด่านกักโรค
ปากน้ำ แต่จำนวนผู้ป่วยเป็นอหิวาตกโรคได้เพิ่มมากขึ้น
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เรือ่ ย ๆ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เพิม่ ขึน้ อีก ๒๒ คน จึงได้นำ
ผู้ป่วยทั้งหมดมารักษาที่โรงพยาบาลโรคติดต่อ แต่จำนวน
ผูป้ ว่ ยก็ยงั เพิม่ ขึน้ อยู่ จึงจำเป็นต้องนำผูโ้ ดยสารทัง้ หมดขึน้ ไป
กักไว้ทโ่ี รงสีของบริษทั ข้าวไทย ตำบลดาวคะนอง เพือ่ จะได้
ให้ผโู้ ดยสารมีการสุขาภิบาลอนามัยดีขน้ึ แต่ถงึ กระนัน้ ผูป้ ว่ ย
ก็ยงั มีเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม รวมป่วย
ทัง้ สิน้ ๑๕๓ ราย ตาย ๔๐ ราย ได้กกั อยู่ ๑๗ วัน ได้ฉดี วัคซีน
จนทั่วกันแล้วจึงได้ปล่อยให้ผู้โดยสารเข้าเมืองได้ ในคราวนี้
ได้ตรวจพบพาหะอีก ๑๑๐ คน จึงได้นำไปกักไว้ทโ่ี รงพยาบาล
โรคติดต่อเช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นมาจนถึงบัดนี้ไม่มีเรือ
โดยสารทีน่ ำอหิวาตกโรคเข้ามาอีกเลย
การระบาดครัง้ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๒)
ภายหลังที่โรคได้สงบมา ๘ ปีเศษ ได้เริ่มมีผู้ป่วยที่
จังหวัดธนบุรีเป็นรายแรก เมื่อเดือนพฤษภาคม ในท้องที่
อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรีก่อน แล้วโรคก็ระบาด
แพร่หลายรวดเร็วในจังหวัดธนบุรี พระนครและจังหวัดอืน่ ๆ
ในภาคกลาง ที่มีเขตติดต่อกับพระนครธนบุรีเป็นลำดับไป
และเนื่องจากการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว โรคจึงระบาดขึ้น
แพร่หลายไปสู่ภาคใต้ถึงจังหวัดสุราษฎร์ฯ ภาคเหนือถึง
จังหวัดตาก และบางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรค
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ได้ระบาดสูงสุดในเดือนมิถนุ ายน รวม ๗,๒๐๕ ราย ซึง่ เป็น
ผูป้ ว่ ยในจังหวัดพระนครและธนบุรี ๔,๗๒๔ ราย นอกนัน้ อีก
๓๕ จังหวัด มีเพียง ๒,๔๘๑ ราย วันที่มีผู้ป่วยสูงสุดใน
จังหวัดพระนคร ธนบุรี คือวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน มีผปู้ ว่ ยถึง ๒๑๔
ราย มากกว่าการระบาดทุกครั้ง (ซึ่งสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ราย
อย่างสูงในปี พ.ศ. ๒๔๖๘ มีเพียง ๗๑ ราย) โรคได้เริม่ เบาบาง
ลงตั ้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคมเป็ น ลำดั บ ไป จนถึ ง ปลายเดื อ น
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ โรคได้ เ ริ ่ ม ระบาดขึ ้ น ในจั ง หวั ด
พระนครธนบุรีอีกครั้งหนึ่ง เดือนที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือเดือน
กุมภาพันธ์ ซึง่ มีผปู้ ว่ ย ๓,๓๓๕ ราย เป็นในจังหวัดพระนคร
เสีย ๒,๔๖๖ ราย จังหวัดอืน่ ๘๖๙ ราย จังหวัดทีม่ กี ารระบาด
ใหม่ในปีนี้คือ จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วโรคเริ่มเบาบาง
ลงในเดือนมีนาคม จนถึงวันที่ ๖ ตุลาคมก็ไม่มีเกิดขึ้นใหม่
อีกเลยรวมการระบาดคราวนีเ้ ป็นเวลาประมาณปีครึง่ ในท้องที่
๓๘ จั ง หวั ด มี ผ ู ้ ป ่ ว ย ๑๙,๓๕๙ ราย ตาย ๒,๓๗๒ ราย
ในจำนวนนี้เป็นในจังหวัดพระนครธนบุรีเสีย ๑๑,๔๐๑ ราย
ตาย ๘๖๙ ราย
เหตุของการระบาดคราวนีส้ บื สวนไม่ได้ความแน่ชดั ว่า
มาจากทีใ่ ด แต่มขี อ้ ควรสังเกตว่าในระหว่างนัน้ ในเมืองกัลกัตตา
ก็ได้มีอหิวาตกโรคระบาดมากขึ้นผิดปกติตามสถิติที่ได้รับ
จากองค์การอนามัยโลกมีดงั นี้
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พ.ศ.
๒๔๙๙
๒๕๐๐
๒๕๐๑

เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

เมือง
กัลกัตตา
กัลกัตตา
กัลกัตตา
กัลกัตตา
กัลกัตตา
กัลกัตตา
กัลกัตตา

ป่วย/ราย
๒,๒๑๓
๑,๔๑๑
๑๘๔
๑๒๖
๔๓๖
๒,๑๕๑
๘๔๔

ตาย/ราย
๘๕๔
๖๓๒
๖๑
๕๘
๙๐
๘๕๗
๒๔๔

ข้ อ สั ง เกตในการระบาดคราวนี ้ โดยมากเป็ น ใน
จังหวัดพระนครธนบุรี โรคเริ่มลุกลามรวดเร็วอย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่อน แต่ก็ได้สงบลงได้เร็วในไม่ล่าช้าเหมือนการ
ระบาดครั้งก่อน ๆ ทั้งนี้เพราะในขณะที่อหิวาตกโรคกำลัง
ระบาดคราวนี้ ได้มกี ารตัง้ คณะรัฐมนตรี โดยมี ฯพณฯ จอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ในการแถลงนโยบาย
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ มีสมาชิกซักถามถึงเรื่อง
การป้องกันอหิวาตกโรค และได้มีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง ซึง่ เกิดคุณประโยชน์แก่กระทรวงสาธารณสุขเป็น
อันมาก ทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้ให้ความสนับสนุนด้วยดี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเอาใจใส่
เป็นอย่างดียิ่ง การป้องกันจึงได้รับความช่วยเหลือร่วมมือกับ
องค์การทุกฝ่าย เช่น องค์การและสภากาชาดต่างประเทศได้
ให้วัคซีนมาช่วยถึง ๕,๐๘๙,๗๐๐ ซี.ซี. และมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ได้สง่ นักศึกษาแพทย์มาช่วย ๔๑๔ คน นักศึกษา
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สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ๒๑ คน นักศึกษาพยาบาล
สาธารณสุข ๓๙ คน นักศึกษาสุขาภิบาล ๓๗ คน นักเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์ ๕๐ คน นักเรียนผดุงครรภ์ ๓๕ คน และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ออก
ไปทำการฉีดให้ประชาชนในจังหวัดพระนครธนบุรีอีก ๓๓
หน่วย และยังได้ร่วมมือกันจัดตั้งด่านกักฉีดวัคซีนผู้โดยสาร
รถยนต์เข้าออกในเขตพระนครและธนบุรอี กี ด้วย
ในการระบาดครัง้ หลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ก็ได้ทรงสนพระราชหฤทัยในการปราบปรามและการรักษา

เรือบอนน์ประสิทธิ์ เป็นเรือที่รัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีมอบให้
แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อออกให้บริการประชาชนตามลำคลอง (จากพิพิธภัณฑ์ศิริราช)
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อหิวาตกโรค ทรงบริจาคเงินตัง้ เป็นทุนปราบอหิวาตกโรคและ
โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนได้มโี อกาสโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย
ทรงจัดตัง้ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาต์แก่ประชาชนทัว่ ไปขึน้
ในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานและตามท้องทีต่ า่ ง ๆ เช่น
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โปรดให้จัดหน่วยฉีด
วัคซีนเคลื่อนที่ตามเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมประชาชน
ในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้ ทรงสนับสนุนให้มกี ารร่วมมือกับ
ศูนย์วจิ ยั การแพทย์ สปอ. เพือ่ ทำการค้นคว้าเกีย่ วกับระบาดวิทยา
ของอหิวาตกโรคในประเทศไทย พร้อมกับพระราชทาน
กระแสพระราชดำริเกีย่ วกับวิธดี ำเนินงานป้องกันปราบปราม
อหิวาตกโรคอันควรปฏิบัติไว้หลายประการ นอกจากนั้นยัง
ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการรักษาผูป้ ว่ ยอหิวาตกโรค
อีกหลายอย่าง คือพระราชทานเครื่องผลิตน้ำกลั่น ๑ เครื่อง
เพื่อทำน้ำเกลือรักษาผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
พระราชทานน้ำเกลือและเงินเพือ่ ซือ้ เวชภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
เครือ่ งให้นำ้ เกลือแก่กรมอนามัย พระราชทานเงินแก่ครอบครัว
ผูต้ ายทีย่ ากจนเพือ่ เป็นทุนไปประกอบอาชีพต่อไป
อนึง่ การฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคในปี พ.ศ. ๒๕๐๑
ในพระนครฉีดได้ประมาณร้อยละ ๖๘ ของพลเมือง (พลเมือง
พระนคร ๑,๓๒๘,๒๒๘ คน) และจังหวัดธนบุรฉี ดี ได้ ประมาณ
ร้อยละ ๔๙ ของพลเมือง (พลเมืองธนบุรี ๔๔๕,๐๙๓ คน)
ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ นี้ จำนวนฉีดวัคซีนตัง้ แต่มกราคมถึง
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กันยายน พระนครฉีดได้ ๓,๔๓๑,๙๙๖ คน และธนบุรฉี ดี ได้
๖๑๕,๕๗๙ คน ซึ่งฉีดได้มากกว่าจำนวนของพลเมืองมาก
ทัง้ นีก้ เ็ นือ่ งจากได้ทำการฉีดวัคซีนซ้ำเป็นรอบทีส่ อง กับได้มี
การบังคับฉีดแก่ผเู้ ดินทางผ่านเข้าออกในจังหวัดพระนครธนบุรี
อีกด้วย การฉีดวัคซีนได้มากเช่นนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้
อหิวาตกโรคสงบลงได้รวดเร็ว
ในด้านการรักษา อัตราตายในการระบาดคราวนีน้ อ้ ย
กว่ า การระบาดคราวก่ อ น ๆ มาก ทั ้ ง นี ้ ก ็ เ พราะนอกจาก
โรงพยาบาลเทศบาลนครกรุ ง เทพที ่ ป ากคลองสานกั บ
โรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไทแล้ว โรงพยาบาลทุกแห่งใน
จังหวัดพระนครธนบุรี ตลอดจนโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค
ได้ช่วยในการรักษาด้วย และถ้าเกิดขึ้นในท้องที่ใดมากแล้ว
กรมอนามัยได้จัดตั้งโรงพยาบาลเอกเทศขึ้นชั่วคราว และ
ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากแพทย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาตลอดจน
พยาบาลจากหน่วยราชการต่าง ๆ ในส่วนกลางไปช่วยให้การ
รักษาด้วย ทำให้ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้รวดเร็วและได้รับ
การรักษาเร็ว อัตราตายจึงน้อยมาก
การระบาดครัง้ ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ นัน้ สอบสวนได้
แน่ชัดว่ามาจากต่างประเทศ ส่วนการระบาดครั้งหลังสุดนี้
ยังไม่แน่ชัดนัก จึงเป็นเหตุทำให้ต้องมีการค้นคว้ากันต่อไป
โดยมี ห น่ ว ยขององค์ ก ารซี อ าโต้ และหน่ ว ยค้ น คว้ า ของ
๖๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ

ทหารเรืออเมริกันร่วมกันปฏิบัติงานนี้ อนึ่งใคร่ขอกล่าวถึง
การระบาดทีน่ า่ สนใจอีก ๒ ครัง้ คือ
๑. การระบาดทีส่ มุทรปราการ (พ.ศ. ๒๔๘๑) ภาย
หลังทีโ่ รคระบาดครัง้ ที่ ๓ ได้สงบแล้วแต่วนั ที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๔๘๐ เป็นเวลา ๑ ปีเศษ โรคได้เกิดขึน้ อีกทีต่ ำบลท้ายบ้าน
จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
รายแรกเป็นชาวประมงที่ไปทำการจับปลาจับปูอยู่ที่ปากอ่าว
แม่นำ้ เจ้าพระยา ตามทางสืบสวนเข้าใจว่าผูป้ ว่ ยได้รบั เชือ้ โรค
ในท้องทีน่ น้ั โดยทีเ่ วลานัน้ ทางเทศบาลได้นำอุจจาระจากถังเท
ในพระนครใส่เรือบรรทุกไปเททิ้งที่ปากอ่าว อาจมีเชื้ออยู่ใน
อุจจาระเหล่านั้นบ้างก็เป็นได้ การระบาดคราวนั้นมีผู้ป่วย ๓
ตำบล มีป่วย ๑๐ ราย ตาย ๒ ราย สงบลง ๓ ตำบล โดย
รวดเร็วเพราะได้ระดมฉีดวัคซีน ในระยะเวลา ๑๕ วัน ฉีดได้
๑๐,๙๐๘ คน พลเมือง ๑๒,๔๙๕ คน เท่ากับฉีดได้ ร้อยละ
๘๑.๓ ของพลเมือง กับอีกประการหนึ่งเชื้อที่เกิดขึ้นคราวนี้
เป็นเชือ้ เก่าไม่ได้มาจากต่างประเทศ
๒. การระบาดทีห่ นองคาย (พ.ศ. ๒๔๘๓) โรคเริม่
ระบาดขึ้นที่อำเภอท่าบ่อ ซึ่งอยู่เหนือจังหวัดหนองคาย ก่อน
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๓ ได้ลกุ ลามเข้ามาในเขตเทศบาล
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ต่อจากนั้นก็ลามไปในท้องที่อำเภอ
โพนพิสัยและอำเภอบึงกาฬ ซึ่งอยู่ทางใต้ โรคสงบลงเมื่อ
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วันที่ ๒๔ มีนาคม รวมเวลาทีร่ ะบาดอยู่ ๔๓ วัน ป่วย ๒๐๖ ราย
ตาย ๑๒๙ ราย และยังได้ลกุ ลามไปถึงจังหวัดขอนแก่น ป่วย
๒๗ ราย ตาย ๑๖ ราย กับมีพอ่ ค้าขายเร่จากหนองคายไปป่วย
ทีโ่ รงแรมในจังหวัดนครราชสีมาอีก ๑ ราย กับผูใ้ กล้เคียงอีก
๓ ราย รวมป่วย ๔ ราย ตาย ๓ ราย แล้วโรคก็สงบลงเป็น
ต้นมา การป้องกันโรคทีส่ ถานีรถไฟนครราชสีมาอันเป็นสถานี
ชุมทางจากขอนแก่นและอุบลราชธานี ได้ดำเนินการไปอย่าง
รัดกุมและเข้มงวดอย่างยิ่ง มีการตรวจอุจจาระหาเชื้ออหิวาตกโรคจากทวารหนักของผูโ้ ดยสารรถไฟจาก ๒ แหล่งปลาย
ทางนั้นทุกขบวนและฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคแก่ผู้
โดยสารรถไฟทุกขบวน เจ้าหน้าทีไ่ ด้ผลัดเปลีย่ นกันปฏิบตั งิ าน
ทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นผลให้สามารถสกัดกั้นมิให้
อหิวาตกโรคแพร่ระบาดจากภาคอีสานลงมายังภาคกลางและ
กรุงเทพฯ ได้ รวมทั้งสิ้นป่วย ๒๗๓ ราย ตาย ๑๔๘ ราย
ในระยะเดียวกันนีท้ างเวียงจันทน์ปว่ ย ๔๔๘ ราย ตาย ๓๐๙ ราย
การระบาดคราวนีต้ อ่ เนือ่ งมาจากทางฝัง่ เวียงจันทน์ปว่ ย
ขึ้นมาก่อน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์โดยโรคลุกลามมาจาก
เมืองหลวงพระบาง ซึง่ ต่อเนือ่ งมาจากเมืองยูนานฟูในประเทศ
จีน เมือ่ มีผตู้ ายด้วยอหิวาตกโรคขึน้ แล้ว เป็นประเพณีของชาว
ฝัง่ โขงทัง้ สองฟากจะต้องนำศพทิง้ ลงในแม่นำ้ โขง คือจะต้อง
นำศพห่อด้วยเสือ่ ทีน่ อนและไม้ไผ่เสียก่อนแล้วจึงทิง้ ลงไปใน
แม่น้ำโขง เมื่อศพอหิวาตกโรคล่องหรือไปติดอยู่หมู่บ้านใด
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ก็ทำให้หมูบ่ า้ นนัน้ เกิดเป็นอหิวาตกโรคขึน้ เพราะว่าแมลงวัน
จับศพอหิวาตกโรคแล้วไปเกาะอาหารของชาวบ้าน และเจ้า
นกแร้งยังสาวไส้พุงเนื้อหนังจากศพ กับปลาก็ยังช่วยกัน
ตอดกินเนื้อจากส่วนต่าง ๆ ของศพ ทำให้เชื้ออหิวาตกโรค
ของศพกระจายทัว่ ๆ ไป มีขา่ วลือกันว่าผ่าท้องปลาในแม่นำ้ โขง
แล้วพบผมบ้าง นิ้วมือคนบ้าง จึงทำให้ราษฎรไม่กินปลาใน
แม่น้ำโขงและไม่ยอมใช้น้ำทั้งอาบทั้งกิน พวกชาวฝั่งซ้ายใน
แม่นำ้ โขงบางคราวลากอวนขึน้ มาติดศพมาด้วยก็มี
การป้องกันคราวนี้นอกจากการจัดตั้งโรงพยาบาล
เอกเทศ ทำลายเชื้อโรคในบ่อน้ำและฉีดวัคซีนแล้วยังต้องจัด
การกำจัดศพลอยตามแม่นำ้ โขงอีกด้วย ได้ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่
แพทย์ทางเวียงจันทน์ประกาศห้ามไม่ให้ทง้ิ ศพลงในแม่นำ้ โขง
และให้รางวัลแก่ผทู้ เ่ี ก็บศพขึน้ เผาศพละ ๑๐ บาท แต่กไ็ ม่ใคร่
มีผใู้ ดสมัครทำงานนี้ ฉะนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ งึ ต้องลงมือเองโดยใช้
เรือสาธารณสุขล่องไปตามแม่น้ำโขง จ้างคนงานและเตรียม
น้ำมันยางไปกับเรือ เมือ่ พบศพติดอยู่ ณ ทีใ่ ดก็จดั การเก็บศพ
ขึ้นชายฝั่ง ยกศพขึ้นวางบนกองฟืนแล้วเอาน้ำมันยางราดเผา
ตามชายฝัง่ ตัง้ แต่หนองคายจนถึงจังหวัดนครพนม และกลับ
รวมเป็นเวลา ๑๐ วัน เก็บศพเผาได้ ๒๑ ศพ เมือ่ รวมทัง้ เจ้าหน้าที่
และราษฎรอื่นช่วยกันด้วยแล้วเป็นจำนวน ๑๐๐ ศพ เข้าใจ
ว่าศพทีจ่ มและเหลือลอยไปข้างล่างคงมีอกี มาก
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สรุป
อหิวาตกโรคตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๙๒ คงมีเกิดขึน้
เกือบทุกปี (๒๔๘๔-๒๔๘๕ ไม่มเี กิด) และตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๙๓๒๕๐๐ ไม่มเี กิด จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงได้ระบาดขึน้ อีกครัง้ หนึง่
ในการระบาดครั้งหลังนี้รวดเร็ว แต่มีอัตราตายต่ำกว่าคราว
ก่อน ๆ และได้สงบลงในระยะเวลาไม่ถงึ ๒ ปี แทนทีจ่ ะเป็น ๓๕ ปี เช่นครัง้ ก่อน ๆ จังหวัดทีไ่ ม่เคยมีอหิวาตกโรคเกิดขึน้ เลยใน
รอบ ๔๐ ปีเศษนีค้ อื กระบี่ เชียงราย สกลนคร และแม่ฮอ่ งสอน
ในการระบาดใหญ่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๒ นั้น
เชือ้ โรคทีเ่ ป็นเหตุคอื เชือ้ อหิวาต์แท้ Classical Vibrio cholerae
โรคนี้เว้นระยะไป ๔-๕ ปี ก็กลับมาปรากฏใหม่ในปี พ.ศ.
๒๕๐๖ แต่มใิ ช่เชือ้ อหิวาต์แท้
เหตุที่ทราบว่าเชื้ออหิวาตกโรคในประเทศไทยได้
เปลีย่ นจาก อหิวาตกโรคเชือ้ แท้เป็น El Tor Vibrio of Ogawa
Subtype ก็โดยที่ได้มีโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง อาเจียน และ
รวดเร็วที่จังหวัดอุบลราชธานี ราษฎรป่วยเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ถึง ๑๕๗
ราย และในเดือนพฤศจิกายน ๔๐๐ ราย ป่วยอยูร่ าว ๒๔-๗๒
ชั่วโมง รักษาแล้วก็หายทุกราย พอเดือนธันวาคมโรคก็สงบ
Dr. Oscar Felselfeld ซึ่งเป็นหัวหน้าของ Seato Cholera
Research Laboratory พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารบก
ทหารเรือ และสาธารณสุขได้ขึ้นไปทำการวิจัย จึงปรากฏว่า
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โรคทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เกิดจากเชือ้ El Tor Vibrio ซึง่ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
นั้น ทางองค์การอนามัยโลก ยังไม่ถือว่า อุจจาระร่วงจาก El
Tor เป็นโรคทีต่ อ้ งแจ้งความ ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ทาง
องค์การอนามัยโลก จึงให้แจ้งความโรคอุจจาระร่วงทีเ่ กิดจาก
El Tor Vibrio เป็นอหิวาตกโรคด้วย และก็ได้มีระบาดขึ้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๖
การระบาดครัง้ ที่ ๖ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ โรคนีป้ รากฏ
โฉมใหม่มาในลักษณะอหิวาต์เทียม Cholera El Torโรคนี้
แต่เดิมก็ไม่สู้จะมีพิษสงอะไรมาก เกิดระบาดเป็นประจำอยู่
ในหมู่เกาะ Celebes ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๔๘๑ แล้วก็ไม่กระจายออกนอกเขตไปทีไ่ หนไกล ๆ ต่อมา
เมื่อมีการคมนาคมติดต่อระหว่างประเทศสะดวกรวดเร็วขึ้น
โรคนีจ้ งึ ได้ระบาดออกไปสูป่ ระเทศอืน่ ๆ เช่น ฟิลปิ ปินส์ ฮ่องกง
ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น
สำหรับประเทศไทย การระบาดของอหิวาต์ El Tor
ได้เริ่มต้นขึ้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ
ต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ก่อนหน้านั้นราว ๆ กลาง
เดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน เราได้รับทราบข่าวแล้วว่าได้มี
โรคที่เกิดที่ Malacca, Singapore, Johore แห่งสหพันธรัฐ
มาเลเซีย เราได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะป้องกันโดยเฉพาะ
ได้เตือนทีท่ ำการอนามัยจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ทอ่ี ยูใ่ กล้เขต
แดน และมีการติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นประจำ
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ให้เพิ่มความระมัดระวังคนเดินทางเข้าออกให้มากขึ้น แต่
เขตแดนตามชายฝั่งทะเลของเรายาวเหลือเกิน เหลือกำลัง
ทีจ่ ะตรวจตราได้ทว่ั ถึง ในทีส่ ดุ อหิวาต์กเ็ ข้ามาเกิดในประเทศ
ไทยจนได้ ชัว่ ระยะเวลาเพียง ๑ เดือนโรคนีร้ ะบาดไปสูจ่ งั หวัด
ต่าง ๆ ทีใ่ กล้เคียงจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น จังหวัดสงขลา
พัทลุง สุราษฎร์ธานี แล้วขึน้ มาถึงจังหวัดพระนคร ขยายออก
ไปสูจ่ งั หวัดต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาคกลาง โรคได้วนเวียนอยูใ่ นภาค
กลางประมาณ ๔-๕ เดือน ก็ค่อย ๆ เบาบางลง พอถึงเดือน
พฤศจิ ก ายน ซึ ่ ง เป็ น เทศกาลออกพรรษา เป็ น ฤดู ก าลที ่
ประชาชนนิยมไปทอดผ้าป่า ทอดกฐินในต่างจังหวัด โดยรวม
กันไปเป็นหมู่คณะ บุคคลเหล่านั้นก็พากันเอาอหิวาตกโรค
ขึ้นไประบาดในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่พิจิตร
พิษณุโลก ลำปาง ชาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไม่เคยพบอหิวาต์
มาเกือบ ๒๐ ปี ก็พลอยได้รบั มรสุมอหิวาต์ในครัง้ นีด้ ว้ ยเหตุการณ์
อหิวาต์ระบาดคราวนีร้ วม ๔๒ จังหวัด ป่วย ๓,๑๖๔ ราย ตาย
๑๘๙ ราย ในภาคใต้นน้ั พอประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อหิวาต์ก็เริ่มสงบซบเซาลง แต่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก
และภาคเหนือนั้น การระบาดได้เป็นต่อเนื่องกันไปอีกหลาย
เดือน ไปเริม่ ลดเอาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
หลังจากการระบาดใหญ่ปี พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗ แล้ว
อหิวาตกโรคก็มิได้สงบเงียบลงโดยสิ้นเชิง คงมีอหิวาต์เกิด
ขึน้ เดือนละรายสองรายเรือ่ ยมา
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พ.ศ. ๒๕๐๘ มีอหิวาต์เกิดขึน้ ประปรายในบางจังหวัด
รวม ๑๐ จังหวัด เป็นจังหวัดต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นภาคกลาง ๘ จังหวัด
ซึ่งส่วนมากเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเล และเป็นที่น่าสังเกต
ว่าโรคมักเกิดชุกระหว่างฤดูหนาวต่อฤดูร้อน ในปีนี้มีผู้ป่วย
๖๔ ราย ตาย ๓ ราย
พ.ศ. ๒๕๐๙ ปีนม้ี ผี ปู้ ว่ ยสูงกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ คือมี
ผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ ๓๙๓ ราย ตาย ๒๒ ราย จังหวัดทีม่ โี รคเกิด ๒๓
จังหวัด ส่วนมากเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลาง และอยู่ติดกับ
ฝัง่ ทะเล
พ.ศ. ๒๕๑๐ อหิวาตกโรคทีเ่ กิดขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
นัน้ ติดต่อมาจากปี พ.ศ. ๒๕๐๙ แต่จำนวนผูป้ ว่ ยตายน้อยกว่าปี พ.ศ.
๒๕๐๙ เกือบ ๒ เท่า คือ ระบาดใน ๑๓ จังหวัด และป่วย ๑๔๘
ราย ตาย ๖ ราย การระบาดส่วนใหญ่กม็ แี ต่ทางจังหวัด ภาคกลาง
พ.ศ. ๒๕๑๑ อหิวาตกโรคติดต่อมาจากปี พ.ศ. ๒๕๑๐
เกิดประปรายใน ๑๖ จังหวัด มีจำนวนผู้ป่วย ๔๐๓ ราย ตาย
๒๕ ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในเขตพระนคร-ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี ภาคเหนือมีทจ่ี งั หวัดเชียงราย ๑๘ ราย ตาย
๑ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีที่จังหวัดนครราชสีมา
๑๑ ราย ตาย ๓ ราย
พ.ศ. ๒๕๑๒ อหิวาตกโรคยังมีเกิดประปรายต่อมา
อีก และเพิม่ จำนวนมากขึน้ คือ เกิดมีประปรายใน ๓๓ จังหวัด
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มีจำนวนผูป้ ว่ ย ๙๖๑ ราย ตาย ๔๐ ราย ในปีนม้ี เี กิดประปราย
ทุกภาค ภาคกลางป่วย ๗๐๐ ราย ตาย ๓๑ ราย ภาคเหนือป่วย
๒ ราย ตาย ๒ ราย ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือป่วย ๑๘๖ ราย ตาย ๕ ราย ภาคใต้ปว่ ย ๗๓ ราย ผูป้ ว่ ย
ด้วยอหิวาตกโรครายสุดท้ายเป็นเด็กอายุ ๗ ปี บ้านอยู่ตำบล
บางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลประจำจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๕
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้รบั การรักษาหาย หลังจากนีไ้ ม่มี
ผูป้ ว่ ยด้วยอหิวาตกโรคเกิดอีกเลยจนปัจจุบนั นี้
การเกิดของอหิวาตกโรคในระยะเวลานับแต่การ
ระบาดใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗ เป็นต้นมา มีขอ้ สังเกต
หลายประการคือ๑. ท้องที่ที่มักจะมีอหิวาตกโรคเกิดเป็นประจำ
เกือบตลอดปี มักเป็นท้องที่ที่มีเขตติดต่อกับทะเล มีน้ำทะเล
ขึ ้ น ลง น้ ำ ในลำน้ ำ บางตอนกร่ อ ยอยู ่ เ สมอ เช่ น จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ เพชรบุรี ชลบุรี
ระยอง จันทบุรฯี
๒. อาการของผู้ป่วยเนื่องจากเชื้อ Cholera El Tor
โดยทั่ว ๆ ไปไม่มีอาการรุนแรงเหมือนอาการของผู้ป่วย
เนือ่ งจากเชือ้ Classical (or true) Vibrio cholerae นี่เป็นเหตุ
หนึ่งที่ผู้ป่วยบางรายเป็นอหิวาต์อย่างอ่อน ก็คิดว่าตนเป็น
โรคท้องเสียธรรมดา ไม่ได้ไปหาแพทย์ เจ้าหน้าทีอ่ นามัยไม่ได้
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รับทราบ การดำเนินป้องกันการแพร่หลายของโรคก็เลยมิได้
กระทำ
๓. ผู ้ ส ั ม ผั ส โรคหลายรายกลายเป็ น พาหะโรค
แล้วก็นำเชือ้ โรคไประบาดในท้องทีต่ า่ ง ๆ
๔. การคมนาคมในประเทศไทย สมั ย ปั จ จุ บ ั น
สะดวกและรวดเร็วมาก ดังนั้นเมื่อมีโรคเกิดขึ้นที่จังหวัด
หนึ่งภายในระยะเวลาไม่กี่วัน โรคก็อาจไปเกิดที่จังหวัดอื่น
ทีอ่ ยูไ่ กล ๆ ออกไปได้
กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอคณะรัฐมนตรี แต่งตัง้
กรรมการประสานงานวิจัยอหิวาตกโรคแห่งชาติขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่
๑. ดำเนินงานติดต่อประสานงานกันระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ องค์การต่าง ๆ ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
เพือ่ ให้วทิ ยาการควบคุมอหิวาตกโรคก้าวหน้าและแพร่หลายทัว่
ถึงกัน โดยการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน
๒. ดำเนินงานรวบรวม ข้อมูล สถิติ และความรูใ้ หม่ ๆ
ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันและ
การรักษาให้ได้ผลดียง่ิ ขึน้
๓. ดำเนินงานค้นคว้าวิจยั ในสาขาต่าง ๆ เช่น Epidemiology and Control, Bacteriology and Laboratory Diagnosis,
Clinical Findings and Treatments โดยมอบหัวข้อทีน่ า่ สนใจให้
คณะกรรมการวิจยั สาขาต่าง ๆ ทีต่ ง้ั ขึน้ นำไปศึกษาค้นคว้าต่อไป
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สำหรับ SEATO Medical Research Centre ซึ่งเคย
จัดตัง้ Cholera Research Laboratory โดยใช้อาคารพยาธิวทิ ยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นสำนักงาน ผูอ้ ำนวยการพยาธิ
วิทยาขณะนั้นคือ พลตรีพึ่ง พินทุโยธิน ภายหลังที่ได้มาตั้ง
ทำการวิจัยค้นคว้าอยู่ในกรุงเทพฯ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง พอ
อหิวาต์สงบลง ผู้ป่วยที่จะใช้ประกอบการวิจัยไม่ใคร่จะมี
ก็ต้องย้ายไปตั้งสำนักงานวิจัยต่อไปที่เมือง Dacca, East
Pakistan ซึง่ เป็นถิน่ ทีม่ อี หิวาต์ระบาดมีผปู้ ว่ ยมากพอทีจ่ ะทำการ
ค้นคว้าวิจยั ต่อไปได้
เมือ่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ United States Public
Health Service, University of Hawaii ได้จดั ให้มี Symposium
on Cholera Research ขึ้นที่ East West-Centre, Honolulu,

พลตรีพึ่ง พินทุโยธิน
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Hawaii ในการประชุมคราวนี้ได้มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ
เกีย่ วกับอหิวาต์ ๕ นาย จากไทยไปร่วมประชุมด้วย
ขณะนีอ้ งค์การอนามัยโลก กำลังจะส่ง Cholera Research
Team เข้ามาช่วยทำการค้นคว้าในประเทศไทย
แม้ว่าภาวะต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมอันขาดลักษณะที่
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจะช่วยหล่อเลี้ยงความอยู่ยงของ
อหิวาตกโรคในประเทศไทยไปได้อกี ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ แต่ก็
เป็นทีห่ วังว่าด้วยความร่วมแรงแข็งขันจากทุก ๆ ฝ่าย อหิวาตกโรค
คงจะหมดสิน้ ไปจากประเทศไทยได้ในเวลาอันไม่ชา้
การจัดตัง้ สถานวิจยั อหิวาตกโรคขององค์การ สปอ.
เนื่องจากอหิวาตกโรคเป็นโรคดึกดำบรรพ์ที่พบใน
ประเทศไทย และในประเทศภาคีขององค์การ สปอ. (สนธิสญ
ั ญา
ร่วมกันป้องกันอาเซียตะวันออกเฉียงใต้) และเนือ่ งจากโรคนี้
ยังมีอัตราตายสูงอยู่ องค์การนี้โดยการนำของสหรัฐอเมริกา
จึงได้จัดตั้งโครงการวิจัยอหิวาตกโรคขึ้น ในเดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๐๒ และในขัน้ แรกให้จดั ตัง้ สถานวิจยั อหิวาตกโรค
ขององค์การ สปอ. ขึ้นก่อนในประเทศไทย โดยใช้สถาบัน
พยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นศูนย์กลาง และ
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อาจารย์หลวงพิณพากย์พทิ ยาเภท)
เป็นผู้อำนวยการ และให้นายแพทย์ออสคาร์ เฟลเซนเฟลด์
จากสถาบันการค้นคว้าแห่งกองทัพบก วอลเตอร์รีด เป็น
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ดร.ออสคาร์ เฟลเซนเฟลด์
จากสถาบันการค้นคว้าแห่งกองทัพบกวอลเตอร์รีด

ผู ้ อ ำนวยการฝ่ า ยวิ ช าการ รั บ ผิ ด ชอบในด้ า นวิ ช าการต่ อ
ผูอ้ ำนวยการของ เอ็นไอเอช ของสหรัฐอเมริกา
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มกี ารแบ่งงาน
ค้นคว้าเกีย่ วกับอหิวาตกโรคเป็น ๒ ขัน้ คือ
๑. การสืบสวนเกี่ยวกับระบาดวิทยา ในการศึกษา
ตั ว อย่ า งน้ ำ จากแม่ น ้ ำ ลำคลองในกรุ ง เทพฯ พบว่ า มี เ ชื ้ อ
อหิวาตกโรคปรากฏอยู่ แต่ก็ไม่ปรากฏมีการระบาด ฉะนั้น
สภาพสิ ่ ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะความเค็ ม ของน้ ำ อาจจะมี
บทบาทสำคัญในการระบาด
๒. การศึกษาเรื่องความสมดุลย์ของน้ำและอีเล็ก
โทรลั ย ท์ ใ นผู ้ ป ่ ว ยอหิ ว าตกโรคด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ในการจัดตัง้ สถานวิจยั อหิวาตกโรคขององค์การ สปอ.
นี้ สหรัฐอเมริกาได้ให้เครือ่ งใช้ทางห้องวิทยาศาสตร์ วัสดุและ
บริภัณฑ์เป็นเงิน ๑๕,๔๐๘ เหรียญอเมริกัน ทั้งนี้ไม่รวม
เงิ น เดื อ นของเจ้ า หน้ า ที ่ แ ละเบี ้ ย เลี ้ ย งของเจ้ า หน้ า ที ่ ฝ ่ า ย
อเมริกนั อีกมาก
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ทางราชการได้หยุดการรายงาน
โรคอหิวาต์ฯ (คงจะมีผลมาจาก หากว่ามีอหิวาต์ฯ ในประเทศ
ไทย จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของอาหารทะเลสดจาก
ประเทศเหล่านัน้ ) โดยให้รายงานว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงรุนแรง
จนกระทั่งได้มีการอนุมัติให้รายงานอหิวาตกโรคใหม่ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ดังปรากฏในรายงาน
ของกองระบาด กระทรวงสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
การรายงานอหิวาตกโรค พ.ศ. ๒๕๔๗
สืบเนื่องจากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขกับหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในเรือ่ ง
การรายงานอหิวาตกโรคให้ถกู ต้อง เมือ่ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีป่ ระชุมเห็นชอบกับการทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
จะให้มกี ารรายงานอหิวาตกโรค โดยจะเริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีหนังสือสั่งการให้
สำนักงานสาธารณสุขทุกแห่ง เร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุม
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โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ซึง่ ต่อไปจะรายงานเป็นอหิวาตกโรค
ดังนี้
๑. การสุ่มตรวจระดับคลอรีนตกค้างในนํ้าประปา
อย่างสมํา่ เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองและเทศบาล
ทุกแห่ง เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคได้
๒. ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล แก่ผู้ประกอบการใน
ตลาดสด ตลาดนัดเคลือ่ นที่ และรถเร่ขายอาหารตามหมูบ่ า้ น
อย่างสมํา่ เสมอ
๓. หากพบผู้ป่วยแม้เพียงสงสัยให้รับดำเนินการ
สอบสวนและควบคุมโรคทันทีพร้อมทัง้ รายงานให้สำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคเขต และสำนักระบาดวิทยาภายใน ๒๔
ชัว่ โมง (ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ) เพือ่ ให้การสนับสนุนได้ทนั ท่วงที
การระบาดของอหิวาตกโรคในปี ๒๕๕๐
สถานการณ์ ก ารระบาดของโรคอหิ ว าตกโรค
ในประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค ได้รบั รายงานผูป้ ว่ ยอหิวาตกโรคทีม่ ารับการรักษาในสถาน
พยาบาลและมีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการทั้งสิ้น
๙๘๘ ราย เป็นอัตราป่วย ๑.๕๗ รายต่อประชากรแสนคน เสีย
ชีวิตจำนวน ๗ ราย อัตราตาย ๐.๐๑ ต่อประชากรแสนคน
อัตราส่วนผูป้ ว่ ยเพศชายต่อหญิง เป็น ๑ : ๐.๙๘ พบมากในกลุม่
อายุ ๒๕ - ๓๔ ปี ร้อยละ ๒๐.๑๕ - ๒๔ ปี ร้อยละ ๑๖.๘ และกลุม่
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รูปที่ ๑ อัตราป่วยต่อแสนประชากรอหิวาตกโรค ประเทศไทย ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๐๗

อายุ ๓๕ - ๔๔ ปี ร้อยละ ๑๔.๐๗ ผูป้ ว่ ยเป็นชาวไทย ร้อยละ ๘๗.๑
ชาวพม่า ร้อยละ ๑๑.๗ และชาวต่างชาติ อืน่ ๆ ร้อยละ ๑.๑ ผูป้ ว่ ย
ร้อยละ ๕๑.๖๑ ไม่ทราบอาชีพ หรือเป็นเด็กในปกครอง ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๒๗.๑ และรับจ้าง ร้อยละ ๒๑.๓ ภาค
ใต้มอี ตั ราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงทีส่ ดุ (๖.๒๙) รองลงมา
ภาคอีสาน (๓.๕๙) ภาคเหนือ (๑.๒๙) และภาคกลาง (๐.๔๔)
เชือ้ อหิวาต์ ทีเ่ ป็นสาเหตุในการระบาด ได้แก่ ซีโรทัยป์ Ogawa
๘๔๑ ราย Inaba ๑๔๑ ราย O139 ๕ ราย และ Higojima ๑ ราย
พบการติดเชือ้ อหิวาต์ serotype Inaba และ Ogawa ในผูป้ ว่ ยคน
เดียวกัน ๑ ราย ทีจ่ งั หวัดระนอง
ผูป้ ว่ ยรายแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รายงานจากจังหวัด
สมุทรสาครในสัปดาห์ท่ี ๙ (๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๐)
ผลการตรวจเพาะเชือ้ จากอุจจาระพบเชือ้ Vibrio cholerae O139
และนับถึงสัปดาห์ท่ี ๓๗ (วันที่ ๙ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๐) มี
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รูปที่ ๒. เชื้ออหิวาต์ ฯ ที่ตรวจยืนยันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๐ ถึง ๒๐๐๗

รายงานผูป้ ว่ ยทีพ่ บเชือ้ กระจายอยูใ่ น ๑๐ จังหวัด ซึง่ การระบาด
เกิดขึน้ ในต่างพืน้ ทีแ่ ละระยะเวลาทีต่ า่ งกัน มีการระบาดใหญ่
เกิดขึน้ ใน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดตากซึง่ เป็นการระบาดของเชือ้
Vibrio cholerae El Tor Inaba และจังหวัดระนอง ซึง่ เป็นการ
ระบาดของเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Ogawa ในทั้งสอง
จังหวัดพบว่า มีสัดส่วนผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าว คิดเป็น
ร้อยละ ๕๒.๒ และร้อยละ ๒๑.๓ ตามลำดับ ทัง้ สองจังหวัดมี
การระบาดยาวนานเป็นเวลา ๘ และ ๕ เดือนและพบลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกันใน ๒ จังหวัด คือ มีการประกาศเป็นพื้นที่
ภาวะฉุกเฉินล่าช้า กล่าวคือ ที่จังหวัดตากประกาศหลังจากมี
รายงานผูป้ ว่ ยรายแรก ๓ เดือน และระนองหลังจากมีการระบาด
๒ เดือน สถานการณ์การระบาดสงบลงอย่างรวดเร็ว หลังจากมี
การตรวจเยีย่ มโดยผูบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
และสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ าร เฉพาะทีจ่ งั หวัดระนอง ประมาณหนึง่ ล้านบาท (รูปที่
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รูปที่ ๓. จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสัปดาห์เริ่มป่วย จังหวัดระนอง

๓) ช่วงที่มีการระบาดในจังหวัดอื่น ๆ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐)
ที่น่าสนใจคือ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีพื้นที่น้ำกร่อย แต่สามารถ
ควบคุมการระบาดของโรคได้ภายใน ๑ เดือน น่าจะเป็นเพราะ
มีความตระหนักต่อผลกระทบของโรคต่อการท่องเที่ยว และ
การเฝ้าระวังโรคอย่างจริงจัง รวมทั้งการประกาศ เป็นพื้นที่
ภาวะฉุกเฉิน ๑ สัปดาห์หลังการระบาดของโรค
ระหว่างวันที่ ๑๖ กันยายน - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ มี
รายงานการพบผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีร่ ะบาดใหม่อกี ๒๙ จังหวัด และ
เชือ้ ทีพ่ บเป็น Vibrio cholerae El TorOgawa ทัง้ หมด ยกเว้น
จังหวัดลำปาง พบการระบาดของเชือ้ Vibriocholerae El TorInaba
จากการสอบสวนโรคพบผูป้ ว่ ยมีประวัตกิ ารเดินทางไปจังหวัดตาก
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รูปที่ ๔. การกระจายของผู้ป่วยอหิวาตกโรคในสัปดาห์ที่ ๓๕ ถึง ๓๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

รูปที่ ๕. การกระจายของผู้ป่วยอหิวาตกโรคในสัปดาห์ที่ ๓๕ ถึง ๔๐ ปี ๒๕๕๐
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ก่อนป่วย การระบาดในระยะเวลาดังกล่าว เกิดขึน้ ในพืน้ ทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๒ จังหวัด ซึง่ มีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกัน
และเริม่ ต้นการระบาดในเวลาใกล้เคียงกัน (รูปที่ ๔ และ ๕)
สำนักระบาดวิทยา ได้ตง้ั สมมติฐานในเบือ้ งต้นว่า การระบาด
ของอหิวาตกโรคในพืน้ ทีห่ ลาย ๆ จังหวัดในเวลาอันสัน้ น่าจะ
มีความสัมพันธ์กับอาหารบางชนิดหรือบางแหล่งที่ปนเปื้อน
เชือ้ และมีการกระจายส่งไปขายทีจ่ งั หวัดดังกล่าวในช่วงเวลานัน้
สำนักระบาดวิทยา ร่วมกับกองควบคุมโรค สำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กาฬสินธุ์
ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร และอุดรธานี
ได้ทำการศึกษาเพือ่ หาแหล่งโรคร่วมในช่วงวันที่ ๑๐ กันยายน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ด้วยวิธี Basic case - control study และ
Case-case comparison study พบว่า การรับประทานหอยแครง
เป็นปัจจัยเสีย่ งต่อการเกิดโรคอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (๒ - ๖
เท่า) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ป่วยที่พบช่วงระยะแรก ๆ ของ
การระบาด ซึ่งชาวบ้านรับประทานหอยแครงที่ปนเปื้อนเชื้อ
แบบสุก ๆ ดิบ ๆ นอกจากนี้ การรับประทานปลาหมึกอาจเป็น
ปัจจัยเสีย่ งของการเกิดโรคในระยะแรกของการระบาดเช่นกัน
ซึ่งมีสมมติฐานว่าอาจเกิดจากการที่อาหารทั้งสองชนิดมีที่มา
จากแหล่งเดียวกันหรือขนส่งพร้อมกันและเกิดการปนเปือ้ นเชือ้
V. cholerae จากต้นทางหรือระหว่างการขนส่ง นับได้วา่ เป็นการ
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ศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงการแพร่เชือ้ แบบปฐมภูมิ จากการกิน
อาหารทะเล (หอยแครง) ทีม่ เี ชือ้ อหิวาต์ ในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มนี ำ้ กร่อย
ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในการ
ค้นหาแหล่งโรคร่วม อนึ่ง การระบาดครั้งนี้ทำให้มีการห้าม
นำหอยแครงจากประเทศไทย ไปสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน และมี
การเก็บข้อมูลการขนส่งหอยแครงจากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค ซึ่ง
ล้วนแสดงถึงความสำคัญของการพัฒนาฟาร์มหอย และระบบ
การตรวจคัดกรองเชื้อโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ตาม
มาตรฐานของกรมประมง ซึ่งต้องทำให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อลด
การปนเปือ้ นเชือ้ ในอาหารในทุกขัน้ ตอนของห่วงโซ่อาหาร
อหิวาตกโรคเป็นโรคที่มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์
และการค้าของประเทศ ด้วยเหตุน้ี เมือ่ พบผูป้ ว่ ยอหิวาตกโรค
เพียง ๑ ราย ในพืน้ ทีใ่ ด ก็ถอื ว่ามีการระบาดของโรคในพืน้ ที่
นัน้ ต้องเฝ้าระวัง และรายงานการเกิดโรคผ่านระบบเฝ้าระวัง
ของประเทศ และแจ้งเหตุการณ์ตอ่ ผูบ้ ริหารทราบ ภายใน ๒๔
ชัว่ โมง ผูบ้ ริหารสาธารณสุขในทุกระดับต้องเร่งควบคุม กำกับ
ติดตาม และสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค ให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง ทีม SRRT ดำเนินการสอบสวน และควบคุมโรคโดยไม่
ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการควบคุม ป้องกันโรคในชุมชน (Mass
chemoprophylaxis) ยกเว้น ให้ในกรณีผสู้ มั ผัสทีต่ รวจพบเชือ้
และเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร (Food handlers)
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นอกจากนี้ไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วย เนื่องจากยา
ปฏิชวี นะเพียงลดระยะเวลาของการปล่อยเชือ้ ทางอุจจาระ และ
ลดระยะเวลาของการป่วย ยกเว้นในผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง
(Immunocompromise host) เช่น ผูป้ ว่ ยตัดม้าม ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ยากดภูมคิ มุ้ กัน ควรให้ยาปฏิชวี นะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โดยพิจารณาจากความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะที่สำคัญใน
การรักษาผูป้ ว่ ย การทดแทนและป้องกันการขาดน้ำต้องรีบให้
ผงน้ำตาลเกลือแร่ทดแทนทางปาก (ORS) ส่วนในรายรุนแรง
และไม่สามารถทดแทนได้ทันให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ
ร่วมด้วยจะสามารถลดอาการอุจจาระร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาเหตุการเกิดโรคส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ปัญหาสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมและ
อาหาร เช่น สุขาภิบาลตลาดสดไม่ดี โรงฆ่าสัตว์ไม่ได้มาตรฐาน
ปัญหาการปนเปือ้ นเชือ้ ในเนือ้ ดิบ (เนือ้ สุกร เนือ้ วัว) ทีจ่ ำหน่าย
ตามเขียงที่ดูแลความสะอาดไม่เพียงพอ และรถเร่ขายอาหาร
การป้องกันและควบคุมโรคทีส่ ำคัญคือ การปรับปรุงสุขาภิบาล
โดยเฉพาะเมื่อการระบาดกระจายสู่สิ่งแวดล้อม (พบผู้ป่วย
อายุตำ่ กว่า ๕ ปี ในชุมชน ผูม้ อี าการน้อย ถึง ปานกลาง และ
พาหะจำนวนมากในชุมชน) ให้รกั ษาระดับคลอรีนตกค้างใน
น้ำประปาอย่างน้อย ๐.๒ - ๐.๕ ppm ในพืน้ ทีท่ ม่ี รี ายงานผูป้ ว่ ย
ทำลายเชื้อในอุจจาระผู้ป่วยโดยเทอุจจาระทิ้งลงในส้วมที่ได้
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มาตรฐานโดยตรง เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ แบบทุตยิ ภูมิ
กรณีไม่มสี ว้ มทีถ่ กู สุขลักษณะใช้นำ้ ยาไลโซล ๒ % (ผสมไลโซล
๒ ส่วน กับน้ำสะอาด ๙๘ ส่วน) ทิง้ ไว้ ๑๕ นาที เพือ่ ทำลายเชือ้
ในอุจจาระและอาเจียนของผูป้ ว่ ย หรือผสมกับสารละลายทีม่ ี
ความเป็นกรด (pH ต่ำกว่า ๔.๕ เนือ่ งจากเชือ้ สามารถอยูร่ อดได้ท่ี
pH ๕ - ๑๐) รายละเอียดการป้องกัน ควบคุมโรคสามารถศึกษา
ได้ที่ คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง
กรมควบคุมโรค
สถานการณ์อหิวาตกโรค ประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๒ ได้รบั รายงานผูป้ ว่ ยอหิวาตกโรค รวม ๔๔ ราย อัตรา
ป่วย ๐.๐๗ ต่อประชากรแสนคน ไม่มผี เู้ สียชีวติ เป็นชาย ๒๑ ราย
หญิง ๒๓ ราย อายุ ๑-๘๕ ปี เฉลีย่ ๓๗ ปี เป็นคนไทย ๒๕ ราย
พม่า ๑๙ ราย กระจายใน ๑๐จังหวัด ได้แก่ ระนอง ๒๖ ราย
กระจายใน ๓ อำเภอ (เมือง ละอุน่ และกระบุรี) ตาก ๕ ราย
กรุงเทพมหานคร ๓ ราย ขอนแก่น ๓ ราย อุดรธานี ๒ ราย
ส่วนอีก ๕ ราย จากนนทบุรี ระยอง ภูเก็ต พัทลุง และยะลา
จังหวัดละ ๑ ราย ไม่พบการระบาดแบบมีแหล่งโรคร่วม โดยมี
ผูป้ ว่ ยจำแนกตามรายเดือน ดังรูป
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จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจำแนกรายเดือน ประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ป่วยจำแนกตามรายเดือนและ
จังหวัด พบว่า
๑. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ มีผู้ป่วยรวม ๗ ราย
จากจังหวัดภูเก็ต ๑ ราย พังงา ๑ ราย ส่วนอีก ๕ ราย จากจังหวัด
ตาก โดยเป็นคนไทย ๑ ราย ผูป้ ว่ ยชาวพม่าทีข่ า้ มมารับการรักษา
ในประเทศไทย ๔ ราย
๒. เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ พบผู้ป่วยรวม ๖ ราย
จากจังหวัดระนอง โดยเป็นคนไทย ๒ ราย แรงงานต่างด้าว
ชาวพม่า ๔ ราย
๓. เดือนกันยายน ๒๕๕๒ พบผูป้ ว่ ยรวม ๒๐ ราย
จากจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี ระยอง กรุงเทพมหานคร และ
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ยะลา แห่งละ ๑ ราย ส่วนอีก ๑๕ ราย เป็นผูป้ ว่ ยจากจังหวัด
ระนอง โดยเป็นคนไทย ๗ ราย แรงงานต่างด้าวชาวพม่า ๘ ราย
๔. เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๑
พบผูป้ ว่ ยรวม ๕ ราย จากจังหวัดระนอง โดยเป็นคนไทย ๑ ราย
แรงงานต่างด้าวชาวพม่า ๔ ราย
ผลการเพาะเชื้อจากตัวอย่างอุจจาระผู้ป่วย พบเชื้อ
Vibrio cholerae El TorOgawa ๓๔ ราย เป็นคนไทยทัง้ หมด
และพบเชื้อ Vibrio cholerae El TorInaba ๑๐ ราย ทุกราย
อยูใ่ นจังหวัดระนอง โดยเป็นคนไทย ๓ ราย พม่า ๗ ราย
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วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั
เมือ่ ประมาณ ๔๐ ปีมาแล้ว สายการบินนานาชาติบริษทั
ใหญ่ๆ ที่บินบริการผู้โดยสาร มีอยู่ไม่มากเหมือนทุกวันนี้
ถ้าจะไปทางยุโรป ก็จะมีลฟุ ท์ฮนั ซ่า แอร์ฟร๊านซ์ สแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ซสิ เต็ม บีโอเอซี แควนตัส อะลิตาเลีย (ไม่มชี อ่ื อีกแล้ว
ขายไปเรียบร้อย) เคแอลเอ็ม สายการบินแห่งชาติของไทย ในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ยังไม่โตพอทีจ่ ะขยายเส้นทางบินไปยุโรป หรือ
อเมริกาเหนือ ถ้าจะไปทางตะวันออก ก็จะมีให้เลือกน้อยกว่า
เช่น แจแปน แอร์ไลน์ (ซึ่งเพิ่งได้ข่าวมาว่าเจ๊งไปเรียบร้อย
โรงเรียนญีป่ นุ่ ไปแล้ว) แพนอเมริกนั แอร์เวย์ (เรือบินถูกวาง
ระเบิดกลางอากาศ ก็เลยต้องเจ๊ง) ทรานส เวิลด์ แอร์เวย์ หรือ
ทีดับเบิลยู เอ (ก็เจ๊งไปเหมือนกัน) เป็นต้น และยังมีอีกสอง
สามสายทีผ่ นู้ พิ นธ์นกึ ยังไม่ออก ส่วนประเภท โลว์ คอส แอร์ไลน์
ราคาแสนประหยัด เราจะไม่เคยรู้จักกัน เวลาจะเดินทางไป
ไหนจะต้องเลือกให้ดี เพราะการต่อเครื่องโดยต้องเปลี่ยน
จากบริษัทโน้น ไปเป็นบริษัทนี้ จะทำให้ยุ่งยาก ไม่แน่ใจว่า
กระเป๋าเดินทางจะรูจ้ กั เปลีย่ นเครือ่ งไปกับเราได้ถกู ต้องหรือไม่
การเชือ่ มโยงต่างๆ เข้าเป็นกลุม่ พันธมิตรเหมือนทุกวันนี้ ไม่มเี ลย
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประสานงานของสายการบิน ตั้งแต่
การจองตัว๋ จองทีน่ ง่ั อะมาเดอุส อะไรต่อมิอะไรทีจ่ ะสะดวก
ไม่ตอ้ งไปพูดถึง
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ใครได้ไปเมืองนอกที ข่าวสังคมลงประกาศอยูส่ ามวัน
สามคืนทีเดียว ถ้าเป็น“ไฮโซ” หน่อยข่าวประเภทซุบซิบเขา
จะกล่าวขวัญถึงเกือบทัง้ เดือน หนุม่ คนไทยทีเ่ คยเป็นนักเรียน
นอก กลับมาเมืองไทยแล้ว ถ้าสามารถเข้าทำงานเป็นตัวแทน
จำหน่ายตั๋วเรือบินของสายการบินใหญ่ๆ ก็นับว่าเป็นผู้ที่คน
เขานับหน้าถือตา คุณสุภาพสตรีผู้ดีทั้งสวยทั้งรวยทั้งหลาย
ต่างก็พยายามขวนขวาย เข้าสมัครทำงานเป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริการ
ผูโ้ ดยสารบนเครือ่ งกำปัน่ เหาะนี้ ทีเ่ ราเรียกกันว่า เป็นแอร์ (แอร์
โฮส์เตส หรือ สจ๊วดเดส) นับว่าเป็นอาชีพที่สูงส่ง สูงจริงๆ
เพราะทำงานกลางอากาศ ทีเ่ ขาเม๊าท์กนั เล่น ๆ ตามภาษาประเทศ
เพือ่ นบ้าน เขาเรียกว่า ทำงานเป็น “นางบำเรอกำปัน่ เหาะ” ฟัง
แล้วไม่สจู้ ะเป็นมงคลนัก ทีม่ อี าชีพเป็นนางบำเรอ
ทีเ่ ล่าไปตัง้ นานก็เพือ่ ทีจ่ ะกล่าวถึงคนไทยใจกล้าท่าน
หนึ่ง ที่โด่งดังในสมัยห้าหกสิบปีก่อน ที่อาจหาญตั้งบริษัท
เรือบินเอกชนของไทยเรา จำได้ว่าท่านผู้ก่อตั้งท่านยังเป็น
นักบินเองอีกด้วย “สายการบินแอร์สยาม” ไงหล่ะครับ
ท่านผูก้ อ่ ตัง้ คือ พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัธ
แอร์สยามเปิดบริการบินไปฮ่องกง โตเกียว ฮาวาย จำไม่ได้วา่
บินไปถึงลอสแอนเจลีสหรือเปล่า จำได้ว่าบินไปแค่ฮาวาย
บริการทัง้ ผูโ้ ดยสาร ขนส่งสินค้า และมีครัวการบินส่งอาหารให้
สายการบินสายต่างๆทีเ่ ราเรียกกันว่า “แคเตอริง - catering”
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พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัธ (จาก Google)

ซึง่ สมัยผูน้ พิ นธ์กำลังเป็นวัยรุน่ คลัง่ ไคล้ทา่ นมาก เพราะท่าน
เคยทรงขับรถแข่ง เคยทรงเป็นนักบินอยู่ในกองทัพอากาศ
ราชอาณาจักรอังกฤษอยูน่ านถึงกว่า ๑๕ ปี ทรงเครือ่ งบินขับไล่
จูโ่ จมตีทด่ี งั มากของอังกฤษ เครือ่ งบินขับไล่ไฟแลบ “สปิดไฟร์”
ไปโรมรันพันตูใน “ยุทธภูมนิ อร์มงั ดี” ในสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
มาแล้ว เคยทรงเป็นกัปตันมือหนึง่ ของการบินไทย มีคนไทย
คนไหนทีไ่ ด้รบั เกียรติเช่นนีบ้ า้ ง จะไม่ให้พวกเราคลัง่ ไคล้ทา่ น
ได้อย่างไร
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ผูน้ พิ นธ์พยายามทีจ่ ะนึกถึงเรือ่ งราวในอดีตทีย่ งั ติดอยู่
ในความทรงจำก็คอื มีเครือ่ งบินบริษทั ใหญ่ทด่ี งั มากในสมัยโน้น
บินมาจากออสเตรเลีย แวะรับผู้โดยสาร เติมน้ำมันและรับ
อาหารเพือ่ บินต่อไปยังยุโรป ไปเมืองไหนก็จะไม่บอกเพราะ
เดี๋ยวจะเดาออกว่าเป็นของบริษัทอะไร และบริษัทดังกล่าว
ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ และใช้ชอ่ื ใหม่วา่ กระไร ก็ไม่บอกอีก จะใบ้
ว่า ก. ไก่ ข. ไข่ ก็ไม่ใบ้ เดีย๋ วเผลอบอก จะไปสร้างมิตรร้าย
โดยไม่ได้ตง้ั ใจ ทำให้เขาโกรธเคืองเอา คนสมัยนี้ ต่อมโกรธ
อยูต่ น้ื เหลือเกิน
หลั ง จากเครื ่ อ งขึ ้ น ไปได้ ป ระมาณห้ า หกชั ่ ว โมง
ผูโ้ ดยสารสีส่ บิ ห้าสิบคน หลายสิบคนต่างก็ไปยืนออเข้าคิวกัน
อยู่หน้าห้องน้ำที่มีอยู่ไม่กี่ห้อง ทั้งคลื่นไส้ ทั้งอาเจียน ทั้ง
ปวดท้องจากลำไส้บดิ ทัง้ จูด๊ ๆ ปรูด๊ ปร๊าด เลอะเทอะเปรอะเปือ้ น
แย้มกลิ่นฟุ้งตลบอบอวลไปทั่วห้องผู้โดยสาร นางบำเรอ
กำปัน่ เหาะ สาวน้อยสาวใหญ่ หรือทีเ่ ลิกสาวไปแล้ว แทบจะ
อยากกระโดดลงจากเครื่องตายเสียให้รู้แล้วรู้รอด เพราะต้อง
เปลีย่ นหน้าทีจ่ ากแอร์ ไปเป็นคนงานเทกระโถนของโรงพยาบาล
รักษาอหิวาตกโรคในบังคลาเทศ เคราะห์ยังดีที่ไม่มีผู้ใดเสีย
ชีวติ มิฉะนัน้ จะได้อาชีพเสริมเพิม่ อีกหนึง่ ก็อาชีพสัปเหร่อไง
หล่ะครับ
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จากการสอบสวนหาสาเหตุเมือ่ เครือ่ งลงจอด ต้องเอา
ตัวอย่าง “โชเมอึ” ตัวอย่างอาเจียน ตัวอย่างอาหารที่บริการ
บนเครือ่ ง ไปตรวจทดสอบเพือ่ ชันสูตรว่า อะไรทีก่ อ่ เหตุจลาจล
วุ่นวายในครั้งนี้ ผลการตรวจเปิดเผยในเวลาต่อมา เผยแพร่
ออกไปให้ ป ระเทศไทยขึ ้ น ชื ่ อ ระบื อ ไปทั ่ ว จั ก รวาลว่ า
อาหารที่ไปจากบริษัทแคเตอริงหนึ่งที่แวะรับจากสนามบิน
นานาชาติดอนเมืองเป็นเหตุ
การสอบสวนได้ความว่า เรือบินมาถึงดอนเมืองตอน
หัวค่ำ หยุดพัก แล้วเดินทางต่อ ตอนบินขึน้ ไปก็ได้เวลาบริการ
อาหารเย็น ก็เริม่ บริการด้วยเครือ่ งดืม่ ต่างๆ ไวน์ คอนยัค วิสกี้
เบียร์ น้ำส้ม เป็ปซี โคลา เซ่เว่นอัพ๊ มีบริการทุกตรา และพร้อม
กับอาหารเรียกน้ำย่อย หรือทีเ่ ราติดปากกันว่า “ออเดิรฟ์ ” แล้ว
จึงต่อด้วย “เมน คอร์ส” หรืออาหารหลัก อาหารหนัก แล้วก็
ตามด้วยจานหวาน น้ำชากาแฟ ตบท้ายด้วยเหล้า อ๊าฟเตอร์ มีล
เช่น เป็ปเปอร์ มินท์ พอร์ทไวน์ ฯลฯ เป็นเครื่องดื่มช่วยย่อย
ช่วยแก้ทอ้ งอืด เพราะบนเครือ่ งท้องจะอืดกันได้งา่ ย
ออเดิรฟ์ ในเทีย่ วบินเทีย่ วนัน้ คือ ค็อกเทลกุง้ (shrimp
cocktail) ความสนใจของ “นักวิทยาการระบาด” ทีข่ น้ึ ไปสอบ
สวนโรคปักใจสงสัยเจ้าจานนีม้ ากทีส่ ดุ ทำไมมีเบาะแสอะไร
ตามผูน้ พิ นธ์ไปเรือ่ ยๆซิครับ จะมีขอ้ ไขปัญหาแทรกให้ทราบ
กันในตอนหลัง และก็เป็นความจริง การเพาะเชือ้ จากอุจจาระ
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ชริ๊มพ์ ค็อกเทล

อาเจียน และชริม๊ พ์ ค็อกเทล ทีย่ งั เหลืออยู่ เจอผูก้ อ่ การร้ายตัว
เดียวกันที่มีชื่อแซ่ว่า “วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส- Vibrio
parahemolyticus” น้องชายสุดเลิฟ ของ “วิบริโอ โคเลอเร –
Vibrio cholerae” ทีก่ อ่ โรคอหิวาตกโรค พีช่ ายคนหัวแถวของ
“สกุลวิบริโอ – Vibrio”) นัน่ เอง แถมยังมีนอ้ งรักอยูอ่ กี ทีส่ ดุ ร้าย
แต่ปรากฏตัวไม่บอ่ ยนักคือ “วิบริโอ วัลนิฟคิ สั – Vibrio vulnificus”
ซึ่งผู้นิพนธ์จะกระชากหน้ากากของ สามพี่น้องในสกุลนี้มา
ตีแผ่ให้ได้รจู้ กั กันให้หมดในคราวนี้
ปัญหาที่จะต้องสอบสวนกันต่อไปก็คือ ฆาตรกร
รายนีแ้ อบขึน้ เรือบินโดยไม่ได้ซอ้ื บัตรโดยสารได้อย่างไร
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ไปกันที่ครัวของบริษัทแคเตอริง ไม่บอกอีกว่าเป็น
บริษทั ไหน กุง้ ทีเ่ อามาจากทะเลไทย ทีน่ ำไปปรุงเป็นออเดิรฟ์ นัน้
ได้ตม้ สุกดีแล้ว ใส่ถาดเก็บเข้าตูเ้ ย็น รอปรุงใหม่ๆ ตอนใกล้ๆ
จะนำขึน้ เครือ่ ง เพราะอาหารจานนี้ ปรุงไม่ยาก ไม่กนิ เวลา
ตูเ้ ย็นในครัวของแคเตอริงเป็นตูเ้ ย็นขนาดใหญ่ มีชน้ั
เก็บอาหารหลายชั้น กุ้งต้มสุกไม่ได้เก็บชั้นบนสุด แต่ในตู้มี
อาหารสดอืน่ ๆ แช่ยดึ ชัน้ บนของตูเ้ ย็นปนอยูก่ อ่ นแล้ว จึงต้อง
เก็บในชั้นถัดลงไปที่ยังมีที่ว่างอยู่ ชั้นบนเหนือชั้นเก็บกุ้ง มี
หอยสดเป็นหอยนางรมอยูใ่ นถาดด้วย น้ำจากถาดหอยสดก็มี
โอกาสหยดลงบนกุง้ ต้ม ในหอดสด ทีย่ งั ไม่ได้ตม้ ไม่ได้ลวก
ยังไม่ได้ปรุง ยังไม่ได้ผ่านความร้อน ยังมีฆาตรกร”วิบริโอ
พาราฮีโมลัยติคสั - Vibrio parahemolyticus” อาศัยว่ามีขนาดจิว๋
ปนเปือ้ นแอบซ่อนอยู่ น้ำทีอ่ ยูท่ ห่ี อยก็หยดลงชัน้ ล่าง เจ้าตัวจิว๋
นัน่ ก็เลยมีโอกาสไปซ่อนตัวปนเปือ้ นทีต่ วั กุง้ ต้มอยูด่ ว้ ย จึงมี
โอกาสแอบขึน้ ไปอาละวาดบนเครือ่ งบินได้ ถ้าหากแยกตูเ้ ก็บ
อาหาร ของสด ของสุกคนละตู้ หรือถ้ามีอยูต่ เู้ ดียว ก็ตอ้ งเก็บ
กุ้งต้มไว้ชั้นบน หอยสดไว้ชั้นล่าง เหตุการณ์นี้คงจะไม่เกิด
แต่ในทางการประกอบอาหารให้มคี วามปลอดภัย สดกับสุกจะ
ต้องแยกตู้ หรือแยกห้องด้วยจึงจะถูกต้อง
เรามารูจ้ กั ผูก้ อ่ การร้ายตัวจิว๋ รายนีก้ นั จะดีไหม
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“วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั
Vibrio parahemolyticus” คืออะไร
เบื้องหลังการค้นพบแบคทีเรียหรือจุลชีพที่ขึ้นไป
อาละวาดบนเครือ่ งบินรายนีม้ ดี งั นี้
ระหว่างเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อากาศในประเทศญี่ปุ่นกำลังร้อน มีเหตุเกิดอุบัติขึ้นที่เมือง
นิกาตะ ปรีเฟ็คเจอร์ (Niigata prefecture) กล่าวคือ มีรายงาน
ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจำนวนหลายราย หลังจากบริโภค
อาหารประเภทปลาหมึก การสอบสวนโรค เก็บตัวอย่างต่างๆ
ไปตรวจ ยังไม่ได้ความกระจ่างชัดว่าอะไรเป็นตัวก่อเหตุ แต่ท่ี
แน่ๆ ก็คือการบริโภคปลาหมึก แต่ปลาหมึกซ่อนฆาตรกร
ตัวไหนเอาไว้ จะต้องกระชากเอาตัวมาประจานให้ได้
ในเดือน สิงหาคมปีเดียวกันนั้น ก็มีรายงานผู้ป่วย
ทำนองนีอ้ กี หลายราย และมีรายงานหลายรายจากโรงพยาบาล
ว่า เหตุเกิดในโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลแห่งชาติแท้ๆ
เสียด้วย “แนชันนัล โยโกฮามา ฮอสปิตลั ”
เหตุเกิดภายหลังทีผ่ ทู้ ป่ี ว่ ยทุกรายได้บริโภคแตงกวาดอง
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งชันสูตร คุณตากิกาวา (Takigawa) และคณะ เพาะ
เชื้อได้เชื้อชนิดหนึ่ง จากตัวอย่างตรวจที่เก็บจากลำไส้ของ
ผูต้ าย เชือ้ นีจ้ ะเพาะขึน้ ได้ บนจานวุน้ เพาะเชือ้ ก็ตอ่ เมือ่ มีการ
เติมเกลือโซเดียม คลอไรด์ (เกลือแกงในครัวนัน่ แหละ) ผสม
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ลงไปในวุน้ เลีย้ งเชือ้ ด้วยในปริมาณร้อยละ ๔ และเพาะเชือ้ ได้
บริสทุ ธิเ์ พียว ๆ เป็นเชือ้ ชนิดเดียว ไม่มแี บคทีเรียชนิดอืน่ ปะปน
เลย จึงเชื่อว่าในเบื้องต้นว่านี่แหละคือฆาตรกรแบคทีเรียที่
เพาะได้ใหม่นี้ เหมือนกับแบคทีเรียที่มีผู้เพาะได้เป็นครั้งแรก
ในญีป่ นุ่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ที่ ดร. ฟูจโิ น (Fujino) เพาะได้จาก
ปลาซาร์ดนี ตากแห้งทีน่ ครโอซากา ข่าวเหตุการณ์ทโ่ี ยโกฮามา
ไม่ได้เป็นข่าวที่มีผู้ให้ความสนใจอะไรมากนัก ก็แค่กินกิมจิ
แล้วถ่ายอุนจิมีอาการปวดท้อง ท้องเสีย แต่นักวิทยาศาสตร์
บางคนไม่ปล่อยให้เรื่องของเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นเงียบหายไป
เฉยๆ มีคนนำไปศึกษาค้นคว้าต่อไปชนิดกัดติดไม่ปล่อย จน
กระทัง่ มีขอ้ มูลชัดเจนว่า ผูร้ า้ ยรายนีม้ นี ามกรในทางวิทยาศาสตร์
ในทางจุลชีววิทยาว่า “วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั ” และเป็นจุลชีพ
ที่มีความสามารถในการก่อโรคที่รุนแรง ระบาดระบือไกล
ไปได้ทว่ั โลกทีเดียว
Vibrio parahaemolyticus เป็นแบคทีเรียทรงแท่ง
แท่งไม่ตรง หลังโกงนิดๆจะโค้งๆ นิดหน่อย คล้ายอักษร
เครื่องหมายภาษาไทยที่เรียกว่า “จุลภาค” หรือภาษาอังกฤษ
“คอมมา” ย้อมสีแกรม ติดสีแกรมลบหรือสีแดง พบได้ใน
แหล่งน้ำกร่อย (brackish water) หรือน้ำทะเลในทางจุลชีววิทยาจึงจัดไว้ในกลุม่ “ฮาโลฟิลคิ - halophilic” เมือ่ คนกินเข้าไป
จะไปเพิม่ จำนวนในกระเพาะอาหาร - ลำไส้ แล้วเกิดการติดเชือ้
ในทางเดินอาหาร ทำให้ “กระเพาะอาหาร-ลำไส้อักเสบ
เฉียบพลัน – acute gastroenteritis”
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เชือ้ จุลชีพชนิดนี้ ในทางชีววิทยา เป็นเชือ้ ทีใ่ ห้เอ็นไซม์
อ็อกซิเดส ต้องการอ็อกซิเจนในการเจริญแบ่งตัว แต่ในภาวะ
ขาดอ็อกซิเจนก็แบ่งตัวได้บ้างเหมือนกัน ในเหตุการณ์เช่นนี้
เรียกกันเชิงเทคนิคว่า “facultative aerobic” ไม่สร้างสปอร์
จึงไม่ทนทานมากนักต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม
มีหนวดอยู่ ๑ เส้น เคลื่อนไหวไปมาได้โดยใช้หนวดแกว่ง
แหวกว่าย “หนวดหรือ แฟล็กเจลลัม – flaggellum” ติดอยูส่ ดุ
ปลายแท่งด้านใดด้านหนึง่ ได้รบั การจำแนกไว้ใน “จีนสั วิบริโอ
– genus Vibrio”
การติดเชื้อ เกิดขึ้นหลังจากกินเข้าทางปาก เกิดจาก
การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน อาหารไม่สะอาด โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อาหารทะเล พบบ่อยคือหอยแครงและหอยนางรมสด
เป็นอาหารทะเลหรือหอยสองฝา ที่ได้มาจากแหล่งน้ำกร่อย
นำไปบริโภคสดๆ หรือสุกไม่ดี เพียงแต่ลวกน้ำร้อนชั่วครู่
เชื้อจุลชีพจะเจริญแบ่งตัวในทางเดินอาหารก่อให้เกิดภาวะ
อักเสบเฉียบพลันทัง้ กระเพาะอาหารและลำไส้
การติดเชื้ออีกวิธีหนึ่งก็คือ เชื้อจะเข้าทางบาดแผล
แต่ไม่พบบ่อย เพิ่งมีรายงานชุกขึ้นในตอนหลังเหตุการณ์
“ใต้ฝนุ่ คาตรินา” ถล่มภาคใต้ของสหรัฐ เมือ่ ไม่กป่ี มี านี้ เป็น
รายงานการติดเชื้อวิบริโอชนิดต่างๆ โดยติดทางบาดแผล
๓๓ ราย ชันสูตรยืนยันได้วา่ เป็น วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั ๓
รายและเสียชีวติ ถึง ๒ ราย นอกจากนัน้ เชือ่ ว่าอาจติดทางตา
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เข้าทางหู เข้าทางเยื่อชุ่มที่จมูก ก็ได้ หากไปว่ายน้ำในทะเล
ในบริเวณทีม่ เี ชือ้ ชุกชุม
การก่อโรคเกิดขึ้นได้จากสายพันธุ์ที่มีจีนส์จำเพาะ
อยู่สองจีนส์สองชนิด ต้องมีทั้งสอง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ไม่มชี อ่ื ไทย มีแต่ชอ่ื ฝรัง่ คือ thermostable direct hemolysin
gene (tdh) และ the tdh-related hemolysin gene (trh) สายพันธุ์
ทีม่ จี นี ส์ดงั กล่าว ถือว่าเป็นสายพันธุก์ อ่ โรค หรือ pathogenic strain
อันทีจ่ ริง แม้จะรูจ้ กั จีนส์ทง้ั สองนี้ แต่พยาธิกำเนิด หรือกลไก
ในการก่อโรคจริงๆ ก็ยงั ไม่เป็นทีเ่ ข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนัก
ลักษณะทางเวชกรรม
วิธกี ารติดต่อ
โดยการกินอาหารและน้ำทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ น
อาหารทะเลสด หรือไม่สกุ ทีก่ อ่ โรคบ่อยได้แก่ หอย
สองฝา – หอยแครง หอยนางรม หอยแมงภู่ กุง้ ปู ปลาหมึก
ปลาแม็คเคอเรล ปลาทูนา่ ปลาซาร์ดนี
ระยะฟักตัว
สัน้ กว่า ๒๔ ชัว่ โมง
อาการและอาการแสดง
เริม่ ต้นมีอาการรุนแรงได้อย่างเฉียบพลันทันที ท้องเดิน
เป็นน้ำพรวดพราด มีอาการคลืน่ ไส้ และอาเจียนอย่างมากร่วม
๑๐๔
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ด้วย มีอาการปวดท้องแบบลำไส้บดิ ปวดมาก และในบางราย
บางโอกาส อาจมีไข้รว่ มด้วยก็ได้
การดำเนินโรค
โรคจะหายได้เองภายใน ๗๒ ชัว่ โมง แต่กม็ เี หมือนกัน
คือในผู้ป่วยบางรายที่มีภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือบกพร่อง อาจมี
อาการเรือ้ รังต่อไปได้ถงึ ๑๐ วันก็มี
การรักษา
ในรายที่มีอาการรุนแรง ต้องการรักษาโดยให้ของ
เหลวและอีเล็กโทรลัยท์ (แร่ธาตุ) ทดแทน (ถ้ากินได้กใ็ ห้กนิ
น้ำเกลือผงโออาร์เอสผสมน้ำเย็นที่ผ่านการต้มสุกมาแล้ว
แต่ถา้ กินไม่ได้ จะอาเจียนออก ก็ให้หยดทางหลอดเลือดหรือ
ให้นำ้ เกลือเข้าเส้น ทดแทนให้พอเพียง)
ระบาดวิทยา
การระบาดของ วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส มักอุบัติ
ขึ้นบ่อยตามเมืองที่อยู่ตามชายฝั่งทะเล และเกิดขึ้นชุกในฤดู
ร้อน อาหารทีผ่ ปู้ ว่ ยบริโภคมักได้แก่ ปลาหมึก ปลาแม็คเคลเร็ล
ปลาทูน่า ซาร์ดีนส์ ปู กุ้ง และหอยสองฝา เช่น หอยนางรม
หอยแมงภู่ หอยแครง

๑๐๕
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เพือ่ ให้เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ ฆาตรกรรายนี้ แทรกซึมไป
ก่อการร้ายบันลือโลกได้จริง ๆ ดังตัวอย่างรายงานการระบาด
ในภูมภิ าคต่างๆ ดังต่อไปนี้
วารสาร New England Journal of Medicine,
Volume 353: 1463-1470 October 6, 2005 Number 14
Outbreak of Vibrio parahaemolyticus Gastroenteritis Associated with Alaskan Oysters
Joseph B. McLaughlin, M.D., M.P.H., Angelo DePaola, Ph.D., Cheryl
A. Bopp, M.S., Karen A. Martinek, R.N., M.P.H., Nancy P. Napolilli, B.S.,
Christine G. Allison, B.S., Shelley L. Murray, B.S., Eric C. Thompson, B.S.,
Michele M. Bird, M.S., and John P. Middaugh, M.D.

การระบาดในเรือสำราญ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แม็คลอลินและคณะได้รายงาน
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากหอยอลาสกาที่ได้มา
จากแหล่งประมงปากน้ำกร่อย ที่มีอุณหภูมิอุ่น อุบัติขึ้นใน
เรือสำราญเดินสมุทร ที่ท่องสมุทรอยู่แถบอลาสกา การ
สอบสวนโดยการสัมภาษณ์ผปู้ ว่ ย ๑๓๒ ราย (ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้ป่วยทั้งหมด ๑๘๙ คน) การบริโภคหอยนางรมสดๆ เป็น
สาเหตุที่สำคัญในการเกิดโรค จากผู้ป่วยส่วนใหญ่ เพาะแยก
ได้เชื้อจุลชีพ V. parahaemolyticus สายพันธุ์ serotype O6:
K18 รวมทัง้ แยกได้หอยนางรมสดด้วย
๑๐๖
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การระบาดในประเทศเวียดนาม
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ มีรายงานผูป้ ว่ ยโรค
อาหารเป็นพิษ วิบริโอ ฮีโมลัยติคสั ทีเ่ มือง คานห์ หัว ประเทศ
เวียดนาม จำนวน ๕๔๘ ราย กว่าร้อยละ ๙๐ เป็นผู้ป่วยอายุ
มากกว่า ๕ ปี ผูป้ ว่ ยร้อยละ ๕๓ รายงานว่าถ่ายอุจจาระเหลว
มากเป็นน้ำ ร้อยละ ๖ มีเลือดปนในอุจจาระด้วย ผู้ป่วยที่รับ
ไว้รกั ษาในโรงพยาบาลหายกลับบ้านได้ทกุ ราย จำนวนผูป้ ว่ ย
ลดลงมากภายหลังที่มีการจัดให้มีบริการน้ำประปา และเมื่อ
มีฝนตกชุก (มีนำ้ ฝนสะอาดบริโภค)
การระบาดในกรุงโตเกียว
โอบาตา ฮิ โ รมิ จากห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก ารชั น สู ต รฝ่ า ย
สาธารณสุขนครหลวงโตเกียว ได้ตีพิมพ์รายงานวิชาการใน
วารสารของสมาคมโรคติดเชื้อญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ปีที่ ๗๕
ฉบับที่ ๖ หน้า ๔๘๕-๔๘๙ ว่า ในช่วงเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๒
-๒๕๔๓ เป็นเวลา ๑๒ ปี มีการระบาดของวิบริโอ พารา
ฮีโมลัยติคสั ในนครโตเกียวถึง ๗๑๐ ครัง้ เป็นการระบาดในปี
พ.ศ. ๒๕๓๒ จำนวน ๕๕ ครัง้ ระบาดในพ.ศ. ๒๕๓๓ จำนวน
๗๕ ครัง้ แล้วลดลงเหลือ ๒๔ ครัง้ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึง่ นับ
ว่าเป็นปีที่มีการระบาดน้อยครั้งที่สุดในช่วงเวลานั้น และ
ลดลงตามลำดับ จนเหลือรวมเพียง ๑๐๗ ครัง้ ระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๓๗-๒๕๔๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการระบาด ๗๔ ครั้ง
๑๐๗
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และลดเหลือ ๖๕ ครัง้ ในปีตอ่ มา การระบาดส่วนใหญ่อบุ ตั ขิ น้ึ
ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน ช่วงเวลาทีก่ ว้างออกไปคือระหว่าง
เดือน มิถนุ ายน – ตุลาคม ร้อยละ ๙๙.๙ ของการระบาดจะเกิด
ในช่วงเดือนดังกล่าว สายพันธุ์ที่ระบาดในปี พ.ศ. ๒๕๓๒
คือ Serotype O4:K4 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๔ คือ O4:K8
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสายพันธุ์ O1:K56 และเป็นสายพันธุ์
O4:K8 ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๓๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ส่วนใหญ่พบ O3:K6 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พบสายพันธุใ์ หม่คอื
serotype O4:K68 แต่ที่ระบาดบ่อยเป็น serotype O4:K68
ตามมาด้วย O3:K6
Parahaemolyticus Foodborne Outbreaks in Tokyo: 19892000.
The Trends of Vibrio parahaemolyticus Foodborne
Outbreaks in Tokyo: 1989-2000.
Accession number;01A0676740
Title; The Trends of Vibrio parahaemolyticus Foodborne Outbreaks
in Tokyo: 1989-2000.
Author; OBATA HIROMI(Tokyo Metrop. Res. Lab. of Public
Health) KAI AKEMI(Tokyo Metrop. Res. Lab. of Public Health) MOROZUMI
SATOSHI(Tokyo Metrop. Res. Lab. of Public Health)
Journal Title; Journal of the Japanese Association for Infectious
Diseases
๑๐๘
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ในเกือบทุกประเทศที่นิยมบริโภคอาหารทะเลสดๆ
หรือสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะชาวอาเซียจะพบว่ามีรายงานการ
ระบาดทุกประเทศ เช่น ร้อยละ ๓๑.๑ ของผู้ป่วยโรคอาหาร
เป็นพิษในประเทศจีน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๔ เกิด
จากวิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๖
ร้อยละ ๒๐-๓๐ ของผูป้ ว่ ยโรคอาหารเป็นพิษในประเทศญีป่ นุ่
เกิดจากวิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๖ ในไต้หวัน มีรายงาน
ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากวิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส
๑,๔๙๕ ราย
ในประเทศในยุโรปทีค่ วามนิยมในการบริโภคอาหาร
ทะเลสดๆ อาหารที่ไม่สุกดี น้อยกว่าชาวอาเซีย อุบัติการณ์
จึงต่ำ มีรายงานประปรายในประเทศสเปน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒,
๒๕๔๒, ๒๕๔๘ และฝรัง่ เศส เมือ่ ปี ๒๕๔๐
ประเทศไทย
มีการศึกษาโครงการย่อมๆ ที่ร่วมมือกันระหว่าง
คณะนักวิจัยไทยและญี่ปุ่น ดำเนินการวิจัยที่จังหวัดสงขลา
เพือ่ แยกเชือ้ จากผูป้ ว่ ยโรคอาหารเป็นพิษ และเพือ่ หาความชุก
และปริมาณความเข้มข้นของเชือ้ แบคทีเรีย V. parahaemolyticus ในอาหารทะเลทัง้ หอยและทีไ่ ม่ใช่หอย คือปลา ปูและกุง้
๑๐๙
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ผลการศึกษาได้สรุปไว้ให้ดตู ามตาราง
ตัวอย่าง
จาก

จำนวนแบคทีเรีย
ที่พบ
V. parahaemolyticus

อาหารทะเล
หอยสองฝา
๑๓/๒๖๘ (๔.๔%)
กุ้ง
๐/๕๐
ปู
๐/๙
ปลา
๐/๑๐๐
ผู้ป่วย**
๒๙๔/๑๑ ๓๗๕ (๒.๖%)

O3:K6 tdh+, trh(สายพันธุ์ให้
สารพันธุกรรม)

O1:K25 tdh+, trh
(สายพันธุ์ให้
สารพันธุกรรม)

๘(๖๒%)
๐
๐
๐
๑๙๒ (๖๕%)

๒(๑๕%)
๐
๐
๐
๒๒(๗.๕%)

** ๒๕๔๑-๒๕๔๔ V. parahaemolyticus เพาะแยกได้ ๓๑๗ สายพันธุ์จากตัวอย่าง
ตรวจที่ได้จากผู้ป่วย ทั้งหมดรวม ๑๑,๓๗๕ ตัวอย่างตรวจ

ในระหว่างการศึกษาสำรวจผูป้ ว่ ยโรคอุจจาระร่วงในปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตัวอย่างตรวจได้รบั จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่
๒ แห่งในจังหวัดสงขลา ผูป้ ว่ ยจำนวน ๓๑๗ รายทีไ่ ด้รบั การ
ยืนยันว่าเป็น V. parahaemolyticus และปรากฏว่ามีจำนวน ๒๙๔
สายพันธุย์ นื ยันว่าเป็นสายพันธุท์ ส่ี ามารถก่อโรคได้ (pathogenic
strains –tdh+)

๑๑๐
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สรุปผลการวิจยั เชิงความชุกของเชือ้ V. parahaemolyticus และเชิงปริมาณของแบคทีเรีย
๑. ในขณะทีเ่ ก็บหอยมาใหม่ ๆ ปริมาณรวมของ V.
parahaemolyticus มีอยู่ประมาณ ๖.๕/หอยหนึ่งตัว และ
สูงปริมาณ ๗.๘/หอยหนึ่งตัว และปริมาณลดลงเมื่อส่งถึง
พ่อค้าปลีก
๒. ภายหลังการต้มจะตรวจพบ V. parahaemolyticus
ได้ในหอย ๒ ตัว จากจำนวนทีท่ ดลอง ๓๒ ตัว โดยการตรวจ
พีซอี าร์ ตรวจไม่พบ ว่ามี pathogenic strains หลงเหลืออยูเ่ ลย
๓. การประเมินจากการศึกษาคาดได้วา่ ใน ๑ ปีจะมี
ผูป้ ว่ ยจาก V. parahaemolyticus จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ต่อ
ประชากร ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน และอย่างมากประมาณ ๑ คน ต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
๔. อัตราการเจริญแบ่งตัวของแบคทีเรีย V. parahaemolyticus ในหอยแครง พบว่าประมาณครึง่ หนึง่ ของแบบการ
คำนวณการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนีต้ ามทีส่ ำนักงานอาหาร
และยา (สหรัฐ) เสนอรูปแบบเอาไว้ (the FDA-VPRA V. parahaemolyticus growth rate model in oysters).
๕. แม้ว่าทั้งเวลาและทรัพยากรมีอยู่จำกัด และยัง
ขาดข้อมูลเชิงปริมาณ จากการศึกษานี้เป็นเชิงแนะว่าแม้ว่า
จะมีอุปสรรคมากมาย แต่การศึกษาในการเพิ่มเติมข้อความรู้
๑๑๑
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ต่างน่าจะดำเนินไปได้ด้วยความก้าวหน้าเป็นอย่างดี และ
จะสามารถสร้างรูปแบบในการประเมินความเสีย่ งได้สำเร็จ
การศึกษาเพาะแยกเชือ้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎร์ธานี
การแยกเชือ้ Vibrio parahaemolyticus สายพันธุก์ อ่ โรค
ในหอยนางรมสด
Vibrio parahaemolyticus เป็ น แบคที เ รี ย สำคั ญ
ในการก่อให้เกิดโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ เนื่องจาก
การรับประทานอาหารทะเลที่ปนเปื้อนโดยมีอาการท้องเสีย
ปวดท้อง คลืน่ ไส้ อาเจียน บางรายอุจจาระมีมกู เลือดปน ซึง่
หอยนางรมเป็นอาหารทะเลที่นิยมรับประทานแบบดิบ และ
เลี้ยงกันมากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
ศึกษา V. parahaemolyticus สายพันธุก์ อ่ โรคในหอยนางรมสด
ที่เก็บจากฟาร์มเลี้ยงบริเวณอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๔๗ จำนวน ๑๒ ครัง้ ๆ ละ ๑๒ ตัวอย่าง รวม ๑๔๔
ตัวอย่าง จากการตรวจแยกเชือ้ V. parahaemolyticus โดยวิธี
immunomagnetic technique การทดสอบทางชีวเคมี และวิธี
PCRโดยใช้ยนี toxR เป็นยีนเป้าหมาย พบ V. parahaemolyticus
ในตัวอย่างหอยนางรม ๑๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓ ซึง่
จากการแยกเชือ้ ดังกล่าว ทำให้ได้ V. parahaemolyticus ทัง้ หมด
๑๑๒
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๔๒๒ สายพันธุ์ เมือ่ นำไปตรวจหา tdh และ trh ซึง่ เป็นยีนที่
ควบคุมการสร้างสารพิษ thermostable direct hemolysin (TDH)
และ thermostable direct hemolysin-related hemolysin (TRH)
ตามลำดับ พบ V. parahaemolyticus ทีม่ ยี นี สร้างสารพิษทัง้ ๒
ชนิด ๑ สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ เมื่อเทียบกับจำนวน
สายพันธุ์ทั้งหมดที่เป็น V. parahaemolyticus แม้ว่าปริมาณ
V. parahaemolyticus สายพันธุท์ ม่ี ยี นี สร้างสารพิษทีพ่ บในหอย
นางรมจะมีปริมาณน้อย แต่การบริโภคหอยนางรมดิบๆ
ก็มโี อกาสเสีย่ งในการเกิดโรคกระเพาะและลำไส้อกั เสบได้
คณะผู้วิจัย สุภาทินี โสบุญ, ทรรศนีย์ มาศจำรัส
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
จาก รายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒๕๔๗

๑๑๓
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วิบริโอ วัลนิฟคิ สั
น้องคนเล็กของสกุล วิบริโอ
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ผูน้ พิ นธ์ มีโอกาสได้เข้าศึกษาเพิม่ เติม
ในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในหลักสูตรนี้ นอกจากจะมี
การบรรยายในชัน้ เรียนของอาจารย์ประจำ ยังมีการเชิญผูท้ รง
คุณวุฒสิ าขาต่างๆ มาบรรยาย มีการถกแถลง และอืน่ ๆอีกแล้ว
จะมีการเดินทางไปศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม
ความเป็นอยู่ วิถชี วี ติ ของประชาชนในทุกๆ ด้าน และยังมีอยู่
ช่วงเวลาหนึง่ ได้แบ่งสายกัน หลายสาย ไปศึกษาเรือ่ งทำนอง
เดียวกันนี้ในต่างประเทศ กลับมาแล้วก็ต้องเขียนรายงาน
การเดินทาง วิเคราะห์เรือ่ งราวทีจ่ ะก่อประโยชน์ในการศึกษา
จึงทำให้นกั ศึกษารูล้ กึ รูก้ ว้าง รูไ้ กล สามารถทำนายอนาคตใน
หลายๆเรือ่ งได้ แล้วจึงจะจบหลักสูตร ได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ที่พระที่นั่ง
อัมพรสถาน หลายท่านอาจจะมีคำถามเลยเถิดไปหน่อยว่า
มันเกี่ยวอะไรกับหมอ อาจารย์โรงเรียนแพทย์ ต้องไปเสีย
เวลาเรียนวิชาพวกนี้ทำไมกัน ขอเรียนว่า ตอนนั้นผู้นิพนธ์
ต้องรับผิดชอบเป็นผูบ้ ริหารระดับหนึง่ ของมหาวิทยาลัย ก็เลย
ต้องไปศึกษาตามโควต้ากับเขาด้วย เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานราชการ
๑๑๔
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ประมาณปลายปี ๒๕๒๖ ต่ อ กั บ ต้ น ปี ๒๕๒๗
คณะนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาทางภาคใต้โดยทางรถยนตร์
เราไปหยุดพักค้างแรมกันทีจ่ งั หวัดชุมพร ทางจังหวัดเจ้าภาพ
ได้จัดงานเลี้ยงอาหารเย็นให้แก่คณะนักศึกษาและอาจารย์ที่
หาด โคคา คาบาน่า (ทีช่ มุ พรนะครับ ไม่ใช่ท่ี ริโอ เดจาเนโร)
ไปถึงชุมพร อาหารก็ต้องเป็นอาหารทะเลสดๆ ที่
โด่งดังก็ต้องหอยนางรมขนาดใหญ่ ลวกหม้อไฟร้อนๆ จิ้ม
น้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ด อร่อยสุดๆ ปริมาณโคเรสเตอรอลในเลือด
พุ่งปรี๊ดน่าดู ผู้นิพนธ์เอง แพ้อาหารทะเลรสเลิศหลายชนิด
กุ้งหอย ปู บางครั้งกินเข้าไปก็ไม่มีเหตุ บางครั้ง กินเสร็จไม่
ทันได้ถงึ ครึง่ ชัว่ โมง ลมพิษพัดมากระทบมาเยือนทัง้ ตัว ในที่
เล้นทีล่ บั รโหฐานต่างๆ ก็ไม่เว้นจะทัง้ คัน ทัง้ บวมปูด นับว่าเป็น
คนอับวาสนาที่กินของดีๆ ของอร่อยไม่ได้ นอกจากบางครั้ง
ก็ตอ้ งทำใจสู้ “แพ้กแ็ พ้วะ จะกิน ดูซจิ ะมีอะไรไหม” แต่ทช่ี ายหาด
ในคืนวันนัน้ เดินทางมาไกลด้วยรถทัวร์ ค่อนข้างจะอ่อนเพลีย
เลยสู้หอยนางรมได้แค่ฝาเดียว แล้วก็แอบหนีไปงีบหลับ
ตืน่ เช้าขึน้ มาก็มคี นมากระซิบว่า เมือ่ คืนนี้ ต้องเอาท่านนายพล
แพทย์รุ่นพี่ เจ้ากรมแพทย์ทหารแห่งกองทัพไทยท่านหนึ่ง
นำส่งโรงพยาบาลชุมพร ทัง้ อาเจียน ทัง้ ท้องเดิน ผูน้ พิ นธ์เป็น
อาจารย์สอนจุลชีววิทยาก็พอจะทราบว่า วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคสั
มาลองเชิงเจ้ากรมแพทย์เข้าให้แล้วนั่นเอง ท่านคงล่อ หอย
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นางรมเข้าไปหลายฝา สายๆ ท่านก็กลับมาร่วมคณะของเราตาม
โปรแกรมได้
ยังมีอกี เรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิบริโอ ก็คอื เมือ่ สอง
สามปีทผ่ี า่ นมานีเ่ อง มีผหู้ วังดี มาเล่าให้ฟงั ว่า มีคณ
ุ หมอทหาร
ท่านหนึ่ง ลงไปปฏิบัติภารกิจราชการในจังหวัดทางภาคใต้
เสียชีวิตจากการติดเชื้อวิบริโอ แต่ข่าวบอกว่าไม่ใช่อหิวาต์
ผูน้ พิ นธ์พยายามจะนึกว่า วิบริโอทีไ่ ม่ใช่อหิวาต์ ก็เหลืออีก ๒
พี่น้องคือถ้าเป็น วิบริโอ พาราฮีโมลัยติคัส ซึ่งก็ไม่น่าถึงตาย
ถ่ายออกหมดแล้วก็หาย อีกตัวร้ายในสกุลนีก้ ค็ อื วิบริโอ วัลนิฟคิ สั
นัน่ เอง ผูน้ พิ นธ์พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดไปหลายทาง
หลายแห่ง แต่ไม่สำเร็จ เพราะคุณภรรยาของนายทหารท่านนัน้
ไม่ประสงค์ทจ่ี ะไปรือ้ ฟืน้ เรือ่ งไม่เป็นมงคล เป็นเรือ่ งทีข่ มขืน่
ในความทรงจำในครอบครัวกลับมากระตุ้นความคิดผูกพันธ์
อีกเท่านั้นเอง ผู้นิพนธ์ก็เลยต้องยุติ เหตุที่อยากจะติดตาม
สอบถามหาความจริงก็เพราะ วิบริโอน้องสุดท้องของสกุล
ยังไม่เคยมีรายงานการก่อเหตุในประเทศไทยมาก่อน รายนี้
เป็นรายแรกใช่ไหม ถ้าใช่จะได้นำมาเล่าสะกิดแพทย์ไทย
เราว่าเดีย๋ วนีม้ ผี กู้ อ่ การร้ายชือ่ แปลกๆ นีแ่ ทรกซึมเข้ามาทำร้าย
คนไทยแล้วนะจะได้บนั ทึกไว้ในทำเนียบผูก้ อ่ การร้าย เอาละ
ครับ ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง จะชิงเล่ากันเสียก่อนก็คงไม่ได้
ละเมิดกติกาข้อไหน
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วิบริโอ วัลนิฟคิ สั คืออะไร
วิบริโอ วัลนิฟคิ สั (Vibrio vulnificus) เป็นแบคทีเรีย
ชนิดหนึ่ง อยู่ในสกุลเดียวกันกับแบคทีเรียก่อโรคอหิวาห์
อยู่ในจีนัสเดียวกันด้วย แต่ต่างสปีชีย์กัน เป็นแบคทีเรียที่
ต้องการเกลือ ต้องการความเค็มในการดำรงอยู่ ด้วยเหตุที่
ต้องการเกลือ ต้องการความเค็มนี่เอง ในทางจุลชีววิทยาจึง
เรียกว่าเป็นแบคทีเรียประเภท halophilic bacterium
วิถที างการติดเชือ้ ระยะฟักตัว และวิบริโอ วัลนิฟคิ สั ก่อโรคได้
อย่างไร
แบคทีเรียชนิดนี้จะก่อโรคจากกินอาหารทะเลที่มี
เชือ้ ปนเปือ้ น หรืออาจจะเกิดโรคหลังทีม่ บี าดแผลแล้วไปลุยน้ำ
ทะเลบริเวณทีท่ เ่ี ชือ้ นีม้ าก็ได้ สวนใหญ่ระยะฟักตัวสัน้ ประมาณ
๑-๓ วันเท่านัน้ เอง หรือบางรายอาจนานได้ถงึ ๗ วันหลังได้
รับเชือ้ แล้วจึงจะเกิดอาการของโรค
อาการของโรคมีอะไรบ้าง
ในคนที่ภูมิคุ้มกันปกติ จะก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน ปวดท้อง ในคนทีภ่ มู คิ มุ้ กันเสือ่ ม ภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง
เช่น คนที่ติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์ คนที่มีโรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง
เชื้อจะบุกรุกต่อไปเข้าในกระแสโลหิต ทำให้เกิดโลหิตเป็น
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พิษ (septicemia) ทำให้เป็นโรครุนแรง มีไข้สูง หนาว สั่น
ความดันโลหิตตกต่ำลง แล้วเข้าสูภ่ าวะช็อค (septic shock) และ
เป็นตุม่ พองทีผ่ วิ หนังทำให้ตายได้
ถ้าติดเชือ้ ทางบาดแผล แผลจะอักเสบ และลุกลามเน่า
เปือ่ ยรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว (cellulitis & fasciitis) โดยเฉพาะ
ผูท้ ม่ี ภี มู คิ มุ้ กันเสือ่ มโรคจะรุนแรงมาก
การติดเชือ้ วิบริโอ วัลนิฟคิ สั พบได้บอ่ ยเพียงใด
โรคทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ วิบริโอ วัลนิฟคิ สั นี้ เป็นโรค
ทีพ่ บได้ไม่บอ่ ย แต่รนุ แรง ช่วงระยะเวลา ๙ ปี ระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐ (ซีดซี )ี
ซึง่ มีระบบติดตามเฝ้าระวังโรค สอบสวนโรค ชันสูตรโรค และ
รายงานโรคทีด่ ี ได้รบั รายงานผูป้ ว่ ยจากรัฐรอบๆ ชายฝัง่ บริเวณ
อ่าว คือรัฐ อะลาบามา ฟลอริดา หลุยเซียนา เท็กซัส และ
มิสซิสซิปปี เพียงรวมประมาณ ๙๐๐ ราย
จะวินจิ ฉัยโรคติดเชือ้ วิบริโอ วัลนิฟคิ สั ได้อย่างไร
การวินจิ ฉันยืนยันขัน้ สุดท้ายทำได้โดยการเพาะเชือ้ ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตร ตัวอย่างตรวจได้แก่ เลือด อุจจาระ และ
น้ำเหลือง หนองป้ายจากแผล เจาะน้ำจากตุ่มน้ำที่ผิวหนังไป
ตรวจ ถ้าผูป้ ว่ ยมีประวัตวิ า่ เกิดอาการต่างๆทางเดินอาหารหลัง
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การบริโภคอาหารทะเลสดๆ ดิบๆ หรือสุกไม่ดี หรือมีแผลแล้ว
ไปลุยน้ำทะเลมา แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาควรตระหนักถึง
โรคในสกุลวิบริโอเอาไว้ดว้ ย และควรแจ้งชีท้ างให้เจ้าหน้าที่
ชันสูตรได้ทราบด้วย การชันสูตรจะง่ายขึน้ เพราะตามปกติจะ
ไม่คนุ้ เคยกับจุลชีพชนิดนีน้ กั
การรักษา
การวินิจฉัยโรคได้แต่เนิ่นๆ จะช่วยให้เริ่มการรักษา
ได้เร็ว เพราะการรักษาด้วยปฏิชวี นะจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาส
รอดตายสูงขึ้น ในรายที่มีแผลเน่าเปื่อย การขจัดแหล่งโรค
เช่น การตัดขาส่วนทีเ่ ป็นแผลทิง้ ไปอาจจะจำเป็น
การรักษาด้วยปฏิชวี นะ
 โดซีซยั คลีน (๑๐๐ มิลลิกรัม ให้กนิ หรือ ฉีดเข้า
หลอดเลือด วันละ ๒ ครัง้ เป็นเวลา ๗-๑๔ วัน
 เซฟาโลสปอริน รุน่ ที่ ๓ เช่น เซตาซีดมี ฉีดเข้า
หลอดเลือดหรือฉีดเข้ากล้ามเนือ้ ทุก ๘ ชัว่ โมง
 ฟลูโรควิโนโลน เช่นมีรายงานการรักษา เลโวฟล็อกซาซิน ซิโปรฟล็อกซาซิน หรือ กาติฟล็อกซาซิน
ก็รายงานว่าได้ผลดี
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 ในผู้ป่วยเด็กที่ห้ามใช้โดวีซัยคลีน และฟลูโอ
ควิ โ นโลน อาจใช้ ไทรเมโธพริ ม -ซั ล ฟามี ธ ็ อ กซาโซน
ร่วมกับ อะมิโนกลัยโคซัยด์ แทนได้
 แผลเน่าเปื่อยให้ตัดแต่งแผลให้สะอาด เลาะ
พังผืดทิง้ หรืออาจต้องตัดขา
หลังรักษาโรคหายแล้ว มีผลกระทบในระยะยาวหรือไม่
โรคนี้เป็นโรคปัจจุบัน เมื่อหายแล้ว ก็จะไม่มีผล
เรื้อรังอันใดตามมาอีก ถ้ารุนแรงก็เสียชีวิต ไม่เป็นโรคเรื้อรัง
ไม่เป็นพาหะอมโรค
วิธปี อ้ งกัน
ยังไม่มวี คั ซีนป้องกันโรคนี้ หรือป้องกันภาวะติดเชือ้
ก็ยังไม่มี พึงระลึกไว้เสมอว่า อาหารทะเลต้องให้สุกดีจึงจะ
ปลอดภัยในการบริโภค
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ท่านผูใ้ ดพบ
เชือ้ อหิวาตกโรคก่อนเป็นท่านแรก
ท่านที่อ่านหัวข้อเรื่องแล้ว ท่านคงนึกว่า ผู้นิพนธ์
ทำไมถามคำถามโง่ ๆ อย่างนี้ เป็นครูบาอาจารย์อยูต่ ง้ั ค่อนชีวติ
ยังไม่ทราบหรอกเหรอว่าคำถามโง่ๆอย่างนี้ไม่น่าจะมีใคร
ถาม ใคร ๆ ก็ทราบคำตอบ ว่าท่านผูน้ น้ั คือ โรเบอร์ท โค๊ค แล้ว
ตั้งคำถามนี้ขึ้นมา ประสงค์จะแกว่งโอษฐ์ ไปหาบาทาหรือ
อย่ า งไร เปล่ า ครั บ มั น มี เ หตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ ้ น ทำให้ ต ้ อ งถาม
ตามผูน้ พิ นธ์-มาซิครับ
ผู้นิพนธ์ ไปอ่านบทความที่ลงในอินเทอร์เน็ทเมื่อ
ไม่ น านมานี ้ เป็ น บทความจากภาควิ ช าวิ ท ยาการระบาด
มหาวิ ท ยาลั ย แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ณ ลอสแอนเจลิ ส บทความ
นี้ไม่ปรากฏชื่อว่าท่านผู้ใดเป็นผู้นิพนธ์ แต่ก็น่าจะเชื่อว่าออก
จากภาควิชาฯ นั้น เป็นบทความที่ได้รับการปรับปรุงครั้งสุด
ท้ายเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๔ เมื่ออ่านบทความนี้ใน
ครั้งแรก ก็สะดุดความรู้สึกเก่าๆ ที่ติดอยู่ในสมองของตนเอง
อยูบ่ า้ ง แต่ในฐานะของคนทีช่ อบศึกษาประวัตศิ าสตร์ทางการ
แพทย์อยูบ่ า้ ง ก็ตอ้ งอ่านด้วยสติ ด้วยจิตทีเ่ ป็นกลาง บทความ
ฉบับนัน้ มีชอ่ื ว่า “ท่านผูใ้ ดพบเชือ้ อหิวาตกโรคก่อนเป็นท่านแรก”
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ท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจ จะตามไปค้นอ่านได้ใน www.ph.ucla/edu/epi/
snow/firstdiscoveredcholera.html ซึ่งผู้นิพนธ์ไปค้นอ่านอีก
ครัง้ เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ นีเ่ อง
ที่สะดุดความรู้สึกก็เพราะว่า เรารับรู้มาแต่อายุยัง
เยาว์วยั ว่า โรเบอร์ท โค๊ค ศาสตราจารย์ชาวเยอรมัน เป็นเจ้า
ของเครดิตอันนี้ อยู่ๆ ก็มีคนคุ้ยเรื่องนี้ขึ้นมาว่า “ไม่ใช่หรอก
ศาสตราจารย์ ฟิลปิ โป ปาซินี ชาวอิตาลี ต่างหาก” ก็เลยต้อง
ติดตามอ่านให้จบ แล้วใช้สมองของตนเอง ค่อยๆ พินิจว่า
เห็นคล้อยตามบทความนัน้ หรือไม่ เพราะอะไร จึงเชือ่ ? และ
เพราะอะไรจึงไม่เชือ่ ?
ท่านศาสตราจารย์ผถู้ กู ลืมท่านนีเ้ ป็นใคร?
ชื่อของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ เป็นที่รู้จักกันดีใน
ศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่ง คือ กายวิภาคศาสตร์ ไม่ใช่ในศาสตร์
ทีม่ ชี อ่ื ว่า จุลชีววิทยา เยีย่ ง โรเบอร์ท โค๊ค ชือ่ ทีน่ กั วิทยาศาสตร์
ด้านกายวิภาคศาสตร์ คุน้ เคยกันก็เช่น “ปาซิเนียน คอร์ปสุ เซิล –
Pacinian corpuscle” เป็นชื่อของปมเส้นประสาทขนาดจิ๋ว
เป็นอาทิ
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ศาสตราจารย์ ฟิลปิ โป ปาซินี
ท่านศาสตราจารย์ ฟิลปิ โป ปาซินี (Filippo Pacini) เป็น
ชาวอิตาเลียนแต่กำเนิด เกิดที่เมืองปิสโตเอีย (Pistoia) เมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๕๕ ผูน้ พิ นธ์ อาจจะอ่านออก
เสียงชือ่ เมืองไม่ตรงกับทีเ่ จ้าของภาษาเขาอ่านกันก็ตอ้ งขออภัย
ในความเบาปัญญา บิดาเป็นคนทีไ่ ม่ได้เคร่งศาสนานัก จึงไม่
ใคร่จะได้ปลูกฝังฟิลปิ โปในเรือ่ งศาสนา เหมือนตระกูลอืน่ ใน
อิตาลี ทีเ่ ข้มงวดเคร่งศาสนากันมากในสมัยโน้น แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้บิดามารดาก็เห็นว่า อนาคตของ ฟิลิปโป น่าจะเป็นนักการ
ศาสนาระดับ “บิชอ็ พ” จึงส่งให้ไปศึกษาทางด้านนัน้ ฟิลปิ โป
ละทิ้งความมุ่งมั่นทางด้านศาสนา และเปลี่ยนไปเรียนแพทย์
แทน โดยท่านได้รบั ทุนเรียนแพทย์ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๗๓ จาก
มหาวิทยาลัย สคูโอลา เมดิกา ปิสโตเอีย (Scuola Medica Pistoia)
ซึง่ เป็นโรงเรียนแพทย์เก่าแก่ ก่อตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. ๒๒๐๙
ท่านจบเป็นแพทย์และมีความชำนาญด้านการชำแหละศพ
และเชี่ยวชาญในการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการศึกษาเนื้อเยื่อ
ทีไ่ ด้จากการชำแหละ
เมือ่ อายุได้ ๓๗ ปี ก็ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นอาจารย์
ระดับหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ฟลอเร็นซ์ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ท่านครองอยู่ต่อมาจนกระทั่ง
ท่านเลิกอาชีพ ขณะทีท่ า่ นปฏิบตั งิ านในฐานะอาจารย์ ท่านได้
เจียดทรัพย์สว่ นตน ไปหาซือ้ กล้องจุลทรรศน์ไว้เป็นการส่วน
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ศาสตราจารย์ ฟิลิปโป ปาซินี (Filippo Pacini) (ภาพจากวิกิพีเดีย)
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ตัวหนึง่ กล้อง และสิง่ ทีท่ า่ นค้นพบ และมีผใู้ ห้ชอ่ื ตามชือ่ สกุล
ของท่านก็คอื ปมประสาทรูปไข่เล็กๆ เป็นศูนย์รวมใยประสาท
รับความรู้สึกมีอยู่ทั่วร่างกาย และมีความไวสามารถรับรู้แรง
กด และความสั่นสะเทือนที่เบาๆ ได้ถึง ๔๐๐ ครั้งต่อวินาที
ปมประสาทอันนี้ คือปมทีน่ กั กายวิภาคศาสตร์รจู้ กั กันในนาม
“Pacinian corpuscle” นัน่ เอง ต่อมา แกรนด์ ดยุค แห่ง ทัสคานี
มีศรัทธาได้บริจาคกล้องจุลทรรศน์ทม่ี กี ำลังขยายสูงขึน้ ให้แก่
มหาวิทยาลัยฟลอเร็นซ์ เพือ่ ให้ทา่ นได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไปด้วย
ฟิลปิ โป ปาซินี พบเชือ้ ก่อโรคอหิวาตกโรคตัง้ แต่เมือ่ ใด
การระบาดของอหิวาตกโรคในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๘๙ ถึง
ปี พ.ศ. ๒๔๐๖ อหิวาตกโรคมาเยือนนครฟลอเร็นซ์ เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๓๙๗ ฟิลปิ โป สนใจโรคนีม้ าก เมือ่ มีผทู้ ถ่ี งึ แก่กรรมจากโรค
อหิวาต์ ด้วยวิญญาณของนักชำแหละ ท่านก็เลยทำการชำแหละ
ตรวจศพ และเอาลำไส้ไปลองตรวจดู เอาเยือ่ บุลำไส้ไปตรวจ
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ประจำกาย ท่านจึงพบว่า มีแบคทีเรียทรง
แท่งรูปโค้งเหมือนเครื่องหมาย “จุลภาค” หรือ “คอมม่า”
และท่านก็บรรยายว่าท่านพบสิ่งที่ท่านเรียกเป็นคนแรกว่า
วิบริโอ “vibrio” ท่านตีพมิ พ์เผยแพร่เรือ่ งนีไ้ ว้เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๓๙๗
ภายใต้ชอ่ื เรือ่ งว่า “Microscopical observations and pathological
deductions on cholera”
๑๒๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ

ภาพแผ่นสไลด์ของท่านศสตราจารย์ ฟิลิปโป ปาซินี ตรวจพบ วิบริโอ
เป็นภาพประกอบในบทความที่ผู้นิพนธ์อ้างถึงและนำมาเสนอ

แผ่นกระจกที่เตรียมไว้ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
(เรียกกันในหมูน่ กั จุลชีววิทยาว่า “สไลด์”) ทีท่ า่ นตรวจในครัง้
กระโน้นลงวันที่ไว้ด้วยอย่างชัดเจน แผ่นสไลด์แผ่นดังกล่าว
ก็ยงั คงเก็บรักษาเอาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์ (ดูภาพประกอบ)
ด้วยหลักฐานต่าง ๆ ที่สนับสนุนในเรื่องการค้นพบ
ของศาสตราจารย์ ปาซินี ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ คณะกรรมการ
นานาชาติว่าด้วยการขนานนามจุลชีพจึงให้กำหนดชื่อเชื้อ
อหิวาตกโรคให้ถกู ต้องเป็นทางการว่า “Vibrio cholerae Pacini
1854”
ปั ญ หาที ่ ค ้ า งคาใจของผู ้ น ิ พ นธ์ ท ี ่ ว ่ า ทำไมสั ง คม
วิทยาศาสตร์จงึ เชือ่ ? ก็ได้รบั คำตอบทีพ่ อใจ
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อย่างไรก็ตาม ถ้าวิเคราะห์กนั ให้ลกึ ซึง้
ท่านศาสตราจารย์ฟลิ ปิ โป ปาซินี ได้พบ ได้เห็นตัวเชือ้
โรคผ่านกล้องจุลทรรศน์ ท่านเชือ่ ว่าเชือ้ ตัวนีแ้ หละทีเ่ ป็นตัวการ
ทำให้เป็นโรคอหิวาต์ ท่านแนะว่า เหตุทม่ี กี ารเสียน้ำ เสียของ
เหลวและแร่ธาตุ โดยรวดเร็วในเวลาสัน้ ๆเป็นเหตุนำไปสูก่ าร
เสียชีวติ ท่านแนะนำให้ใช้นำ้ สะอาดผสมเกลือฉีดเข้าร่างกาย
เพื่อรักษาโรคด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดาย เพราะภายหลังที่ท่าน
เสียชีวติ ไปแล้ว ๘๒ ปี เกือบหนึง่ ศตวรรษ จึงได้มกี ารรือ้ ฟืน้
เอาเรือ่ งนี้ มาเปิดเผย มายกย่องให้เกียรติกบั ท่าน
แต่ ศาสตราจารย์ โรเบอร์ท โค๊ค เป็นผูศ้ กึ ษาวิจยั ครบ
วงจรในขัน้ หรือในระดับทีส่ งู กว่า คือพบเชือ้ โรค เพาะเลีย้ งเชือ้ ได้
และยังพยายามพิสูจน์ว่า เชื้อที่ท่านพบเป็นตัวก่อโรคอย่าง
แท้จริงครบถ้วนตามสมมุติฐานของโค๊ค ที่ท่านตั้งเอาไว้เอง
มีการประกาศในที่ประชุมวิชาการให้มีโอกาสโต้เถียงกัน
โดยรวม ส่วนตัวของผู้นิพนธ์เองจึงให้เครดิตแก่ โรเบอร์ท
โค๊คในระดับทีเ่ หนือกว่า

๑๒๗
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ โรเบอร์ท โค๊ค
ท่านเกิดทีเ่ มือง เคลาสธาล ราชอาณาจักร แฮนโนเวอร์
เมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๘๖ บิดาของท่าน เป็นเจ้าหน้าที่
ของเหมืองแร่แห่งหนึ่ง ท่านเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย ที่
บาเด็น-บาเด็น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๓ รวม
สิรอิ ายุได้ ๖๖ ปี
โรเบอร์ท โค็ค จบการศึกษาแพทยศาสตร์เมือ่ ปี พ.ศ.
๒๔๐๙ จากมหาวิทยาลัยเกิตติงเก็น (University of Gottingen)
ศึกษาภายใต้การควบคุมดูแลของ ศาสตราจารย์ ฟรีดริช กุสตาฟ
จาคอบ เฮ็นเล (Friedrich Gustav Jakob Henle) หลังจบการศึกษา
๑๒๘
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แพทย์ เข้ารับราชการทหาร ได้เข้าร่วมรบในสงคราม ฟรังโคปรัสเซียน ต่อมาในภายหลังรับราชการเป็นแพทย์ประจำเมือง
วอลสไตน์ (Wollstein Wolsztyn)ในประเทศปรัสเซีย
ท่ า นเป็ น ผู ้ ท ี ่ ไ ด้ ศ ึ ก ษาวิ จ ั ย เกี ่ ย วกั บ เชื ้ อ จุ ล ชี พ
“แอนแทร็กซ์-anthrax” รู้จักวิธีการแยกเชื้อบาซิลลัสชนิดนี้
จากตัวอย่างเลือดให้ได้เชือ้ บริสทุ ธิ์ และยังเป็นผูค้ น้ พบว่า เชือ้
แอนแทร็กซ์ สามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายได้ โดยการสร้าง
สปอร์ขึ้นภายในเซลล์ของบาซิลัสเอง เรียกว่า เอ็นโดสปอร์
(endospores) และสปอร์คงสภาพมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานาน
เอ็นโดสปอร์ จะปนเปื้อนอยู่ตามดิน ตามหญ้า จึงก่อการ
ระบาดของโรคในสัตว์ได้ โดยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุว่า
เกิดทีไ่ ด้อย่างไรอยูเ่ นืองๆ ท่านได้ตพี มิ พ์ผลงานทีท่ า่ นค้นพบ
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๑๙ จากผลงานวิจยั ทีส่ ร้างชือ่ งานนี้ พ.ศ. ๒๔๒๓
ท่านจึงได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสำนักงานอนามัย
แห่งพระเจ้าจักรพรรดิในนครเบอร์ลิน อีกหนึ่งปีต่อมา ท่าน
เป็นผูผ้ ลักดันให้มกี ารทำให้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการผ่าตัดให้ปลอด
เชือ้ โดยให้ใช้ความร้อนทำลายเชือ้ โรคเพือ่ ทำให้ปลอดเชือ้
ในกลางคริสตศตวรรษที่ ๑๙ วัณโรค เป็นหนึง่ ในเจ็ด
โรคที่เป็นเหตุของการเสียชีวิตของประชากรโลกแต่ก็ยังไม่
ทราบว่า วัณโรคเกิดขึน้ จากเหตุอนั ใด โรเบอร์ท โค๊ค เป็นผูค้ น้ พบ
เชือ้ จุลชีพก่อโรควัณโรค - tubercle bacillus (๒๔๒๕) และ
ประกาศให้ลว่ งรูก้ นั ทัว่ สากลเมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๒๕
๑๒๙
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ปัจจุบนั นีจ้ งึ ถือว่าวันที่ ๒๔ มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันวัณโรค
สากล”
๒๔ มีนาคม วันวัณโรคสากล
ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ค้นพบเชื้อจุลชีพก่อ
โรคอหิวาต์ แต่มหี ลักฐานในภายหลังว่า ศาสตราจารย์ ฟิลปิ โป
ปาซินเี ป็นผูพ้ บมาก่อนหน้าท่านต่างหาก (๒๓๙๗) อย่างไรก็ตาม
ท่านก็ได้รบั การยกย่องมานานนับศตวรรษ
ทฤษฎีที่สำคัญที่มีการยึดเป็นหัวใจ เป็นหลักในการ
ค้นคว้าหาสาเหตุของโรคว่าเชือ้ จุลชีพอะไร เป็นตัวก่อโรคนัน้ ๆ
ก็คอื “สมมุตฐิ านของโค๊ค หรือ Koch’s postulates”
ท่านได้รบั เกียรติสงู สุดโดยเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั รางวัลโนเบล
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘ เป็นผู้ที่รับการผลักดันสนับสนุนจาก
นักค้นคว้าผู้ยิ่งใหญ่หลายท่าน เช่น พอล แอร์ลิช แกร์ฮาร์ด
โดม้กค์ (Paul Ehrlich, Gerhard Domagk) เป็นอาทิ นับว่าท่าน
เป็นผู้หนึ่งที่ได้วางพื้นฐานและเป็นบิดาของวิชาจุลชีววิทยา
ร่วมกับหลุยปาสเตอร์ ผูย้ ง่ิ ใหญ่แห่งกรุงปารีส
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ศาสตราจารย์ในวิชาสุขอนามัยทีม่ หาวิทยาลัยเบอร์ลนิ ในปีตอ่
มา ก็ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นศาสตราจารย์กติ มิ ศักดิข์ องคณะ
แพทยศาสตร์ และเป็นผูอ้ ำนวยการสถาบันโรคติดเชือ้ ทีก่ อ่ ตัง้
ขึน้ ใหม่ “Prussian Institute for Infectious Diseases” ซึง่ ในเวลา
๑๓๐
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ต่อมาได้รบั การขนานนามเสียใหม่วา่ “สถาบันโรเบอร์ท โค๊ค Robert Koch Institute” ท่านได้ขอลาออกจากตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการอันสูงเกียรตินเ้ี มือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เพือ่ เดินทางไป
ปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัย เดินทางไปยังแหล่งที่โรคชุกชุม เช่น
แอฟริกาใต้ อินเดีย และชวา
สมมุตฐิ านของโค๊ค - Koch’s postulates มีอยูว่ า่
การที่จะสรุปว่า เชื้อจุลชีพอะไร ที่ก่อโรคอะไรนั้น
จะต้องมีหลักฐานยืนยันให้ครบถ้วนดังนี้
 พบจุลชีพชนิดนัน้ ในผูป้ ว่ ยทุกราย ทีไ่ ด้รบั การตรวจ
 สามารถเพาะแยกเชื้อและจัดเก็บไว้ได้ในเชื้อ
ลักษณะบริสทุ ธิไ์ ม่มเี ชือ้ อืน่ ๆมาปะปน (pure culture)
 สามารถก่อโรคเหมือนโรคดัง้ เดิมเสมอ และเชือ้ จะ
ก่อโรคได้อกี ในหลายๆ รุน่ อันป็นเชือ้ รุน่ ลูกหลานของเชือ้ เดิม
 เมือ่ ฉีดให้สตั ว์ทดลองจะเพาะแยกเชือ้ ได้ใหม่อกี
และเพาะแยกเชือ้ ต่อไปได้อกี เรือ่ ยๆ
ด้วยสมมุติฐานนี้ ศานุศิษย์ของท่านจึงพบเชื้อจุลชีพ
ก่อโรคอีกหลายชนิด ได้แก่ เชือ้ โรคคอตีบ (diphtheria), ไข้ราก
สาดน้อยหรือทัยฟอยด์ (typhoid), โรคปอดบวม (pneumonia),
โรคหนองใน (gonorrhoea), เยื่อหุ้มสมองอักเสบ - ไข้กาฬ
หลังแอ่น (cerebrospinal meningitis), โรคเรือ้ น (leprosy), กาฬโรค
ชนิดต่อมบวม (bubonic plague), บาดทะยัก (tetanus), และโรค
ซิฟลิ สิ (syphilis)
๑๓๑
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อนุสาวรีย์โรเบอร์ท โค๊ค ที่จตุรัสโรเบอร์ท โค๊ค กรุงเบอร์ลิน (ภาพจาก Google)

ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ มีการระบาดของโรคอหิวาตกโรค
ในประเทศอียปิ ต์ โรเบอร์ท โค็ค และคณะ ได้เดินทางออกจาก
กรุงเบอร์ลิน มุ่งไปยังเมืองท่าอะเล็กซานเดรียเมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ จากการตรวจศพที่ตายจากอหิวาต์
ท่านได้พบแบคทีเรียทรงแท่งทีเ่ รียกกันว่า บาซิลลัส ในเยือ่ เมือก
บุลำไส้เป็นจำนวนมาก - แต่ไม่พบในศพที่ตายด้วยโรคอื่นๆ
พบเฉพาะในผู้ที่เสียชีวิตจากอหิวาตกโรค ท่านสงสัยว่าสิ่งที่
๑๓๒
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ท่านตรวจพบนัน้ จะพิสจู น์ ได้อย่างไรว่าเป็นตัวก่อเหตุทแ่ี ท้จริง
เพือ่ พิสจู น์ให้ครบ สมมุตฐิ านของ โค๊ค ท่านจึงได้ทดลองเอาเชือ้
บริสุทธิ์ ให้สัตว์ทดลองหลายชนิดกิน แต่สัตว์กลับไม่เป็น
อหิวาต์ เอาอุจจาระของคนไข้อหิวาต์แทน สัตว์ก็ยังไม่เป็น
อหิวาต์อกี
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ จึงขออนุญาตนำคณะนักวิจยั เดิน
ทางไปกัลกัตตาในประเทศอินเดียเพื่อปฏิบัติงานวิจัยต่อออก
ไปอีก เพราะการระบาดที่อียิปต์ได้ซาลงไปแล้ว แต่การ
ระบาดกำลังรุนแรงที่อินเดีย เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๒๗
คณะก็สามารถแยกเชื้ออหิวาต์ได้บริสุทธิ์ ในบันทึกของ
ท่านบันทึกว่า “แบคทีเรียชนิดนี้ ไม่ได้เป็นทรงแท่งตรงๆ
คล้ายแบคทีเรียทรงแท่งชนิดอืน่ ๆ แต่จะโค้งนิดๆ เหมือนตัวอักษร
เครือ่ งหมาย “คอมม่า” และท่านยังสังเกตเห็นว่า ในผ้าสกปรก
ในดินที่ชื้นแฉะ แบคทีเรียชนิดนี้ก็เจริญเพิ่มจำนวนได้ แต่
กลับจะไวต่อความแห้ง และในสภาพที่เป็นกรดอ่อนๆ ท่าน
กล่าวว่า เชื้อนี้พบเฉพาะในผู้ป่วยอหิวาต์ ไม่พบในคนไข้
ท้องเดินชนิดอืน่ ๆ ในตอนทีโ่ รครุนแรง ลักษณะอุจจาระจะมี
ลักษณะจำเพาะคือเหมือนน้ำซาวข้าว (rice water stool) แต่
ท่านก็ยงั ไม่สามารถทำให้สตั ว์ทดลองเป็นโรคได้ (ด้วยเหตุท่ี
ว่าสัตว์ไม่ไวต่อการรับเชือ้ นัน่ เอง) ท่านและคณะเดินทางกลับ
กรุงเบอร์ลินในปี พ.ศ. ๒๔๒๗ และได้รับการต้อนรับเยี่ยง
วีรบุรษุ แห่งชาติอย่างสมเกียรติยง่ิ
๑๓๓
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แม้วา่ งานวิจยั ค้นคว้าก้าวหน้าไปไกล ในปี พ.ศ. ๒๔๑๗
เมือ่ สิบปีกอ่ นหน้านี้ ซึง่ หลังยุคของการค้นพบข้อเท็จจริงของ
จอห์น สโนว์แล้วด้วยซ้ำไป มีการประชุมการสุขาภิบาลสากล
(1874 International Sanitary Conference) มีผแู้ ทนของรัฐบาล
๒๑ ประเทศเข้าร่วมประชุม ก็ยงั มีการลงมติวา่ อากาศแวดล้อม
ทีไ่ ม่ดี อากาศเน่าเสีย หรือ miasma เป็นต้นเหตุของอหิวาตกโรค
หาได้ ม ี ค วามเปลี ่ ย นแปลงในความเชื ่ อ อั น คร่ ำ ครึ น ั ้ น ไม่
ความเชือ่ ในเรือ่ งอากาศเสียก็ยงั คงฝังใจฝังหัวอยู่
หลังการค้นพบของโรเบอร์ท โค๊ค จึงเริม่ มีความคิดที่
จะมีการเปลีย่ นแปลงในความเชือ่ อันโบราณนัน้ ค่อยๆ มากขึน้
ช้าๆ นักวิทยาศาสตร์จากประเทศฝรัง่ เศส อังกฤษ ได้รบั เชิญ
ให้ไปยังประเทศเยอรมนี เมื่อมีการประชุมสุขาภิบาลสากล
อีกในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ มีนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมจาก
๒๘ ประเทศ โรเบอร์ท โค๊ค ก็เข้าร่วมประชุมด้วย นักวิทยาศาสตร์
จากอังกฤษสามารถขัดขวางมิให้นำเรื่องการค้นคว้าใหม่ๆ
เหล่านี้ เข้าไปอภิปรายในทีป่ ระชุม รวมทัง้ เรือ่ งหลักฐานต่างๆ
ของจอห์น สโนว์ที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือก็ดี การค้นพบของ
ปาซินี ก็พลอยถูกขัดขวางมิให้นำมาเสนอด้วย ไม่ให้อภิปรายเลย
และอิทธิพลของอากาศเสียก็ยงั คงอยู่
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วิบริโอ โคเลอเร
แบคทีเรียก่อโรคทีม่ ชี อ่ื species เรียกว่า “Vibrio cholerae
(V. cholerae)” เป็นแบคทีเรียก่อโรคท้องร่วงทีเ่ รียกว่า “ อหิวาต์”
และโดยเฉพาะเชือ้ V. cholerae ชนิดทีเ่ รียกว่า classical V. cholerae
สามารถก่อโรคท้องร่วงอย่างรุนแรง จากการทีร่ า่ งกายสูญเสียสาร
น้ำ และแร่ธาตุอย่างมากและรวดเร็ว ทางอุจจาระ เสียชีวติ ได้หาก
ไม่ได้การรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที แต่มเี ชือ้ V. cholerae
ชนิดอืน่ ทีก่ อ่ โรคท้องร่วงได้เช่นกัน แต่อาการไม่รนุ แรงเท่า ดังจะ
ได้บรรยายต่อไป
แบคทีเรีย วิบริโอ เป็นแบคทีเรียรูปทรงแท่ง ขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่จะเป็นแท่งโค้งงอคล้ายเครือ่ งหมาย “คอมม่า หรือ
จุลภาค” มีหาง ๑ เส้นอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งของแท่งช่วยให้
แบคทีเรียนีเ้ คลือ่ นไหวได้เร็ว สามารถมีชวี ติ และเจริญเพิม่ จำนวน
ได้ทง้ั ในสภาวะทีม่ หี รือไม่มอี อกซิเจนก็ได้ (facultative anaerobic bacteria)
มีการจำแนกแบคทีเรีย วิบริโอ ตามตำราอนุกรมวิธาน
“เบอร์เกย์’ส์ แมนนวล พ.ศ. ๒๕๒๙ (Bergey’ s Manual 1986)
ไว้ดงั นี้
แบคทีเรียใน genus นีม้ อี กี หลาย species ทีส่ ำคัญใน
การทำให้เกิดโรคได้แก่ V. parahaemolyticus, V. vulnificus
และ V. fluvialis
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ภาพจุลทรรศน์ อีเล็กตรอน
แบคทีเรีย วิบริโอ โคเลอเร (Vibrio cholerae)
Class Proteobacteria
Family Vibrionaceae
Genus Vibrio
Species Vibrio cholerae

Vibrio cholerae
แบคทีเรียใน species นีม้ กี ารจำแยกย่อยออกได้หลาย
ชนิดด้วยคุณสมบัตทิ แ่ี ตกต่างกันทาง biological และ protein
ในส่วนประกอบของโครงสร้างเซลล์ของตัวแบคทีเรีย ดังนี้
ตามคุณสมบัติความแตกต่างทางโครงสร้าง protein
ทีเ่ ป็นส่วนประกอบของเซลล์ แบ่งออกเป็น serogroup หลาย
group ทีส่ ำคัญทางการแพทย์และพบว่ายังมีการระบาด ได้แก่
serogroup O1 (โอ 1) serogroup O139 (โอ 139) และชนิดที่
ไม่สามารถแยก serogroup ได้ หรือทีเ่ รียกว่า non agglutinable
vibrio cholerae (NAG vibrio)
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V. cholerae serogroup O1
แบคทีเรียใน serogroup นี้ จำแนกย่อยตามคุณสมบัติ
ทาง biological characters (biotype) ออกได้ 2 biotypes ได้แก่
classical V. cholerae หรือ typical V. cholerae หรือทีเ่ รียกว่า
เชือ้ ก่อโรคอหิวาต์แท้ และ El Tor V. cholerae หรือ V. cholerae
biotype El Tor หรือทีเ่ รียกว่าเชือ้ ก่อโรคอหิวาต์เทียม แบคทีเรีย
ทัง้ 2 biotypes สามารถจำแนกย่อยลงไปได้อกี ตามคุณสมบัติ
ความแตกต่างทางโครงสร้าง protein ได้อกี เป็น 3 serotypes ได้แก่
serotype Inaba, serotype Ogawa และที่พบน้อยมากได้แก่
serotype Hikojima
El Tor Vibrio cholerae
เป็นเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็นสาเหตุกอ่ โรคอหิวาต์ทส่ี ำคัญ
ในการระบาดทัว่ โลกครัง้ ที่ ๗ และการระบาดในระยะหลังๆ
นีด้ ว้ ย เชือ้ แบคทีเรียชนิดนีเ้ พาะแยกเชือ้ ได้เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี
พ.ศ. ๒๔๔๘ ทีส่ ถานีคา่ ยกักกันโรค El Tor ในคาบสมุทร ไซนาย
ประเทศ อียปิ ต์ โดยนายแพทย์ อี ก็อทส์ชลิช (E. Gotschlich)
แพทย์ชาวเยอรมนี โดยเพาะเชือ้ ได้จากลำไส้ของนักแสวงบุญ
๖ คนทีเ่ ดินทางกลับมาจากเมกกะ นักแสวงบุญดังกล่าว ไม่มผี ใู้ ด
แสดงอาการท้องร่วงเช่นทีเ่ กิดจากเชือ้ อหิวาต์แท้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยเสีย
ชีวติ จากการตรวจศพไม่พบลักษณะทางพยาธิวทิ ยาทีบ่ ง่ ว่าเป็น
อหิวาตกโรค แต่แยกได้เชือ้ V. cholerae ทีส่ ามารถทำปฏิกริ ยิ า
เกาะกลุม่ (agglutinable) ได้กบั anti-cholera serum บ่งบอกว่าเป็น
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serogroup O1 ในปีนน้ั เอง เคร๊าส์ และพริแบรม (Kraus & Pribram) ก็พบว่า แบคทีเรียชนิดนีผ้ ลิตสาร hemolysin ทีล่ ะลาย
น้ำได้ ซึง่ วิบริโอทีก่ อ่ โรคอหิวาต์แท้ๆ ไม่สามารถผลิตได้ ในปี
พ.ศ. ๒๔๗๓ นักวิทยาศาสตร์ ๓ ท่าน คือ A. Shousha, A. Gardner
and K. Venkatraman สรุปว่า เชือ้ วิบริโอทีผ่ ลิตฮีแม็กกลูตนิ นิ
และทำให้เม็ดเลือดเกิดการจับเกาะกลุม่ ได้โดยซีรม่ั ต้านอหิวาต์
(hemolysin/ hemagglutinin producing V. cholerae agglutinated
with anti-cholera serum) ได้เท่านัน้ ทีน่ า่ จะเรียกว่า El Tor Vibrio
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ R. Pollitzer นักวิจยั
อหิวาต์ ผู้เรียบเรียงตำราให้องค์การอนามัยโลกพิมพ์ออก
เผยแพร่ ได้เสนอว่าน่าจะจำแนกวิบริโอ เอล ทอร์แยกออกมาจาก
V. cholera เป็นสปีชยี ใ์ หม่อกี ต่างหากโดยเสนอให้เรียกชือ่ ว่า
V. eltor
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มีการศึกษาวิจยั วิเคราะห์เชิงลึก
ต่อไปของ R. Hugh รายงานว่า ระหว่าง V. cholerae และ V. eltor
นั้น มีลักษณะเชิงลึกที่คล้ายกันอยู่ถึง ๓๐ ลักษณะ และมี
ลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ ๒๐ ลักษณะ ท่านจึงเชื่อว่า การใช้
ลักษณะทางการระบาด ของแบคทีเรียทัง้ สองชนิดเป็นหลักที่
สำคัญในการจำแนกน่าจะเหมาะสมกว่า และเสนอให้ใช้ชอ่ื ว่า
V. cholerae serogroup O1 biotype El Tor
แม้วา่ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ มีการเพาะแยกเชือ้ เอล ทอร์
ได้ แต่กว่าทีจ่ ะมีรายงานของการระบาดจริงๆ ก็ลว่ งเข้าปี พ.ศ.
๒๕๐๔ โดยเริม่ มีรายงานจากเมือง สุละเวสี ประเทศอินโดนีเซีย
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และแพร่กระจายต่อไปในประเทศแถบอาเซีย ในปีพ.ศ. ๒๕๐๖
มีรายงานการระบาดจากบังคลาเทศ และจากประเทศอินเดีย ในปี
๒๕๐๗ ลุกลามต่อไปยังตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป
จากแอฟริกาเหนือแพร่ขา้ มไปยังประเทศอิตาลีในปี พ.ศ. ๒๕๑๖
ความรุนแรงของโรคทีร่ ะบาดในคราวนีน้ บั ว่ามีระดับต่ำ และพบ
ว่ามีผตู้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่ปรากฏอาการและเป็นพาหะของเชือ้ มากขึน้
กว่าที่เคยระบาดมาก่อนๆ โดยมีอัตราการติดเชื้อที่ไม่ปรากฏ
อาการต่อผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ มีอาการประมาณ ๕๐ ต่อ ๑ การระบาดใน
รอบนี้ คงจะเป็นเหตุจากการทีม่ กี ารคมนาคมสะดวกทำให้มกี าร
เดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และใน
ขณะเดียวกัน การสุขาภิบาล ในอาณาบริเวณที่มีประชากร
หนาแน่นก็อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สจู้ ะดีนกั นัน่ เอง ในปลายปี ๒๕๑๐
ก็มรี ายงานการระบาดย่อยๆ ในประเทศญีป่ นุ่ และประเทศใน
แปซิฟิคใต้ และเกิดระบาดที่ประเทศกินนี-บิสเซาในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ การระบาดยังยืดเยือ้ ต่อออกไปถึงปี ๒๕๓๙
ทีเดียว
เชือ้ แบคทีเรียเอลทอร์ทเ่ี กิดระบาดขึน้ ทีเ่ มืองกัลกัตตา
เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๓๖ และลุกลามไปยังอนุทวีปแอฟริกานัน้ ได้ถกู
นำไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อดูว่าเป็นสายพันธุ์ (strain) เดียวกัน
หรือไม่ โดยการศึกษาดูลกั ษณะทางพันธุกรรม (genetic study)
ด้วยวิธี specific pulsed-field gel electrophoresis ก็พบว่า สายพันธุ์
ทีร่ ะบาดในคราวนี้ เป็นจีโนไทป์ (genotype) ทีต่ า่ งออกไปจาก
สายพันธุเ์ ดิม
๑๓๙

ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ

อาการท้องร่วงทีก่ อ่ โดย วิบริโอ เอล ทอร์ มักมีอาการ
อ่อน อัตราป่วย-ตาย ต่ำ ผูต้ ดิ เชือ้ อาจไม่ปรากฏอาการได้เป็น
เวลานานได้ถงึ สัปดาห์ นอกจากนีเ้ ชือ้ ยังสามารถอยูใ่ นลำไส้ของ
ผู้ติดเชื้อได้เป็นเวลานานกว่าเชื้ออหิวาต์แท้ๆ จึงเป็นการเปิด
โอกาสให้มกี ารแพร่เชือ้ กระจายลงสูส่ ง่ิ แวดล้อมอยูไ่ ด้นานและ
ได้กว้างขวาง การใช้อจุ จาระสดๆ ทำเป็นปุย๋ จึงเป็นวิธกี ารแพร่
เชือ้ อีกรูปแบบหนึง่ การใช้นำ้ สะอาด น้ำต้มสุก น้ำบรรจุขวดที่
ถูกกรรมวิธี บริโภค การปรุงอาหารให้สกุ ดีและให้รอ้ นทัว่ ถึง
การชำระล้างผักสดให้ดี ก่อนนำไปบริโภค จึงเป็นมาตรการ
ทีส่ ำคัญในการป้องกัน-ควบคุมโรค ทางด้านการรักษา ยังคงมี
หลักการเช่นเดิม คือการให้สารน้ำและแร่ธาตุทดแทน และให้
ปฏิชวี นะทีเ่ หมาะสม
V. cholerae serogroup O139
แบคทีเรียนีก้ อ่ โรคท้องร่วงทีม่ คี วามรุนแรงคล้าย ๆ กับ
El Tor Vibrio ไม่มกี ารจำแนกย่อยลงไปอีก
Non Agglutinable Vibrio cholerae (NAG vibrio) หรือ non
O1 non O139 Vibrio cholerae
หมายถึงแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติทางชีวภาพคล้าย V.
cholerae แต่จดั serogroup ไม่ได้กบั serogroup O1 และ O139
ซึง่ ปัจจุบนั การจัด serogroup ทีใ่ ช้อยูท่ ว่ั ไปจัดเฉพาะกับ serogroup O1 และ O139 เท่านัน้ แบคทีเรียนีก้ อ่ โรคท้องร่วงทีม่ ี
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ความรุนแรงคล้ายๆกับ El Tor Vibrio ไม่มกี ารจำแนกย่อยลงไป
และยังมีผใู้ ดรายงานว่ามีการระบาดของแบคทีเรียกลุม่ นี้
รายงานผู้ป่วยมักจะมาจากท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณ
ชายทะเล ทีม่ กี ารบริโภคอาหารทะเลทีไ่ ม่สกุ ดี เช่น หอย กุง้
และปู คล้ายกับโรคท้องร่วงทีเ่ กิดจาก V. parahaemolyticus
ปัจจุบนั มีรายงานโรคบ่อยขึน้ กว่าในอดีต อาการของโรค
มีได้ตง้ั แต่อาการอ่อน ๆ เช่นท้องเดินเพียงเล็กน้อย ไปจนถึง
อาการทีร่ นุ แรง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำบ่อยและหลายๆ ครัง้ บาง
โอกาสในรายที่มีกระเพาะอาหาร-ลำไส้อักเสบ อาจพบว่ามี
อาการไข้และถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือปนเลือดได้ นับตัง้ แต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ ได้รบั รายงานโรคจากกลุม่ นี้
โดยถัวเฉลีย่ ปีละประมาณ ๔๔ ราย รายงานอุบตั กิ ารณ์โรคจะ
ผันแปรไปตามฤดูกาล โดยมีรายงานโรคสูงสุดในหน้าร้อน
และตอนเริ่มฤดูใบไม้ร่วง อันเป็นช่วงเวลาที่น้ำในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติมอี ณ
ุ หภูมอิ นุ่ ขึน้ นัน่ เอง
สำหรับการเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ภาวะ sepsis
หรือ โลหิตเป็นพิษ หรือ septicemia (ภาวะติดเชือ้ ในกระแส
โลหิต) นัน้ อาจพบได้ในรายทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันเสือ่ มหรือภูมคิ มุ้ กัน
บกพร่อง และในรายทีเ่ ป็นโรคตับอยูเ่ ดิมเท่านัน้ อาการทีเ่ กิด
ขึน้ ได้แก่ มีไข้สงู หนาวสัน่ ความดันโลหิตต่ำลงและช็อคใน
ทีส่ ดุ
๑๔๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๗ > สามพี ่ น ้ อ งสกุ ล วิ บ ริ โ อ

 ยังไม่พบว่า เชือ้ แบคทีเรีย Non-O1 และ non-0139
Vibrio cholerae ก่อโรคแผลติดเชือ้ (wounds infections) ซึง่ จะ
ก่อให้เกิดอาการ บวม แดงทีบ่ ริเวณทีม่ แี ผลติดเชือ้ การติดเชือ้
ที่แผลจะเกิดจากการที่แผลสัมผัสถูกน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน ซึ่ง
นับว่ามีรายงานน้อยมาก หรือ แทบจะไม่พบเลยก็วา่ ได้
ความไว (susceptibility) ต่อการติดเชือ้
โดยหลักการ แบคทีเรียนีก้ อ่ โรคได้เฉพาะในคน (พบ
น้อยมากในเด็กทารกทีม่ อี ายุตำ่ กว่า ๑ ขวบ) คนปกติทบ่ี ริโภคเชือ้
นีเ้ ข้าไปในปริมาณมากพอ (adequate dose หรือทีเ่ รียกว่า infectious dose) คือประมาณอย่างน้อย ๑ ล้านตัว (เซลล์) หรือ 106 cells
จะทำให้ผบู้ ริโภคเกิดอาการท้องร่วง อย่างไรก็ดี โอกาสผูท้ ไ่ี ด้รบั
แบคทีเรียจะเกิดอาการง่าย หรือรุนแรง มีการศึกษาวิจยั รายงาน
ว่า บุคคลทีห่ มูเ่ ลือด กรุบ๊ โอ จะมีความไวในการติดเชือ้ ได้งา่ ย
กว่า บุคคลทีห่ มูเ่ ลือด กรุบ๊ เอ-บี หรือหมายความว่า infectious
dose ของบุคคลทีม่ หี มูเ่ ลือด กรุบ๊ โอ น้อยกว่า บุคคลทีห่ มูเ่ ลือด
กรุบ๊ เอ บี และ เอ-บี และ infectious dose ของบุคคลทีม่ หี มูเ่ ลือด
กรุบ๊ เอ น้อยกว่า บุคคลทีห่ มูเ่ ลือด กรุบ๊ บี และเป็นทีย่ อมรับคือ
ผูท้ ม่ี โี รคประจำตัวทีท่ ำให้ภมู ติ า้ นทานบกพร่อง รวมทัง้ ผูท้ ม่ี ี
ภาวะทุโภชนา infectious dose จะน้อยกว่าคนปกติ กล่าวคือมี
infectious dose น้อยกว่า ๑ ล้านตัว
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วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค
เป็นเวลายาวนานมาแล้วทีโ่ รคติดต่อทางน้ำและอาหาร
เป็นปัญหาก่อโรคภัยไข้เจ็บแก่มนุษย์ทั่วทั้งโลกตลอดมา
ในปัจจุบันก็ยังมีการระบาดของอหิวาตกโรคที่เกิดจากเชื้อ
Vibrio cholerae biotype El Tor serogroup 01 ซึง่ เริม่ ระบาด
ในเอเซียมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และระบาดประปรายต่อเนือ่ ง
ตลอดมา ในประเทศในเอเซี ย แอฟริ ก า และอเมริ ก าใต้
ครัน้ มาถึงปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ก็มสี ายพันธุท์ ร่ี นุ แรงกว่าสายพันธุ์
Vibrio cholerae biotype El Tor serogroup 01 อุบตั ขิ น้ึ คือ
V. cholerae 0139 และก็ระบาดต่อไปทัว่ ในประเทศแถบเอเซีย
แม้วา่ การรักษาจะไม่ยงุ่ ยาก โดยการให้นำ้ เกลือผงละลายน้ำสุก
แต่กย็ งั มีเด็กเล็กและผูใ้ หญ่ ยังเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
การระบาดของโรคนีอ้ ยู่ อัตราป่วย/ตายยังสูงถึงร้อยละ ๒๐ ใน
กลุ่มดังกล่าว โดยเฉลี่ยแล้ว มีผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคที่
องค์การอนามัยโลกได้รบั รายงานทุกๆปีประมาณปีละ ๑๒๐,๐๐๐
คนทีเดียว
หลักทีส่ ำคัญในการควบคุมโรคก็ยงั คงเป็นหลักดัง้ เดิม
คือสุขอนามัยส่วนบุคคล สุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม และ
สุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม แต่เรือ่ งต่างๆเหล่านี้ อาจจะจัดการไม่ได้
ในหลายๆ อาณาบริเวณเนือ่ งจากความจำกัดในด้านต่างๆนัน่ เอง
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ก่อนทีจ่ ะเข้าใจศาสตร์ของวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
จะขอนำข้อความรูบ้ างประการมาปูพน้ื ฐานเสียก่อนดังนีค้ อื
ปัจจัยทีเ่ ชือ้ สามารถก่อโรคได้ หรือทีเ่ รียกว่า virulence
factors ทีส่ ำคัญมีอยู่ ๒ ปัจจัย ได้แก่
๑. โครงสร้างรอบตัวเซลล์ที่เรียกว่า pili ซึ่งเป็น
protein ทีท่ ำให้แบคทีเรียสามารถเกาะ หรือเรียกว่า adhesion
protein (hemagglutinin) ติดเซลล์ทเ่ี ยือ่ บุผนังลำไส้ (enterocytes)
ของผูป้ ว่ ย จากนัน้ แบคทีเรียปล่อยสารพิษทีม่ ผี ลต่อการทำงาน
ของ enterocytes (enterotoxin หรือทีเ่ รียกว่า choleragen)
๒. enterotoxin หรือเรียกอีกชือ่ ว่า choleragen เป็นสาร
ทีไ่ วต่อความร้อน และกรด เป็น สารชีวพิษ มีอยู่ 2 subunit toxin
คือ subunit A (CTA) เป็นส่วนทีม่ ฤี ทธิ์ (toxic part/unit) และ
subunit B (CTB) เป็นส่วนที่ไม่เป็นพิษแต่มีคุณสมบัติเป็น
แอนติเจน (antigenic/immunogenic unit)
การทำให้เกิดโรคหรือพยาธิกำเนิด
การติดต่อแพร่เชื้อ เกิดขึ้นได้โดยการดื่มน้ำ หรือ
บริโภคอาหารที่มีเชื้ออหิวาต์ปนเปื้อน แหล่งสำคัญในการ
แพร่เชื้อคือ อุจจาระของผู้ที่ป่วยเป็นโรคหรือผู้ที่ติดเชื้อ
ในอาณาบริเวณที่การสุขาภิบาลน้ำและสุขาภิบาลอาหารไม่ดี
การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถกู สุขลักษณะ โรคจะแพร่ไปได้อย่าง
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รวดเร็ว เชือ้ Vibrio cholerae จะอาศัยอยูไ่ ด้ในน้ำกร่อย หรือ
น้ำเค็ม น้ำตามชายฝัง่ ทะเลได้ เชือ้ โรคจึงพบได้ในกุง้ ปู และ
หอย เมือ่ บริโภคดิบ ๆ หรือสุกไม่ดี จึงมีเชือ้ ทีย่ งั ไม่ตายปนเปือ้ น
อยู่ อย่างไรก็ดพี บว่าเชือ้ Vibrio cholerae จะไม่ตดิ ต่อโดยการ
สัมผัส จากคนหนึ่ง-สู่-อีกคนหนึ่งได้โดยตรง ด้วยเหตุนี้เอง
การสัมผัสกันตามปกติกบั ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ จึงไม่เสีย่ งต่อการติดโรค
เมือ่ บริโภคอาหารและหรือน้ำทีม่ เี ชือ้ Vibrio cholerae
เข้าไปในปริมาณทีม่ ากพอ infectious dose (ในผูท้ ร่ี บั ประทาน
ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร อาจจะทำให้ infectious dose
น้อยลงกว่าปกติกก็ อ่ โรคได้)
เชื้อจะเข้าสู่ลำไส้เล็กอันเป็นตำแหน่งที่จะเริ่มเจริญ
แบ่งตัวเพิ่มจำนวน เชื้อเกาะติดเซลล์ผนังลำไส้ แล้วปล่อย
enterotoxin หรือ choleragen ซึง่ มีผลโดยตรงต่อเซลล์ผนังลำไส้
ส่วน subunit B (CTB) จะไปจับกับเซลล์ทเ่ี ยือ่ บุผนัง
ลำไส้ตรงตำแหน่ง แกงกลิโอซัยท์ เม็มเบรน รีเซ็พเตอร์ (gangliocyte receptor GM-1) ก่อน หลังจากนัน้ subunit A (CTA)
จะเคลื่อนเข้าสู่เซลล์ กระตุ้นให้มีการทำงานของเอ็นไซม์ใน
เซลล์ ชือ่ อะเดนีล ซัยเคลส (adenyl cyclase) เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็น
ผลทำให้เกิดสาร cyclic 3, 4 adenosine monophosphate (cAMP)
เพิม่ ขึน้ ด้วย
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การเพิม่ ขึน้ ของ cAMP จะไปกระตุน้ ให้เซลล์ทเ่ี ยือ่ บุ
ลำไส้ หลัง่ สารน้ำและแร่ธาตุ (electrolytes) ได้แก่ คลอไรด์ และ
ไบคาร์บอเนท ออกสู่ลำไส้ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งไม่ให้ลำไส้
การดูดแร่ธาตุโซเดียมและคลอไรด์กลับเข้าเซลล์ได้ ทำให้
ทัง้ น้ำและ electrolytes และเศษของเซลล์ทห่ี ลุดลอกออกปนกับ
อุจจาระเป็นจำนวนมากเกิดอาการท้องร่วงทีล่ กั ษณะเหลวเป็น
น้ำขุน่ เหมือนน้ำซาวข้าว เรียกว่า rice watery diarrhea
enterotoxin ของ เชื้อชนิด classical V. cholerae มี
ฤทธิแ์ รงกว่า V. cholerae ชนิดอืน่ อาการจึงรุนแรงกว่า โดยถ่าย
เป็นสารน้ำได้หลายๆ แกลลอนในระยะเวลาสั้นๆ หลังเริ่มมี
อาการ แม้บุคคลที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี การขาดทั้ง
สารน้ำและอีเล็กโทรลัยท์มากในเวลาอันสั้นๆ ก็จะทำให้
ความดันโลหิตลดต่ำลงจนเข้าสู่ภาวะช็อคได้อย่างรวดเร็ว
ถ้าไม่ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องรวดเร็ว ผูป้ ว่ ยอาจจะเสียชีวติ
ได้ ภายในเวลา ๒-๓ ชัว่ โมง อัตราป่วยตายจึงสูงกว่าร้อยละ ๕๐
ถึง ๖๐
อย่างไรก็ดี enterotoxin ไม่ใช่สาเหตุที่จะนำไปสู่
ความตาย เพียงแต่ทำให้การทำงานของเซลล์เสียไป จะกลับ
คืนดีได้เมือ่ enterotoxin หมดไป หรือถูกต้านฤทธิโ์ ดยแอนติบอดี
ถ้าสามารถสร้างแอนติบอดีหรือภูมคิ มุ้ กันขึน้ ได้ โดยกระบวน
การอิมมูโนนัน่ ก็คอื การพัฒนาวัคซีนนัน่ เอง
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ภูมคิ มุ้ กัน
เป็นภูมิคุ้มกันออกฤทธิ์เฉพาะที่ที่ลำไส้ เรียกว่า
coproantibody เป็นภูมิคุ้มกันที่ป้องกันโรคได้ ซึ่งมีอยู่ ๒
ชนิดด้วยกันคือ
๑. ภูมคิ มุ้ กันทีป่ อ้ งกันและลดอัตราการเกาะของเชือ้
ที่เยื่อบุผนังลำไส้ ทำให้ไม่สามารถจะเกาะได้ จึงไม่เป็นโรค
เรียกชือ่ ว่า anti-adhesive (hemagglutinin) factor
๒. ภูมิคุ้มกันชนิดที่ป้องกันมิให้เอ็นเตอโรท็อกซิน
จับกับ GM1 ganglioside receptor บน เอ็นเตโรซัยท์ (enterocyte)
เรียกว่า antitoxin (subunit B) antibody
ภูมคิ มุ้ กันเฉพาะทีท่ ผ่ี นังลำไส้ซง่ึ จะพบทัง้ IgA, IgG,
IgM แอนติบอดีชนิด IgA จะเด่นชัดและสำคัญกว่าอีก ๒ ชนิด
ดังนัน้ วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคจึงต้องเป็นวัคซีนชนิดกินโดย
วัคซีนชนิดกิน วัคซีนรุน่ ปัจจุบนั ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ นี้ มีทง้ั วัคซีน
เชื้อตาย และวัคซีนเชื้อเป็น ทั้งสองชนิดมีความปลอดภัยสูง
และมีความสามารถในการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันได้ดี
องค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่เอกสารวิชาการชื่อ
Cholera Vaccines. WHO Position Paper. Wkly Epidem Rec 2001,
76 (16): 117-124. เป็นข้อความรูโ้ ดยสรุปทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย จึงขอ
ตัดตอนนำมาเรียบเรียงเสนอดังนี้
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วัคซีนเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญในการควบคุมโรค
วัคซีนดัง้ เดิมทีม่ ใี ช้กนั มานานเกือบครึง่ ศตวรรษนัน้ ผลิตจาก
สายพันธุ์ Vibrio cholerae serogroup 01 และฆ่าเชือ้ ด้วย สารเคมี
ฟีนอล ได้ผลเชิงป้องกันโรคพอประมาณ แต่คุ้มครองได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้ และไม่สามารถทำให้อตั ราการแพร่เชือ้ ลดลง
ไปได้
ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ ขึ้นเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว มีวคั ซีนรุน่ ใหม่ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาขึน้ แล้ว
และมีการใช้กนั มากอยู่ ๒ ขนาน เป็นวัคซีนชนิดกิน คือ วัคซีน
WC/rBS เป็นวัคซีนเชื้อตาย และวัคซีนที่ผลิตจากสายพันธุ์
๑๔๘
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CVD-HgR เชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ์ เพือ่ ให้มกี ารสร้างแอนติบอดีขน้ึ
ที่ผนังลำใส้ ป้องกันการเกาะติดของเชื้อมิให้เกาะติดที่ผนัง
ลำไส้ได้
วัคซีนชนิดกิน เชื้อตายทั้งตัวรวมกับเอ็นเตอโรท็อกซิน
สับยูนติ บี (Oral, whole-cell killed Vccine plus CTB – WC/
rBS, Dukoral)
วัคซีนขนานนี้ มีจำหน่ายในหลายประเทศมาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ วัคซีนนีก้ ม็ จี ำหน่ายในประเทศไทย
ประกอบด้วย เชื้อ Vibrio cholerae serogroup 01
ทีถ่ กู ฆ่าด้วยสารเคมี แล้วผสมรวมกับ รีคอมบิแน็นท์ทอ็ กซิน
ส่วน บี (rCTB) ทีผ่ ลิตโดยกระบวนการพันธุวศิ วกรรม
เชือ้ V. cholerae 01 มีทง้ั สองไบโอไทป์ (เอลทอร์และ
คลาสซิคลั ) ซึง่ ให้แอนติเจนไลโปโปลีแซคคาไรด์ (LPS)
สำหรับเอ็นเตอโรท็อกซิน CTB ผลิตจาก V. cholerae
วัคซีนนีป้ ราศจากสารพิษทีเ่ ป็นเอ็นเตอโรท็อกซินสับยูนติ เอ
(CTA) มีเฉพาะ CTB ทีผ่ ลิตขึน้ โดยกรรมวิธพี นั ธุวศิ วกรรม
ยังคงมีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะรวมกับ GM1 ganglioside ของเยือ่ หุม้ เซลล์ได้
วัคซีนนี้มีความปลอดภัย และไม่มีการกลับแสดงฤทธิ์หรือ
กลับมาเป็นสารพิษอีกได้ CTB เป็นชีวสารทีม่ คี วามไวต่อกรด
ในกระเพาะอาหาร ด้วยเหตุนจ้ี งึ ต้องให้กนิ บัฟเฟอร์รว่ มด้วย
๑๔๙
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วัคซีนนีอ้ ยูใ่ นรูปของสารแขวนตะกอน (suspension)
สีขาว บรรจุโด๊สเดียวในไวอัลแก้วปริมาณ ๓ มล. มีปริมาณ
เชื้อตาย ๑๐๑๑ ผู้ผลิต SBL Vaccine ของบริษัท Crucell ใน
ประเทศไทยจัดจำหน่ายโดยบริษทั ซาโนฟี ปาสเตอร์
ขนาดบรรจุ
๑. วัคซีนชนิดฉีด ๑ ขวด ประมาณ ๕๐ มล. (๕๐ โด๊ส)
๒. วัคซีนชนิดรับประทาน ๑ โด๊ส ปริมาณ ๓ มล.
ขนาดและวิธใี ช้
๑. วัคซีนชนิดฉีด ให้ฉดี เข้าใต้หนัง (subcutaneous)
หรือ ฉีดเข้ากล้ามเนือ้ (intramuscular) ๒ ครัง้ ห่างกัน ๑ สัปดาห์
ถึง ๑ เดือน ในผูใ้ หญ่ให้ฉดี ๑ มล. เด็กอายุมากกว่า ๑๐ ปี ฉีด
๐.๕ มล. อายุ ๕-๑๐ ปี ฉีด ๐.๓ มล. และอายุ ๖ เดือน ถึง ๔ ปี
ฉีด ๐.๒ มล. ให้วคั ซีนกระตุน้ ซ้ำทุก ๖ เดือน ถ้ายังอยูใ่ นพืน้ ที่
ที่มีโรคชุกชุม ยังไม่มีข้อมูลการใช้วัคซีนนี้ในเด็กอายุต่ำกว่า
๖ เดือน ปัจจุบนั นีอ้ งค์การอนามัยโลกไม่แนะนำให้ใช้วคั ซีน
นีใ้ นผูเ้ ดินทาง
๒. วัคซีนชนิดรับประทาน ๑ โด๊ส (๓ มล.) ผสมใน
น้ำ ๑ แก้ว ในเด็กอายุ ๒-๖ ปี ให้ดม่ื สารละลายนี้ ๒ ครัง้ ห่างกัน
๑-๒ สัปดาห์ ยังไม่มขี อ้ มูลการใช้วคั ซีนนีใ้ นเด็กอายุตำ่ กว่า ๒ ปี
๑๕๐
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วัคซีนชนิดนี้แนะนำให้ใช้ในผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มี
การระบาด และไม่สามารถระมัดระวังเรือ่ งน้ำและอาหารได้
บุคคลทีค่ วรได้รบั วัคซีนและอายุทค่ี วรได้รบั วัคซีน
กรณีเดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่น
ถ้าระมัดระวังเรือ่ งอาหารและน้ำดืม่ จะมีโอกาสเสีย่ งต่อโรคนี้
น้อยมาก ควรพิจารณาให้วัคซีนอหิวาตกโรคเฉพาะเมื่อจะ
เดินทางไปในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบาด และสภาพสุขาภิบาลต่ำกว่า
มาตรฐานเท่านัน้
ปฏิกริ ยิ าจากการฉีดวัคซีน
๑. วัคซีนชนิดฉีด จะทำให้เกิดอาการเจ็บ ปวด บวม
บริเวณทีฉ่ ดี นาน ๑-๒ วัน และอาจมีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวด
ศีรษะร่วมด้วย
๒. วัคซีนชนิดรับประทาน อาจทำให้มอี าการปัน่ ป่วน
ในท้องได้บา้ ง
ข้อควรระวัง
ไม่ควรให้วัคซีนอหิวาตกโรคในผู้ที่กำลังป่วย หรือ
หญิงตั้งครรภ์ การให้วัคซีนชนิดฉีดร่วมกับวัคซีนไข้เหลือง
อาจทำให้ระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นต่อทั้งสองวัคซีนต่ำลง
๑๕๑
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แต่อัตราการเกิดภูมิต้านทานโรคไม่เปลี่ยนแปลง ในทาง
ปฏิบัติควรให้วัคซีน ๒ ชนิดนี้ ห่างกัน ๓ สัปดาห์ แต่หาก
จำเป็นอาจให้พร้อมกันได้
หลังได้รบั วัคซีนอหิวาตกโรคชนิดกิน จะต้องหยุดใช้
ยาปฏิชวี นะและยา proguanil ป้องกันมาลาเรีย ๑ สัปดาห์ และ
ให้วคั ซีนให้ครบชุดอย่างน้อย ๓ วัน ก่อนการรับยา mefloquine
ป้องกันโรคมาลาเรีย
วัคซีนชนิดรับประทานค่อนข้างปลอดภัย แม้ให้ใน
ผูท้ ต่ี ดิ เชือ้ เอ็ชไอวี
ประสิทธิผลของวัคซีนขนานนี้ พบว่า ในทุกกลุม่ อายุ
ตัง้ แต่เด็กทารกอายุตำ่ กว่า ๒ ขวบปี รวมถึงเด็กอายุ ๕ ปีขน้ึ ไป
ยังคงมีระดับความคุม้ กันสูงถึงร้อยละ ๘๕ ภายหลังทีไ่ ด้รบั วัคซีน
ครบครั้งที่ ๒ ไปแล้วเป็นเวลา ๖ เดือน และ ก็ยังคงคุ้มกัน
ได้ถงึ ร้อยละ ๕๐ ภายหลังได้รบั วัคซีนไปแล้วเป็นเวลาถึง ๓ ปี
ผลไม่พงึ ประสงค์ ผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีน ทนต่อวัคซีนได้ดี
มีความปลอดภัยสูง (จะมีเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ ก็เฉพาะใน
บุคคลทีแ่ พ้ตอ่ สารทีป่ ระกอบบางอย่างอยูใ่ นวัคซีน)
การเก็บรักษา ให้เก็บรักษาในตูเ้ ย็นอุณภูมิ ๒-๘ องศา
เซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
๑๕๒
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วัคซีนชนิดกินเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ์
(Live oral vaccine – Orochol, Mutachol)
วัคซีนขนานนี้ มีจำหน่ายในหลายประเทศมาตัง้ แต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๗
เป็นวัคซีนชนิดเชือ้ เป็นอ่อนฤทธิ์ (live attenuated) เป็น
วัคซีนที่อยู่ในความสนใจสูง ทั้งนี้เนื่องจากกินเพียงครั้งเดียว
ก็ให้ภมู คิ มุ้ กันสูงพอทีจ่ ะป้องกันโรคได้
การพัฒนาวัคซีนนี้ โดยการทีพ่ ยายามสร้างสายพันธุ์
มิวแทนท์ (mutant) ทีไ่ ม่ผลิตโคเลอราท็อกซิน หรือเอ็นเตอโร
ท็อกซิน (CT) ซึง่ ก็ทำได้สำเร็จ จึงไม่กอ่ โรค แต่จะกระตุน้ ให้
สร้างแอนติบอดีเฉพาะทีไ่ ด้
สายพันธุ์อ่อนฤทธิ์ที่ได้พัฒนาขึ้นใหม่นี้คือสายพันธุ์
CVD103-HgR เป็นสายพันธุท์ ผ่ี ลิตเฉพาะ CTB ชนิดเดียว ไม่ผลิต
CTA มีความสามารถทนต่อสารปรอท ซึง่ ใช้เป็นมาร์คเกอร์แสดง
คุณสมบัตจิ ำเพาะของสายพันธุว์ คั ซีนนี้ สถาบันเบอร์นาเป็น
ผู้พัฒนาขึ้นจาก V. cholerae Inaba สายพันธุ์ Inaba569B
นำไปผลิตเป็นวัคซีน Orochol Berna และ Orochol E Berna
ซึง่ ในสหรัฐมีชอ่ื ทางการค้าว่า Mutachol สายพันธุน์ เ้ี มือ่ นำไป
ใช้เป็นวัคซีน แม้ว่าปริมาณของเชื้อสูงถึง ๕ x ๑๐๙ ต่อโด๊ส
ก็ยังมีความปลอดภัยสูง ปัจจุบัน บริษัทเบอร์นา ไบโอเท็ค
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของบริษทั ครูเซลล์ (Crucell) เป็นผูผ้ ลิตจำหน่าย
๑๕๓
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ประสิทธิผล มีความคุม้ กันได้รอ้ ยละ ๖๐-๙๐
ผลไม่พงึ ประสงค์ ผูท้ ไ่ี ด้รบั วัคซีน ทนต่อวัคซีนได้ดี
อาจมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร แต่พบได้นอ้ ยมาก แม้วา่
จะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ขวบปีก็ตาม ใช้ได้ในบุคคลที่มี
ภูมคิ มุ้ กันเสือ่ ม บุคคลทีก่ ำลังได้รบั ยาปฏิชวี นะรักษาโรคอืน่ อยู่
ก็ใช้ได้ ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมหรือพร้อมกับกับวัคซีนป้องกัน
ไข้ไทฟอยด์ชนิดกิน Ty21a
การเก็บรักษา เก็บรักษาในตูเ้ ย็น อุณหภูมิ ๒-๘ องศา
เซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
วิธใี ช้ ให้กนิ ครัง้ เดียว ภูมคิ มุ้ กันจะเกิดขึน้ ๘ วันหลัง
ได้รบั วัคซีน

๑๕๔
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Cholera Dolores
ในกรณีทม่ี ผี เู้ ป็นพาหะเชือ้ วิบริโอได้นานถึง ๔ ปีนน้ั
มีรายงานผลการศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารขององค์การ
อนามัยโลก Bulletin World Health Oganization ๑๙๖๗, ๓๗,
หน้า ๗๔๕-๗๔๙ ได้ถอดความเป็นภาษาไทยมาเสนอโดยสรุป
ไว้ดงั นี้
ตามปกติ ผูป้ ว่ ยอหิวาตกโรค เอลทอร์ ในฟิลปิ ปินส์
จากการศึกษาวิจัยติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยจะขับเชื้อ
ออกทางอุจจาระเป็นพักๆ เป็นครัง้ เป็นคราว อยูไ่ ด้นาน ๓-๔
เดือนเท่านั้น มีอยู่รายหนึ่งที่ขับเชื้ออกมาได้เป็นพักๆ เป็น
พาหะเรื้อรัง อยู่ได้นานกว่า ๔ ปี เธอจึงได้รับสมญาว่า เป็น
“โคเลอรา โดโลเรส” ตามชือ่ ของเธอ ดังทีพ่ าหะโรคไทฟอยด์
เรือ้ รังทีโ่ ด่งดังรายหนึง่ ที่ คุณแมรี แมลลอน เคยได้รบั สมญา ว่า
เป็น “ไทฟอยด์ แมรี” มาแล้วนัน่ เอง
ผูป้ ว่ ยสตรี คุณ เอ็ม. โดโลเรส อายุ ๔๖ ปี สถานภาพ
สมรส มีบุตรธิดารวม ๖ คน อาชีพแม่บ้าน เป็นครอบครัว
มาตรฐานเช่นครอบครัวชาวตากาล็อกทัว่ ไป รายได้ครอบครัว
ดีพอสมควร ขณะที่มีการระบาดของอหิวาตกโรคในบริเวณ
จังหวัดของเธอ ลูกคนเล็กอายุได้ ๖ เดือน เธอป่วยเป็นโรค
อหิวาต์ เอล ทอร์ อย่างอ่อนๆ และได้รบั การรักษาเป็นผูป้ ว่ ย
ในของโรงพยาบาลในท้องถิน่ แห่งหนึง่ โรงพยาบาล เนโกรส
๑๕๕
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อ็อคซิเด็นทัล เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๕ และแพทย์
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๗ กันยายน การเพาะ
เชือ้ จากอุจจาระ ให้ผลบวกเป็น วิบริโอ เอล ทอร์ ในวันทีจ่ ำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาล ก็ยังเพาะเชื้อจากอุจจระยังให้ผลบวก
อยู่ แต่แพทย์กไ็ ม่ได้สง่ั ปฏิชวี นะให้ไปรักษาต่อทีบ่ า้ นแต่อย่างใด
หลังป่วยเป็นอหิวาตกโรคใหม่ๆ เธอมีอาการดีซ่าน
ตัวเหลือง ตาเหลือง และหลังจากนัน้ มา ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๘ เธอมีความรู้สึกว่าจุกเจ็บตรงยอดอก ตรงลิ้นปี่
เป็นครัง้ คราว เธอมีอาการดังกล่าวอยูน่ านประมาณ ๓ เดือน
ก่อนที่เธอจะป่วยเป็นอหิวาตกโรค เมื่อวันที่ ๒๑
สิงหาคม ๒๕๑๕ สามีของเธอ คุณเอ็ม. ดีโอกราเซียส (M.
Deogracias) มีอาการท้องเดินบ้างเล็กน้อย อาการไม่มากพอที่
แพทย์จะรับไว้รักษาในโรงพยาบาล จึงไม่ได้ทำการสอบค้น
โรคต่อ ในขณะที่สามีของเธอป่วยนั้น เป็นช่วงเวลาที่มีโรค
อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่ในบริเวณนั้นพอดี ครอบครัวนี้
มักจะซื้ออาหารทะเลมาจากโบโคลอด มาบริโภคกันใน
ครอบครัวโดยไม่ได้ปรุงให้สกุ ดีเสียก่อน
สามวันหลังจากทีค่ ณ
ุ ดีโอกราเซียสป่วย บุตรชายคน
หนึง่ ของเธอ วัย ๖ ขวบ ก็มอี าการอาเจียนและท้องเดิน และ
บุตรชายอีกคน อายุ ๒ ขวบ ก็มอี าการท้องเดิน แต่ไม่อาเจียน
ผูป้ ว่ ยทุกคนรวมทัง้ คุณดีโอกราเซียส แพทย์ไม่ได้รบั ไว้รกั ษา
๑๕๖
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ในโรงพยาบาล จึงไม่มีผู้ใดได้รับการเก็บตัวอย่างอุจจาระ
ไปตรวจเชือ้
หลังจากที่คุณโดโรเรสกลับจากโรงพยาบาล เธอก็
ไม่มอี าการอะไรทีส่ ำคัญ นอกจากแลดูซดี บ้างเท่านัน้ เอง
การตรวจเลือดเพื่อทดสอบสมรรถภาพตับเมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ ให้ผลว่า ปริมาณบิลริ บู นิ รวม (total
bilirubin) เท่ากับ ๐.๙ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (ไดเร็คท์ ๐.๕
อินไดเร็คท์, ๐.๔ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) การทดสอบไทมอล
เทอร์บิดิตี ๔.๒๕, เอสจีโอที ๓๐ ยูนิต/มล, การทดสอบซีซี
เอฟที ก็ให้ผลลบ ที่ ๒๔ ชัว่ โมง
การวิเคราะห์น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารในวันเดียว
กันพบว่ามีกรดเกลืออิสสระ (free HCl) ๙0, กรดรวม (total
acidity) เท่ากับ ๑๙0
การถ่ายภาพรังสีถุงน้ำดีโดยให้กินสารทึบรังสี (oral
cholecystography) ทำในวันเดียวกันนัน้ ไม่พบว่ามีนว่ิ และไม่
พบว่ามีเงาอันใดในถุงน้ำดี และรังสีแพทย์ให้การวินิฉัยว่า
เป็นถุงน้ำดีอกั เสบเรือ้ รัง (chonic cholecystitis)
การตรวจวิเคราะห์เลือดทางคลินกิ กระทำเมือ่ วันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ผลปรากฏว่า วัดค่าฮีโมโกลบินได้ ๖๐
เปอร์เซ็นต์ เม็ดเลือดแดงมีปริมาณ ๒.๓ ล้าน/มม๓ เม็ดเลือดขาว
๗,๕๐๐/มม๓ โดยมีสดั ส่วนของอีโอสิโนฟิล ๕ เปอร์เซ็นต์
๑๕๗
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แพทย์ได้จัดการให้มีการเก็บตัวอย่างอุจจาระและ
สว็อบ (ป้าย) จากในทวารหนักไปเพาะเชือ้ เป็นระยะๆ บ่อยๆ
และทำสม่ำเสมอ ผลการตรวจเพาะเชือ้ มีดงั ต่อไปนี้
พ.ศ.

วันที่เพาะพบเชื้ออหิวาต์

วันที่เพาะไม่พบเชื้ออหิวาต์

๒๕๑๕

๒๘ – ๓๑ สิงหาคม
๑ - ๗ และ ๒๙ กันยายน
๑๓ และ ๒๘ ตุลาคม
๔, ๒๒ และ๓๐ พฤศจิกายน
๑๖ และ ๓๐ ธันวาคม
๑๓ มกราคม
๒๓ มีนาคม
๒๑ เมษายน
๒๓ กันยายน
๒๔ พฤศจิกายน
๒๑ กรกฎาคม
๓ พฤศจิกายน

๗ ตุลาคม

๒๕๑๖

๒๕๑๗

๒๕๑๘

๒๕๑๙

๘ และ ๒๘ เมษายน
๕, ๑๒, ๒๙, และ ๒๕ พฤษภาคม
๑๔ และ ๒๒ กันยายน
๑๓, ๒๐, ๒๕ กันยายน
๙ และ ๑๐ ตุลาคม
๙ มิถุนายน
๓๐ กรกฎาคม
๔, ๑๐, ๑๘ สิงหาคม
๑๐ ตุลาคม
๑๐, ๒๓ พฤศจิกายน
๔, ๒๔, ๒๖ ธันวาคม
๒ มกราคม
๑๐ มกราคม
๑, ๑๕, และ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๒ กุมภาพันธ์
๑, ๑๘, ๑๙, ๒๑, ๒๘ และ ๓๐ มิถุนายน ๕, ๑๘ และ ๒๖ มีนาคม
๕, ๑๑, ๒๐ และ ๒๙ เมษายน
๑๐, ๑๒, และ ๓๐ พฤษภาคม
๓๐ มิถุนายน
๓, ๑๙ และ ๒๒ กรกฎาคม
๙ สิงหาคม
๑๔ และ ๒๗ ตุลาคม
๒๔ พฤศจิกายน
๒๑, ๒๒ และ ๒๗ มกราคม
๑๘ มกราคม
๔ และ ๕ กุมภาพันธ์

๑๕๘
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ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ และ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘
เดือนกุมภาพันธ์ และพฤศจิกายน ได้ทำการตรวจหาระดับ
แอนติบอดี พบว่ามีระดับอยูท่ ่ี ๑:๖๔๐ ถึง ๑:๑๒๘๐
มีอยู่ ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้วิเคราะห์หา
ปริมาณแบคทีเรีย พบว่ามีปริมาณ ของวิบริโอเท่ากับ ๒ x ๑๐๓
และ ๒x๑๐๔ ต่ออุจจาระ หนึง่ กรัม
สรุปการศึกษานีว้ า่ สุภาพสตรีรายนีเ้ ป็นพาหะเรือ้ รัง
ไม่ใช่การติดเชือ้ ซ้ำใหม่อย่างแน่นอน

๑๕๙
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นายแพทย์จอห์น สโนว์
นายแพทย์จอห์น สโนว์ เกิดเมือ่ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.
๒๓๕๖ ที่ถนน นอร์ท สตรีท เมืองยอร์ค ประเทศอังกฤษ
เป็นพีค่ นโตของพีน่ อ้ งท้องเดียวกัน ๙ คน บิดาชือ่ นายวิลเลียม
มารดาชือ่ นางฟร๊านซ์ ท่านถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน
พ.ศ. ๒๔๐๑
บริเวณที่อาศัย นับว่าเป็นของคนจนที่สุดของเมือง
ยอร์ค มีนำ้ ท่วมเสมอ เนือ่ งจากอยูใ่ กล้รมิ ฝัง่ แม่นำ้ เอาสท์ (Oust)
บิดาทำงานในโรงเก็บถ่านหินทีล่ ำเลียงทางเรือ มาจากเหมือง
ยอร์คไชร์ ศึกษาเบือ้ งต้น ท่านเริม่ ศึกษาชัน้ ประถมทีบ่ า้ นเกิด
จนกระทัง่ อายุได้ ๑๔ ปี มีโอกาสได้เข้าเป็นผูฝ้ กึ งานในคลินกิ
ของศัลยแพทย์ นายแพทย์วิลเลียม ฮาร์ดคาสเซิล ที่เมือง
นิวคาสเซิล อัพพอนไทน์ และนายแพทย์จอร์จ สตีเฟนสัน ที่
ได้รบั โอกาสดีดงั กล่าว ก็เพราะเนือ่ งจากคุณหมอวิลเลียมเป็น
เพือ่ นสนิทของลุงของท่าน
๑๖๐
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ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. ๒๓๗๖-๒๓๗๙ ได้เลือ่ นขึน้ เป็น
ผู้ช่วยศัลยแพทย์ และต่อมาจึงไปสมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ Hunterian school of Medicine, Great Windmill Street,
London เมือ่ เดือน ตุลาคม ๒๓๗๙ อีกหนึง่ ปีตอ่ มาได้เข้าทำงาน
ที่ Burnopfield Durham Pateley Bridge London. Westminster
Hospital ท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลอนดอนในเดือน
ธันวาคม ๒๓๘๗ และได้เป็นสมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
เมือ่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๓๙๓
นายแพทย์ จอห์น สโนว์ เป็นวิสญ
ั ญีแพทย์ ท่านเป็น
แพทย์คนแรกทีท่ ำการศึกษาในวิชาว่าด้วยการดมยาสลบ และ
เป็นท่านแรกทีค่ ำนวนกำหนดขนาดปริมาณของอีเธอร์ (ether)
และคลอโลฟอร์ม (chloloform) ที่จะใช้ในการวางยาสลบ
ท่านเป็นผูว้ างยาสลบถวายพระนางเจ้าวิคตอเรียในประสูตกิ าล
ของโอรส ธิดา สองพระองค์สุดท้ายในบรรดาเก้าพระองค์
คือ เจ้าชายลีโอโปลด์ (พ.ศ. ๒๓๙๖) และเจ้าหญิงบีอาทริช (พ.ศ.
๒๔๐๐) ท่านเป็นผูท้ ท่ี ำให้วธิ กี ารวางยาสลบในการระงับความ
เจ็บปวดระหว่างการคลอดเป็นทีย่ อมรับกันทัง้ ในวงการแพทย์
และในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วย พ.ศ. ๒๓๙๐ ท่านได้นิพนธ์
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการใช้อีเธอร์เป็นยาสลบเรื่อง
“การดมไอระเหยของอีเธอร์ - On the Inhalation of the Vapor
of Ether” และในปี พ.ศ. ๒๔๐๐ ก็ได้ตพี มิ พ์บทความทางวิชาการ
เรือ่ ง “การใช้คลอโรฟอร์มและยาสลบขนานอืน่ ๆ และฤทธิข์ อง
๑๖๑
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ยานัน้ ๆ รวมทัง้ การใช้การบริหารยา - On Chloroform and Other
Anaesthetics, and Their Action and Administration”
นายแพทย์จอห์น สโนว์ เป็นท่านแรกที่ริเริ่มจุดบน
แผนที่ โดยหากมีผปู้ ว่ ยเกิดขึน้ และมีบา้ นพักอาศัยอยูท่ ใ่ี ด ท่านก็
จะจุดบนแผนทีเ่ อาไว้ ทำซ้ำๆ เมือ่ มีผปู้ ว่ ยรายใหม่ทกุ ราย ทุกวัน
ในไม่ชา้ ก็จะหาตำแหน่งทีโ่ รคระบาดกระจุกตัวอยูท่ ต่ี ำแหน่ง
แห่งที่ใดก็ดำเนินการลงพื้นที่ที่บริเวณนั้น สอบสวนโรคเข้ม
วิธีนี้นี่เอง ที่ทำให้ท่านพบว่าปั๊มน้ำเจ้าปัญหาที่บร๊อด สตรีท
เมื่อสามารถชี้แจงให้ทางการเข้าใจได้ มีการถอดคันโยกของ
สูบน้ำออก ยกเลิกการใช้น้ำจากที่นั้น การระบาดของอหิวาตกโรคก็ ย ุ ต ิ ล ง ท่ า นยั ง เป็ น ผู ้ ช ี ้ ใ ห้ เ ห็ น ความสั ม พั น ธ์ ก ั น
ระหว่างแหล่งที่นำน้ำดิบที่มีแบคทีเรียปนเปื้อนไปผลิตน้ำ
ประปากับการระบาดของอหิวาตกโรคด้วย ท่านยังเป็นผู้ที่
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การระบาดของอหิ ว าตกโรคเกิ ด จากการ
บริโภคน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนด้วยอุจจาระ (fecal-oral route)
วิธีการกำหนดจุดบนแผนที่เป็นวิธีสอบสวนโรคที่ใช้กันอยู่
ในปัจจุบนั นี้
นายแพทย์ จอห์น สโนว์เป็นผูไ้ ม่ดม่ื สุรา ไม่สบู บุหรี่
กินเจ ดืม่ น้ำร้อนต้มสุก และไม่แต่งงานตลอดชีวติ
วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๐๑ อายุได้เพียง ๔๕ ปี
ขณะที่ทำงานอยู่ในสำนักงานของท่านในมหานครลอนดอน
ท่านได้ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตก
และไม่ฟื้นจากโรค ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๖ ในเดือนนั้น
๑๖๒
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สุสาน บร็อมพ์ตัน มหานครลอนดอน

นั่นเอง ร่างของท่านได้รับการบรรจุไว้ที่สุสาน บร็อมพ์ตัน
มหานครลอนดอน - Brompton Cemetery พร้อมกับมี อนุสาวรีย์
ตัง้ ไว้เพือ่ เทอดเกียรติอกี ด้วย
ชือ่ ของท่านถูกนำไปตัง้ เป็นอนุสรณ์ของสถานทีต่ า่ ง ๆ
มากมาย อาทิเช่น John Snow College, University of Durham’s
Queen’s Campus in Stockton-on-Tees. นามของผับในมหานคร
ลอนดอน สโมสร พิพธิ ภัณฑ์ ท่านยังเป็นผูใ้ ห้การสนับสนุน
หลักของ Royal College of Anaesthetists และเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๖ ท่านได้รับการลงคะแนนว่าท่านเป็นแพทย์บริทิช
ผูย้ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ดุ ในทุกกาลสมัย
๑๖๓

เกีย่ วกับผูน้ พ
ิ นธ์

ตลุยหิมะเมื่อครั้งไปบรรยายวิชาการที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

เกิดวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๗๖ จบการศึกษาแพทยศาสตร์
บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐
หลังการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทางอายุรศาสตร์ ได้รับ
การบรรจุเป็นอาจารย์ประจำในแผนกวิชาพยาธิวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ศึกษาเพิ่มเติมโดยทุนมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน

ฮุมโบ๊ลท์ ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ฮัมบวร์ก พ.ศ. ๒๕๐๕ เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ ๒๖ รับปริญญาจากวิทยาลัยในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับปริญญา
วิทยาศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ เทคนิคการแพทย์ และแพทยศาสตร์
ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาศาสตร์ ด ุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต
ชีวการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื ่ อ รั บ ราชการได้ เ ลื ่ อ นชั ้ น เป็ น รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ และได้เลื่อนเป็นศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ เมื่ออายุได้
๔๙ ปี เป็นอาจารย์พิเศษ สอนในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดอีกหลาย
มหาวิทยาลัย
ด้านการบริหาร ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาไวรัส
วิทยา และต่อมาเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา และเป็นคณบดี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่งสุดท้ายเป็น
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จนเกษียณอายุราชการ
ได้ ร ั บ พระราชทานเครื ่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ข ั ้ น สู ง สุ ด
มหาปรมาภรณ์ชา้ งเผือก
ได้รับรางวัลหลายรางวัล อาทิเช่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลมหิดล บีบราวน์
ทีภ่ าคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ เมือ่ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา และโปรดเกล้าให้เป็นราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์
ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาแพทยศาสตร์
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