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โรคกาฬโรค
(PLAGUE)

1. ลักษณะโรค : เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน (zoonosis)
ที่เกี่ยวของกับสัตวฟนแทะและหมัดของมัน ซึ่งแพรเชื้อ
แบคทีเรีย Yersinia pestis ไปยังสัตวอื่นอีกหลายชนิด
รวมทั้งคน
2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : กาฬโรคพบได
ในประเทศตางๆ ของทวีปแอฟริกาไดแก บอตสวานา
(Botswana) สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เคนยา
มาดากัสกา มาลาวี โมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
ยู กั น ดา แซมเบี ย ซิ ม บั บ เว และกาฬโรคยั ง เป น โรค
ประจําถิ่นในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศอินเดีย
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มองโกเลี ย
เมียนมาร เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีการระบาด
ใหญเปนครั้งคราว เชน การระบาดของกาฬโรคปอดบวม
ในเอกวาดอร เมื่อป พ.ศ. 2541 หรือการเกิดกาฬโรค
ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนลักษณะ
กระจาย (ตั้งแตป พ.ศ. 2543 พบผูปวย 5 - 15 ราย/ป)
บางพื้นที่พบผูปวยเพียงรายเดียวหรือเปนกลุมเล็กๆ โดย
ผูป ว ยจะมีประวัตสิ มั ผัสกับสัตวประเภทฟนแทะในปาหรือ
หมัดทีอ่ าศัยบนตัวสัตวฟน แทะ และไมมกี ารติดตอจากคน
สูคนในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแตป พ.ศ. 2467
สถานการณโรคในประเทศไทย : ไดรับรายงานการ
ระบาดของกาฬโรคครั้งแรกโดยนายแพทยเอช แคมเบล
ไฮเอ็ต เจากรมแพทยสุขาภิบาล พบผูเสียชีวิตที่นาสงสัย
จะเปนกาฬโรคบริเวณที่อยูของพอคาชาวอินเดียทาง
ฝงธนบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447 การระบาด
ของโรคสันนิษฐานวา นาจะเกิดจากหนูที่มีเชื้อกาฬโรค
ติดมากับเรือสินคาทีม่ าจากเมืองบอมเบย ประเทศอินเดีย

32

องคความรู (Factsheet) เรื่อง โรคติดตออุบัติใหม

ซึ่งเปนแหลงที่เกิดการระบาดของกาฬโรค หลังจากนั้น
โรคก็แพรระบาดออกไปหลายทองที่ของฝงธนบุรี และ
ขามมาระบาดในฝงพระนครอีกหลายทองที่ รวมถึงรอบ
นอกของพระนครดวย โดยมีการเกิดโรคในฝง พระนคร
และธนบุรีติดตอกัน 2 ป จากนั้นก็ระบาดไปตามจังหวัด
ตางๆ ที่มีการคาขายติดตอกัน ทั้งทางบก ทางเรือ และ
ทางรถไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนศูนยกลางตลาดใหญๆ
มีการคาขายมาก และมีรายงานการเกิดกาฬโรคอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ. 2495 จากนั้นไมมีรายงานการ
เกิดกาฬโรคในประเทศไทยจนกระทั่งปจจุบัน
3. อาการของโรค : อาการและอาการแสดงเริม่ แรกจะยังไม
จําเพาะ คือ มีไข หนาวสัน่ ครัน่ เนือ้ ครัน่ ตัว ปวดกลามเนือ้
อาเจียน ไมมีเรี่ยวแรง เจ็บคอ และปวดศีรษะ อาการ
ตอมนํ้าเหลืองอักเสบจะเกิดในบริเวณที่ตอมเหลานั้น
รับนํ้าเหลืองมาจากบริเวณที่ถูกหมัดกัด มักเปนบริเวณ
ขาหนีบ (ดังรูปที่ 9) และอาจจะพบรองรอยของแผลหมัด
กัดเหลืออยู ตอมนํ้าเหลืองที่อักเสบจะบวม แดง เจ็บ
และอาจจะกลายเปนฝ มักจะมีไขรวมดวยเสมอ ภาวะ
แทรกซอนที่พบ ไดแก ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด
(ดังรูปที่ 10) ปอดบวม (ดังรูปที่ 11) หากไมไดรับการ
รักษาก็มีโอกาสเสียชีวิตได รอยละ 50-60 โรคกาฬโรคนี้
นับเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข
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รูปที่ 9 ผู ป ว ยติ ด เชื้ อ กาฬโรคต อ มนํ้ า เหลื อ ง (Bubonic
plague) ผานทางแผลถลอกที่ขาขวา จากการถูก
หมั ด กั ด หรื อ ในรายนี้ สั ม ผั ส เชื้ อ เข า ทางบาดแผล
ที่ผิวหนัง มีอาการบวม และกดเจ็บบริเวณตอม
นํ้าเหลือง (This patient acquired a plague
infection through abrasions on his upper right
leg. Bubonic plague is transmitted through
the bite of an infected ﬂea, or as in this case,
exposure to inoculated material through
a break in the skin. Symptoms include
swollen, tender lymph glands known as
buboes)
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รูปที่ 10 ผูป ว ยกาฬโรคในกระแสโลหิต (septicemia plague)
มี ลั ก ษณะเป น เนื้ อ ตายที่ นิ้ ว เท า ขวา เนื่ อ งจากมี
การแพร ก ระจายของเชื้ อ กาฬโรคไปในกระแส
โลหิต ทําใหผูปวยมีการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ
บริเวณหลอดเลือดที่มาเลี้ยงนิ้วเทา (This patient
presented with symptoms of plague that
included gangrene of the right foot causing
necrosis of the toes. In this case, the presence of systemically disseminated plague
bacteria Y. pestis, i.e. septicemia, predisposed this patient to abnormal coagulation
within the blood vessels of his toes)
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รูปที่ 11 ภาพถายเอกซเรยปอดผูป ว ยกาฬโรค พบการลักษณะ
การติ ด เชื้ อ ที่ ป อดทั้ ง สองข า ง และมี ก ารติ ด เชื้ อ
อยางรุนแรงที่ปอดขางขวา (This x-ray reveals a
bilateral pulmonary infection experienced
by this plague victim with a greater infection
in the left lung)
4. ระยะฟกตัวของโรค : 1 - 7 วัน หรืออาจนานกวานั้น
5. การวินจิ ฉัยโรค : การตรวจหาเชือ้ ดวยกลองจุลทรรศนนนั้
พบเชื้อจากหนองที่ดูดมาจากฝ เสมหะ หรือนํ้าไขสันหลัง
มีรปู รางยาวรีตดิ สีแกรมลบทีห่ วั และทาย ลักษณะเหมือน
เข็มกลัดซอนปลาย ก็อาจเปนเชือ้ กาฬโรค แตยงั ตองตรวจ
ยืนยันตอไป การตรวจดวย FA test หรือใช Antigencapture ELISA หรือ dipstick formats หรือ PCR จะ
จําเพาะกวา และมีประโยชนในบางกรณี การวินจิ ฉัยตอง
ยืนยันดวยการเพาะเชือ้ และตรวจพบเชือ้ จากสารเหลวที่
ดูดมาจากฝ เลือด นํ้าไขสันหลัง หรือเสมหะ หรือมีระดับ
แอนติบอดีเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกวา 4 เทา ปจจุบัน
องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะการใช dipstick assays
เพื่อตรวจสอบ Yersinia pestis antigen เพื่อยืนยันการ
ติดเชือ้ จากธรรมชาติของเชือ้ ทีเ่ จริญเติบโตชาทีอ่ ณ
ุ หภูมทิ ี่
ใชบม เชือ้ ปกติ อาจนําไปสูก ารวินจิ ฉัยดวยระบบอัตโนมัติ
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ที่ผิดพลาด วิธีที่นิยมใชยืนยันการวินิจฉัยทางซีรั่ม ไดแก
การทดสอบ Passive Hemagglutination (PHA) โดย
ใชแอนติเจน Fraction-4-1 ของเชื้อ Yersinia pestis
การรั ก ษา : การให ย าปฏิ ชี ว นะในการรั ก ษาจะมี
ประสิทธิผลสูง หากใชรักษาในชวงแรกเมื่อเริ่มมีอาการ
ยาสเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) เปนยาเลือกอันดับ
แรก ใช ยาเจนตามิ ซิ น (Gentamicin) ได ห ากไม มี
ยาสเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) สวนยาเตตราซัยคลิน
( Te t r a c y c l i n e s ) แ ล ะ ย า ค ล อ แร ม เ ฟ นิ ค อ ล
(Chloramphenical) เปนยาตัวเลือกลําดับตอไป สําหรับ
การรักษากาฬโรคเยือ่ หุม สมองอักเสบ ควรใชยาคลอแรม
เฟนิคอล (Chloramphenical) หลังการรักษาดวยยาไดผล
ไข ที่ เ กิ ด ขึ้ น ที ห ลั ง อาจจะเกิ ด จาก การติ ด เชื้ อ ซํ้ า ซ อ น
หรือจากฝเปนหนองมากขึ้น ถึงขั้นตองกรีดและระบาย
หนองออก หรือถาทําไดควรผาตัดฝออก
การแพรติดตอโรค : กาฬโรคในคนที่แพรระบาดทั่วโลก
เปนผลจากการที่คนถูกหมัดหนู (Xenopsylla cheopis
หรือ oriental rat ﬂea) ทีม่ เี ชือ้ กัด สําหรับปจจัยอืน่ ไดแก
การจับตองสัตวทเี่ ปนโรคโดยเฉพาะสัตวฟน แทะ กระตาย
และสัตวกนิ เนือ้ ชนิดอืน่ ๆ การหายใจละอองเชือ้ จากผูป ว ย
หรือสัตวเลี้ยงในบาน เชน แมว สุนัข การถูกสัตวกัด การ
สัมผัสกับหนองฝจากสัตว หรือการจับตองตัวอยางเชื้อ
ที่เพาะเลี้ยงใน หองปฏิบัติการอยางไมระมัดระวัง การ
ติดตอจากคนสูคนโดยถูกหมัดคน (Pulex irritans)
กัดเปนสาเหตุสาํ คัญในสถานทีท่ มี่ กี ารระบาดของกาฬโรค
หรือมีหมัดในสัตวเลี้ยงเปนจํานวนมาก
มาตรการปองกันโรค : ลดความเสี่ยงของประชากร
ไม ใ ห ถู ก หมัดที่มีเชื้อกัด หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อเยื่อ
ของสัตวที่เปนโรครวมทั้งสารคัดหลั่ง หรือหลีกเลี่ยงการ
คลุุกคลีกับผูปวยที่เปนกาฬโรคปอดบวม
มาตรการควบคุมการระบาด :
1. สอบสวนผูสงสัยปวยกาฬโรคที่ตายทุกราย โดยการ
ผาศพและผลการตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร หนวยงาน
สาธารณสุ ข ควรตระหนั ก และรี บ รายงานผู  ป  ว ย
ใหรวดเร็ว
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2. พยายามลดการตื่นตระหนกของประชาชนโดยการ
ประชาสัมพันธหรือใหขาวที่ถูกตอง รวมทั้งการ
ใหสุขศึกษาแกประชาชนผานสื่อตางๆ
3. ดําเนินการกําจัดหนูในพืน้ ทีเ่ กิดโรค และควบคุมหมัด
อยางเขมขน โดยใชจุดเกิดโรคเปนศูนยกลางและ
ขยายการควบคุมโดยรอบ
4. เจาหนาที่ภาคสนามตองปองกันตัวเองไมใหถูกหมัด
กัดโดยการชุบเสื้อผาหรือโรยยาฆาแมลงบนเสื้อผา
และควรทายาไลแมลงทุกวัน
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