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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
ศาสตราจารย์นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร
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
รูเ้ ขา รูเ้ รา รูโ้ รค รูโ้ ลก
นี่คือเป็นจุดตั้งต้น ที่จุดประกายให้ผู้นิพนธ์เขียน
หนังสือชุดนี้

สารบัญ
หน้า
โรคโหลทีม่ นั มากับหนู

๗

แกะรอยระบาดของโรคประหลาด
ในนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
กลุม่ อาการเอ็ชพีเอส

๔๙

โรคฉีห่ นู หรือโรคเยีย่ วหนู

๖๙

ฝีดาษวานร

๑๐๙

ฝีดาษโค

๑๒๙

โรคสครับ ทัยฟัส

๑๔๕
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๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู

โรคโหลที่มันมากับหนู ฟังดูแล้วแปลกๆ ผู้นิพนธ์
พยายามจะสือ่ ความว่า
“มีโรคตัง้ โหล หรือสิบสองโรคนะ ทีม่ ากับหนู” ไม่มี
หนูกจ็ ะปลอดโรคกว่าโหล ตามผูน้ พิ นธ์มารูจ้ กั ของโหล โรคโหล
พวกนีด้ บู า้ งซีครับว่ามีอะไรบ้าง
ผูน้ พิ นธ์ เคยเล่าเรือ่ งกาฬโรคใน “ระบาดบันลือโลก”
เล่มที่ ๕ และไข้ลาสซา ในระบาดบันลือโลกเล่มเดียวกันนัน้
มาแล้ว และเคยเกริน่ เอาไว้วา่ นอกจากกาฬโรคและลาสซาแล้ว
โรคทีม่ ากับหนูยงั มีอกี หลายโรคทีแ่ พร่ระบาดอยูท่ ว่ั โลก และยัง
ก่อให้เกิดความเสียหายในแง่เศรษฐกิจอีกด้วย ในแง่เศรษฐกิจ
ผู้นิพนธ์ทราบดีว่า ตนเองไม่มีความรู้ จะรู้บ้างก็ งูๆ ปลาๆ
เฉพาะในเรือ่ ง “คหะเศรษฐศาสตร์” หรือทีใ่ นภาษาต่างประเทศ
เขาเรียกกันว่า “home economy” รูไ้ ว้เพือ่ ปกป้องกระเป๋าของ
ตัวเองซึ่งมีอยู่จำกัด เท่านั้นเอง จึงจะไม่กล่าวถึงเศรษฐกิจใน
องค์รวมหรือมหภาค เพราะไม่อยากจะแสดงความเชย ความเปิน่
ความไม่รอู้ อกมาให้คนเขาสมเพทเปล่าๆ ว่าอวดรู้
ในโอกาสนี้ จะได้นำโรคร้ายๆ ทีห่ นูเป็นพาหะนำโรค
และบางโรคก็เป็นแหล่งรังโรคด้วย ไม่วา่ จะเป็นพาหะหรือจะ
เป็นแหล่งรังโรคก็ตาม ด้วยเหตุนเ้ี อง จึงจะขอเรียกง่าย ๆ ว่า
“โรคทีม่ ากับหนู” นอกจากกาฬโรคทีไ่ ด้บรรยายไว้อย่างละเอียด
แล้ว มีโรคอืน่ ๆ อีกดังนีค้ อื
๘
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โรคที่หนูนำมานั้น มีทั้งตัวหนูนำมาโดยตรงหรือมา
กับหมัดหนู (flea) ก็ได้
๑. Leptospirosis (โรคฉีห่ นู)
๒. Rabies (โรคพิษสุนขั บ้า)
๓. Rat-bite fever (ไข้หนูกดั )
๔. Lymphocytic choriomeningitis
– LCM (โรคไข้เยื่อหุ้มสมอง
อักเสบจากไวรัสชนิดหนึง่ ทีเ่ รียก
ชือ่ สัน้ ๆว่าไวรัสแอลซีเอ็ม)
๕. Hantavirus infection complex
(โรคไข้เลือดออกเกาหลี, โรค
ติดเชือ้ ไวรัสหลายโรคจากไวรัส
กลุม่ ฮันตาหรือไวรัสฮันตาน)
๖. Plaque (กาฬโรค)

๗. Typhus; murine - and scrub
typhus (ไข้รากสาดใหญ่หนู
และไข้รากสาดใหญ่สครับ)
๘. Lassa (ไข้ลาสซา) และโรคติด
เชือ้ ไวรัสอะรีนา (Arenavirus)
อีกหลายโรค
๙. Hantavirus Pulmonary syndrome - HPS (กลุม่ อาการทาง
ปอดจากไวรัสฮันตา)
๑๐. Typhoid fever (ไข้รากสาดน้อยหรือไข้ทัยฟอยด์)
๑๑. Monkeypox (ฝีดาษวานร)
๑๒. Cowpox (ฝีดาษโค)

ในอนาคตอาจมีโรคที่มากับหนูอุบัติขึ้นใหม่เพิ่มเติม
อีกก็ได้นะครับ
ในเล่มนีจ้ ะได้เล่าเรือ่ งโรคโหลทีม่ ากับหนู เรือ่ งที่ ๑, ๕,
๗, ๙, ๑๑ และ ๑๒ โดยเล่มต่อ ๆ ไป จะทยอยนำเรือ่ งทีเ่ หลือมาเล่า
ต่อไป
๙
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โรคที่มากับหนูโรคแรกเป็นโรคที่ติดมาจากเยี่ยวหนู
หรือฉีห่ นู (ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์อวย เกตุสงิ ห์ ท่าน
เคยสอนเอาไว้วา่ ภาษาไทยทีถ่ กู ต้องจะไม่ใช้คำว่าปัสสาวะกับ
สัตว์) โรคนี้มักเกิดตามที่ชื้นและโกดังท่าเรือ ตามโกดังเก็บ
ของที่ชื้นแฉะ ตามบริเวณที่มีน้ำท่วมแล้วน้ำลดลงมีน้ำขังอยู่
ตามทีต่ า่ ง ๆ หนูทไ่ี ปคุย้ อาหารจะเยีย่ วทิง้ ไว้ ในเยีย่ วหนูจะมี
เชื้อแบคทีเรียที่เรียกชื่อว่า Leptospira โรคนี้เรียกชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “Leptospirosis” ภาษาไทยเรียกว่าโรคฉีห่ นู
บางคนก็เรียกว่า ไข้เยี่ยวหนู เชื้อนี้จะทำให้เป็นไข้หนาวสั่น
ตับอักเสบ ไตอักเสบ ทำให้มอี าการดีซา่ นตัวเหลือง ตาเหลือง
ปัสสาวะสีเข้ม ปัสสาวะเป็นเลือด ไตวาย โรคนีแ้ ต่กอ่ นพบบ่อย
เมื่อมีปฏิชีวนะใช้รักษา บางครั้งโชคดี อาจจะยังไม่
ได้วินิจฉัยโรค แต่ผู้ป่วยเกิดได้ปฏิชีวนะประเภทเพนิซิลลิน
หรือแอมพิซิลลิน ล่วงหน้าไปก่อนอาจทำให้โรคไม่รุนแรง
เลยทำให้วนิ จิ ฉัยโรคไม่ได้ การวินจิ ฉัยต้องได้ทำการชันสูตร
ทางห้องปฏิบตั กิ ารร่วมด้วย โรคนีร้ ะบาดหนักทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
โรคที่สอง คือโรคพิษสุนัขบ้า หนูบ้าน หนูท่อ หนู
ท้องนา สามารถจะนำโรคพิษสุนขั บ้าได้แต่พบน้อย ผูน้ พิ นธ์
เองเคยตรวจหนูในท่อกรุงเทพฯ เมื่อหลายสิบปีเศษมาแล้ว
หลายพันตัวไม่พบเชื้อ อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาที่ศิริราช
๑๐
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ก็เคยตรวจหนูในกทม. เป็นพันตัวก็ไม่พบ แต่มีนักวิจัยที่
เชียงใหม่ตรวจพบว่าหนูเชียงใหม่เป็นรังโรคพิษสุนขั บ้าถึง ๕%
ทีเดียว มีรายงานจากประเทศอืน่ ว่า มีคนเป็นโรคพิษสุนขั บ้าจาก
หนูกดั
โรคทีส่ าม คือโรคไข้หนูกดั (Rat bite fever) ซึง่ เกิด
จากเชือ้ แบคทีเรียทีห่ นูอมโรคไว้ในตัว เชือ้ จะเข้าไปในแผลที่
ถูกหนูกดั ทำให้เป็นไข้หนาวสัน่ ต่อมน้ำเหลืองโตได้ เคราะห์
ดีทโ่ี รคนีพ้ บไม่บอ่ ยและรักษาได้ดว้ ยปฏิชวี นะ แต่เนือ่ งจากโรค
นีพ้ บไม่บอ่ ย การวินจิ ฉัยโรคมักจะมีปญ
ั หาเพราะประสบการณ์
ของแพทย์ผทู้ ำการรักษาเกีย่ วกับโรคนีม้ นี อ้ ย ถ้าไม่ซกั ประวัติ
คนไข้ให้ดี มักจะวินจิ ฉัยพลาด โรคนีร้ กั ษาได้โดยปฏิชวี นะ โรคนี้
ก็ยงั ไม่มรี ายงานประเทศไทย
โรคที่สี่ คือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ที่เรียกชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษว่า Lymphocytic Choriomeningitis โรคนีม้ กั พบใน
เจ้าหน้าทีท่ ท่ี ำงานในโรงเลีย้ งหนูหอ้ งทดลอง ถ้ามีหนูตดิ เชือ้
ไวรัส LCM คนเลี้ยงหนูจะติดเชื้อได้ทำให้มีไข้ปวดตามเนื้อ
ตามตัว ปวดศีรษะได้มาก ๆ โรคนีก้ ไ็ ม่พบบ่อยการวินจิ ฉัยก็
ยุ่งยากพอสมควร ต้องอาศัยการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
ช่วยด้วย โรคนี้ยังไม่มียารักษาจำเพาะ ยังไม่มีรายงานโรคนี้
ในประเทศไทย
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โรคทีห่ า้ เป็นโรคทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ โรคหนึง่ คือ ไข้เลือด
ออกที่มีอาการทางไตร่วมด้วย (Hemorrhagic Fever With
Renal Syndrome) โรคนีเ้ กิดจาก เชือ้ ไวรัสฮันตาน (Hantaan)
ชือ่ ดูจะกระเดียดไปคล้ายๆกับซาตาน โรคนีร้ ะบาดบันลือโลก
เป็นครัง้ แรกระหว่างสงครามเกาหลีเมือ่ ประมาณกว่า ๖๐ ปีมา
แล้ว ทหารสัมพันธมิตร โดยเฉพาะทหารอเมริกันร่วมรบ
ในสมรภู ม ิ เ กาหลี ล้ ม ป่ ว ยและตายกั น เป็ น จำนวนหลาย
ร้อยคน คนไข้จะมีไข้สงู มีเลือดออกใต้ผวิ หนังเป็นจ้ำห้อเลือด
ก็มี เป็นจุด ๆ ก็มี เลือดออกที่ตาที่จมูก อาเจียนเป็นเลือด
ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะน้อยมีโปรตีนรัว่ ออกมาในปัสสาวะ
อันแสดงถึงภาวะไตอักเสบ คนไข้จะบวมและตายได้งา่ ย โรคนี้
เมือ่ ระบาดทีเ่ กาหลีครัง้ แรกนัน้ ไม่มใี ครทราบว่าเป็นโรคอะไร
อะไรเป็นสาเหตุจงึ เรียกชือ่ ในตอนนัน้ ว่า “ไข้เลือดออกเกาหลี”
นอกจากอาการดังกล่าวผูป้ ว่ ยจะมีอาการปอดบวมด้วย โรคนี้
นอกจากเกิดจากหมัดหนูกัดแล้ว โรคจะติดต่อได้ทางการ
หายใจด้วย เมื่อหลายปีที่แล้วโรคนี้ก็ระบาดย่อม ๆ อยู่ใน
สหรัฐ กว่าจะวินจิ ฉัยได้วา่ เกิดจากไวรัสฮันตานของหนู ๆ ก็เล่น
เอาหมอและนักวิทยาศาสตร์สหรัฐปวดหัวพอดู โรคนีย้ งั ไม่มี
การรักษาจำเพาะ แต่มีวัคซีนป้องกัน โรคนี้อาจพบได้ใน
ประเทศไทย
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โรคทีห่ ก โรคกาฬโรค หรือ Plaque พบระบาดล่าสุด
ในอิ น เดี ย ในเมื อ งสุ ร ั ต ที ่ เ กิ ด ระบาดโรคนี ้ น ั ้ น เป็ น เมื อ ง
อุตสาหกรรมทอผ้าและเจียระไนเพชรพลอย มีผู้ใช้แรงงาน
อพยพเข้าไปอยู่ในเมืองนี้กันมาก แหล่งเสื่อมโทรมชุมชน
แออัดก็มาก ขยะก็มาก หนูก็ชุกชม มีน้ำเสียและเกิดน้ำท่วม
บริเวณใกล้เคียง หนูก็หนีน้ำเข้าไปอยู่ในเมืองสุรัตกันมาก
โรคก็ระบาดเข้าไปในหนูด้วยกันและต่อมาก็แพร่ระบาด
เข้าสูช่ มุ ชนทำให้คนเป็นโรคได้ โรคนีม้ รี ายงานประปรายใน
สหรัฐ ในเวียดนามก็มรี ายงานเหมือนกัน ในประเทศไทยเรา
ปลอดโรค
โรคที่เจ็ดที่น่าทำความรู้จัก เพราะพบได้ในประเทศ
ไทยด้วย คือโรคไข้รากสาดใหญ่ ชือ่ นีท้ า่ นคงไม่ใคร่จะคุน้ เพราะ
บ้านเรา แม้จะมีโรคอยู่ แต่กพ็ บไม่บอ่ ยนัก จึงมีคนพูดถึงน้อย
โรคที่เราอาจจะคุ้นหูกันมากกว่าคงจะได้แก่ไข้รากสาดน้อย
หรือไข้ทัยฟอยด์นั่นเอง ส่วนไข้รากสาดใหญ่นั้นมีชื่อเป็น
ภาษาอังกฤษ ทัยฟัส (Typhus) ซึง่ จะมีอาการคล้ายกับทัยฟอยด์
แต่อาการต่าง ๆ จะรุนแรงกว่า ทัยฟอยด์ ไข้ทัยฟัสนี้ก็ยังมี
ชนิดย่อยอีก ๕-๖ ชนิด ซึง่ มีอาการแตกต่างกันไปแล้วแต่เชือ้
ที่เป็นต้นเหตุ ไข้ทัยฟัสที่มีหนูมาเกี่ยวข้องมี ๒ ชนิดด้วยกัน
ชนิดแรกพบบ่อยในเม็กซิโก ในประเทศไทยก็พบได้บ้าง
ประปราย โรคนี้เรียกว่า “มูไรน์ทัยฟัส” อีกชนิดหนึ่งพบใน
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บ้านเราตามชนบททีม่ สี มุ ทุมพุม่ ไม้ พบชุกชุมกว่าโรคแรก พบ
ได้ทว่ั ไทย เรียกชือ่ ว่า “สครับ ทัยฟัส” คำว่า “สครับ” แปลว่าสุมทุม
พุม่ ไม้เตีย้ ๆ หรือป่าละเมาะนัน่ เอง โรคนีพ้ บบ่อยแถว ๆ ราชบุรี
กาญจนบุรี ทางภาคกลาง ภาคเหนือ และปักษ์ใต้ ระหว่าง
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ เชลยศึกญีป่ นุ่ ทีถ่ กู เกณฑ์ไปใช้แรงงาน
ทำทางรถไฟสายมรณะจะตายด้วยโรคนีแ้ ละไข้จบั สัน่ เสียมาก
จนทางรถไฟได้สมญานามว่า “สายมรณะ” ในสมัยนัน้ ยังไม่มี
ยารักษา แต่ในปัจจุบนั ใช้ปฏิชวี นะรักษาได้
โรคที่แปด ไข้ลาสซา ผู้นิพนธ์ได้เขียนถึงโรคนี้ใน
หนังสือ ระบาดบันลือโลก เล่ม ๕
โรคที ่ เ ก้ า กลุ ่ ม อาการทางปอดจากไวรั ส ฮั น ตา
รายละเอียดจะกล่าวถึงในลำดับต่อไป
โรคที่สิบ ไข้รากสาดน้อยหรือไข้ทัยฟอยด์ เป็นโรค
ติดต่อ ที่เกิดจาภาวะติดเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ซัลโมเน็ลลา
ทัยฟี (Salmonella typhi.) เป็นโรคทีม่ อี นั ตรายร้ายแรงโรคหนึง่
ที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ ปีหนึ่งๆ องค์การอนามัยโลกคะเนว่า
จะมีผู้ป่วยทั่วโลกไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านคน โรคเกิดจากการ
กินอาหารและน้ำ น้ำแข็งและเครื่องดื่ม ที่มีเชื้อปนเปื้อน
จะพบได้บอ่ ย ได้ชกุ ในอาณาบริเวณทีข่ าดน้ำสะอาดบริโภค
ในบริเวณที่กันดารน้ำ เชื้อแบคทีเรียก่อโรคจะถูกขับออกมา
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ทางอุจจาระและปัสสาวะของผู้ป่วย ผู้ป่วยบางรายเป็นพาหะ
เรื้อรัง จึงกลายเป็นแหล่งรังโรค สามารถขับเชื้อออกมาทาง
อุจจาระได้นานเป็นปี เชื้อแบคทีเรียจึงมีโอกาสลงสู่แหล่งน้ำ
ในธรรมชาติได้ ผูท้ เ่ี ป็นพาหะเรือ้ รังหากมีโอกาสไปเกีย่ วข้อง
กับลูกโซ่อาหาร เช่นเป็นผูป้ รุงอาหาร เป็นพนักงานบริการอาหาร
ก็จะแพร่เชื้อได้ แมลงวัน แมลงสาบ รวมทั้งหนูก็เป็นพาหะ
นำเชือ้ ไปปนเปือ้ นกับอาหารและน้ำได้
อาการของโรคคือทำให้มีไข้เรื้อรัง มีอาการทาง
กระเพาะลำไส้ด้วย อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ลำไส้ทะลุ
โลหิตเป็นพิษ สมองอักเสบ ซึง่ ทำให้ถงึ แก่กรรมได้ แม้วา่ จะ
รักษาได้โดยปฏิชีวนะ แต่เชื้อก็ค่อยๆดื้อยาเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ
ทำให้การรักษาไม่ได้ผล โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยการ
กินวัคซีน การจัดการสุขอนามัยอาหารและน้ำ การเก็บรักษา
อาหารให้รอดพ้นจากแมลงต่างๆ และหนู
โรคทีส่ บิ เอ็ด โรคฝีดาษวานร หรือ Monkeypox เป็น
โรคติดเชื้อไวรัสที่พบได้ไม่บ่อยนัก มักพบในแอฟริกากลาง
และแอฟริกาตะวันตก พบเป็นครัง้ แรกในลิงในห้องปฏิบตั กิ าร
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงได้รับการตั้งชื่อว่า monkeypox แต่มา
ทราบในภายหลังว่า แหล่งรังโรคที่นำโรคไปแพร่ให้ลิงและ
คนคือหนู และสัตว์ฟนั แทะอีกหลายชนิด
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โรคฝีดาษวานร เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในสกุล
เดียวกันกับไวรัสไข้ทรพิษ สปีชีย์ที่ก่อโรคในลิง มีชื่อว่า
Monkey pox virus โรคนีอ้ าจติดไปยังคนได้ แต่อาการก็จะอ่อน
กว่าไข้ทรพิษหรือฝีดาษแท้ๆ ไข้ฝีดาษวานรนี้มีรายงานใน
ลักษณะของการระบาดย่อมๆ ที่มณฑลคาซาย โอเรียนทัล
(Kasai Oriental) ประเทศซาอีร์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
และเคยระบาดในสหรัฐอเมริกาเมือ่ วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ.
๒๕๔๖ มีรายงานข่าวถึงการระบาดของฝีดาษวานร ซึง่ ไม่เคย
อุบตั ใิ นอเมริกาเหนือมาก่อน โดยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคของ
สหรัฐ (ซีดซี )ี ได้รบั รายงานจาก ๓ รัฐ ทางภาคตะวันตกของกลาง
ประเทศ (Midwest) คือ รัฐวิสคอนซิน อิลลินอยส์และอินเดียนา
โรคระบาดจากหนูชนิดหนึ่งที่สั่งเข้าไปจากประเทศแกมเบีย
เพือ่ ไปจำหน่ายเป็นสัตว์เลีย้ ง
เฉพาะทีร่ ฐั วิสคอนซินรัฐเดียว มีรายงานผูป้ ว่ ย ๑๘ ราย
เป็นรายทีไ่ ด้ชนั สูตรยืนยันแล้ว ๑๕ ราย เข้าเกณฑ์สงสัย ๓ ราย
อายุตง้ั แต่ ๔ ถึง ๔๘ ปี เริม่ ป่วยตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึง
วันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๖
โรคทีส่ บิ สอง โรคฝีดาษโค หรือ Cowpox เป็นโรคที่
พบในยุโรปเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศอังกฤษ
หนู และตัวตุน่ (field voles) เป็นแหล่งรังโรค เป็นโรคทำให้มไี ข้
ผื่นเป็นตุ่มหนองขึ้นที่ผิวหนัง มีรายงานโรคในคนกระจัด
กระจายทั่วยุโรป คนติดโรคจากการเล่นกับหนูที่เอาไปเลี้ยง
เป็นสัตว์เลีย้ ง
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ไข้เลือดออกเกาหลี หรือ
Epidemic hemorrhagic fever
ผูน้ พิ นธ์เองสนใจเรือ่ งไข้เลือดออกต่างๆอยูห่ ลายโรคมา
นานแล้ว จึงได้นพิ นธ์เรือ่ ง “ไข้เลือดออกเกาหลี” ร่วมกับอาจารย์
ในภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล อีกสองท่านคือ อาจารย์แพทย์หญิงจันทพงษ์
วะสี และอาจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และตีพมิ พ์เผยแพร่
ไว้ในวารสาร “สารศิรริ าช” ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เล่มปีท่ี ๔๗ ฉบับที่
๕ และฉบับที่ ๖ ซึง่ ก็นานกว่าทศวรรษมาแล้ว ได้ขออนุญาต
บรรณาธิการวารสารดังกล่าว นำบางส่วนมานำเสนอซ้ำอีก
ครัง้ หนึง่

อาจารย์แพทย์หญิงจันทพงษ์ วะสี

อาจารย์ ดร. พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
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เมื่อเกิดกรณีข้อพิพาทเกาหลี สหประชาชาติได้ส่ง
กำลังทหารเข้าไประงับเหตุระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๕ หรือ
ทีเ่ ราทราบกันแบบสามัญว่า “สงครามเกาหลี” ทางการเขาเรียกว่า
กรณีพพิ าทในคาบสมุทรเกาหลี ทหารสหประชาชาติทป่ี ระจำการ
ในสมรภูมเิ กาหลีได้ลม้ ป่วยเป็นโรคทีเ่ รียกชือ่ กันในขณะนัน้ ว่า
“ไข้เลือดออกเกาหลีชนิดระบาด” (Epidemic Korean hemorrhagic
fever) มีทหารป่วยประมาณ ๓,๒๐๐ คน และมีอตั ราตายสูง
ประมาณ ร้อยละ ๑๐-๒๐ เหตุการณ์นเ้ี กิดขึน้ ก่อนการระบาด
ประปรายของไข้เลือดออกในประเทศไทย และประเทศ
ฟิลิปปินส์ไม่นานนัก ด้วยเหตุนี้เอง โรคไข้เลือดออกใน
ทั้งสองประเทศหลัง จึงได้รับขนานนามเป็นการชั่วคราวว่า
โรคไข้ เ ลื อ ดออกไทย (Thai hemorrhagic fever) และ
ไข้เลือดออกฟิลิปปินส์ (Philippines hemorrhagic fever)
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แยกออกจากไข้เลือดออกเกาหลี ซึง่ มีอาการเพิม่ เติม
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป คือมีอาการทางไตด้วย ไม่ได้เพือ่ แสดง
สัญชาติหรือแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่อย่างใด
โรคติดเชื้อที่มีไข้และมีเลือดออก ตกเลือด โรคแรก
ทีไ่ ด้มกี ารศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ทัง้ ในเชิงวิทยาการระบาด,
ลักษณะทางเวชกรรม, ตลอดจนการทดลองผลิตวัคซีนจน
สำเร็จมานานแล้ว, ได้แก่ โรคไข้เหลือง หรือ Yellow fever
อันเป็นที่ทราบกันมานานนับศตวรรษแล้วว่า เป็นโรคที่เกิด
๑๘
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จากไวรัสไข้เหลืองและมียงุ ลายเป็นพาหะนำโรค แพร่ระบาด
อยู่ในประเทศแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ และประเทศ
ในทวีปแอฟริกา ต่อมาในภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ได้มี
รายงานโรคทีเ่ รียกว่า กลุม่ อาการไข้เลือดออก (Hemorrhagic
fever syndrome) เพิม่ เติมอีกหลายโรค อาทิ ไข้เลือดออกไครเมียน
คองโก (Crimean Congo hemorrhagic fever) รายงานจาก
แอฟริกาและบริเวณทีเ่ รียกรวม ๆ ว่ายูโรเอเชียเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๗
และไข้เลือดออกออมสค์ (Omsk hemorrhagic fever) รายงาน
จากสหภาพโซเวียต เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๘
เนือ่ งจากโรคไข้เลือดออกทีม่ อี าการทางไตร่วมด้วยนี้
มีการระบาดอยูใ่ นหลายภูมภิ าคของโลกอย่างกว้างขวาง จึงมี
ชือ่ โรคมากมายดังนี้
ในสหภาพโซเวียต มีชอ่ื เรียกว่า Churilov’s disease, Far
Eastern nephroso – nephritis, Epidemic Far Eastern hemorrhagic
nephroso – nephritis ถ้าเป็นสหภาพโซเวียตทางเขตยุโรปเรียกชือ่
ว่า Tula และ Yaroslav fevers
ชาวญี่ปุ่นเรียกชื่อโรคตามบริเวณที่พบโรคได้ เช่น
Erhtaokiang disease (Nidoko fever), Heiho fever, Hulin (Korin)
fever, Kokko (Kokuo) fever, Manchurian hemorrhagic fever,
Songo (Sanwu) fever, Tayinshan disease, Epidemic hemorrhagic
fever (Ryokosei shukketsu netsu)
๑๙
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ในวารสารการแพทย์อเมริกัน เรียกชื่อว่า Epidemic
hemorrhagic fever
ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (เป็นบริเวณที่จะพบ
อาการทางไตมากแต่อาการเลือดออกพบน้อย) เรียกชื่อว่า
Nephropathia epidemica
อันที่จริงแล้ว ไข้เลือดออกที่ระบาดอยู่ในเกาหลี
ระหว่างกรณีพิพาทดังกล่าวแล้ว ได้มีรายงานทั้งการระบาด
อย่างกว้างขวาง และระบาดประปรายอยู่ในแถบยุโรปและ
เอเชีย มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เท่าทีไ่ ด้มบี นั ทึกรายงานทีต่ ดิ ตาม
ได้ เช่น
๑. มี ร ายงานโรคไข้ เ ลื อ ดออกที ่ ม ี อ าการทางไต
(Hemorrhagic nephroso-nephritis) จากสหภาพโซเวียตเกิดขึน้
ทุก ๆ ปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นต้นมา
๒. มีรายงานไข้เลือดออกชนิดระบาด (Epidemic
hemorrhagic fever) หรือ ไข้สอ็ งโก (Songo fever) จากประเทศ
จีนมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๔ และปี พ.ศ. ๒๕๐๒ Chue ได้รายงาน
โรคนีจ้ ากมองโกเลียส่วนใน และในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีนตอนกลาง ๑๙ มลฑล เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๒๔
มีผู้ป่วยเป็นโรคดังกล่าวจำนวนกว่าแสนราย แสดงว่าโรคได้
แพร่กระจายอยูอ่ ย่างกว้างขวาง
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๓. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ มีรายงานผู้ป่วยโรค
ไข้ไตอักเสบ (Nephropathia epidemica) จำนวนหลายร้อยราย
ต่อปี จากประเทศสแกนดิเนเวีย
๔. มีรายงานโรคไข้เลือดออกและไตอักเสบชนิด
ระบาด จากแถบประเทศยุโรปตะวันออก อันได้แก่ เชโกสโลวาเกีย, ฮังการี, บัลแกเรีย, โรมาเนีย, ยูโกสลาเวีย และกรีช
มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๗
เนือ่ งจากกลุม่ อาการดังกล่าวนัน้ จะประกอบไปด้วย
ไข้ มีอาการเลือดออกหรือตกเลือด และมีอาการทางไตด้วย
อาการแต่ละอย่างอาจจะเด่นชัดแตกต่างกันไป แล้วแต่อาณา
บริเวณทีพ่ บโรค ชือ่ โรคก็เรียกแตกต่างกันไปในลักษณะต่าง
คนต่างเรียก องค์การอนามัยโลกจึงได้จัดให้มีการประชุม
เกี่ยวกับโรคดังกล่าวที่กรุงโตเกียวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
ตกลงกันเรียกชือ่ กลุม่ อาการดังกล่าวว่า Hemorrhagic fever with
renal syndrome หรือ เรียกชือ่ ย่อว่า HFRS
นอกจากกลุม่ อาการไข้เลือดออกทีม่ อี าการทางไตและ
ไข้เลือดออกไทย และไข้เลือดออกฟิลปิ ปินส์แล้ว ยังมีไข้เลือด
ออกชนิดอื่น ๆ อีกหลายโรคที่มีรายงานจากหลายทวีป มีทั้ง
การระบาดอย่างกว้างขวาง และระบาดประปรายดังได้แสดงไว้
ในตารางที่ ๑
๒๑

๒๒

๑๙๔๕
๑๙๕๗
๑๙๕๓
๑๙๕๘
๑๙๖๙
๑๙๖๗
๑๙๗๖
๑๙๗๕**
๑๙๔๔

Omsk HF
Kyasanur Forest disease
Argentine HF
Bolivian HF
Lassa Fever
Marburg disease
Ebola HF
Rift valley fever
Crimean-Congo HF

Hantaan
Dengue
types ๑ & ๒
types ๓ & ๔
OHF
KFD
Junin
Machupo
Lassa
Marburg
Ebola
RVF
C-CHF

ชื่อไวรัส
๑๙๗๖
๑๙๐๗
๑๙๔๕
๑๙๖๐
๑๙๔๗
๑๙๘๗
๑๙๕๘
๑๙๖๓
๑๙๖๙
๑๙๖๗
๑๙๗๖
๑๙๓๐**
๑๙๖๖

ค.ศ.ที่เพาะเชื้อได้

คำแปลรหัส * HF = hemorrhagic fever (ไข้เลือดออก)
** พบตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ แต่พบว่าเป็นเชื้อก่อโรคไข้เลือดออกในปี ค.ศ. ๑๙๗๕

๑๙๑๑
(๑๙๒๘)
๑๙๕๔

ค.ศ.ที่รายงาน

HF* with renal syndrome
Dengue HF

โรค/กลุ่มอาการ

สหภาพโซเวียต
อินเดีย
อาร์เจนตินา
โบลีเวีย
แอฟริกา ตะวันตก
แอฟริกา
แอฟริกา
แอฟริกา
ยูโร-เอเชีย แอฟริกา

ยูโร – เอเชีย (Beyond?)
เอเชีย, คิวบา

ภูมิภาคที่พบโรค

ตารางที่ ๑. ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการรายงานและการเพาะเชื้อไวรัสก่อกลุ่มอาการ ไข้เลือดออก
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ตารางที่ ๒. ลักษณะทางเวชกรรมที่สำคัญของกลุ่มอาการไข้เลือดออกชนิดต่าง ๆ
โรค/กลุม่ อาการ เลือดออก ตับอักเสบ ปอดอักเสบ สมองอักเสบ ไตอักเสบ การสนองตอบ
ภูมคิ มุ้ กันเปลีย่ นแปลง
HFRS
CHF
OHF
KFD
AHF
BHF
LF
DHF
MBG
EBO
RVF
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-
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?
+++c
+++c
+++d
+++c
-

คำแปลรหัส
a พบว่ามี ภาวะเลือดจับลิ่มในหลอดเลือดทั่วไป หรือสงสัยว่ามี
b มีโรคสมอง แต่ไวรัสไม่ทำอันตรายต่อสมองโดยตรง
c กด ฮิวเมอรัลแอนติบอดีโดยทัว่ ไป
d กด ฮิวมอรัลแอนติบอดี บางส่วน
e อาจจะมีการเพิม่ ภูมคิ มุ้ กัน
คำย่อและคำเต็ม
HFRS Hemorrhagic fever with renal syndrome
OHF Omsk hemorrhagic fever
AHF Argentinian hemorrhagic fever
LF Lassa fever
MBG Marburg disease
RVF Rift valley fever

CHF
KFD
BHF
DHF
EBO

Congo hemorrhagic fever
Kyasanur forest disease
Bolivian hemorrhagic fever
Dengue hemorrhagic fever
Ebola fever
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การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในประเทศ
เกาหลี เกิดขึน้ ในทหารสหประชาชาติเป็นส่วนใหญ่ ก่อให้เกิด
ความสนใจเป็นอย่างมากแก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
แพทย์ทหาร มีนกั วิจยั หลายคนเดินทางเข้าไปศึกษาหาสาเหตุ
ของโรค และศึกษาทางวิทยาการระบาดและอืน่ ๆ กินเวลานาน
กว่าสิบปี แต่กป็ ระสบความล้มเหลว จนกระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๙
เกือบสามทศวรรษให้หลัง จึงมีรายงานพบเชื้อที่เป็นต้นเหตุ
ของโรคไข้เลือดออกเกาหลี โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ โฮ
วางลีและคณะ นายแพทย์ ท่านนี้ ก็เป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้รบั พระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลสำหรับ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗

นายแพทย์ โฮ วาง ลี ชาวเกาหลี
เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๓๗
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ โฮ วางลี แพทย์ชาวเกาหลี
เป็นสหายท่านหนึ่งของผู้นิพนธ์เอง ท่านสำเร็จการศึกษา
แพทยศาสตร์ทม่ี หาวิทยาลัยแห่งชาติทก่ี รุงโซลเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖
จากนัน้ ได้ไปศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัย มินเนโซตา ได้รบั ปริญญาโท
และปริญญาเอกทางไวรัสวิทยา เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ และ ๒๕๐๒
ตามลำดับ ความสนใจเบือ้ งต้นของนายแพทย์ โฮ วางลี คือเรือ่ ง
ไข้สมองอักเสบจากไวรัส แต่ได้หันเหความสนใจมาศึกษา
โรคไข้เลือดออกเกาหลีเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และใช้เวลานานถึง
๖ ปี จึงประสบความสำเร็จ ความสำเร็จทีศ่ าสตราจารย์นายแพทย์
โฮ วางลี ได้รบั นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ความเพียรพยายามโดยมิทอ้ ถอยกับ
การแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการตรวจชันสูตรมาประยุกต์
ใช้ในการศึกษาวิจยั ความสำเร็จครัง้ นีเ้ ป็นผลให้ ศาสตราจารย์

ผู้นิพนธ์ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์นายแพทย์โฮ วางลี (ท่านที่ ๓ จากซ้าย)
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นายแพทย์ โฮ วางลี ได้รบั พระราชทานรางวัลมหิดล ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๓๗
การศึกษาของนักวิจัยรุ่นเก่าที่ประสบความล้มเหลว
เป็นบทเรียนทีส่ ำคัญอีกอันหนึง่ ทีช่ น้ี ำศาสตราจารย์นายแพทย์
โฮ วางลี ไปสูค่ วามสำเร็จ โดยนักวิจยั คณะต่าง ๆ นัน้ ได้พยายาม
แยกเชื้อโรคจากแมลงที่เป็นปรสิตภายนอก (Ectoparasite)
ซึ่งคาดว่าที่อาจจะเป็นพาหะนำโรค และพยายามเพาะเชื้อทั้ง
ในสัตว์ทดลอง และเพาะเชื้อในเซลล์เพาะเลี้ยงหลายชนิด
นับหลายร้อยครั้ง แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ การงานใด
ทีม่ ผี ทู้ ดลองทำไปแล้ว ล้มเหลว ก็เลีย่ งไม่ทำซ้ำ งานก็งา่ ยขึน้
เร็วขึน้ ได้บา้ ง
นักวิทยาศาสตร์รัสเซียและนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น
เคยทำให้อาสาสมัครเป็นโรคนีไ้ ด้โดยฉีดเลือดและปัสสาวะของ
ผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการไข้เลือดออกทีม่ อี าการทางไตในระยะเริม่ แรก
เข้าหลอดเลือดดำ สามารถถ่ายทอดเชื้อไปยังอาสาสมัครคน
ต่อ ๆ ไป และทำให้เกิดภูมคิ มุ้ กันต่อการฉีดเลือดทีม่ เี ชือ้ ดังกล่าว
ซ้ำอีกด้วย แต่กย็ งั ไม่สามารถแยกเชือ้ โรคจากผูป้ ว่ ย (เป็นการ
ทดลองทีน่ บั ว่าโหดเหีย้ ม ไร้มนุษยธรรม) และไม่สามารถ ทำให้
เกิดโรคในสัตว์ทดลองได้ คณะนักวิทยาศาสตร์รัสเซียได้
ศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๔ และ
นักวิทยาศาสตร์ ญีป่ นุ่ ได้ทำการศึกษาอยูร่ ะหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๙พ.ศ. ๒๔๘๖
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สำหรับอีกคณะที่รายงานการศึกษาคือ คณะของ
คาสะฮารา รายงานว่าสามารถทำให้ลงิ เกิดโรคได้โดยฉีดน้ำยา
แขวนตะกอนจากไร (Laelaps jettmari Vitzthum) จำนวน ๒๐๓
ตัว ทีจ่ บั จากหนูทอ้ งนา Apodemus agrarius ๔๐ ตัว ในภายหลัง
มีผู้พยายามทำการทดลองซ้ำอีกหลายครั้ง แต่ก็ไม่ประสบ
ความสำเร็จ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ โฮ วางลี ได้เก็บตัวอย่างเลือด
ในระยะต่าง ๆ ของโรคจากผูป้ ว่ ยไข้เลือดออกเกาหลี คือ เจาะ
เลือดระยะเริม่ ป่วย และเจาะเลือดซ้ำอีกในระยะฟืน้ ไข้ แล้วเก็บ
ไว้ศึกษาในห้องปฏิบัติการ และได้ลงไปศึกษาเก็บตัวอย่าง
ตรวจในพืน้ ที่ ทีม่ โี รคระบาด ดักจับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทอ่ี าศัย
อยูใ่ นบริเวณนัน้ นำมาตรวจหาเชือ้ ทีอ่ าจจะเป็นต้นเหตุของโรค
เก็บหมัดหนู และแมลงต่าง ๆ ทีเ่ ป็นปรสิตภายนอกของสัตว์และ
ได้นำมาตรวจซ้ำอีก โดยวิธี Fluorescent antibody technique
ทำการตรวจอวัยวะต่าง ๆ จากสัตว์ โดยวิธกี ารดังกล่าวโดยใช้เลือด
ทีเ่ ก็บจากผูป้ ว่ ยในระยะต่าง ๆ นำมาทำปฏิกริ ยิ า ในทีส่ ดุ ก็พบ
“เอเจ้นท์” หรือ “แอนติเจน” ทีท่ ำปฏิกริ ยิ าอิมมูนเรืองแสงจำเพาะ
กับซีรัมของผู้ป่วยที่เจาะเก็บตัวอย่างในระยะฟื้นไข้ โดยพบ
แอนติเจน ในเนือ้ เยือ่ ของปอดของหนูปา่ หรือหนูทอ้ งนาชนิด
หนึง่ ทีม่ ชี อ่ื ทางสัตวศาสตร์วา่ Apodemus agrarius เนือ้ เยือ่ ดังกล่าว
จะไม่ทำปฏิกิริยาเรืองแสงกับซีรัมของผู้ป่วยระยะเริ่มป่วย
แต่จะทำปฏิกริ ยิ าเรืองแสงกับซีรมั ของผูป้ ว่ ยระยะฟืน้ ไข้เท่านัน้
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(แสดงว่าติดเชือ้ ) และอาจตรวจไม่พบ “แอนติเจน” ดังกล่าวใน
เนือ้ เยือ่ ของอวัยวะอืน่ ๆ ของหนูทด่ี กั มาตรวจด้วย
ถ้ า เอาเนื ้ อ เยื ่ อ ปอดที ่ ต รวจพบ “เอเจ้ น ท์ ” หรื อ
“แอนติเจน” ที่เข้าใจว่าเป็นเชื้อจุลชีพที่เป็นต้นเหตุของโรค
ไข้เลือดออกทีม่ อี าการทางไตนีน้ ำไปบด แล้วทำเป็นน้ำยาแขวน
ตะกอนไปฉีดเข้าหนูทย่ี งั ไม่มแี อนติบอดีอยูก่ อ่ น ก็สามารถที่
จะทำให้หนูตวั ใหม่ทถ่ี กู ทดลอง เกิดมีแอนติบอดีได้ในเวลาต่อมา
แต่กไ็ ม่ทำให้หนูเป็นโรค หนูทม่ี แี อนติบอดีตวั นัน้ จะมีแอนติเจน
ในปอดด้วย คือพบทัง้ แอนติบอดีและแอนติเจนในหนูตวั เดียวกัน
ต่อมายังได้พยายามปรับให้ เอเจ้นท์ ดังกล่าวซึ่งได้
พิสูจน์แล้วว่าเป็นไวรัส ให้แพร่พันธุ์ในหนูที่เลี้ยงไว้ในห้อง
ทดลองได้สำเร็จ (หนูแร้ท พันธุ์พิชเชอร์, พันธุ์วิสตาร์ และ
หนูไร้ขน, และยังสามารถปรับให้เพาะเลี้ยงได้ในเซลล์เพาะ
เลีย้ งต่อเนือ่ ง (continuous cell line) หลายชนิด คือ เซลล์มะเร็ง
ปอดของมนุษย์สายพันธุ์ A ๕๔๙ และเซลล์เวโร อี – ๖ (Vero E๖ ซึง่ เป็นเซลล์ไตของลิงเขียวแอฟริกนั ทีเ่ พาะเลีย้ งต่อเนือ่ งได้
โคลนอี – ๖) และสามารถตรวจดูพบเชื้อไวรัสได้โดยกล้อง
จุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนอีกด้วย
การทดสอบทางวิทยาอิมมูน วิธี อีไลซา ก็สามารถพัฒนา
ขึน้ ได้โดยใช้แอนติเจน ทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ งในเซลล์ทง้ั สอง
ชนิดทีก่ ล่าวไว้แล้ว รวมทัง้ ยังสามารถพัฒนาการทดสอบทีเ่ รียกว่า
การทดสอบสกัดกัน้ โดยแอนติบอดี (Blocking antibody test)
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โดยวิธี อีไลซา และระบบอินไดเร็คท์ ฟลูออเรสเซนท์ แอนติบอดี
นอกจากนั้นเชื้อที่ปรับให้แพร่พันธุ์ในหนูแร้ท ก็สามารถนำ
มาทำการทดสอบโดยวิธี นิวตราไล เซชัน่ ได้ดว้ ย
แอนติเจน ทีพ่ บเป็นครัง้ แรกนัน้ พบในปอดของหนู
ป่าหรือหนูนา (Apodemus agrarius) ทีจ่ บั ได้จากเขตปลอดทหาร
ใกล้เส้นขนานที่ ๓๘ บริเวณลุ่มแม่น้ำฮันตาน (Hantaan)
ศาสตราจารย์นายแพทย์ โฮ วางลี และคณะจึงขนานนามไวรัส
นีว้ า่ ไวรัสฮันตาน ต่อมาในทางสากลเรียกว่ากลุม่ ไวรัสฮันตา
(hantavirus)
การศึกษาในเวลาต่อมาศาสตราจารย์นายแพทย์ โฮ วางลี
และคณะ ยังพบว่าหนู Apodemus จะขับไวรัสออกทางน้ำลาย,
มูล และเยีย่ วด้วย โดยตรวจพบไวรัสในน้ำลาย และในมูลของ
หนูชนิดนีแ้ ห้งๆแล้ว ยังพบได้นานประมาณหนึง่ เดือน แต่ขบั
ออกทางเยีย่ วออกมาสูส่ ง่ิ แวดล้อมได้นานถึง ๒ ปี นับว่าแพร่
เชื้อทางเยี่ยวหนูได้นานมาก และคงไปได้ไกล เพราะหนู
เพ่นพ่านไปได้ไกลๆ

ลุ่มแม่น้ำฮันตาน (Hantaan)
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ยังพบอีกว่ามีการแพร่โรคระหว่างหนู Apodemus ด้วย
กันในทางราบ (horizontal transmission) ซึง่ พิสจู น์ได้โดยเอา
Apodemus agrarius ตัวทีย่ งั ไม่ได้ตดิ เชือ้ มาขังรวมไว้ดว้ ยกัน
กับหนูทต่ี ดิ เชือ้ แล้ว พบว่าการติดเชือ้ จะเกิดขึน้ ประมาณวันที่
๑๐ ผลการแพร่เชื้อ-การติดเชื้อจะไม่แตกต่างกันระหว่างหนู
ทีม่ ปี รสิตภายนอก และไม่มปี รสิตภายนอก การติดต่อจะเกิด
ขึน้ แม้กระทัง่ ขังแยกกรง แต่เลีย้ งไว้ในกรงบริเวณใกล้ ๆ กัน จึง
ทำให้พสิ จู น์ได้วา่ การติดต่อของไวรัสฮันตานในหนูนน้ั เกิดโดย
ผ่านทางการหายใจ โดยจะสูดหายใจเอาเชื้อที่มีอยู่ในน้ำลาย
ในมูลหรือเยี่ยวของหนูที่ติดเชื้อทั้งเปียกและแห้งเป็นผง
การทดลองต่อมายังได้ข้อมูลว่ามีการแพร่เชื้อ-ติดเชื้อใน
หนูแร้ททีเ่ ลีย้ งไว้ในห้องปฏิบตั กิ าร และยังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่
ห้องทดลองติดเชือ้ จากห้องเลีย้ งหนูเป็นจำนวนหลายรายทัง้ ใน
ประเทศเกาหลี และประเทศญี่ปุ่น โดยหายใจเอาเชื้อใน
ผงละอองฝอยทีแ่ ห้งกระจายอยูใ่ นห้องเลีย้ งหนูนน่ั เอง
หลังจากศาสตราจารย์นายแพทย์ โฮ วางลี และคณะ
พบไวรัสฮันตานนี้แล้ว ได้มีการศึกษากว้างขวางขึ้น ทำให้
พบแอนติเจน หรือไวรัสต้นเหตุของโรคเนโฟรพาเธีย เอปิเดมิกา้
(NE) และโรคไข้ เ ลื อ ดออก HFRS ที ่ พ บในรั ส เซี ย เขต
ยุโรปเพิ่มขึ้นอีก โดยแยกได้จากปอดของตัวตุ่นหรือ (Vole)
ซึ่งเป็นสัตว์แทะหากินตามธรรมชาติชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกทาง
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สัตวศาสตร์วา่ Clethrionomys glareolus และ Microtus spp.,
ทำให้ทราบว่าสัตว์ทั้งสองจีนัสเป็นพาหะนำโรค ในทำนอง
เดียวกันกับหนู Apodemus เนือ่ งจากสัตว์แทะทีเ่ ป็นพาหะของ
โรคสังกัดอยูใ่ นสกุลใหญ่ (Suprafamily) Muroidea และสกุล
ย่อยลงมาคือ Muroidea ซึง่ มีจนี สั Apodemus และ Ruttus และ
สกุลย่อย Cricetidae ซึง่ มีจนี สั Clethrionomys และจีนสั Microtus
ด้วยเหตุนี้ ดร.โรเบิร์ต ทรอย จึงเสนอแนะให้เรียกชื่อโรค
เสียใหม่วา่ Muroid Virus Nephropathia เพราะบางโรคมีเลือด
ออกไม่บอ่ ย อย่างไรก็ตามชือ่ นีไ้ ม่ได้รบั ความนิยม ปัจจุบนั ได้
ตกลงเรียกชื่อโรคตามการประชุมขององค์การอนามัยโลกว่า
Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome หรือ HFRS นัน่ เอง
ไวรัสทีแ่ ยกได้จากปอดของตุน่ C. glareolus สามารถ
ปรับให้เพาะเลี้ยงแพร่พันธุ์ได้ต่อไปในตุ่นที่ยังไม่เคยมี
แอนติบอดี และทำให้เกิดแอนติบอดีจำเพาะ และพบแอนติเจน
ในปอดของตุ่นทดลองตัวใหม่นี้ด้วย สามารถที่จะเลี้ยงเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวให้แพร่พนั ธุใ์ นตุน่ ตัวใหม่ ๆ ต่อไปได้ตามลำดับ
ไวรัส NE และฮันตานไม่กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะทีแ่ สดงพยาธิสภาพต่อเซลล์เพาะเลีย้ ง (CPE) และ
ตัวตุน่ ทีน่ ำมาทดลองก็จะไม่แสดงอาการของโรค ดังนัน้ จึงยัง
ไม่มีต้นแบบในห้องทดลองใด ๆ ที่จะนำมาประเมินระดับ
ความรุนแรงก่อโรค (virulence) ของเชือ้ สายพันธุต์ า่ ง ๆ ได้
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ความสัมพันธ์ทางแอนติเจนของไวรัสฮันตานกับไวรัสก่อ
โรค HFRS ชนิดอืน่ ๆ
ซีรมั ทีเ่ ก็บจากผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกทีม่ อี าการทางไต
ทีพ่ บในซีกโลกตะวันออก ซึง่ เกิดจากไวรัสฮันตานเป็นส่วนใหญ่
เมื่อทดสอบโดยวิธีอิมมูนเรืองแสงจะทำปฏิกิริยา ไวรัส NE
ในระดับทีต่ ำ่ กว่าเมือ่ ทำปฏิกริ ยิ ากับไวรัสฮันตานเอง ในขณะ
ที่ซีรัมที่เก็บจากผู้ป่วยในสแกนดิเนเวียและรัสเซียเขตยุโรป
ที่เป็นโรค เนโฟรพาเธีย เอปิเดมิคา จะทำปฏิกิริยากับไวรัส
ฮันตานในระดับต่ำกว่าเมือ่ ทำปฏิกริ ยิ ากับไวรัส NE เอง ๒ ถึง
๘ เท่า แสดงว่าไวรัส NE แตกต่างจากไวรัสฮันตานค่อนข้าง
ชัดเจน
ซีรมั ทีเ่ ก็บจากผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกทีม่ อี าการทางไต
จากประเทศยูโกสลาเวีย จะสำแดงลักษณะปฏิกริ ยิ าดังกล่าวใกล้
เคียงกับซีรมั ของผูป้ ว่ ยจากสแกนดิเนเวียซึง่ แสดงถึงความคล้ายคลึง
กัน อย่างไรก็ตาม ซีรมั จากผูป้ ว่ ยในยูโกสลาเวียมีบางรายทีส่ ำแดง
ลักษณะคล้ายกับผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกเกาหลี แสดงว่าทัง้ ไวรัส
NE และไวรัสฮันตาน คงจะแพร่กระจายอยูใ่ นแหลมบอลข่าน
ก็ได้
วิทยาการระบาด
ในระหว่างกรณีพิพาทเกาหลี แพทย์ของกองทัพบก
อเมริกนั ได้จดั ตัง้ ศูนย์การแพทย์เพือ่ ศึกษาไข้เลือดออกเกาหลี
ใกล้บริเวณที่พบผู้ป่วยชุกชุมคือที่ Uijongbu เมื่อมีทหาร
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นายใดป่วยก็จะนำส่งมายังศูนย์โดยทางอากาศยานปีกหมุน
เพือ่ เข้าโปรแกรมการศึกษาวิจยั และทำการรักษาด้วย ทัง้ ๆ ที่
การวิจัยได้กระทำมากกว่าคณะของรัสเซียและญี่ปุ่น แต่ก็ไม่
สามารถทีจ่ ะประสบผลสำเร็จในการแยกเชือ้ ไวรัส
ภายหลังกรณีพพิ าทสงบลง ชาวนาเกาหลีทถ่ี กู อพยพ
ออกจากสมรภูมิ ได้รับการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมก็
ปรากฏว่ามีโรคดังกล่าวในพลเรือนเช่นกันในเด็กทีอ่ ายุตำ่ กว่า
๑๐ ปี บางรายอาการอ่อนและการดำเนินโรคสัน้ ไม่มหี ลักฐาน

field mouse (Apodemus agrarius)
Bank vole (Clethrionomys glareolus)

Deer Mouse (Peromyscus maniculatus)

Rat (Rattus)

สัตว์ฟันแทะที่เป็นพาหะของ Hantaviruses
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แสดงว่าประชาชนในบริเวณอื่น มีภูมิต้านทานต่อโรคนี้
นอกจากชาวบ้านทีม่ ถี น่ิ ฐานพำนักอยูใ่ นบริเวณนีม้ าก่อน
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๒ คณะแพทย์
ชาวรัสเซียได้ทำการศึกษาโรคนีใ้ นมณฑล ญาโรสลาฟ แถบ
ชายฝั่งแม่น้ำ วอลก้า ตอนบนและในมณฑลอูราล ในด้าน
เวชกรรม พยาธิวทิ ยาและระบาดวิทยา พบว่าโรคทีเ่ คยเรียกว่า
ไข้ ญาโรสลาฟ (Yaroslav fever) นั้น คือโรคเดียวกันกับที่
เรียกชื่อว่า ไข้ ทูลา, และคล้ายกับไข้เลือดออกเกาหลีนั่นเอง
ไข้ ทูลา นั้นเคยมีผู้รายงานไว้ตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๓๒๔๗๗ ในบริเวณรอบเมืองทูลา ว่ามีผปู้ ว่ ย ๙๑๕ ราย ตาย ๕
ราย ดังนัน้ ไข้ทลู าจึงเป็นไข้เลือดออกทีม่ อี าการทางไตทีม่ กี าร
ศึกษามาก่อน โรคนีพ้ บในรัสเซียเขตยุโรป กระจายไปทางทิศ
ตะวันตกจนถึงอูราล แพร่ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงมณฑล
เมอร์มานสก์ และแพร่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ลงไปถึงฮังการี,
เชโกสโลวาเกีย, บัลแกเรีย, โรมาเนีย และยูโกสลาเวีย, ทำให้
เสริมความคิดที่ว่าน่าจะเป็นโรคกลุ่มเดียวกันกับ NE ใน
สแกนดิเนเวีย สำหรับทางตะวันออกไกลของสหภาพโซเวียต
นัน้ จุดระบาดของโรคจะอยูใ่ นแมนจูเรีย จนถึงเขตเกาหลีและ
จะเป็นโรคในกลุ่ม HFRS บริเวณที่มีรายงานโรคได้แสดง
ไว้ในแผนภูมทิ ่ี ๑
ในสหภาพโซเวียตได้มีการกำหนดให้รายงานกลุ่ม
อาการไข้เลือดออกที่มีอาการทางไตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒
ในช่วงเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผปู้ ว่ ย
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แผนภูมิที่ ๑.

การแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของไวรัสฮันตา โดยอาศัยข้อมูลการ
สำรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสในคนและในสัตว์แทะ

โรคดังกล่าวทัง้ สิน้ ๖๘,๖๑๒ ราย ผูป้ ว่ ย ๖๕,๙๐๖ ราย อยูใ่ น
เขตยุโรปและ ๒,๗๐๖ ราย อยูใ่ นเขตเอเชีย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่
อายุอยู่ระหว่าง ๒๐-๔๕ ปี ชายต่อหญิงจะมีอัตรา ๖ : ๑
ประมาณร้อยละ ๕ เป็นผูป้ ว่ ยเด็กอายุตำ่ กว่า ๑๔ ปี ในเขตเอเชีย
พบผู้ป่วยได้ชุกในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว เกิดจากไวรัส
ฮันตานหรือไวรัสที่คล้ายกับฮันตาน ซึ่งมีอัตราป่วย-ตาย
ประมาณร้อยละ ๑๐-๑๕ ในเขตยุโรปส่วนใหญ่จะเกิดจากไวรัส
ทีค่ ล้ายกับไวรัสพูมาลา, ซึง่ โดยทัว่ ไปจะก่อโรคอ่อนกว่าและ
มีอตั ราป่วย – ตายเพียงร้อยละ ๑-๒ และจะพบว่ามีผปู้ ว่ ยชุก
ระหว่างหน้าร้อนและใบไม้รว่ ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ Chue ก็ได้รายงานโรคไข้เลือดออก
ทีม่ อี าการทางไตจากมองโกเลีย และในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนจีน
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ตารางที่ ๓. จำนวนผู ้ ป ่ ว ยกลุ ่ ม อาการไข้ เ ลื อ ดออกที ่ ไ ด้ ร ั บ รายงานระหว่ า งปี พ.ศ.
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ตารางที่ ๔ ผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้เลือดออกที่รายงานระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๕ ใน
สหภาพโซเวียต
พ.ศ.
๒๕๒๓
๒๕๒๔
๒๕๒๕
๒๕๒๖
๒๕๒๗
๒๕๒๘
๒๕๒๙
๒๕๓๐
๒๕๓๑
๒๕๓๒
๒๕๓๓
๒๕๓๔
๒๕๓๕

จำนวนผู้ป่วย
๓,๔๑๑
๑,๙๖๖
๑,๗๒๓
๔,๕๓๒
๑,๘๒๓
๑๑,๔๑๓
๗,๕๖๙
๒,๗๕๖
๘,๒๖๖
๖,๔๘๔
๒,๗๗๔
๖,๕๗๘
๖,๕๓๙

การแพร่กระจายของไวรัสทางภูมศิ าสตร์ (ไวรัสชนิดต่างๆใน
กลุม่ ของไวรัสฮันตา)
ไวรัสฮันตาน พบว่ามีรายงานโรคและรายงานการ
แยกเชือ้ ได้จากประเทศเกาหลี, จีน, มองโกเลีย, ยูโกสลาเวีย,
กรีซ, และรัสเซียเขตตะวันออกไกล
ไวรัสโซล และไวรัสทีค่ ล้ายคลึงกัน พบได้ในเอเชีย ๑๓
ประเทศได้แก่ ญีป่ นุ่ , เกาหลี, จีน, ฮ่องกง, ฟิลปิ ปินส์, มาเลเซีย,
สิงคโปร์, อินเดีย, ศรีลงั กา, ฟิจ,ิ ไทย, เวียดนาม และไต้หวัน,
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อเมริกาเหนือ และอเมริกากลางพบได้ในประเทศแคนาดา,
สหรัฐ, เม็กซิโก, ปานามา ในอเมริกาใต้พบได้ใน ๖ ประเทศ ได้แก่
บราซิล, โบลิเวีย, โคลัมเบีย, อาร์เจนตินา, อุรกุ วัย และปารากวัย
ในแอฟริกาพบได้ ๑๓ ประเทศ ได้แก่ อียปิ ต์, ซูดาน, ยูกนั ดา,
เคนยา, เบนิน, คาเมรูน, มอริตาเนีย, เซเนกัล, ชาด, สาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง, กาบอง, มาดากัสคาร์ และไนจีเรีย ในยุโรปพบ
ได้ใน ๔ ประเทศ ได้แก่ เบลเยีย่ ม, เนเธอร์แลนด์, สหพันธ์รฐั
เยอรมนี และอิตาลี
ไวรัส พูมาลา พบในยุโรป ได้แก่ รัสเซีย ประเทศใน
กลุม่ สแกนดิเนเวีย, ฟินแลนด์, เบลเยีย่ ม, สหพันธ์รฐั เยอรมนี,
ยูโกสลาเวีย, ฝรัง่ เศส และอังกฤษ และยังมีหลักฐานว่าพบไวรัส
พูมาลา ในรัสเซียเขตตะวันออกไกลอีกด้วย
ไวรัส ซิน นอมเบร และปรอสเป็ค ฮิลล์ พบเฉพาะ
ในสหรัฐอเมริกาเท่านัน้
ไวรัสวิทยาของไวรัสกลุม่ ฮันตา
ไวรัสกลุม่ ฮันตา ปัจจุบนั จัดไว้เป็นจีนสั หนึง่ ในสกุล
“บุนยาวิรเิ ดอี (Bunyaviridae)”
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คุณสมบัตขิ องไวรัสในสกุล Bunyaviridae
สกุล Bunyaviridae ประกอบด้วยไวรัสสมาชิกมากกว่า
๒๐๐ ชนิด นับเป็นสกุลของไวรัส อาร์เอ็นเอ ทีม่ สี มาชิกรวม
มากที่สุด ในเวลานี้แบ่งออกเป็น ๕ จีนัส คือ Bunyavirus,
Hantavirus, Naiovirus, Phlebovirus และ Unkuvirus
คุณสมบัตขิ องเชือ้ ในสกุล Bunyaviridae คือ เป็นไวรัส
ทีม่ เี ปลือก ซึง่ ประกอบด้วย สารไขมันและมีปมุ่ ยืน่ (spike) ไวรัส
มีสัณฐานกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐-๑๐๐ นาโนเมตร
มียโี นมเป็น RNA สายเดีย่ วและเป็นชิน้ ทัง้ หมด ๓ ชิน้ ด้วยกัน
คือ Large (L), Medium (M), และ Small (S) segments, โดย L
segment เป็นรหัสสำหรับการสร้างโปรตีนหรือเอ็นไซม์ Polymerase transcriptase, M segment เป็นรหัสสำหรับกลัยโคโปรตีน
๒ ชนิด คือ G1 และ G2 ซึง่ อยูบ่ นเปลือกไวรัส G1 เป็นส่วน
ที่ไวรัสใช้การติดเกาะกับเซลล์และมีบทบาทในการกระตุ้น
neutralizing antibody และอาจมีบทบาทในการทำให้เกิดการ
เชือ่ มตัวของเซลล์ (cell fusion) ส่วน G2 อาจมีบทบาทเกีย่ วกับ
การเชือ่ มตัวของเซลล์เช่นกัน และ Segment ซึง่ เป็น RNA ชิน้ ที่
เล็กทีส่ ดุ เป็นรหัสสำหรับ nucleocapsid protein หรือ โปรตีน N
แอนติบอดีตอ่ โปรตีน N มีบทบาทในการกระตุน้ complement
fixing antibody
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RNA แต่ละชิน้ ของ Bunyavirus จะถูกล้อมรอบด้วย
เปลือกแคปซิด ดังนัน้ แต่ละอนุภาคจึงมี nucleocapsid ขนาด
ต่าง ๆ กัน ๓ ชุด ภายในเปลือกหุม้ เดียวกัน RNA ของ Bunyavirus
มีคุณสมบัติเป็นสายลบ (negative strand) ยกเว้นสาย RNA
ของสมาชิกบางตัว จะมี Polarity ทัง้ + และ – อยูด่ ว้ ยกัน เรียกว่า
anbisense
ฮันตาไวรัสสามารถเพาะเลีย้ งได้ในเซลล์เวโรอี ๖ และ
เซลล์ เอ ๕๔๙ แต่จะไม่กอ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพยาธิ
สภาพของเซลล์ (CPE) เชือ้ ทีแ่ ยกได้จากทัง้ ๕ ทวีป ได้นำไป
ศึกษาโดยวิธี Plaque reduction neutralization test และวิธี
ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ โพลียเ์ มอเรส – PCR สามารถจำแนกต่อไปได้
อีกเป็น ๗ ซีโรทัยป์

ไวรัสบุนยาวิริเดอี

๔๐

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู
ตารางที่ ๕. การจำแนกฮันตาไวรัส
สกุล
:
Bunyaviridae
จีนัส
:
Hantavirus (Hantaan group)
________________________________________________________________________________
สีโรทัยป์
ชื่อย่อ
พาหะ/แหล่งรังโรค
โรค
_______________________________________________________________________________
Hantaan virus
(HTNV)
Apodemus agraius
HFRS*
Seoul virus
(SEOV)
Ratus norvegicus
HFRS
Puumala virus
(PUUV)
Clethrionomys glareoulus HFRS
Belgrade virus
(BGD)
Apodemus flavicollis
HFRS
Sin Nombre virus
(SNV)
Peromyscus maniculatus
HPS**
Prospect-Hill virus
(PHV)
Microtus pensylvanicus
ไม่ก่อโรค
Thottapalayam virus (TPM)
Suncus murinus
ไม่ก่อโรค
* HFRS = Haemorrahgiv fever with renal syndrome
** HPS = Hantavirus Pulmonary Syndrome

ความทนทานของเชือ้ ฮันตาไวรัส
เชื้อไม่ทนทาน ในสภาพที่เป็นของเหลว ถูกทำลาย
ได้ง่ายโดยวิธีที่ใช้ทั่วไป เชื้อฮันตาไวรัสถูกทำลายได้โดย
น้ำยาฆ่าเชือ้ หลายชนิด เช่น อีเธอร์, แอลกอฮอล์, ฟีนอล, โซเดียม
ฮัยโปคลอไรท์, คลอโรฟอร์ม, เบต้าโปรปิโอแลคโตน เชือ้ ถูก
ทำลายโดยความร้อนทีอ่ ณ
ุ หภูมิ ๖๐o ซ ในเวลา ๓๐ นาที, กรด
พีเอ็ช ต่ำกว่า ๕.๐ รวมทัง้ การฉายรังสีโคบอลท์ ๖๐
เซลล์ติดเชื้อไวรัสที่เตรียมสำหรับใช้เป็นแอนติเจน
เพื่อตรวจหาแอนติบอดี โดยวิธีอิมมูนเรืองแสง เมื่อแช่ใน
อะซีโตนนาน ๓๐ นาที เพือ่ ตรึงเซลล์กบั แผ่นกระจก จะทำลาย
๔๑

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู
ตารางที่ ๖. แสดงถึง Hantavirus สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่แยกได้จากทั้ง ๕ ทวีป ที่ได้นำไป
ศึ ก ษาที ่ WHO Collaborating Centre on HFRS ที ่ ก รุ ง โซลและ
มหาวิทยาลัยออตตาวา
สายพันธุ์
เอเชีย
๗๖/๑๑๘
A๙
Junhae ๘๗/๕๒๖
Maaji
ROK ๗๙/๙๐
US ๘๔/๒
๘๓/๑๔
๘๓/๑๓๘
Thailand #๖๐๕
Thailand #๗๔๙
๘๐/๓๙
Hamster ๘๕/๔
JTRN/๘๒/๑๗
I/RN/๘๒/๓
ยุโรป
Cg ๓๘๘๓
Fojnica
NE ๖๗๒
Hallnas B๑
Yanagihara
GBB
อเมริกาเหนือ
Baltimore rat
Houston rat#๔
Tchoupitoulas
Leaky
Prospect Hill
Virus I
Sin Nombre
อเมริกาใต้
Brazil ๒/๔
แอฟริกา
Egypt R/๑๒๙๑๕

ประเทศ

พาหะ

สีโรทัยป์

PCR type

เกาหลี
จีน
เกาหลี
เกาหลี
เกาหลี
เกาหลี
เกาหลี
เกาหลี
ไทย
ไทย
เกาหลี
เกาหลี
ญีป่ นุ่
เกาหลี

Apodemus agrarius
Apodemus agrarius
Apodemus agrarius
Apodemus agrarius
มนุษย์
มนุษย์
Apodemus agrarius
Apodemus agrarius
Rattus norvegicus
Bandicota indica
Rattus norvegicus
Syrian hamster
Rattus norvegicus
Rattus norvegicus

HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO

HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
HTN
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO

รัสเซีย
ยูโกสลาเวีย
ฟินแลนด์
สวีเดน
ฟินแลนด์
อังกฤษ

Clethrionomys glareolus
Apodemus flavicollis
Clethrionomys glareolus
Clethrionomys glareolus
Clethrionomys glareolus
Laboratory rat

HTN
HTN
PUU
PUU
PUU
SEO

HTN
HTN
PUU
PUU
PUU
SEO

สรอ.
สรอ.
สรอ.
สรอ.
สรอ.

Rattus norvegicus
Rattus norvegicus
Rattus norvegicus
Mus musculus
Microtus pensylvanicus

SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
SEO
LKY SEO-PUU***
PH
PH

สรอ.

Peromyscus maniculatus

เชือ้ ใหม่

เชือ้ ใหม่

บราซิล

Rattus norvegicus

SEO

SEO

อียปิ ต์

Rattus norvegicus

SEO

SEO

* PRNT = Plague reduction neutralization test
*PCR = Polymerase chain reaction
***
= ต่อมาได้พสิ จู น์วา่ เป็นเชือ้ ๒ เชือ้ ผสมกันไม่ใช่ไวรัสใหม่

๔๒

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู

สภาพการติดเชื้อของเชื้อไวรัสได้ ทำให้มีความปลอดภัย
ในการทดสอบ
การศึกษาฮันตาไวรัสในประเทศไทย
ดังที่ทราบกันแล้วว่า Hantavirus พบได้ทั่วโลก มี
ผู้สันนิษฐานไว้นานแล้วว่า โรคนี้น่าจะมีอยู่ในประเทศไทย
จึงได้มกี ารศึกษาต่อไปนี้
๑. เอ็มอาร์ เอดเวลล์และคณะ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหารฝ่ายอเมริกนั ได้รายงานการศึกษาในประเทศไทย
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๘ ว่าได้ตรวจพบแอนติบอดี ต่อฮันตานไวรัส
โดยวิธอี มิ มูนเรืองแสงในหนู ๓ ชนิด คือ Bandicota indica,
Rattus rattus และ Rattus norvegicus เป็นหนูทอ่ี าศัยอยูใ่ นบริเวณ
ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือบางปะกงและศรีราชา และในหมูบ่ า้ น
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีความชุกของแอนติบอดี (ทดสอบโดย
การเจือจางซีรมั เป็น ๑ : ๘) ตัง้ แต่รอ้ ยละ ๓.๖-๒๔, และสามารถ
แยกเชือ้ ฮันตาไวรัส ได้จากชิน้ เนือ้ ปอดของหนู, การศึกษาหา
แอนติบอดีจำเพาะในคนที่อาศัยอยู่ในละแวกท่าเรือคลองเตย
และจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของสถาบันฯ
พบว่ามีความชุกของแอนติบอดี จำเพาะร้อยละ ๗.๑-๓๓, ทัง้ นี้
โดยใช้แอนติเจนทีเ่ ตรียมจากฮันตานไวรัส สายพันธุ์ ๗๖-๑๑๘,
เพาะเลีย้ งในเซลล์ Vero E๖
๔๓

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู

เชือ้ ไวรัสทีแ่ ยกได้ ๒ สายพันธุค์ อื Thailand #๖๐๕
และ Thailand #๗๔๙ เมือ่ นำไปแยกหา ทัยป์โดยวิธปี ฏิกริ ยิ า
น้ำเหลือง และโดยวิธีปฏิกิริยาห่วงลูกโซ่โพลีย์เมอเรส และ
Mucleotide sequencing พบว่าเชือ้ ทัง้ สองจัดอยูใ่ นซีโรทัยป์โซล,
แต่เป็นทีน่ า่ สังเกตว่ายังไม่มรี ายงานผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการไข้เลือดออก
ทีม่ อี าการทางไต จากประเทศไทยเลย
๒. จากสถาบันวิจยั ไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายงานการศึกษาของศิริ สวัสดิโกศล และคณะ ในพ.ศ. ๒๕๓๒
พบว่าหนู Rattus norvegicus และ Rattus exulans ซึง่ ดักได้ท่ี
กรุงเทพฯ และจังหวัดตาก มีแอนติบอดีจำเพาะตั้งแต่ร้อยละ
๒-๑๗.๒, ทดสอบ โดยวิธอี มิ มูนเรืองแสงโดยใช้ซรี มั เจือจาง
๑:๒๐ และใช้ฮนั ตานไวรัสและ B๑ virus ซึง่ เป็นซีโรทัยป์โซล
เป็นแอนติเจนทดสอบการทดสอบหา แอนติบอดีจำเพาะใน
ซีรมั คน พบอัตราชุกประมาณร้อยละ ๒
๓. สุรางค์ ตันติวณิช จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานว่าหนู Rattus exulans และหนู
Rattus norvegicus ที่จับจากชุมชนคลองเตยและชุมชนวัด
ไผ่ตนั มีอตั ราชุก แอนติบอดี ร้อยละ ๓.๓-๑๓.๙ และพบว่าผูป้ ว่ ย
ทีส่ งสัยว่าเป็น เล็ปโตสไปโรสิสหนึง่ ใน ๘๖ ราย (ร้อยละ ๑.๒)
มีแอนติบอดีจำเพาะต่อฮันตาไวรัส โดยได้ทำการทดสอบด้วย
วิธอี มิ มูนเรืองแสง โดยใช้ซรี มั ทีเ่ จือจาง ๑ : ๑๖ และใช้เซลล์ท่ี
ติดเชื้อฮันตาน, พูอูมาลา และ Urban rat virus ผสมกันเป็น
แอนติเจนทดสอบ
๔๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู

๔. คณะของผูน้ พิ นธ์โดยความร่วมมือของศาสตราจารย์
โฮ วางลี ได้ทำการศึกษาความชุกของแอนติบอดีในซีรมั ทีเ่ ก็บ
จากผูป้ ว่ ยและประชากรกลุม่ ต่าง ๆ รวมทัง้ เก็บจากหนูในห้อง
ปฏิบตั กิ ารตรวจโดยวิธี Indirect immunofluorescence ใช้ไวรัส
ฮันตาน ในการเตรียมแอนติเจน โดยมีการกระจายของตัวอย่าง
ตรวจดังต่อไปนี้
๑. ตัวอย่างตรวจเก็บจากผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ที่มา
ขอรับการตรวจร่างกายไปทำงานในต่างประเทศรวม ๓๑๓
ตัวอย่าง
๒. ตัวอย่างตรวจจากผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการไตเสือ่ มสภาพ
๓๕ ตัวอย่าง
๓. ตัวอย่างตรวจจากผูป้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกทีม่ ตี บั วาย
๖ ตัวอย่าง
๔. ตัวอย่างตรวจจากผู้ป่วยที่มีไข้ ที่ชันสูตรแล้วว่า
ไม่ได้ตดิ เชือ้ เด็งกี ๙๒ ตัวอย่าง
๕. ตัวอย่างตรวจเจาะเลือดจากหนูถีบจักรในห้อง
เลีย้ งสัตว์ของภาควิชา ๒๔ ตัวอย่าง
ผลการตรวจปรากฏว่าในกลุม่ ต่าง ๆ ตรวจพบแอนติบอดี
ต่อไวรัสฮันตานในอัตราตัง้ แต่รอ้ ยละ ๓.๓ จนถึงร้อยละ ๑๖.๗,
หรือค่าเฉลีย่ ร้อยละ ๕ แต่ตรวจไม่พบแอนติบอดีในเลือดของ
หนูทง้ั ๒๔ ตัวอย่าง ผลสรุปในตารางที่ ๗
๔๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู
ตารางที่ ๗.

การตรวจพบแอนติบอดีต่อไวรัสฮันตานในกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งตรวจโดย
วิธี indirect immunofluorescence
_____________________________________________________________________________________

ตัวอย่างตรวจในกลุ่ม

จำนวน

เวลาที่เก็บตัวอย่าง

จำนวนที่ตรวจพบ
ร้อยละ
แอนติบอดี (ไตเตอร์)
_____________________________________________________________________________________
คนปกติ
๓๑๓
เม.ย.-พ.ค. ๓๑
๑๖
๗.๐
(๑ : ๓๒-๑๒๘)
กลุ่มอาการไตเสื่อมสภาพ
๓๙
มี.ค.-มิ.ย. ๓๐
๑
๒.๖
(๑ : ๖๔)
ไข้เลือดออกที่มีตับล้มเหลว
๖
ก.ค. ๓๐
๑
๑๖.๗
(๑ : ๖๔)
ไม่ใช่ไข้เด็งกี
๙๒
มิ.ย.๓๐-พ.ย.๓๑
๓
๓.๓
(๑ : ๓๒)
สรุป
๔๕๐
๒๑
๖.๗
เลือดหนูถีบจักร
๒๔
มี.ค. – มิ.ย. ๓๐
๐
๐
_____________________________________________________________________________________

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี
กัณฐกมาลากุล จากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการทดสอบซีรัมของ
หนูทด่ี กั จับในตลาดสดในเกาะรัตนโกสินทร์ เป็นหนู Rattus
norvegicus จำนวน ๔๕๘ ตัว หนู Rattus rattus จำนวน ๒๘ ตัว
หนู Rattus exulans จำนวน ๕ ตัว หนู Mus musculus จำนวน ๔
ตัว และหนู Suncus murine อีกจำนวน ๕ ตัวให้ผลบวกต่อไวรัส
ฮันตาชนิด ทัยป์ โซล ๗ ตัวอย่าง ผลงานวิจยั นี้ ตีพมิ พ์เผยแพร่
ไว้ในวารสารวิชาการจดหมายเหตุทางแพทย์ ของแพทยสมาคม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Kantakamalakul W et al. J Med Assoc
Thai 2003;86:1008-1014.)
๔๖

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคโหลที ่ ม ั น มากั บ หนู

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี กัณฐกมาลากุล

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ยุพิน ศุพุทธมงคล

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุพิน
ศุพทุ ธมงคล และคณะ จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการทบทวน
รายงานผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ไว้รกั ษาในหอผูป้ ว่ ยอายุรศาสตร์ ทีไ่ ด้รบั
การวินจิ ฉัยว่าเป็นไข้แต่หาสาเหตุไม่พบ หรือทีท่ างการแพทย์
ให้การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นเอาไว้วา่ Fever of Unknown Origin (FUO)
บ้าง บางทีกเ็ รียกว่า Pyrexia of Unknown Otiology (PUO) จำนวน
๑๑๕ ราย ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงเดือน
พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๓ ทดสอบหาแอนติ บ อดี ช นิ ด ไอจี จ ี
(แสดงว่าเคยติดเชือ้ มานานแล้ว) โดยวิธอี ไี ลซาต่อไวรัสฮันตา
พบว่าให้ผลบวก ๕ รายอีก ๘ รายทีใ่ ห้ผลบวก ทีม่ แี อนติบอดี
ชนิดไอจีเอ็ม (แสดงว่าเพิง่ ติดเชือ้ มาไม่นาน ติดเชือ้ มาใหม่ๆ)
และยังมี ๑ รายทีใ่ ห้ผลบวกทัง้ ไอจีจแี ละไอจีเอ็ม แอนติบอดี
ผูป้ ว่ ยรายนี้ มีอาการเฉียบพลัน คือมีไข้ มีสมองอักเสบ เกร็ดเลือด
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ต่ำ เอ็นไซม์ตบั มีระดับสูง การแข็งตัวของเลือดช้า อาการร่วมกับ
ผลการทดสอบปฏิกริ ยิ าน้ำเหลืองน่าจะเข้าได้กบั ภาวะติดเชือ้ ไวรัส
ฮันตา และรายนี้น่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ รายงาน
นีต้ พี มิ พ์ไว้ใน Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2005
Jan;36(1):217-20.
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แกะรอยระบาดของโรคประหลาด
ในนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

กลุม่ อาการเอ็ชพีเอส
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แกะรอยระบาดของโรคประหลาด
ในนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
เหตุเกิดเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่
ดินแดนแถบตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา
อันเป็นบริเวณเขตติดต่อกันของรัฐอะริโซนา นิวเม็กซิโก
โคโลราโด และยูทาห์ เนือ่ งจากเป็นบริเวณที่ ๔ รัฐมีดนิ แดน
ต่อกันจึงได้รับการขนานนาม เรียกขานกันเป็นที่รู้จักกันใน
นามของ “โฟร์ คอร์เนอรส์ - Four Corners” มีรายงานโรค
ประหลาด เป็นโรคหรือกลุม่ อาการอุบตั ใิ หม่เกิดขึน้ ในสหรัฐ
อเมริกา เป็นโรคทีไ่ ม่เคยพบ ไม่เคยรูจ้ กั กันมาก่อนเลย โดยมี
รายงานการเสียชีวิตของคนวัยหนุ่มสาวชาวเผ่าอินเดียนแดง
นาวาโฮ (Navajo) ทีอ่ าศัยอยูใ่ นรัฐนิวเม็กซิโก
ปฐมเหตุคือมีชายหนุ่มชนอินเดียนแดงเผ่านาวาโฮ
(Navajo) ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี จู่ ๆ ก็มีอาการเจ็บหนัก
หายใจหอบ หายใจติ ด ขั ด หายใจไม่ อ อก ต้ อ งรี บ นำส่ ง
โรงพยาบาลในนิวเม็กซิโกและเสียชีวิตด้วยภาวะหายใจ
ล้มเหลวภายในเวลาต่อมาไม่นาน จากประวัตพิ บว่า ก่อนหน้านี้
ไม่กี่วัน คู่รักของหนุ่มน้อยรายนี้ก็ป่วยด้วยโรคที่มีอาการ
คล้าย ๆ กันและเสียชีวติ เช่นเดียวกัน นายแพทย์ เจมส์ ชีค (Dr.
James Cheek) จากสำนักงาน the Indian Health Service (IHS)
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ได้ตง้ั ข้อสังเกตเอาไว้วา่ สองรายนีเ้ กิดขึน้ ภายในหนึง่ สัปดาห์
น่าจะเป็นรายแรก ๆ เพราะยังไม่เคยพบโรคอย่างนีม้ าก่อนเลย
การค้นคว้าหาสาเหตุแห่งโรคโดยการทดสอบหลาย
อย่างเท่าทีม่ วี ธิ กี ารอยูใ่ นขณะนัน้ ไม่สามารถจะให้คำตอบได้วา่
คือโรคอะไร อะไรเป็นต้นเหตุ ทราบแต่เพียงว่าเป็นโรคติดเชือ้
แต่เชือ้ อะไรก็บอกไม่ได้ ติดเชือ้ ติดโรคมาจากแห่งหนตำบลใด
ติดได้อย่างไรก็บอกไม่ได้มืดแปดด้าน ภายหลังป่วยได้ไม่
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กีว่ นั อาการก็ทรุด ผูป้ ว่ ยหายใจติดขัด หายใจไม่ออก การหายใจ
ล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด ทางการสาธารณสุขจึงให้ชื่อ
โรคเบือ้ งต้นโดยอาศัยอาการทีป่ รากฏว่า “Unexplained Adult
Respiratory Distress Syndrome - ARDS” หรือถ้าจะถอดความ
เป็นภาษาไทยก็คือ “กลุ่มอาการหายใจติดขัดในผู้ใหญ่ที่ไม่
สามารถให้คำอธิบายได้” นัน่ เอง
โรคปรากฏขึน้ กระจุกตัวเป็นกลุม่ เกิดในบุคคลผูอ้ าศัย
อยูใ่ นท้องถิน่ ไม่ใช่คนต่างถิน่ วัยหนุม่ สาวทีส่ ขุ ภาพดี อายุนอ้ ย
เป็นโรคติดเชือ้ ทีม่ อี าการรวดเร็วและรุนแรง อันเป็นลักษณะทาง
วิทยาการระบาดทีช่ แ้ี นะว่า แหล่งรังโรคและเชือ้ โรคน่าจะอยู่
ในบริเวณนั้น เป็นเชื้อโรคชนิดใหม่อุบัติขึ้น แม้แต่คนที่
แข็งแรงก็ไม่มภี มู ติ า้ นทานต่อโรค
หลายหน่วยงานได้แก่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
สหรัฐหรือ ซีดซี ี The Indian Health Service (HIS) มหาวิทยาลัย
นิวเม็กซิโก The Navajo Nation Public Health Center, การ
สาธารณสุขแห่งรัฐนิวเม็กซิโก และสำนักงานการสอบสวนทาง
แพทย์ (the New Mexico Office of Medical Investigations – OMI).
เป็น อาทิ ได้กระตือรือร้นร่วมมือกันเพือ่ ศึกษาหาสาเหตุของ
โรคเป็นการด่วนได้ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการหลาย
ต่อหลายวิธี ก็ไม่สามารถจะพบเหตุของโรค ดูว่าจะเป็น
กาฬโรคต่อมน้ำเหลืองหรือกาฬโรคปอดก็ไม่ใช่
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เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังโรคและรายงาน
โรค ทางการได้ให้เกณฑ์นิยามวินิจฉัยโรคเบื้องต้นในการ
รายงานผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการดังต่อไปนี้
๑. ภาพรังสีปอดมี unexplained bilateral pulmonary
interstitial infiltrates with hypoxemia (arterial oxygen saturation
of less than 90% while breathing room air)
๒. ตรวจศพพบว่ามีปอดบวมน้ำทีไ่ ม่ได้มเี หตุมาจาก
หัวใจและอธิบายไม่ได้ ทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๓๖
การสอบสวนค้นคว้าหาสาเหตุของโรคโดยสำนักงาน
การสอบสวนทางแพทย์ของรัฐนิวเม็กซิโก เพือ่ ค้นหาว่ามีผใู้ ด
ที่ป่วยเป็นโรคทำนองนี้บ้าง เพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนายแพทย์
บรูซ เท็มเพสท์ (Dr. Bruce Tempest) ก็สอบสวนได้ความว่า
มีคนหนุม่ สาว ๕ คนทีม่ สี ขุ ภาพดี ทีป่ ว่ ยเป็นโรคอย่างนี้ ป่วย
เป็นโรคระบบหายใจเฉียบพลัน หายใจติดขัด การหายใจล้มเหลว
และสุดท้ายก็ถงึ แก่ความตายทัง้ หมด
การรายงานการเฝ้าระวังติดตามโรคได้ผลดังนี้
 เริม่ มีผปู้ ว่ ยทีม่ อี าการเข้าได้ตามเกณฑ์ดงั กล่าวมา
ตัง้ แต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะมีอาการ
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๖ (๑๔ ราย)
 วันที่ ๓ มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว
๑๒ คน
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 เมื่อถึงวันที่ ๗ มิถุนายน มีรายงานผู้ป่วยรวม
ทัง้ สิน้ ๒๔ ราย
 เป็นรายงานจากรัฐนิว เม็กซิโก ๑๗ ราย อะริโซนา
๕ ราย ยูทาห์และโคโลราโด รัฐละ ๑ ราย
 อายุของผูป้ ว่ ยถัวเฉลีย่ ๓๔ ปี (เกณฑ์พกิ ดั ๑๓๘๗ ปี ๑๗ ราย มีอายุอยูร่ ะหว่าง ๑๘-๕๐ ปี) เป็นชาย ๑๔ ราย
หญิง ๑๔ ราย
 เป็นอเมริกันชนเผ่าอินเดียนแดง ๙ รายเป็นคน
ผิวขาว อีกหนึง่ รายเป็นคนฮิสแพนิค
 ๑๒ ราย หรือร้อยละ ๕๐ ถึงแก่กรรมจากโรค
อีกไม่กส่ี ปั ดาห์ตอ่ มา ในบริเวณโฟร์ คอร์เนอรส์ ก็มผี ปู้ ว่ ย
เพิม่ ขึน้ อีกนักวิทยาศาสตร์ตา่ งก็เร่งรีบงานวิจยั สอบสวนค้นคว้า
อย่างขะมักเขม้น เหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องได้ก็พยายามตัดเหตุ
ต่างๆออกไป เช่น การแพ้พษิ สารเคมีฆา่ วัชพืช โรคไข้หวัดใหญ่
จากไวรัสสายพันธุใ์ หม่ และภาวะไวรัสชนิดต่างๆ อีกหลายชนิด
ก็ตอ้ งพยายามตัดออกไป
นักวิทยาการระบาด นักชีววิทยา นักสิ่งแวดล้อมได้
พยายาม หาเหตุเชือ่ มโยงข้อความรูต้ า่ ง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ในปี
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ เกิดมีปรากฏการณ์ เอล นิโญ ทำให้
อากาศร้อนแม้ในฤดูหนาวก็ยังร้อน และเมื่อเข้าฤดูใบไม้ผลิ
ก็กลับมีฝนชุก พืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ผิดฤดูกาล
ก็ยงั ต้องเอามาเชือ่ มโยง และเห็นได้วา่ ประชากรหนูเดียร์ เมาส์
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ก็เพิม่ จำนวนมากกว่าทีเ่ คยมีมา เรือ่ งเหล่านีน้ า่ จะมีสว่ นเข้าไป
เกีย่ วข้องกับการระบาดในคราวนี้
การทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ ดสอบหาแอนติบอดี
ในเลือดของผู้ป่วยต่อเชื้อโรคหลายๆชนิดยกมาเป็นแผง
พบว่ามีแอนติบอดีต่อไวรัสฮันตา แต่ไวรัสฮันตาที่มีรายงาน
มาก่อนก็ไม่เคยแสดงอาการทีท่ ำให้การหายใจติดขัดจนนำไป
สู่ความตาย ปริศนาผุดขึ้นตามมามากมาย จะต้องหาคำตอบ
ให้ได้วา่ ไวรัสฮันตาเข้ามาเกีย่ วข้องกับโรคนีไ้ ด้อย่างไร
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จำนวนผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ เป็น ๕๕
ราย และเสียชีวติ ไปกว่าครึง่
มีการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากผู้ป่วยและผู้ตาย ส่งไป
ทดสอบยังห้องปฏิบัติการกลางของศูนย์ควบคุมป้องกันโรค
สหรัฐ เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญสหสาขาวิชาได้นำไปศึกษาให้ลกึ ซึง้

อาณาบริเวณ “โฟร์ คอร์เนอรส์ - Four Corners” สหรัฐอเมริกา
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ลงไปอีกให้ถงึ ระดับอณู จึงพบว่ามีหลักฐานทางห้องปฏิบตั กิ าร
แสดงถึงความเกีย่ วโยงของโรคประหลาดนีก้ บั ไวรัสชนิดหนึง่
นัน่ คือ hantavirus
บรรดานักวิจยั ต่างก็ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ไวรัสฮันตา
ทุกชนิดจะแพร่โรคไปสู่คนจากแหล่งรังโรคที่สำคัญคือสัตว์
จำพวกหนูทั้งสิ้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๓๖ จนถึงกลาง
เดือนสิงหาคม ปฏิบัติการดักจับหนูนานาชนิดจึงเริ่มขึ้นใน
ท้องที่ของโฟร์ คอร์เนอรส์ ดักมาให้ได้มากที่สุด จับมาทุกๆ
สปีชยี ส์ ไม่วา่ อยูใ่ นบ้าน บริเวณบ้านของผูป้ ว่ ย นอกบ้านกวาด
ให้เรียบ แยกหนูที่ดักจากบ้านใกล้เรือนเคียงกับบ้านผู้ป่วย
แยกออกจากกันเอาไว้ เพือ่ ให้สามารถแยกความแตกต่างให้ได้
เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อดูว่า หนูพวกนี้มีไวรัสอะไร
อยูบ่ า้ ง ทีบ่ า้ นผูป้ ว่ ยพบอะไร ทีบ่ า้ นใกล้เรือนเคียงพบบ้างไหม
หรือไม่พบ ทัง้ นี้ เพือ่ จำกัดวงการสอบสวนให้งวดให้แคบเข้า
ดักได้หนูมา ๑,๗๐๐ ตัว เอามาชำแหละเอาเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ มา
ทดสอบ ทั้งทางจุลชีววิทยา ทางวิทยาภูมิคุ้มกัน ทางพยาธิ
วิทยา ทดสอบให้ได้มากวิธเี ท่าทีม่ อี งค์ความรูจ้ ะนำพาไป แล้ว
นำผลรวมไปวิเคราะห์ตอ่ ไป ผูท้ เ่ี ข้ามาร่วมวิจยั ท่านหนึง่ ทีเ่ ป็น
ผูท้ ม่ี บี ทบาทสำคัญคือ ศาสตราจารย์ เทอรี ลามอน เยทส์ (Terry
Lamon Yates) จากมหาวิทยาลัยนิว เม็กซิโก เป็นศาสตราจารย์
นักชีววิทยา ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหนู ท่านผูน้ เ้ี ป็นนักวิจยั หลัก
ที่นำไปสู่การค้นพบไวรัสชนิดใหม่ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นไวรัสที่
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สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับไวรัสฮันตา แต่ก็ยังจำแนกชนิดให้
ชัดเจนไม่ได้ โดยพบไวรัสในหนู deer mouse (Peromyscus
maniculatus) หนูชนิดนี้อาศัยอยู่ใกล้มนุษย์ในหมู่บ้านและ
ชายขอบหมู่บ้าน อาศัยอยู่ตามยุ้งฉางเก็บธัญพืช กองเศษไม้
กองฟืน ในบ้านก็พบ ประมาณร้อยละ ๓๐ ของหนูทด่ี กั จับมา
เคยผ่านการติดเชือ้ ไวรัสชนิดนีม้ าแล้ว หนูชนิดอืน่ ๆ เช่น cotton
rat (Sigmodon hispidus), marsh rice rat (Oryzomys palustris),
white-footed mouse (Peromyscus leucopus) ก็พบว่าเคยติดเชือ้
แต่กพ็ บในอัตราทีต่ ำ่ กว่าหนูชนิดดังกล่าว การสอบสวนอย่าง
ละเอียดลออเชิงระบาดวิทยายังต้องกระทำอีกต่อไป
ในที่สุดเดือนพฤศจิกายนปีนั้นเอง คณะนักวิจัยจาก
The Special Pathogens Branch ซีดซี ี และจาก the U.S. Army
Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)
ก็สามารถแยกเชือ้ ไวรัสก่อโรคประหลาดนีไ้ ด้จากเนือ้ เยือ่ ของ
หนู ไวรัสใหม่น้ี ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ทจ่ี ะจำแนกว่าเป็นไวรัส
สกุลใด จีนสั และสปีชยี ส์ใด จึงขนานนามพอให้มชี อ่ื เรียกขาน
กันไปพลางๆก่อนเป็นการเฉพาะกิจว่า “Muerto Canyon
virus” แต่ตอ่ มาก็เปลีย่ นชือ่ ไปเป็น “ไวรัสนิรนาม” หรือในภาษา
สเปนว่า “Virus sin Nobre = virus with no name - SNV” และ
เมื่อการศึกษาวิจัยบ่งแน่ชัดว่า เป็นไวรัสสมาชิกในกลุ่มของ
ไวรัสฮันตาหรือไวรัสฮันตาน โรคประหลาดทีอ่ บุ ตั ใิ หม่ขน้ึ นี้
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Terry Yates, 57; biologist found source of hantavirus
Washington Post / December 24, 2007
WASHINGTON - Terry L. Yates, a biologist who discovered the source of the deadly hantavirus in the
American Southwest and who held several leadership positions with the National Science Foundation
in Washington, died Dec. 11 of brain cancer at the University of New Mexico Health Sciences Center
in Albuquerque. He was a University of New Mexico vice president and lived in Placitas, N.M.
In the spring of 1993, many people in the Four Corners region, where New Mexico, Colorado, Utah,
and Arizona meet, were stricken with a mysterious illness. The virus, which killed 32 people in a matter
of weeks, was originally called “Sin Nombre,” after a canyon in New Mexico where Spanish settlers
had massacred Indian inhabitants.
Dr. Yates, a biologist whose specialty was rodents and small mammals, was part of an interdisciplinary
research team that set out to find the cause. Using animal specimens he had collected over the years
throughout the Southwest, Dr. Yates, with research partner Robert Parmenter, isolated the source of
what came to be known as the hantavirus.
The virus was carried by deer mice, which were in abundance in 1993 because of unusually wet weather
in the Southwest. Medical authorities have not been able to eliminate the hantavirus - which has killed
more than 125 people in the United States in the past 15 years - but by learning how it is transmitted, they
have greatly reduced its lethal effect.
The National Science Foundation named Dr. Yates’s discovery one of the 50 projects funded by the
foundation with the greatest impact on people’s lives in the United States. In recent years, Dr. Yates had
been studying the connection Deer mouse between changing weather patterns and deer mice populations,
which allowed state health officials to warn New Mexico residents about increased risks of the hantavirus.
“Terry was a guy who saw the linkages in natural history between species and big environmental
changes, including human health,” said David Schmidly, president of the University of New

Mexico and Dr. Yates’s master’s degree supervisor at Texas A&M University in the
1970s. “He was very creative, a big-picture thinker.”
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ศาสตราจารย์ เทอรี ลามอน เยทส์ จากมหาวิทยาลัยนิว เม็กซิโก

Bunyaviridae
Bunyaviridae family
5 genera: Orthobunyavirus,
Nairovirus,
Phlebovirus,
Tospovirus, and
Hantavirus
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จึงได้รับชื่อโรคเป็นทางการว่า hantavirus pulmonary syndrome, or HPS เมือ่ มีผปู้ ว่ ยเพิม่ ขึ้ นมีอาการทางหัวใจร่วมด้วยใน
หลายราย ชือ่ ของโรคจึงมีการปรับเปลีย่ นเป็น hantavirus cardiopulmonary syndrome - HCPS
โรคประหลาดนีเ้ ป็นโรคอุบตั ใิ หม่จริงหรือ
คณะนักวิจยั ได้นำเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ จากการตรวจศพราย
ทีต่ ายมาก่อนด้วยโรคทีม่ อี าการทางระบบหายใจ มีอาการทาง
ปอด และยังเก็บตัวอย่างเอาไว้ศกึ ษาในวันข้างหน้า นำกลับมา
ตรวจซ้ำใหม่อกี ครัง้ พบหลักฐานว่าทีป่ อดมีการติดเชือ้ “ไวรัส
ซิน โนเบรอะ” มาก่อน แสดงว่าโรคนีอ้ บุ ตั มิ าก่อนแล้ว การระบาด
คราวนีจ้ งึ มิใช่การระบาดเป็นครัง้ แรก เพียงแต่ว่าไม่มีผู้ใดให้
ความสนใจศึกษาเป็นพิเศษเท่านั้นเอง รายที่นำมาศึกษาซ้ำ

cotton rat (Sigmodon hispidus)
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Deer mouse (Peromyscus maniculatus)

ที่น่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นรายแรกๆ นั้น น่าจะเป็นชายวัย ๓๘ ปี
เจ้าของตัวอย่างปอดชาวรัฐยูทาห์ ทีป่ ว่ ยเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๒
ที่น่าสนใจก็คือ ในขณะที่ทางการแพทย์ยุคปัจจุบัน
รวมทั้งนักวิทยาการระบาดไม่รู้จักโรคนี้ แต่ชนเผ่านาวาโฮ
รูจ้ กั โรคนีใ้ นด้านประเพณี/ความเชือ่ ของเผ่าว่า มีโรคเช่นนีอ้ ยู่
และดูเหมือนว่าจะเข้าใจด้วยซ้ำไปว่าโรคนี้มีความสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับพวกหนูดว้ ย ทีน่ า่ สนใจมากไปกว่านัน้ ก็คอื เหตุใด
โรคจึงอุบตั ขิ น้ึ เฉพาะทีอ่ าณาบริเวณ “โฟร์ คอร์เนอรส์” และ
การระบาดมีลกั ษณะเช่นไร
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Virus Sin Nobrre

ขณะทีโ่ รคระบาด มีผปู้ ว่ ยเกิดขึน้ กระจุกตัวเป็นกลุม่
เป็นก้อน เกิดขึ้นปุบปับ คำตอบสำหรับเรื่องนี้ก็คือ ในช่วง
เวลานั้น มีประชากรหนูเพิ่มจำนวนอย่างมากมายกว่าปกติ
บริเวณ “โฟร์ คอร์เนอรส์” นี้ แห้งแล้งติดต่อกันมาหลายปี ครัน้
ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เกิดมีหมิ ะตกหนัก ฝนก็ตกชุก พืชพันธุ์
ธัญญาหารต่างๆ ก็งอกเงยกลับมาอุดมสมบูรณ์อีก สัตว์เล็ก
สัตว์น้อยที่รอดตายจากความแห้งแล้ง ก็กลับมีอาหารอุดม
สมบูรณ์ใหม่ ต่างก็เจริญเติบโต แพร่พนั ธุ์ ออกลูกออกหลาน
กันขนานใหญ่ หนู deer mouse ก็เช่นกัน ประชากรหนูในปี
พ.ศ. ๒๕๓๖ เพิม่ ปริมาณมากกว่าปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ตำ่ กว่าสิบ
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เท่าตัว หนูทง้ั ทีม่ เี ชือ้ ไวรัส และไม่มเี ชือ้ ก็เพ่นพ่านไปทัว่ และ
มนุษย์จงึ มีโอกาสสัมผัสกับหนูมากขึน้ และบ่อยขึน้ ด้วย
โรคแพร่ตดิ ต่อจากคน-สู-่ คนได้หรือไม่
ในการระบาด พ.ศ. ๒๕๓๖ ครัง้ นีท้ โ่ี ฟร์ คอร์เนอรส์
ยังไม่มหี ลักฐานว่ามีการติดต่อแพร่เชือ้ จาก “คน-สู-่ คน” ความ
วิตกกังวลของสาธารณชนจึงค่อยผ่อนคลายลง โดยสาธารณชน
เชือ่ กันแต่เพียงว่าเป็นโรคเฉพาะของชนเผ่านาวาโฮเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ มีการระบาดของโรคนีใ้ นประเทศ
อาร์เจนตินาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็มหี ลักฐานเชิงแนะว่า มีการ
แพร่โรคจากคน-สู-่ คนได้ แต่ในปัจจุบนั นี้ การรายงานโรคใน
สหรัฐซึ่งยังปรากฏอยู่เนืองๆนั้น ก็ยังไม่มีการติดโรค แพร่
โรคระหว่างคนด้วยกัน
สถานการณ์หลังจากการระบาดในปี พ.ศ. ๒๕๓๖
หลังจากการระบาดในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ นีแ้ ล้ว ทางการ
ได้ขอให้มีการรายงานโรคจากทั่วประเทศทุกราย จึงมีการ
รายงานผูป้ ว่ ยเพิม่ มากขึน้ และมีขอ้ มูลเพิม่ เติมอีกว่า โรคไม่ได้
เกิดจากไวรัสฮันตาเพียงชนิดหนึ่งเดียว แต่เกิดจากไวรัส
ฮันตาหลายชนิดต่าง ๆ กัน
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๓๖ มีช่างสำรวจสะพานชาว
หลุยเซียนานายหนึง่ ป่วยเป็นโรค HPS โดยทีไ่ ม่ได้เคยย่างกราย
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เข้าไปในบริเวณโฟร์ คอร์เนอรส์เลย การสอบสวนค้นคว้า
รวมทั้งการทดสอบทางห้องปฏิบัติการก็พบไวรัสฮันตาชนิด
ใหม่ที่ได้รับการขนานนามว่า “ไวรัส บายู - Bayou virus”
ซึง่ แหล่งรังโรคเป็นหนูชนิดทีม่ ชี อ่ื ว่า the rice rat (Oryzomys
palustris)
ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็มชี ายหนุม่ วัย ๓๓ ปี ชาวรัฐ
ฟลอริดาป่วยเป็นกลุ่มอาการ HPS ซึ่งหายดีในเวลาต่อมา
ชายผู้นี้ก็ไม่เคยเข้าไปในอาณาบริเวณโฟร์ คอร์เนอรส์ เลย
การศึกษาผู้ป่วยรายนี้ก็พบไวรัสฮันตาชนิดใหม่อีก ชื่อ “the
Black Creek Canal virus” และมีหนู the cotton rat (Sigmodon
hispidus) เป็นพาหะของเชื้อไวรัส ยังมีในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ ที่บางครั้งจะเรียกชื่อว่าเป็นโลกใหม่ หรือ
New World นั้น ปรากฏเพาะแยกเชื้อได้ ๒๔ สายพันธุ์ ๕
สายพันธุก์ อ่ โรค HCPS ในอเมริกาเหนือทัว่ ไป และโดยเฉพาะ
ทีพ่ บในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐทีพ่ บบ่อยคือสายพันธุ์
Sin Nobre virus (SNV), Black Creek Canal virus และ Bayou
อัตราป่วยตายประมาณสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ส่วนอีก ๖ สายพันธุ์
ก่อโรคในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ทีพ่ บบ่อยคือสายพันธุ์
the Andes virus ซึ่งมักจะมีอาการคล้ายกับทางอาเซียคือมี
อาการทางไตร่วมด้วยซึ่งจะมีอัตราป่วยตายประมาณร้อยละ
๓๐ -๕๐
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Hantavirus Pulmonary Syndrome
ลักษณะทางเวชกรรมของกลุม่ อาการ Hantavirus pulmonary
syndrome
วิธกี ารติดเชือ้
โดยการสูดเอาเชือ้ ไวรัสเข้าไปทางปอด เชือ้ ไวรัสจะ
ถูกขับออกจากน้ำลายของหนูที่เป็นแหล่งรังโรค เมื่ออยู่ใน
ธรรมชาติจะแห้งเป็นฝุ่นละอองปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ตามบริเวณทีม่ หี นูพาหะชุกชุม
ระยะฟักตัว
ตัง้ แต่ได้รบั เชือ้ เข้าไปจนเริม่ มีอาการของโรคกินเวลา
ประมาณ ๒-๕ สัปดาห์
ลักษณะอาการของโรค
จะแบ่งอาการของโรคได้เป็นสองลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน
ชัดเจนคือ ระยะทีม่ อี าการเริม่ แรก (the early stage) กินเวลา
๒-๕ สัปดาห์หลังได้รับเชื้อไวรัสฮันตา และระยะที่มีอาการ
ทางหัวใจและปอด (the cardiopulmonary stage)
ระยะทีม่ อี าการเริม่ แรก (the early stage)
อาการในระยะนี้ได้แก่ ไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
อ่อนเพลีย หนาวสัน่ ปวดเมือ่ ยตามตัว โดยเฉพาะปวดกล้ามเนือ้
สะโพก เอวและกล้ามเนือ้ หลัง ฟังได้เสียงเปรีย๊ ะ หรือ ราลใน
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ปอด หายใจหอบ หัวใจเต้นเร็ว ใจสัน่ คลืน่ ไส้ อาเจียน ปวดท้อง
และท้องเดิน อาการต่าง ๆ เหล่านีค้ ล้ายกับอาการของโรคไข้หวัด
ใหญ่ และโรคปอดบวม แยกจากกันได้ยาก
ระยะที่มีอาการทางหัวใจและปอด (the cardiopulmonary stage)
เมื่อมีอาการไอ ก็เป็นการบ่งชี้ว่าโรคดำเนินก้าวหน้า
เข้าสู่ระยะที่มีอาการทางปอดหรือระยะที่สองแล้ว อาการ
หอบและหายใจติดขัด หายใจลำบากก็จะตามมาติดๆ โดยสรุป
อาการต่างๆ และอาการแสดงในระยะนี้ ได้แก่
 ไอมีเสมหะ
 ปริมาณอ็อกซิเจนในเลือดต่ำ (hypoxia or hypoxemia) คาร์บอนไดอ็อกไซด์ในเลือดสูง (hypercarbia) และนำสู่
ภาวะกรดเกินในเลือด (acidemia)
 หายใจหอบ
 หายใจลำบาก หายใจไม่ออก การหายใจล้มเหลว
ช็อค
 ความดันเลือดต่ำลง
 หัวใจเต้นช้า หรือเต้นเร็ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 การทำงานของอวัยวะหลายอวัยวะล้มเหลว
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ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่พักอาศัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี
หนูชกุ ชุม หากมีอาการไข้ ปวดศีรษะ หนาวสัน่ ปวดเมือ่ ยตาม
เนือ้ ตัว หายใจลำบาก ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์
การวินจิ ฉัยโรค
การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น ทำได้โดยอาศัยประวัติการ
สัมผัสโรค อาณาบริเวณทีพ่ กั อาศัยมีโรคระบาดโรคนีห้ รือไม่
พิจารณาจากปัจจัยเสีย่ งต่างๆ อาศัยการตรวจอาการและอาการ
แสดง การวินจิ ฉัยแยกโรคจากโรคทีม่ อี าการเริม่ ต้นคล้ายคลึง
กันได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ โรคสหายสงคราม (ลีเจียนแนร์) กาฬโรค
ปอด ไข้ควิ (Q fever) เป็นต้น
การวินิจฉัยยืนยันต้องอาศัยการทดสอบทางห้อง
ปฏิบัติการไวรัสและวิทยาภูมิคุ้มกัน การเจาะตัวอย่างเลือด
ตรวจทางวิทยาภูมคิ มุ้ กัน เก็บเลือดอย่างน้อยสองครัง้ ในระยะ
เริม่ มีอาการและในระยะประมาณ ๒ สัปดาห์ให้หลัง ทำการ
ตรวจเพาะแยกเชือ้ และหาแอนติบอดีทง้ั ชนิด ไอจีเอ็ม และไอจีจี
ต่อไวรัสฮันตา
การบริบาลดูแลรักษา
ต้องรับผูป้ ว่ ยไว้รกั ษาในหอผูป้ ว่ ยวิกฤต หรือไอซียู
การให้การรักษาประคับประคอง การรักษาตามอาการ
ได้แก่ การให้อ็อกซิเจนให้พอเพียง การใส่ท่อช่วยหายใจ
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การใช้เครื่องช่วยหายใจ การฟอกโลหิตเพื่อลดปริมาณกรด
ในเลือด ถือว่าเป็นการบริบาลทีจ่ ำเป็นเบือ้ งต้น
ในประเทศจีน การรักษาโดยการให้ยาต้านไวรัส คือ
ยา ไรบาวิรนิ เป็นการลดความเสีย่ ง มิให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆได้ผลดี แต่การใช้ยานี้รักษาโรคในสหรัฐและแคนาดา
ในการรักษาในระยะทีม่ อี าการทางหัวใจและปอดแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่ได้ผล ขณะนี้กำลังประเมินการรักษาโดยให้ไรบาวิริน
เร็วขึน้ ก่อนจะมีอาการทางหัวใจและปอดอยู่
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โรคฉีห่ นู หรือโรคเยีย่ วหนู
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โรคฉีห่ นู หรือโรคเยีย่ วหนู
ในโปรเม็ดเมือ่ ประมาณ สามเดือนทีผ่ า่ นมานี้ ผูน้ พิ นธ์
พบข่าวการระบาดของโรคโรคหนึง่ จากประเทศไกลโพ้นทะเล
ไกลจากประเทศไทยคือประเทศอาร์เจนตินา และเป็นโรคที่
เป็นปัญหาทีส่ ำคัญในประเทศไทยด้วย และยังเป็นโรคทีเ่ ป็น
ปัญหาที่สำคัญในอีกหลายๆประเทศที่ผู้นิพนธ์พิจารณาว่า
เข้าข่าย “ระบาดบันลือโลก” ได้ จึงนำเอามาให้ได้รจู้ กั กันเอาไว้
ในหลายจังหวัด หลายท้องที่ในประเทศไทยเรา รวม
ทัง้ บางเขตในกรุงเทพมหานคร ได้รบั ผลกระทบจากน้ำท่วมมา
ระหว่างหน้าฝนเกือบทุกปี ทางการก็ออกมาเตือนให้ประชาชน
ระวังโรคทีม่ าหลังน้ำท่วม หนึง่ ในนัน้ มีอยูโ่ รคหนึง่ คือโรคฉีห่ นู
หรือ โรคเยี่ยวหนู ในภาษาอังกฤษ ภาษาหมอเรียกชื่อว่า
Leptospirosis (เลปโตสไปโรสิส) เวลาหมอตรวจคนไข้ หมอ
มักจะปรึกษากันว่า “สงสัยจะเป็นเล็ปโต” พอหมอลับตาไป ญาติ
ผูป้ ว่ ย ก็รบี ไปทีเ่ ตียงผูป้ ว่ ย รีบตรวจดูเล็บคนไข้ แล้วก็พมึ พำว่า
“มันโตยังไง ก็ไม่เห็นมันโตขึน้ สักหน่อย ก็ยงั ปกติดนี น่ี า”
โรคฉี่หนูหรือโรคเยี่ยวหนูมีชื่อในทางการแพทย์ว่า
โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) โรคฉีห่ นูหรือ เลปโตสไปโรสิส เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า เลปโตสไปรา
อินเตอร์โรแกนส์ (Leptospira interrogans - L. interrogans)
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ซึง่ ถูกจำแนกเป็นชนิดย่อยๆ ลงไปอีกมากมาย กล่าวคือจำแนก
เป็นเซโรกรู๊พ (serogroup) และเซโรวาร์ ซึ่งมีมากกว่า ๒๐๐
เซโรวาร์ (serovars)
Leptospira interrogans เป็นแบคทีเรียประเภทตัวยาว
บิดเป็นเกลียวสว่าน เรียกว่า “สไปโรขีด เป็นรูปเกลียวสว่าน
(spirochete)” ซึง่ มีขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่
จะเห็นได้ดว้ ยกล้องจุลทรรศน์พน้ื มืด (dark-field microscope)
หรือกล้องจุลทรรศน์ระบบเรืองแสง เมือ่ ย้อมสีพเิ ศษ (สีเรือง
แสง) เชือ้ นีม้ ขี นาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑ ไมโครเมตร (คำเดิมคือ
ไมครอน ปัจจุบันนิยมใช้คำว่าไมโครเมตรแทน) และความ
ยาวประมาณ ๖ - ๒๐ ไมโครเมตร เคลือ่ นไหวในลักษณะหมุน
ควงสว่านพุง่ ไปมาได้รวดเร็ว เชือ้ นี้ พบอยูต่ ามทีช่ น้ื แฉะ ทัง้ น้ำ
สะอาดและน้ำโสโครกสกปรกก็พบได้
มนุษย์ตดิ เชือ้ และเป็นโรคได้อย่างไร
เชื้อ L. interrogans มีสัตว์หลายชนิดเป็นรังโรค
(reservoir) เช่น หนู สุกร โค กระบือ สุนัข แมว เป็นต้น
เชื้อจะถูกขับออกมากับเยี่ยวของสัตว์ แล้วปนเปื้อนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำขัง เชื้อโรคนี้เข้าสู่ร่างกายคนโดย
การไชเข้าทางผิวหนังที่มีรอยถลอก หรือไชผ่านผิวหนังไม่มี
แผล แต่ที่เปียกชุ่มจนยุ่ย เชื้อไชเข้าเยื่อเมือกที่ไม่มีบาดแผล
ก็ได้ มีอุบัติการณ์สูงในผู้ที่สัมผัสดินและน้ำเป็นเวลานาน ๆ
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เช่น ชาวไร่ ชาวนา กรรมกร คนเก็บขยะ ชาวประมง คนจับปลา
คนดักจับสัตว์นำ้ จืด
ลักษณะทางเวชกรรม
ระยะฟักตัว
หลังจากได้รบั เชือ้ เข้าสูร่ า่ งกายกินเวลา ประมาณ ๕-๑๔
วันประมาณ แต่อาจมีระยะฟักตัวได้ตั้งแต่ ๒-๒๐ วัน จึงจะ
เข้าสู่ระยะที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งจะกินเวลาไม่เกิน
๑ สัปดาห์
ผ่านระยะฟักตัวประมาณ ๒ - ๒๐ วัน เชือ้ โรคเจริญ
เพิ่มจำนวนในร่างกายมากพอที่จะเกิดโรค ผู้ป่วยจะมีอาการ
แตกต่างกัน ขึน้ กับชนิด (ย่อยๆ) และปริมาณของเชือ้
อาการทางคลินกิ
ผูป้ ว่ ยโรคเลปโตสไปโรสิสมีอาการและอาการแสดง
ออกได้หลากหลาย กล่าวคือ ตัง้ แต่ไม่แสดงอาการ จนกระทัง่
อาการรุ น แรงถึ ง เสี ย ชี ว ิ ต ถ้ า แพทย์ ต รวจร่ า งกายและซั ก
ประวัติไม่ละเอียด อาจวินิจฉัยผิดพลาดได้ เพราะโรคนี้มี
อาการคล้ายโรคติดเชื้ออื่น ๆ หลายโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่
ไข้สมองอักเสบ ทัยฟอยด์ ริกเกตเซีย เมลิออยโดสิส โรคนี้
จัดอยูใ่ นกลุม่ โรคทีน่ ำโดยสัตว์ (zoonosis) และถือว่าเป็นโรค
ในกลุม่ อาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ
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ผู้ป่วยกลุ่มแรกที่มีรายงานในโลกโดยนายแพทย์
ชาวเยอรมันคือนายแพทย์วายล์ โดยเป็นโรคทีท่ า่ นได้บรรยาย
ลักษณะเอาไว้ว่า “Infectious disease with enlargement of
spleen, jaundice and nephritis” ต่อมาจึงมีการเรียกชือ่ โรคตาม
นามของแพทย์ผู้บรรยายลักษณะทางเวชกรรมเป็นท่านแรก
เรียกว่า “Weil’s disease” ในปัจจุบนั “Weil’s disease or Weil
Syndrome” จะหมายถึงผูป้ ว่ ยโรคเลปโตสไปโรสิสทีม่ อี าการ
รุนแรง
โดยทั่วไป ผู้ป่วยอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี
อาการใดๆ ในผู้ป่วยที่มีอาการมักจะมีอาการนำเริ่มด้วยมีไข้
เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ตาแดง
คลืน่ ไส้ และปวดท้อง นอกจากนีย้ งั อาจพบมีผน่ื แดงตามตัวได้
แต่พบได้ไม่บอ่ ยและมักจะหายไปภายใน ๒๔ ชัว่ โมง อาการ
ปวดศีรษะในผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิสนั้นมักจะมีอาการปวด
ที่รุนแรงและเฉียบพลัน อาจมีอาการปวดเบ้าตาและกลัวแสง
ร่วมด้วยได้ อาการปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ มักจะรุนแรงโดยเฉพาะ
ทีห่ ลัง ต้นขาและน่อง
อาการนำเหล่านีอ้ าจจะหายไปภายใน ๑ สัปดาห์แล้วมี
ไข้กลับมาใหม่อกี ใน ๑-๓ วันต่อมา พร้อมทัง้ มีภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆเกิดขึน้ หรืออาการไข้อาจจะมีไข้สงู ลอยต่อเนือ่ งโดยไม่มี
ระยะไข้ลงก็ได้ อาการทีเ่ กิดขึน้ หลังจากสัปดาห์แรกไปแล้วนี้
เชือ่ ว่าเป็น “Immune phase”
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อาการจากภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจพบในโรคเลปโตสไปโรสิส
๑. ภาวะผิดปกติที่ตับ ผู้ป่วยจะมีอาการดีซ่าน ตา
และตัวเหลือง ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักมีอาการตาและตัว
เหลืองร่วมด้วย อาการเหลือง จึงเป็นเครือ่ งบ่งชีค้ วามรุนแรง
ของโรคที่สำคัญ ตับมักจะโตขึ้น และกดเจ็บ อาการเหลือง
เกิดจากการที่เซลล์ตับเองถูกทำลาย อาการทางตับมักจะหาย
เป็นปกติ
การตรวจเลือดเพือ่ ทดสอบสมรรถภาพตับ พบระดับ
บิลริ บู นิ ในเลือดสูงมาก แต่มกั มีระดับเอ็นไซม์ทง้ั transaminase
และ alkaline phosphatase สูงไม่มากนัก
๒. ไตอักเสบ ไตวาย เป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บได้บอ่ ย
ทีส่ ดุ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ ความผิดปกติพบตัง้ แต่
ความผิดปกติของปัสสาวะอย่างเดียวเท่านัน้ จนถึงไตวาย
มักพบโปรตีน (อัลบูมนิ ) ในปัสสาวะทุกระยะของโรค
อาจตรวจพบว่ามีปสั สาวะปนเลือด หรือปนหนอง
ไตวาย มีรายงานพบได้ร้อยละ ๑๖-๔๐ ของผู้ป่วย
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทม่ี ภี าวะไตวายยังมีปริมาณปัสสาวะปกติ (nonoliguric renal failure) แต่รายทีม่ ปี ริมาณปัสสาวะน้อยกว่าปกติ
(oliguric renal failure) ร่วมด้วย มักมีการพยากรณ์โรคทีไ่ ม่ดี
อย่างไรก็ตาม การทำงานของไตจะกลับมาปกติหลังจากผูป้ ว่ ย
หายจากโรคโดยจะไม่มไี ตวายเรือ้ รังแทรกซ้อนต่อเนือ่ ง
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ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทม่ี ภี าวะไตวายยังมีปริมาณปัสสาวะ
ปกติ (non- oliguric renal failure) แต่รายทีม่ ปี ริมาณปัสสาวะ
น้อยกว่าปกติ (oliguric renal failure) ร่วมด้วย มักมีการ
พยากรณ์โรคไม่ดี การทำงานของไตจะกลับมาปกติหลังจาก
ผูป้ ว่ ยหายจากโรคโดยจะไม่มไี ตวายเรือ้ รังแทรกซ้อน
๓. ความผิดปกติทางโลหิตวิทยา หรือทางระบบเลือด
ได้แก่ภาวะเกร็ดเลือดต่ำและเลือดออกผิดปกติ ในรายที่มี
อาการรุนแรง อาจพบจำนวนเกร็ดเลือดต่ำได้บ่อย แต่ภาวะ
เลือดออกผิดปกติเช่น มีเลือดออกตามอวัยวะภายในและตา
อาจมีหรือไม่มภี าวะ Disseminated intravascular coagulation - DIC
ร่วมด้วยก็ได้ ภาวะเลือดออกทีพ่ บได้บอ่ ยได้แก่ เลือดออกใต้
ผิวหนัง เยือ่ บุตา (ตาขาว) เยือ่ บุในทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร
ลำไส้ ส่วนภาวะเลือดออกที่พบน้อยแต่รุนแรงและอาจเป็น
สาเหตุการเสียชีวติ ได้แก่ ภาวะเลือดออกในปอด หรือในสมอง
๔. ปอดบวม ปอดอักเสบ ผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิส
มีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจได้บอ่ ย ได้แก่ อาการ
ไอแห้งๆ จนถึงมีอาการไอเป็นเลือด ปอดอักเสบ หอบเหนือ่ ย
และอาจพบภาวะ adult respiratory distress syndrome (ARDS)
ซึ่งนำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ ปอด
๗๕

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคฉี ่ ห นู หรื อ โรคเยี ่ ย วหนู

อักเสบในผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิส อาจพบเป็น “เฉพาะกลีบ
ปอดบางกลีบ” หรือการอักเสบกระจายทัว่ ปอดก็ได้
๕. หัวใจล้มเหลว กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ การตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจพบความผิดปกติได้บ่อยมากโดยเฉพาะ
ความผิดปกติของ T wave แต่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่
รุนแรงพบไม่บ่อย แต่อาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญอีก
อย่างหนึ่ง โดยอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจสูงถึง
ร้อยละ ๕๔
๖. ม่านตาอักเสบ พบมากในผู้ป่วยซึ่งรายงานจาก
บางประเทศ เช่น อินเดีย แต่ในประเทศไทยมีรายงานน้อย
มักจะเป็นในระยะท้ายๆของโรคและมีอาการอยู่นานเป็น
สัปดาห์ถงึ เป็นเดือน และอาจเป็นนานเป็นปีได้ มักจะมีภาวะ
แทรกซ้อนเรือ่ งการมองเห็น
๘. ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีรายงานเช่น rhabdomyolysis, thrombotic thormbocytopenic purpura (TTP), acute
acalculous cholecystitis, erythema nodosum, aortic stenosis,
Kawasaki syndrome, reactive arthritis, pancreatitis, epididymitis,
และ male hypogonadism เป็นต้น ในผูป้ ว่ ยหญิงมีครรภ์อาจ
ทำให้แท้งบุตร หรือทารกในครรภ์เสียชีวติ ได้
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๙. สมองและไขสันหลังอัก เสบ Guillain-Barre
syndrome (เป็นกลุ่มอาการไข้และเส้นประสาทหลายเส้น
อักเสบอย่างเฉียบพลัน) Reye’s syndrome (กลุ่มอาการที่มี
พยาธิสภาพทางสมองและเสื่อมสลายของตับ มีไขมันแทรก
ในตับ ทำให้สมองวาย ตับวาย) และกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้ม
หัวใจอักเสบ
เยื่อหุ้มสมอง/สมอง/เส้นประสาทอักเสบ และ
อาการทางจิต อาจพบเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไร้เชื้อได้
ประมาณร้อยละ ๒๐ ของผูป้ ว่ ยโดยจะพบในผูป้ ว่ ยทีม่ อี ายุนอ้ ย
และอาจพบได้ตง้ั แต่ระยะทีม่ กี ารติดเชือ้ ในกระแสเลือด ผูป้ ว่ ย
อาจมีอาการทางสมองทีเ่ หมือนโรคหลอดเลือดสมองได้เนือ่ งจาก
มีการอักเสบและอุดตันในเส้นเลือดทีไ่ ปเลีย้ งสมอง รายทีม่ กี าร
อักเสบของเส้นประสาท อาจพบอาการเหมือนผูป้ ว่ ย GuilainBarre syndrome ได้ บางรายอาจมีอาการชัก หรืออาการทางจิต
มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึมเศร้า หรือความผิดปกติ
ทางจิตที่รุนแรงได้ อาการทางสมองเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียง
ถาวรหรือเป็นอยูน่ านหลายปีได้
อาการของภาวะแทรกซ้อนทีส่ ำคัญ
ตา ภาวะเยือ่ บุตาบวมแดง (ตาขาวมีเลือดออก) เป็น
อาการแสดงที่พบในระยะติดเชื้อในกระแสเลือด และมัก
ตรวจพบอาการกลัวแสง (photophobia)
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L. interrogans ย้อมด้วยสารเรืองแสง

L. interrogans ดูจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน
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นอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่น เช่น หัวใจ
จะพบในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ทางปอดจะทำให้ผู้ป่วยไอ
เป็ น เลื อ ดและอาจเสี ย ชี ว ิ ต จากการขาดออกซิ เ จน ภาวะ
เลือดออกเกิดได้ในทุกอวัยวะ คาดว่าเกิดจากความผิดปกติ
ของเส้นเลือด การติดเชื้อนี้ในหญิงตั้งครรภ์อาจทำให้เกิด
การแท้งได้
การควบคุมป้องกัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนเชื้อ
เช่น สวมถุงมือ สวมรองเท้าบูท๊ ขณะทำงานสัมผัสดินและน้ำ
กำจัดหนูซึ่งเป็นสัตว์นำโรค ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์กับ
ประชาชน บางประเทศที่มีการระบาดสูงจะมีการใช้วัคซีน
ให้แก่ปศุสตั ว์และสัตว์เลีย้ ง สำหรับวัคซีนในคน เป็นวัคซีนที่
พัฒนายาก เพราะมีชนิดย่อยๆมากมาย ต้องเป็นวัคซีนที่ตรง
กับเชือ้ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ นัน้ จึงจะป้องกันโรคได้ ปัจจุบนั มีใช้
ในบางประเทศ เช่น คิวบา ยังไม่แพร่หลาย จึงยังไม่มขี อ้ มูลที่
จะนำมาเสนอได้
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารคลินกิ
๑. การตรวจแยกประเภทเลือดสมบูรณ์ (CBC) ผูป้ ว่ ย
ทีม่ อี าการไม่รนุ แรง มักตรวจไม่พบความผิดปกติ แต่ในผูป้ ว่ ย
ที่มีอาการรุนแรงอาจพบภาวะซีด เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเล็ก
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น้อย (๑๑-๒๐ x ๑๐๙/ลิตร) และมีนิวโตรฟิลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เกร็ดเลือดต่ำ โดยอาจพบเกร็ดเลือดลงต่ำถึง ๕ x ๑๐๙/ลิตรได้
๒. การตรวจปัสสาวะ มักจะพบอัลบูมนิ ในปัสสาวะ
อาจพบ hyaline cast, granular cast หรือ cellular cast ร่วมด้วย
นอกจากนีอ้ าจพบ เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะได้บอ่ ย
๓. การทำงานของตับ อาจพบผิดปกติในรายที่มีตัว
และตาเหลือง เช่น ระดับบิลริ บู นิ ซึง่ อาจสูงได้ถงึ ๒๐ มก/ดล
แต่ระดับเอ็นไซม์อาจจะปกติหรือสูงกว่าปกติเล็กน้อย มักไม่เกิน
๒-๓ เท่า
๔. การทำงานของไต ในรายทีม่ ภี าวะขาดสารน้ำมาก
อาจมีระดับยูเรีย (BUN) สูงขึ้นมากไม่เป็นสัดส่วนกับระดับ
ครีอาตินนิ ทีผ่ ดิ ปกติ
๕. ระดับ serum amylase อาจพบผิดปกติ โดยผูป้ ว่ ย
อาจมีภาวะตับอ่อนอักเสบหรือไม่มกี ไ็ ด้ เนือ่ งจากเอ็นไซม์ทส่ี งู
อาจเป็นผลจากการทีม่ ภี าวะไตวายโดยไม่มตี บั อ่อนอักเสบก็ได้
การวินจิ ฉัยโรค
ผู้ป่วยที่สงสัยโรคนี้ทางคลินิกได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาชีพ
หรือประวัตสิ มั ผัสหรือเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ซึง่ มีอาการไข้เฉียบพลัน
และอาการอื่นๆที่พบบ่อยในโรคเลปโตสไปโรสิส โดยไม่มี
อาการซึง่ บ่งชีส้ าเหตุของโรคติดเชือ้ ชนิดอืน่ ๆ เช่น การติดเชือ้
ทางเดินหายใจ หรือปอดอักเสบ หรือการติดเชือ้ ในระบบอืน่ ๆ
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หรือสาเหตุอน่ื ทีพ่ บบ่อยกว่า เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการไข้เฉียบพลัน
ร่วมกับอาการตัวและตาเหลือง แต่ไม่พบนิ่วในถุงน้ำดีหรือ
ไม่มีประวัติดื่มสุราจัด หรือเป็นโรคตับเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของโรคทางเดินน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันที่พบบ่อย
หรือผู้ป่วยที่อาการไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการหอบเหนื่อย
หรือไอเป็นเลือด แต่ภาพรังสีปอดไม่พบลักษณะปอดอักเสบ
ทีก่ ลีบใดกลีบหนึง่ และตรวจเสมหะไม่พบเชือ้ ก่อโรค เป็นต้น
ดังนั้นการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสทางคลินิก
จำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคจากการติดเชื้อต่างๆหลายชนิด
ขึ้นกับกลุ่มอาการที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายทีม่ อี าการรุนแรงต้องวินจิ ฉัยแยกโรคจากภาวะ communityacquired septicemia ซึง่ เชือ้ ก่อโรคทีพ่ บบ่อยได้แก่ เชือ้ แบคทีเรีย
กรัมลบ เช่น Escherichia coli, Klebsiella spp. หรือเชือ้ กรัมบวก
เช่น Staphylococcus aureus เป็นต้น ในรายทีม่ อี าการรุนแรงมาก
ต้องวินิจฉัยแยกโรคจาก septicemic melioidosis ด้วยเสมอ
เนือ่ งจากโรคเหล่านีม้ อี ตั ราตายสูงและรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ
ที่ต่างกัน ข้อสังเกตซึ่งอาจช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคได้แก่
ผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสส่วนใหญ่เป็นชาวนา และมักจะมี
โรคประจำตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคเบาหวานและนิ่วใน
ไตร่วมด้วย และภาพรังสีปอดทีผ่ ดิ ปกติในรายทีเ่ กิดจากภาวะ
community-acquired septicemia มักเป็นลักษณะของ bacteremic
pneumonia คือ เป็น patchy infiltration หรือ cotton ball appearance
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และเป็นทัง้ สองปอด นอกจากนีย้ งั มีโรคหลายโรคซึง่ มีอาการ
และอาการแสดงไม่แตกต่างจากโรคเลปโตสไปโรสิสเลย
เช่น โรคไข้รากสาดใหญ่หรือ scrub typhus หรือไข้เลือดออก
ทีม่ อี าการรุนแรง เป็นต้น ดังนัน้ จึงต้องตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
เพือ่ วินจิ ฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสเสมอ
การวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร
การยืนยันการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสโดยการ
ตรวจพบเชือ้ ก่อโรคเลปโตสไปโรสิสจากสิง่ ส่งตรวจต่างๆ ด้วย
กล้อง dark field หรือตรวจหา leptospiral DNA โดยวิธี polymerase
chain reaction (PCR) หรือโดยการเพาะเชือ้ จากเลือดและน้ำ
ไขสันหลังใน ๑๐ วันแรกนับจากวันทีเ่ ริม่ มีอาการทางคลินกิ
หลังจากนัน้ ควรเพาะเชือ้ จากปัสสาวะซึง่ อาจพบเชือ้ ได้นานถึง
๓๐ วันหลังจากผูป้ ว่ ยเริม่ มีอาการ
การเพาะแยกเชือ้ มีขอ้ จำกัดหลายอย่าง เช่น ต้องใช้วธิ ี
เพาะเลีย้ งเชือ้ แตกต่างจากเชือ้ แบคทีเรียทัว่ ไปและใช้เวลานาน
การตรวจหาเชือ้ โดยเทคนิค PCR แม้วา่ จะรวดเร็วและมีความ
ไวสูงแต่ตอ้ งอาศัยเครือ่ งมือราคาแพงและเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ำนาญการ
จึงไม่สามารถนำมาใช้อย่างแพร่หลายได้เช่นเดียวกัน การวินจิ ฉัย
โรคนีจ้ งึ อาศัยวิธที าง serology เพือ่ ตรวจหาแอนติบอดีตอ่ เชือ้
ก่อโรคเลปโตสไปโรสิสเป็นสำคัญ ซึง่ แบ่งเป็น
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๑. การทดสอบที่เป็น genus specific ซึ่งเป็นการ
วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น โดยแอนติเจนที่ใช้ใน
การตรวจมักเตรียมจากเชือ้ เพียง serovar เดียว หรือจากเชือ้ ชนิด
ไม่กอ่ โรค (L. biflexa) เทคนิคทีใ่ ช้มหี ลากหลาย เช่น indirect
hemagglutination assay (IHA), indirect immunofluorescent
antibody test (IFA), macroscopic slide agglutination test (MSAT),
Lepto-dipstick test, microcapsule agglutination test (MCAT),
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), latex agglutination test, lateral- flow เป็นต้น การทดสอบเหล่านีม้ คี วาม
ไวร้อยละ ๒๐–๖๕ สำหรับการวินจิ ฉัยโรคในสัปดาห์แรกและ
ร้อยละ ๗๐-๘๗ ในสัปดาห์ทส่ี อง โดยมีความจำเพาะสูงเกิน
ร้อยละ ๙๐ การทดสอบทีต่ รวจหา IgM เช่น ELISA หรือ MCAT
จะพบว่าความไวลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๖๐ ในสัปดาห์ท่ี ๓
๒. การทดสอบซึ่งเป็น serogroup specific ได้แก่
microscopic agglutination test (MAT) ซึง่ สามารถบอก serogroup หรือ serovar ทีก่ อ่ โรคได้ดว้ ย ปัจจุบนั องค์การอนามัย
โลกถือเป็นวิธีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส
วิธนี ใ้ี ช้เชือ้ serovar ต่าง ๆ ทีเ่ ป็นเชือ้ มาตรฐาน (reference strain)
ของเชื้อทั้ง ๒๔ serogroup เป็นแอนติเจน โดยเจือจางเชื้อที่
ความเข้มข้นต่างๆ แล้วให้ทำปฏิกริ ยิ ากับแอนติบอดีใน serum
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ผูป้ ว่ ยและนำมาตรวจดูปฏิกริ ยิ าการจับตัวตกตะกอนด้วยกล้อง
dark field
ผูป้ ว่ ยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิสจะยืนยันการวินจิ ฉัย
ได้วา่ มีการติดเชือ้ (recent infection) จริง เมือ่ ผลการตรวจ MAT
พบว่ามีไตเตอร์เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย ๔ เท่าเมือ่ ตรวจเลือดในระยะ
เฉียบพลันและระยะพักฟื้นห่างกันอย่างน้อย ๓ ถึง ๗ วัน
การพบผลบวกไตเตอร์ตำ่ ๆ เช่น ๑: ๕๐ หรือ ๑: ๑๐๐ ในการ
ตรวจครั้งแรกและไม่พบว่าไตเตอร์เพิ่มขึ้นในระยะต่อมาจะ
บ่งถึงการติดเชือ้ ทีอ่ าจเกิดมานานแล้ว ในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีการระบาด
ของโรคนี้มานานอาจตรวจพบผลบวกไตเตอร์ต่ำๆในผู้ที่เคย
ได้รบั เชือ้ มาก่อนได้ ดังนัน้ การวินจิ ฉัยโรคนีใ้ นระยะเฉียบพลัน
ต้องอาศัยตรวจพบไตเตอร์ที่เพิ่มมากกว่า ๔ เท่าเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตามการตรวจพบผลบวกไตเตอร์ท่ี ๑: ๔๐๐ หรือมาก
กว่าเพียงครั้งเดียวสนับสนุนการวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อใน
ระยะเฉียบพลัน
พบว่าผูป้ ว่ ยโรคนีใ้ นระยะเฉียบพลันร้อยละ ๑๐ อาจ
จะตรวจไม่พบหรือพบผลบวกได้หลังจากเริม่ มีอาการของโรค
นานถึง ๓๐ วัน เช่นเดียวกับผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยยาต้าน
จุลชีพมาก่อนการเจาะเลือดตรวจ ดังนัน้ ในผูป้ ว่ ยทีส่ งสัยโรค
เลปโตสไปโรสิสแต่ไม่สามารถยืนยันการวินิจฉัยได้จากการ
ตรวจเลือดสองครัง้ อาจต้องเจาะเลือดซ้ำอีกครัง้
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การรักษา
โรคนี้มียาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อได้หลายขนาน ถ้าแพทย์
วินจิ ฉัยโรคได้แต่เนิน่ ๆ ถ้าถูกต้อง คอยแก้ไขภาวะแทรกซ้อน
ผู้ป่วยจะหายขาดได้ แต่ตรงกันข้าม ถ้าไปพบแพทย์ช้า หรือ
วิจยั โรคผิด ก็ถงึ แก่ชวี ติ ได้
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกี ารพยากรณ์โรคดีถา้ ได้รบั การวินจิ ฉัย
ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและการรักษาที่เหมาะสม ผู้ป่วยที่เสีย
ชีวิตเกิดจากมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่น เลือดออกใน
ปอดทีร่ นุ แรง การหายใจล้มเหลว หรือไตวาย เป็นต้น
รายงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราตายในผู้ป่วย
โรคเลปโตสไปโรสิส พบว่า ผูป้ ว่ ยซึง่ มีภาวะหายใจลำบาก หรือ
ภาวะไตวายที่มีปัสสาวะออกน้อย หรือภาพรังสีปอดผิดปกติ
แบบ alveolar infiltration หรือคลืน่ ไฟฟ้าหัวใจผิดปกติหรือมี
จำนวนเม็ดเลือดขาวเพิม่ ขึน้ มากกว่า ๑๒,๙๐๐ /มล๓ อย่างใด
อย่างหนึ่งมีอัตราตายสูงกว่ารายที่ไม่มีความผิดปกติดังกล่าว
ส่วนการศึกษาในผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีอ่ าการไอเป็นเลือดและการหายใจ
ล้มเหลวพบว่า ผูท้ ม่ี ภี าวะความดันโลหิตต่ำ หรือระดับครีอาตินนิ
สูง หรือระดับสาร โปแตสเซียมในเลือดสูงกว่า ๔ มลม./ล ร่วม
ด้วยมีอัตราตายสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การศึกษา
ในประเทศไทยจากโรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาล
แพร่ พบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการไอเสมหะปนเลือด หรือ
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อัตราการหายใจ >๒๔ ครัง้ /นาที หรือความดันโลหิตต่ำ หรือภาวะ
oliguria หรือระดับโปแตสเสียมในเลือดสูงกว่า ๕ มลม./ล
หรือจำนวนเกร็ดเลือด <๑๐๐, ๐๐๐/ มล๓ อย่างใดอย่างหนึ่ง
มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการและการ
ตรวจพบดังกล่าวตัง้ แต่ ๑.๑ – ๑๘ เท่า
การรักษาตามอาการ
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือมีการตรวจพบอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการดำเนินโรคที่รุนแรงต่อไปได้
ดังกล่าวแล้ว ควรรับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวัง
อาการอย่างใกล้ชิด การรักษาตามอาการอื่น ๆ ขึ้นกับภาวะ
แทรกซ้อนทีพ่ บ ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะไตวายหรือเลือดออกผิดปกติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าผูป้ ว่ ยเริม่ หรือมีอาการไอเป็นเลือดร่วมด้วย
ควรรับไว้รกั ษาในหออภิบาล เนือ่ งจากอัตราตายสูงมาก ต้อง
ได้รบั การรักษาด้วยการใส่เครือ่ งช่วยหายใจอย่างทันท่วงทีและ
เตรียมการรักษาภาวะ acute respiratory distress syndrome
เมือ่ พบว่าเริม่ มีภาวะการหายใจล้มเหลว การศึกษาทางคลินกิ
แบบสุ่ม พบว่า การรักษาเสริมด้วยยา steroid ขนาดสูงหรือ
ยา desmopressin ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะเลือดออกในปอด
ไม่ช่วยลดอัตราตาย และการรักษาด้วยยา steroid ขนาดสูง
ทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนมากกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ไม่มหี ลักฐานว่าการให้เกล็ดเลือดทดแทนในรายทีม่ ี
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เกล็ดเลือดต่ำจะป้องกันภาวะเลือดออกผิดปกติได้ จึงควร
พิจารณาให้เฉพาะรายที่มีปัญหาเลือดออกผิดปกติเท่านั้น
การรักษาตามอาการมีความสำคัญมากเท่ากับการรักษาจำเพาะ
ด้วยยาต้านจุลชีพ
การรักษาจำเพาะ
เชื้อที่ก่อโรคเลปโตสไปโรสิสเป็นแบคทีเรียที่ไว
ต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิด ได้แก่ penicillin, ampicillin,
amoxicillin, doxycycline, tetracycline, erythromycin ยาในกลุม่
cephalosporin ได้แก่ cefotaxime และ ceftriaxone รวมทัง้ ยา
azithromycin, ยา telithromycin, และยา ในกลุม่ quinolone ได้แก่
ciprofloxacin, moxifloxacin. ผลการศึกษาพบว่า ยา chloramphenicol มีคา่ MIC และ MBC๙๐ สูงกว่ายาดังกล่าวทัง้ หมดมาก
ยาในกลุม่ macrolides ได้แก่ยา erythromycin และยา azithromycin
มีความไวต่อเชือ้ สูงมาก (มีคา่ MIC < ๐.๐๑มคก/ลิตร). และยา
ในกลุม่ ketolide คือยา telithromycin มีความไวต่อเชือ้ นีส้ งู สุด
ยาต้านจุลชีพผสมในกลุม่ ทีม่ เี อ็นไซม์ betalactamase inhibitor
เช่น ยา ampicillin – salbactam มีความไวต่อเชือ้ นีเ้ ช่นกัน
การศึกษาทางคลินกิ พบว่า ผูป้ ว่ ยซึง่ อาการไม่รนุ แรง
อาจหายได้เอง แต่อาการทางคลินกิ ต่างๆโดยเฉพาะอาการไข้
จะลดลงเร็วกว่าเมือ่ ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพทีเ่ หมาะสม
ส่วนในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแม้ว่า ข้อมูลจากการศึกษา
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ประสิทธิผลของการใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคนี้
จะยังไม่สามารถสรุปได้ว่า การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพจะมี
ประโยชน์ในการลดอัตราตาย หรือลดอัตราการเกิดภาวะ
แทรกซ้อน หรือทำให้ระยะการดำเนินโรคเช่น ระยะเวลาทีม่ ี
ไข้ หรือการทำงานของตับ ไตที่ผิดปกติสั้นลงกว่าการรักษา
ประคับประคองเท่านัน้ หรือไม่ ในทางปฏิบตั แิ พทย์ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ย
มักให้ยาต้านจุลชีพในการรักษาผู้ป่วยด้วย ยาต้านจุลชีพที่มี
รายงานการศึกษาประสิทธิภาพในการรักษาผูป้ ว่ ยเลปโตสไปโรสิส
ได้แก่
๑. Penicillin G sodium เป็นยาต้านจุลชีพมาตรฐาน
ในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคนี้
๒. Doxycycline ในรายทีม่ อี าการไม่รนุ แรง การศึกษา
แบบ randomized placebo controlled trial พบว่า การรักษา
ด้วยยา doxycycline ทำให้ไข้ลดลงเร็วกว่ายาหลอกอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตโิ ดยเฉลีย่ (๓.๗ + ๐.๓ วันเปรียบเทียบกับ
๕.๔ + ๐.๓ วันตามลำดับ P= ๐.๐๑) รวมทัง้ อาการอืน่ ๆ เช่น
ระยะเวลาปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
เช่นเดียวกัน และในรายทีม่ อี าการรุนแรงพบว่า การรักษาด้วย
ยา doxycycline ชนิดฉีดมีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
โรคนีไ้ ม่แตกต่างจากยา penicillin หรือ cefotaxime
๓. Ampicillin หรื อ amoxycillin มี ร ายงานว่ า
น่าจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคนีเ้ ช่นเดียวกัน
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๔. Chloramphenicol การศึกษาทางคลินิกพบว่า
ไม่มปี ระสิทธิภาพในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคนี้
๕. Ceftriaxone ขนาด ๑ กรัมฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
วันละครั้งนาน ๗ วัน การศึกษาแบบสุ่มในผู้ป่วยที่มีอาการ
รุ น แรงปานกลางถึ ง มากที ่ โ รงพยาบาลขอนแก่ น พบว่ า
มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ไม่แตกต่างจากยา
penicillin
๖. Cefotaxime การศึกษาแบบสุ่มที่โรงพยาบาล
ศูนย์อดุ รธานี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเลย
และโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามี
ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคนี้ที่มีอาการรุนแรงเช่น
เดียวกับยา penicillin และ doxycycline ชนิดฉีด
๗. Azithromycin ผลการศึกษาแบบสุ่มในประเทศ
ไทย พบว่า มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่
รุนแรงไม่แตกต่างจากยา Doxycycline
เนื่องจากผลการศึกษาในประเทศไทย พบว่า อาการ
ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสิสที่มีอาการรุนแรง
คล้ายคลึงกับโรค scrub typhus ทีม่ อี าการรุนแรงหรือการติดเชือ้
Gram negative bacteria หรือ sepsis จากเชือ้ แบคทีเรียอืน่ ๆ ดังนัน้
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักไม่สามารถให้การวินิจฉัยแยกโรค
ดังกล่าวได้ในระยะแรก จึงอาจพิจารณาเริม่ ให้การรักษาผูป้ ว่ ย
กลุม่ นีด้ ว้ ยยา Ceftriaxone หรือ cefotaxime ร่วมกับยา doxycycline
และปรับเปลีย่ นยาต้านจุลชีพให้เหมาะสมใน ๔๘- ๗๒ ชัว่ โมง
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ต่อมาโดยพิจารณาจากการตอบสนองทางคลินกิ ของผูป้ ว่ ยและ
ผลการเพาะเชือ้ จากเลือดว่า พบเชือ้ แบคทีเรียอืน่ ๆหรือไม่ ร่วมกับ
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ วินจิ ฉัยโรคนีซ้ ำ้ อีกครัง้ หนึง่
เมือ่ ผูป้ ว่ ยอาการดีขน้ึ จึงเปลีย่ นเป็นยากินให้ครบ ๗ วันและนัด
มาเจาะเลือดตรวจเพือ่ การวินจิ ฉัยโรคทีแ่ น่นอนภายใน ๒ - ๔
สัปดาห์
การควบคุมป้องกันโรค
เนือ่ งจากการกำจัดเชือ้ ก่อโรคให้หมดไปจากสิง่ แวดล้อม
หรือการกำจัดสัตว์ทเ่ี ป็นพาหะให้หมดไปเป็นไปได้ยาก และ
วัคซีนทีใ่ ช้ในการป้องกันโรคนีย้ งั ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่าง
แพร่หลาย ดังนัน้ แนวทางการควบคุมป้องกันโรค โดยการลด
โอกาสการสัมผัสกับสิง่ แวดล้อมทีป่ นเปือ้ นเชือ้ โดยตรง และ
การปรับสภาพแวดล้อม รวมถึงการลดจำนวนสัตว์ที่เป็น
แหล่งรังโรค จึงเป็นสิ่งสำคัญ แนวทางการควบคุมโรคของ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบนั มีดงั นี้
๑. จัดระบบเฝ้าระวังโรค โดยจัดทำ และเก็บฐาน
ข้อมูลรายงาน ร.๕๐๖ ร่วมกับการสอบสวนโรค แลกเปลีย่ น
ข้อมูล รายงานโรคในสัตว์ พร้อมทัง้ ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิส เช่น ปริมาณน้ำฝน,
ลักษณะภูมปิ ระเทศ ความชุกชุมของหนู การประกอบอาชีพ
ในแต่ละพืน้ ที่
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๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูล สภาพปัญหา
เตรียมวางแผนกำหนดกิจกรรมควบคุมโรค เช่น การปรับปรุง
สุขาภิบาล, สิง่ แวดล้อม, การรณรงค์กำจัดหนูพร้อม ๆ กัน ทัง้ นี้
ขึน้ กับงบประมาณทีม่ ี
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย เช่น สถาน
พยาบาล ให้ ส ามารถวิ น ิ จ ฉั ย ดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยสงสั ย โรค
เลปโตสไปโรสิสเบือ้ งต้นได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ลดอัตราป่วย
ตาย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งบุคลากรและผู้ป่วย อบรม
ให้ความรูค้ รู / แกนนำชุมชน / อสม. ฯลฯ
๔. ให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
ให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองเพื่อลดโอกาสต่อ
การสัมผัสสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจปนเปือ้ นเชือ้ โดยตรง เช่น การใส่
รองเท้าบูท๊ เมือ่ ต้องย่ำน้ำลุยโคลน และการปรับสภาพสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ลดแหล่งรังโรค เช่น การทำพืน้ ทางเดินให้สงู ขึน้ มา หรือ
พืน้ คอกสัตว์ไม่ให้เป็นหลุมเป็นแอ่งน้ำขัง
๕. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สรุปปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
การป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิสเมือ่ มีภาวะน้ำท่วม
เมื่อมีภาวะน้ำท่วมขัง อาจทำให้เกิดการระบาดของ
โรคเลปโตสไปโรสิสและโรคอื่น ๆ อีกหลายชนิด ดังนั้นจึง
ควรป้องกันภาวะน้ำท่วมขัง เช่น สำรวจพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ปรับสภาพ
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สิ่งแวดล้อม เช่น ระบบระบายน้ำ ทำแนวทางเดินที่สูงกว่า
พื้นปกติ จัดเตรียมกระสอบทรายหรือวัสดุอื่นทำเป็นแนว
ป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น รวมทัง้ มีแผนปฏิบตั กิ าร เช่น จัดเตรียม
พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว รวมทัง้ แนวทางการกำจัดขยะ ส้วม เพือ่
ไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค น้ำดืม่ น้ำใช้ ฯลฯ สำหรับผูป้ ระสบภัย
ไว้ลว่ งหน้า
เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วมแล้ว การป้องกันการเกิดโรค
เลปโตสไปโรสิส อาจทำได้โดย
๑. การป้องกันการสัมผัสเชือ้ ก่อโรคทีอ่ าจปนเปือ้ น
ในน้ำที่ท่วมขัง เช่น หลีกเลี่ยงการย่ำน้ำเป็นเวลานาน โดย
เฉพาะรายทีม่ บี าดแผลทีผ่ วิ หนัง หรือสวมรองเท้าบูท๊ ทีเ่ หมาะสม
ซึง่ สามารถป้องกันน้ำได้
๒. ผูท้ ห่ี ลีกเลีย่ งการย่ำน้ำเป็นเวลานานๆไม่ได้ เช่น
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อาจพิจารณาการให้กินยา
ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ยา doxycycline ขนาด ๒๐๐ มก.
กินพร้อมอาหาร ก่อนการปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งเสีย่ งต่อการสัมผัส
เชื้อเป็นเวลานาน และกินยา doxycycline ขนาด ๒๐๐ มก.
ต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งนาน ๔ สัปดาห์หลังการสัมผัสเชื้อ
ครัง้ สุดท้าย
๓. ผูป้ ระสบภัยหรือเจ้าหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัย
(ไม่วา่ จะกินยาป้องกันหรือไม่) ทีม่ อี าการไข้ หรืออาการผิดปกติ
ควรพบแพทย์ทันที เพื่อพิจารณาให้การรักษาโรคเลปโต๙๒

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคฉี ่ ห นู หรื อ โรคเยี ่ ย วหนู

สไปโรซิสอย่างทันท่วงทีและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทีร่ นุ แรง
สถานการณ์ในประเทศไทย
ครัง้ แรกมีรายงานผูป้ ว่ ยโรคเลปโตสไปโรสิสจำนวน
๔ ราย (เสียชีวติ ๒ ราย) เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึง่ เกิดน้ำท่วม
กรุงเทพฯ ครัง้ ใหญ่ โดยนายแพทย์ใช้ ยูนพิ นั ธ์ อายุรแพทย์ท่ี
โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้วินิจฉัยและรายงาน หลังจากนั้น
มีรายงานพบผูป้ ว่ ยโรคนีไ้ ด้ทกุ ภาคของประเทศ โดยภาคใต้มี
อัตราป่วยสูงสุดและภาคกลางต่ำสุด แต่ทง้ั นีก้ อ่ นปี พ.ศ. ๒๕๓๙
ที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคนี้เพียงปีละ
๕๕– ๒๗๒ รายเท่านัน้ และเสียชีวติ ไม่เกิน ๑๕ รายต่อปี
ผู้นิพนธ์ พยายามติดตามเรื่องโรคฉี่หนูนี้ที่เกี่ยวข้อง
กับน้ำท่วมในประเทศไทย โชคดีที่ไปพบบันทึกส่วนตัวของ
นักวิจยั ของไทยเราท่านหนึง่ ท่านเป็นอาจารย์ผใู้ หญ่อยูท่ ค่ี ณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผู้นิพนธ์จำได้ว่า
ท่านสนใจเรือ่ งเกีย่ วกับโรคนีอ้ ยู่ ท่านได้นำเอาบันทึกส่วนตัว
ของท่านไปตีพมิ พ์ไว้ในวารสารสุขภาพ ของแพทยสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ หน้า ๒๓-๒๔ เพื่อ
ให้ได้เผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้นจึงขออนุญาตนำมาลงพิมพ์ซ้ำ
อีกดังนี้
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บันทึกสมัยน้ำท่วมใหญ่ปี ๒๔๘๕
และโรคเลปโตสไปโรสิสในเมืองไทย
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญธรรม สุนทรเกียรติ
ผมเป็นนักเรียนแพทย์ปี ๒ อยู่ศิริราช อาจารย์หมอ
ประกอบ ตูจ้ นิ ดา* เป็นนักเรียนปี ๔ จากบันทึกของผมมีดงั นี้
อาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๘๕ พวกเราที่หอต่าง
ก็กลับบ้านเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งตัวเราพบว่าที่บ้าน (หลัง
สนามศุภชลาศัย) น้ำไหลบ่าเข้าไปจากคลองเล็ก ๆ ข้างบ้าน
ระดับน้ำสูงจากพื้นดินราวหนึ่งคืบ ที่หอศิริราช น้ำท่วม
บันไดท่าน้ำเหลือขั้นสุดท้าย หน้าโรงพยาบาลท่วมผ่านโป๊ะ
ไหลขึ้นมาบนทางเดิน มีม้าวางรองทางเดินเวลาขึ้นลงท่าเรือ
น้ำสูงขึน้ เร็วทุกวัน
เสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๘๕ ระยะเพียงสัปดาห์เดียว
น้ำสูงขึ้นอีก ๓๐ ซม. ทุกแห่งในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยน้ำ
เห็ น เพี ย งปลายหญ้ า เวลาทำแล็ ป อั ด บลู ป ริ ้ น ของสรี ร ะ
หาที่ตากลำบากมาก ที่ท่าพระจันทร์น้ำท่วมเกือบถึงหัวเข่า
รถรางหยุดวิ่ง หยุดเพียงท่าช้าง พวกเราลำบากเวลาข้ามฟาก
น้ำบริเวณบางลำภู บางกระบือ เพชรบุรี สูงถึงระดับเอว
* ตำแหน่งสุดท้ายในราชการคือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙๔

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > โรคฉี ่ ห นู หรื อ โรคเยี ่ ย วหนู

บริเวณลานพระรูปคนพายเรือเล่นกันเต็ม ทางการประกาศ
ห้ามเด็กเล่นน้ำ กลัวติดโรค และจับเด็กที่ฝ่าฝืนไปวันละ
หลายคน บ้านสองชั้น ต้องขึ้นไปอยู่ชั้นบน เพราะชั้นล่าง
ท่วมหมด โรงเรียนต่าง ๆ ประกาศหยุดหนึง่ เดือน ธรรมศาสตร์
หยุดสองอาทิตย์ แพทยศาสตร์ของเราเก่งไม่หยุด การเดิน
จากหอไปตึกเรียนผ่านน้ำระดับหน้าแข้งตลอดทาง แม้จะทำ
สะพานไม้ชว่ ยเพราะน้ำสูงกว่าสะพาน
๕ ตุลาคม ๒๔๘๕ อนุสสาสก อาจารย์หมอเอื้อม
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์เอือ้ ม ศิลาอ่อน – ผูน้ พิ นธ์) มาตรวจ
ที่หอ คงจะทำทางเดินให้สูงขึ้นอีก (ต่อมาใช้ถัง ๒๐๐ ลิตร
เรียงแล้วใช้ไม้พาดเดินจึงสูงพอ) วันนี้มีประกาศให้นักเรียน
แพทย์ปี ๑-๒ ทีไ่ ม่ได้อยูห่ อ ให้มาอาศัยเพือ่ นอยูไ่ ด้เพราะการ
เดินทางจากบ้านลำบากมาก เรือจ้างไม่ยอมข้ามฟากในเวลา
กลางคืนเพราะน้ำไหลเชีย่ วจัด เรือของหอมี ๗ ลำ พวกเราเอา
ออกพายเล่นหมดทุกวัน นักเรียนไม่มใี ครอยากข้ามฟาก
๑๐ ตุลาคม ๒๔๘๕ วันนี้พายเรือไปเยี่ยมบ้าน ตาม
ถนนหน้าห้างนายเลิศผ่านหัวลำโพง เข้ารองเมืองไปตาม
บรรทัดทอง ถึงหน้าสนามกีฬา จอดเรือที่ระเบียงบ้านชั้น ๒
กินข้าวบนชั้น ๒ แล้วพายเรือกลับหอ ขากลับผ่านเพชรบุรี
ลานพระรูป และราชดำเนิน มาถึงหอค่ำ
๑๒ ตุลาคม ๒๔๘๕ น้ำมีระดับสูงสุด ท่วมตึกพยาธิ
วิทยา หลังจากวันนีแ้ ล้ว น้ำเริม่ ลด จนถึง ๒๗ ตุลาคม ๒๔๘๕
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พอจะเดินได้ สนามฟุตบอลเริ่มแห้ง ถนนจากหอไปสโมสร
เดินได้สบาย สรุปแล้วน้ำท่วมทัว่ ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เป็น
เวลาเพียงหนึ่งเดือนเต็ม พันธมิตรประกาศทางวิทยุงดบอมบ์
เพราะเห็นใจว่าน้ำกำลังท่วมทัว่ กรุงเทพฯ ธนบุรี และมี เลปโตสไปโรซีส มา ๔ ราย ตาย ๒ ราย นับเป็นการพบและรายงาน
ผูป้ ว่ ยครัง้ แรกในประเทศไทย จากศิรริ าช โดยอาจารย์นายแพทย์
ใช้ ยูนพิ นั ธุ์ จึงเริม่ ศักราช เลปโตสไปโรสิสในเมืองไทย ซึง่ จะ
ได้เล่าสูก่ นั ฟังต่อไป
ปี ๒๔๘๕ น้ำท่วมใหญ่เต็มพืน้ ที่ ๑๐๐% ของกรุงเทพ
ธนบุรี มีผปู้ ว่ ยโรคเลปโตสไปโรสิส ๔ ราย ทีศ่ ริ ริ าช นับเป็น
ครัง้ แรกในเมืองไทยทีไ่ ด้รจู้ กั
ปี ๒๕๒๖ น้ำท่วมใหญ่รอ้ ยละ ๗๕ ของ กทม. (ป้องกัน
ไว้ร้อยละ ๒๕) ผู้ป่วยโรคนี้มีมากมายจาก ๑๘ โรงพยาบาล
พิสจู น์แน่นอน ๘๘ ราย ใน ๓ เดือน คือ ต.ค., พ.ย. และ ธ.ค.
ตามความจริง จะต้องสูงกว่านี้อีกมาก เพราะส่งน้ำเหลือง
ตรวจเพียงครัง้ เดียวมากกว่าร้อยละ ๖๐ ถ้าส่ง ๒-๓ ครัง้ จะเพิม่
อีกมาก เชือ้ ปัตตาเวีย ร้อยละ ๙๔ นอกนัน้ มีเพียงร้อยละ ๑-๒ คือ
แคนิโคล่า อิคเตอโร จาวานิกา และเฮปโคมาคิส ปัตตาเวียจะ
ยึดพืน้ ทีข่ อง กทม.
ท่านอาจารย์หมอบุญธรรม ท่านยังสนใจวิจยั ค้นคว้า
เรื่องนี้ต่อมาอีก ผู้นิพนธ์ยังพบบทความของท่านอีก ตีพิมพ์
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ไว้ในวารสารสุขภาพ ของแพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีท่ี ๑๒ ฉบับที่ ๗ หน้า ๔๓-๔๗ ถึงแม้วา่ บทความจะไม่สู้
สมบูรณ์นัก แต่ก็พอจะสะท้อนให้เห็นสภาพการณ์ต่าง ๆ
ในสมัยนัน้ ถ้าจะถามว่ามีหลักฐานอะไรทีด่ ี ทีส่ มบูรณ์กว่านีไ้ หม
ขอตอบว่า คงจะหาได้ยาก ด้วยเหตุน้ี ผูน้ พิ นธ์จงึ ขอคัดลอกมา
ให้ได้ทราบกันอีกสักตอนหนึง่ ดังนี้

นายแพทย์ใช้ ยูนิพันธ์

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญธรรม สุนทรเกียรติ
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การศึกษาวิจยั โรคเลปโตสไปโรสิส
ในประเทศไทย
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญธรรม สุนทรเกียรติ
สรุป เรือ่ งโรคเลปโตสไปโรสิส ทีเ่ คยศึกษาในเมืองไทย
ผูป้ ว่ ยมากกว่า ๒๐๐ ราย ในหนู สุนขั สุกร กว่า ๒๐ จังหวัด
ของประเทศ
๑. ความรุนแรงของโรค อยูท่ ช่ี นิดของเชือ้ อิคเตอร์โร
ปัตตาเวีย ออสตราลิส ๓ ชนิดนีใ้ ห้อาการรุนแรง ส่วน จาวานิกา
อากิยามิเอ ราชมัท ให้อาการอ่อน แคนิโคล่าจากสุนขั ชอบให้
อาการทางเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ อิคเตอร์โร ของจังหวัดเชียงใหม่
มีอาการเลือดออกจากปอดกว่าร้อยละ ๑๐ อากิยามิเอ ของพิษณุโลก
ให้อาการรุนแรงผูป้ ว่ ยตายหลายราย
จำนวนเชื้อเข้าสู่ร่างกายมาก อาการก็รุนแรง และ
ร่างกายที่ทรุดเพราะน้ำท่วม สุขภาพกายและจิตเสื่อม ก็เพิ่ม
ให้อาการโรครุนแรงด้วย
๒. ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก การตรวจพิเคราะห์ง่าย
เพราะการเปลีย่ นแปลงของไต (ทิวบูลา่ เนโครซีส) ของเสียคัง่ สูง
และตับอักเสบ (โฟกัลเนโครซีส) ตาเหลือง ตัวเหลือง เพลียมาก
เจ็บกล้ามเนือ้ ปัสสาวะน้อย และมีโปรตีนในปัสสาวะ
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ถ้าอาการอ่อน พิเคราะห์ยาก คล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น
ตาแดง ปวดเมือ่ ยตัว
๓. การรักษา มาในระยะ ๓-๔ วันให้เพ็นนิซลิ นิ ๒-๓
ล้าน ไข้ลงเร็ว แต่ถา้ ปัสสาวะน้อยลงมาระยะหลัง ต้องให้นำ้
อย่างเพียงพอ และช่วยขับปัสสาวะ ถ้าปัสสาวะออกดีกจ็ ะรอด
ภูมติ า้ นทานสูง ภายในสามสัปดาห์ขน้ึ เป็นแสน
๔. ตัวเชือ้ โรค เมืองไทยพบ ๑๖ ชนิด รวมเลปโตสไปร่า
บางกอก แยกได้จากไตสุนัขที่ถนนดินแดง ศูนย์กำจัดสุนัข
ของ กทม.
๕. พาหะ หนูทอ่ มีเชือ้ ทีไ่ ตประมาณร้อยละ ๓๐-๕๐
แตกต่างกันแต่ละอำเภอ ปทุมวันพบสูงกว่าร้อยละ ๕๐ หนู
ท้องนา ก็มอี ตั ราพบเชือ้ สูง ชาวนาจึงเป็นกันมาก ในเชียงใหม่
สุนขั มีเชือ้ มากกว่าใน กทม.
๖. น้ำ จะต้องมี พี.เอช.พอเหมาะ (๗-๗.๔) จะอยู่
ได้นานสามสัปดาห์ ผูป้ ว่ ยน้อยลงในระยะ ๑๐ ปีมานี้ เพราะ
มลภาวะเป็นพิษ น้ำสกปรกมากขึ้น พี.เอช.เปลี่ยน ไม่ต้อง
มีแผลก็เข้าได้ ถ้าแช่นำ้ อยูน่ าน ๆ และมีเชือ้ เลปโตอยู่
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หมายเหตุ
๑. การสำรวจภูมิต้านทานในประชาชนทั่วไป ๗๑
จังหวัด รวม ๑,๙๑๑ คน ให้ผลบวกต่ำสุด ร้อยละ ๒๒ ในภาค
กลาง สูงสุด ร้อยละ ๗๕ ในภาคใต้ เกิดจากเชือ้ ต่าง ๆ ๑๐ ชนิด
กริฟโปไทโฟซาสูงสุดในชาวนา ร้อยละ ๕๒ กรรมกร ร้อยละ ๑๔
๒. การสำรวจหนูใน กทม. ๑,๒๕๒ ตัว อ.พระนคร
สูงสุด ร้อยละ ๕๓ ต่ำสุดพระโขนง บางเขน ร้อยละ ๒๐
๓. ในหนูของ ๒๗ จังหวัด ๓,๒๙๙ ตัว พบต่างกันไป
ร้อยละ ๑๐-๕๐
๔. สุนขั ใน กทม ๑,๑๘๕ ตัว พบเฉลีย่ ร้อยละ ๔๕
จากน้ำเหลือง แยกเชือ้ ได้ ๑๓ ตัวจาก ๑๖๓ ตัว ในฤดูตา่ ง ๆ
พบว่าฤดูฝนสุนขั เป็นโรคมากกว่าฤดูอน่ื
๕. สุนขั ใน ๒๕ จังหวัดนอก กทม. ๑,๘๖๗ ตัว พบ
ต่ำสุดในภาคอีสานร้อยละ ๔ สูงสุดในเชียงใหม่ ร้อยละ ๕๑
๖. สุกรในจังหวัดต่าง ๆ ๘๒๕ ตัว พบในอัตราต่ำกว่า
ร้อยละ ๕ บางจังหวัดไม่พบ การศึกษานี้ใช้เวลารวม ๑๐ ปี
สิ้นค่าใช้จ่ายหนึ่งล้านสองหมื่นบาท สภาวิจัยสองแสนหนึ่ง
หมืน่ ห้าพันบาท กระทรวงสาธารณสุขห้าพันบาท กองทัพบก
สหรัฐแปดแสนบาท
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เปรียบเทียบจำนวนผูป้ ว่ ย ในปี ๒๕๒๕ และ ๒๕๒๖
ผลการตรวจพิเคราะห์โรค จากศูนย์พิเคราะห์และ
วิจยั โรคเลปโตสไปโรสิสของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ปัจจุบนั
มีอยูแ่ ห่งเดียวในเมืองไทย) ในสองเดือน (ต.ค. และ พ.ย.) ปลาย
ฤดูฝน ต้นฤดูหนาว จะพบสูงสุดทุกปี
ต.ค. ๒๕๒๕ ได้รบั โลหิตตรวจ (จาก ร.พ.ใน กทม.)
๔๓ ราย พบว่าให้ผลบวก ๘ ราย
ต.ค. ๒๕๒๖ ได้รบั โลหิตตรวจ (จาก ร.พ.ใน กทม.)
๙๙ ราย พบว่าให้ผลบวก ๑๘ ราย ปัตตาเวีย ๑๖ อิคเตอโร ๑
จาวานิกา ๑
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๒ เท่า แต่ยังไม่น่าตกใจ แพทย์สงสัย
ผูป้ ว่ ยก็เพิม่ ขึน้
พ.ย. ๒๕๒๕ ได้รบั โลหิต (จาก ร.พ.ใน กทม.) ๕๖ ราย
พบว่าให้ผลบวก ๗ ราย พอ ๆ กับ ต.ค. ๒๕๒๕
พ.ย. ๒๕๒๖ หนังสือพิมพ์ลงข่าว แพทย์และ ร.พ.
ต่าง ๆ สมใจ ได้รบั โลหิตตรวจ (จาก ร.พ.ใน กทม.) ๓๘๖ ราย
พบว่าให้ผลบวก ๓๘ ราย ปัตตาเวีย ๓๖ แคนิโคลา ๒ ผูป้ ว่ ย
เพิม่ ขึน้ ๕.๔ เท่า เมือ่ เปรียบเทียบกับ พ.ย. ๒๕๒๔ แสดงว่า
เพิม่ จาก ผลของน้ำท่วมใหญ่ อย่างแท้จริง โรงพยาบาลเอกชน
ต่าง ๆ ก็ทราบสถานทีจ่ ะส่งเลือดไปตรวจ คือ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อนแห่งเดียวเท่านัน้
๑๐๓
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การตรวจ พี.เอช. ของน้ำ จากสถานทีน่ ำ้ ท่วมต่าง ๆ
ปรากฏผลดังต่อไปนี้
๑. เขื่อนกั้นน้ำของกระทรวงสาธารณสุข, เทเวศม์
พี.เอช. = ๖.๙ น้ำในแม่นำ้ เจ้าพระยาทีไ่ หลเข้ามา
๒. ในบริเวณแพทยสมาคม ซอยศูนย์วจิ ยั พี.เอช. = ๗.๘
๓. ข้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง พี.เอช. = ๗.๖
๔. สุดซอยโรงพยาบาลแพทย์ปญ
ั ญา น้ำในบึง พี.เอช.
= ๗.๔ (ดีมาก)
๕. น้ำจากบึงข้างถนนพัฒนาการ พี.เอช. = ๗.๒๕
(ดีมาก)
๖. น้ำในซอยสุขุมวิท ๙๓ (ซอยบ้านอาจารย์เสม
พริง้ พวงแก้ว) พี.เอช. = ๗.๘
(พี.เอช. ตรวจเมือ่ ๗ ธ.ค. ๒๕๒๖)
ระดับน้ำทีส่ ะพานพุทธยอดฟ้า
๑. ปี ๒๔๘๕ สูงสุง ๒.๒๙ เมตร
๒. ปี ๒๕๒๓ สูงสุด ๒.๐๐ เมตร
๓. ปี ๒๕๒๖ สูงสุด ๒.๑๓ เมตร
การระบาดสองครัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึง่ เกิดน้ำท่วม
กรุงเทพฯและช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เนือ่ งจากเกิดอุทกภัย
ทีภ่ าคใต้ตอนบน
๑๐๔
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ครั้งที่สามเริ่มมีรายงานการระบาดของโรคเลปโตสไปโรสิสในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ในช่วงฤดูฝน
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง พฤศจิกายนติดต่อกันทุกปีจนถึง
ปัจจุบนั โดยมีอตั ราป่วยสูงสุดเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ มีรายงาน
ผูป้ ว่ ยทัง้ หมดจำนวน ๑๔,๒๘๕ รายหรืออัตราป่วย ๒๓.๑ ต่อ
แสนประชากร แล้วลดลงโดยมีอตั ราป่วยเฉลีย่ ๔.๖ ต่อแสน
ประชากร ในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ และอัตราเฉลี่ย ๖.๓ ต่อแสน
ประชากร ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา นอกจากนั้นพบว่าอัตรา
ป่วยในกลุม่ เด็กอายุ ๑๐-๑๔ ปี เพิม่ ขึน้ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม
อัตราป่วยตายในประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙
ไม่เกินร้อยละ ๑.๗ การระบาดครัง้ นีพ้ บว่า เชือ้ ก่อโรคทีแ่ ยกได้
จากผู้ป่วยและหนูเป็นเชื้อใน serogroup Autumnalis เป็น
ส่วนใหญ่
ผลงานวิจยั ในประเทศไทย
๑. งานวิจยั จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ทหาร กรม
แพทย์ทหารบก โดย Lerthusnee K, Leepitakrat S, Monkanna T,
Leepitakrat W, Chandranoi K, Insuan S, Inlao I, Chariensongsermkij W, Khlaimanee N, Jones JW.
มีรายงานผลการศึกษาวิจัย ที่นำไปแสดงในลักษณะ
โปสเตอร์ในการประชุม The International Conference on
Emerging Infectious Diseases ระหว่างวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์
๑๐๕
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ถึงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ นครแอ็ตแลนตา รัฐจอร์เจีย
สหรัฐอเมริกา โปสเตอร์หมายเลข ๖๓: ๑๓๕-๑๓๖
เป็นงานวิจยั จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ทหาร กรม
แพทย์ทหารบก สรุปผลงานมีเนือ้ ความว่าดังนีค้ อื ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ – ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้มกี ารดักจับสัตว์
หลายชนิดจาก ๑๘ จังหวัด ในเมือง ๗ แห่ง นอกเมือง ๔๐ แห่ง
วางกับดักไว้ ๒๓๙ คืน รวม ๑๘.๓๐๐ กับดัก ได้สตั ว์ฟนั แทะมา
๒๗ สปีชยี ์ จำนวน ๓,๒๙๒ ตัว นำไปชำแหละ เอา ตับ ไต
ม้าม กระเพาะเยีย่ ว เลือด ซีรมั และปรสิตภายนอก (ectoparasite)
เกือบ ๓๐,๐๐๐ ตัว ประกอบด้วย เห็บ หมัด และไร ส่วนใหญ่จะ
เป็นไรตัวอ่อน (chigger mite ๙๘.๔๐%) สัตว์ทง้ั ๒๗ สปีชยี ์
๓,๒๙๒ ตัว ส่วนใหญ่จะเป็น Rattus rattus (๑,๑๔๐ ตัว) ถัดไป
คือ Rattus exulans (๗๘๐ ตัว) และ Bandicota indica (๗๑๐ ตัว)
ผลการสำรวจพบว่า สัตว์เหล่านั้นจำนวน ๕๒๐ ตัว นำโรค
สำคัญทีจ่ ะแพร่สคู่ นได้ ๖ โรคได้แก่ Scub typhus, Murine typhus,
Barthonella, Leptospirosis, Babesiosis และ Trypanosoma ยังมี
เชือ้ โรคอีก ๔ ชนิดทีย่ งั ต้องการเวลาทดสอบประเมินผลเพิม่ เติม
อีกคือ Borrelia, Ehrlichia, Plaque และ Rickettsiae
 มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคฉี่หนูในประเทศ
ไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ โฆษิตานนท์ คุณ
พิมพ์ใจ นามโกวิท และคณะ จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
๑๐๖
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แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตีพิมพ์ใน
วารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ปีท่ี ๘๖ เล่มที่ ๒
หน้า ๑๓๖-๔๒ (J Med Assoc Thai. 2003 Feb;86(2):136-42. Kositanont
U, Naigowit P, Imvithaya A, Singchai C, Puthavathana P)

ชือ่ บทความ “ความชุกของแอนติบอดีตอ่ เล็ปโตสไปรา
เซโรวาร์ ในสัตว์ฟนั แทะ ทีด่ กั จับจากอาณาบริเวณทีม่ โี รคชุกสูง
และชุกต่ำในประเทศไทย”
ได้มกี ารตรวจทดสอบหาความชุกของแอนติบอดีของ
สัตว์ฟนั แทะ ประกอบด้วยหนูและกระรอก ต่อแบคทีเรียเล็ปโตสไปรา หลายๆ เซโรวาร์ จำนวน ๑,๖๖๔ ตัวอย่าง โดยเก็บ
ตัวอย่างจาก ๔ บริเวณที่มีความชุกของโรคต่างๆกัน คือจาก

รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
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กรุงเทพมหานคร I (อัตราป่วยเป็นโรคฉี่หนู ๐.๐๗ ต่อแสน
ประชากร) และอีก ๓ จังหวัดทีม่ อี ตั ราความชุกของผูป้ ว่ ย II ๐.๒๔.
III ๑.๙๗ และ IV ๔๘.๒๐ ต่อแสนประชากร โดยใช้วธิ ที ดสอบ
microscopic agglutination test (MAT) ต่อเล็ปโตสไปรา อินเตอโรแกนส์ ๒๒ เซโรวาร์ ได้แก่ australis, autumnalis, ballum,
bangkok, bataviae, bratislava, canicola, celledoni, copenhageni,
djasiman, grippotyphosa, hardjo, hebdomadis, icterohaemorrhagiae, javanica, pomona, pyrogenes, rachmati, saigon, sejroe,
tarassovi และ wolffi และอีก ๑ ชนิด ทีไ่ ม่กอ่ โรคคือ L. biflexa
serovar patoc. ปรากฏผลว่า ร้อยละ ๕.๖ ของตัวอย่างตรวจให้
ผลบวกว่ามีแอนติบอดีต่อเล็บโตสไปราชนิดต่าง ๆ กล่าวคือ
serovars pyrogenes (39.1%), sejroe (19.1%), bataviae (10.0%),
pomona (6.4%), autumnalis (5.5%), copenhageni (3.6%) และ
javanica (3.6%). อัตราทีใ่ ห้ผลบวกในทัง้ ๔ จังหวัดตามลำดับ
ความชุกของโรคนัน้ คือ I, II, III และ IV คือร้อยละ 7.6 , 2.9 ,
4.6 และ 7.1 ตามลำดับ
สัตว์ที่ให้ผลบวกสูงลดหลั่นลงไปตามลำดับ ได้แก่
Rattus exulans, Rattus rattus, Bandicota indica, Bandicota savilei,
Mus musculus และ Suncus murinus ตัวอย่างตรวจทีไ่ ด้จาก
R. exulans มีแนวโน้มทีใ่ ห้ผลบวกสูงกว่าสปีชยี อ์ น่ื สัตว์ฟนั แทะ
ในจังหวัดทีม่ โี รคประจำถิน่ สูงจะให้ผลบวกทีส่ งู กว่า
๑๐๘
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ฝีดาษวานร
Monkeypox
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ฝีดาษวานร
มีโรคอยูโ่ รคหนึง่ ทีม่ สี ตั ว์ทเ่ี ป็นแหล่งรังโรค และเป็น
พาหะแพร่โรคด้วยนั้น เป็นสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือสัตว์จำพวกหนู ทีม่ ถี น่ิ อาศัยอยูใ่ นทวีปแอฟริกา แต่ชอ่ื โรค
กลับมีชอ่ื เป็นภาษาอังกฤษว่า Monkeypox ไม่มคี ำว่า rodent หรือ
rat หรือ mouse เลย ผูน้ พิ นธ์ลองพยายามหาชือ่ เป็นภาษาไทยให้
เหมาะ เนือ่ งจากโรคนีเ้ กิดจากไวรัสอยูใ่ นสกุล Orthopoxviridae
ซึง่ มีโรคทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีไ่ วรัสสกุลนีก้ อ่ โรค คือ Smallpox

ภาพจากความเอื้อเฟื้อของนายแพทย์เดวิด เฮย์แมน องค์การอนามัยโลก

๑๑๐
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โรค Smallpox นี้มีชื่อในภาษาไทยเป็นทางการว่า
ไข้ทรพิษ บางทีกเ็ รียกว่าฝีดาษ หรือ ภาคเหนือเรียกว่า ตุม่ สุก
หรือทางภาคใต้เรียกว่าไข้นำ้
โดยเริม่ จากคำว่าไข้ทรพิษ และคำว่า ฝีดาษ เลยทดลอง
เรียกดูวา่ คำไหนจะถูกใจ เหมาะใจตัวเองว่า
ไข้ทรพิษลิง ไข้ทรพิษวานร ฝีดาษลิง ฝีดาษวานร
ผูน้ พิ นธ์ลองอ่านไปอ่านมา ก็ไปลงเอยทีว่ า่ ฝีดาษวานร
น่าจะกระชับและเหมาะเจาะกว่า กระชับกว่าคำอืน่ ๆ ก็เลยลอง
ใช้ดเู ป็นครัง้ แรกเมือ่ ครัง้ ทีไ่ ด้นพิ นธ์เรือ่ งนี้ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ในบทความทางวิชาการบทใหญ่คอื “โรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่-อุบตั ิ
ซ้ำ” ในหนังสือสารานุกรมไทยฉบับ โดยพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และหลังจากนัน้ ผูน้ พิ นธ์กเ็ ลย
ใช้คำนีเ้ รือ่ ยมา
ฝีดาษวานร ในมนุษย์
เริ่มพบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๓
ที ่ เ มื อ งบาซานคุ ส ุ ประเทศซาอี ร ์ หรื อ ทุ ก วั น นี ้ เ รี ย กว่ า
ประเทศคองโก ถือได้วา่ เป็นโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ แม้วา่ โรคนี้
พบในลิงมาก่อนหลายปีแล้วก็ตาม คือมีรายงาน ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.
๒๕๐๑ นอกจากพบว่าเป็นโรคของลิงป่าแล้ว ในเวลาต่อมาก็ยงั
๑๑๑
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Prairie dogs

Gambian giant rat

๑๑๒
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ภาพผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรในประเทศคองโก (จากวิกิพีเดีย)

พบในสัตว์ชนิดอืน่ ๆ ด้วย เช่น กระรอก กระแต หนู กระต่าย
และสัตว์ฟนั แทะชนิดอืน่ ๆ อีก ดังจะได้กล่าวต่อไป
มีขอ้ สังเกตว่า ประเทศคองโกกำจัดกวาดล้างไข้ทรพิษ
หมดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ หลังจากนั้นก็มีการยกเลิกการ
ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ มีรายงาน ผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรใน
ประเทศนัน้ เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๓
ฝีดาษวานร ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
ต้นเหตุของโรค
เกิดจากไวรัสชนิดหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นสกุล Orthopoxviridae
เป็นสกุลเดียวกันกับไวรัสไข้ทรพิษ (smallpox virus; variola virus)
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Orthopox virus

แต่ตา่ งสปีชยี ก์ นั สปีชยี ท์ ก่ี อ่ โรคในลิง และทำให้เกิดโรคฝีดาษ
วานรมีชอ่ื ว่า Monkeypox virus
โรคนี ้ อ าจติ ด ไปยั ง คนได้ แต่ อ าการจะอ่ อ นกว่ า
ไข้ทรพิษหรือฝีดาษแท้ๆ
๑๑๔
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ไข้ ฝ ี ด าษวานรนี ้ ม ี ร ายงานในลั ก ษณะของการ
ระบาดย่อมๆ หลายครัง้ ทีม่ ณฑลคาซาย โอเรียนทัล (KASAI
ORIENTAL) ประเทศซาอีร์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
โรคนี้จะระบาดอยู่ในลิงในป่าเขตร้อนฝนชุกใน
แอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก ในบางโอกาส ไวรัสอาจ
จะแพร่จากลิงไปสูค่ นได้ โดยทำให้เกิดโรคคล้ายๆ ไข้ทรพิษ
บางรายมีความรุนแรงจนทำให้เสียชีวติ ได้
จากเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม ๒๕๓๙ มีรายงานผูป้ ว่ ย
ไข้ฝดี าษวานรในแอฟริกา ๗๑ ราย ตาย ๖ ราย
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โรคเกิดขึน้ ใน ๑๓ ตำบล ในเขตคาตาโค-คอมเบ (มี
ประชากร ๑๕๖๘๗ คน) มณฑล แซนคูรแู ละ มณฑลคาซาย
โอเรียนทัล ของประเทศซาอีร์
ได้มีการส่งตัวอย่างตรวจไปยังห้องชันสูตร (สะเก็ด
ตุม่ และเลือด) ของผูป้ ว่ ย ๑๑ ราย โดยส่งไปตรวจทีศ่ นู ย์ควบคุมโรค
และป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (ซีดซี )ี นครแอตแลนตา
รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ผลยืนยันว่าเป็นไข้ฝดี าษ
วานรโดยพบไวรัสทีก่ อ่ โรคทัง้ ๑๑ ราย
ได้มีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกและซีดีซี
เดินทางไปตรวจสอบสวนโรค ณ บริเวณที่มีการระบาด
พบว่ามีการติดต่อจากคนไปสู่คนได้ด้วย อย่างไรก็ตาม การ
ระบาดในระยะแรกเป็นการแพร่โรคจากสัตว์ไปยังคนเท่านัน้
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สพญ.ดาริกา กิ่งเนตร, นายแพทย์โดนัลด์ เอ. เฮ็นเดอร์สัน และผู้นิพนธ์
ถ่ายภาพที่โรงแรมเพรสิเด็นท์วิลสัน ริมทะเลสาบเลอมานน์ นครเจนีวา

ผื่นจะเริ่มจากแบนราบ เป็นตุ่มพอง
เป็นตุ่มหนองมีบุ๋มตรงกลาง และสุดท้ายก็ตกสะเก็ด
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โรคนีอ้ บุ ตั ขิ น้ึ จากการทีม่ คี วามแห้งแล้ง ความอดอยาก
ทำให้มกี ารไปแสวงหาอาหารในป่า มีการสัมผัสกับสัตว์ทเ่ี ป็น
โรค มีการจับลิงป่ามาบริโภคเป็นอาหารและประกอบกับมี
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถกำจัด
กวาดล้างไข้ทรพิษให้หมดไปจากโลก ทางการจึงยกเลิกการ
ปลู ก ฝี ป ้ อ งกั น ไข้ ท รพิ ษ ทำให้ ม นุ ษ ย์ ข าดภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น โรค
ไข้ทรพิษ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่มีความสามารถคุ้มกันข้ามพวก
ไปคุม้ กันโรคทีเ่ กิดจากไวรัสฝีดาษวานรได้ การปลูกฝีปอ้ งกัน
ไข้ทรพิษจึงป้องกันไข้ฝดี าษวานรได้โดยปริยาย ไวรัสไข้ทรพิษ

ผู้ป่วยฝีดาษแท้ (จากองค์การอนามัยโลก)
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แท้ มีแหล่งพาหะนำโรคเพียงมนุษย์ประเภทเดียวเท่านัน้ ไม่มี
สัตว์อื่นมาเกี่ยวข้อง แต่ฝีดาษวานรมีสัตว์เข้ามาเกี่ยวพันด้วย
หลายชนิด การยกเลิกการปลูกฝีจงึ เป็นปัจจัยทีท่ ำให้โรคแพร่
กระจายจากสัตว์-สู-่ คนได้
การระบาดของฝีดาษวานรในสหรัฐ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
ของทวีปอเมริกาเหนือ
วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ข่าวสารของซีดีซี สหรัฐที่มีชื่อว่า Morbidity and
Mortality Weekly Report หรือ MMWR ฉบับประจำวันที่ ๑๓
มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รายงานข่าวถึงการระบาดของฝีดาษ
วานร ซึง่ ไม่เคยอุบตั ใิ นอเมริกาเหนือมาก่อน โดยศูนย์ควบคุม
ป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) ได้รับรายงานจาก ๓ รัฐ ทาง
ตะวั น ตกของภาคกลางประเทศ (Midwest) เฉพาะที ่ ร ั ฐ
วิสคอนซินรัฐเดียว มีรายงานผู้ป่วย ๑๘ ราย เป็นรายที่ได้
ชันสูตรยืนยันแล้ว ๑๕ ราย เข้าเกณฑ์สงสัย ๓ ราย ผูป้ ว่ ยมีอายุ
ตัง้ แต่ ๔ ถึง ๔๘ ปี เริม่ ป่วยตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓
มิถนุ ายน ๒๕๔๖ ทุกรายให้ประวัตวิ า่ ได้มกี ารสัมผัสสัตว์ แพรรี
ด็อก (prairie dog) ทีล่ ม้ เจ็บ
สัตว์ทเ่ี จ็บนีถ้ กู เลีย้ งในกรงอยูใ่ กล้ชดิ กับสัตว์พน้ื เมือง
แอฟริกา ทีส่ ง่ั เข้าไปในสหรัฐเพือ่ จำหน่ายเป็นสัตว์เลีย้ ง ชือ่ ว่า
หนูแกมเบีย (Gambian rat)
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แพรรี ด็อก เป็นสัตว์ฟันแทะพื้นเมืองของสหรัฐ
แต่เวลาส่งเสียงร้อง จะมีเสียงคล้ายสุนัขเห่าหอน จึงเรียกชื่อ
เป็นสุนขั เป็นสัตว์ทม่ี ผี นู้ ยิ มเลีย้ งไว้ดเู ล่น
ทีเ่ รียกชือ่ ว่า monkeypox เป็นการเรียกชือ่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ทั้งนี้ก็เพราะเหตุเริ่มแรก เคยมีลิงติดเชื้อนี้แล้วตาย ก่อนที่จะ
มีการค้นพบในเวลาต่อมาว่า แหล่งรังโรคตามธรรมชาติทแ่ี ท้
จริงคือสัตว์ฟนั แทะเช่น กระรอก และหนู แต่กย็ งั ไม่เคยมีใคร
สังเกตเรือ่ งการตายของหนูแกมเบียจากโรคนีม้ าก่อน
ถึงวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๖ ก็มรี ายงานผูป้ ว่ ยจาก
รัฐอิลลินอยส์, อินเดียนา และวิสคอนซิน จำนวนรวม ๕๓ ราย
อายุเฉลีย่ ๒๖ ปี (อายุตง้ั แต่ ๔ - ๕๓ ปี) ๑๔ คนต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล มีเด็กอายุตำ่ กว่า ๑๐ ขวบอยู่ ๑ รายทีม่ ี
อาการสมองอักเสบด้วย
• ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะสัมผัสกับเจ้าตัวเล็กแพรรี ด็อก
• มีอยู่ 2 ราย ไม่ได้สมั ผัสกับสัตว์เลย แต่ได้สมั ผัส
กับผูป้ ว่ ย
• มีอยูห่ นึง่ รายสัมผัสกับหนูแกมเบียโดยตรง (เป็น
ชนิดเดียวกันกับหนูแก๊บบีท้ ม่ี ขี ายทีจ่ ตุจกั รหรือไม่ ไม่ทราบ)
• อีก ๑ ราย สัมผัสกับกระต่าย
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MMWR: June 13, 2003 / 52(23); 537-540

•

Multistate Outbreak of Monkeypox — Illinois, Indiana, and Wisconsin,

2003

•

CDC has received reports of patients with a febrile rash illness who had close
contact with pet prairie dogs and other animals. The Marshfield Clinic, Marshfield, Wisconsin,
identified a virus morphologically consistent with a poxvirus by electron microscopy of skin
lesion tissue from a patient, lymph node tissue from the patient’s pet prairie dog, and isolates of
virus from culture of these tissues.

•

Additional laboratory testing at CDC indicated that the causative agent is a
monkeypox virus, a member of the orthopoxvirus group. This report summarizes initial descriptive
epidemiologic, clinical, and laboratory data, interim infection-control guidance, and new animal
import regulations.

MMWR: July 11, 2003 / 52(27);642-646
Update: Multistate Outbreak of Monkeypox — Illinois, Indiana, Kansas,
Missouri, Ohio, and Wisconsin, 2003

•

CDC and state and local health departments continue to investigate cases of
monkeypox among persons in the United States who had contact with wild or exotic mammalian
pets or with persons with monkeypox .

•

This report updates results of the epidemiologic investigation, provides
information on the use of smallpox vaccine during the outbreak, and summarizes the animal
tracing activities to identify the origin and subsequent distribution of infected animals.
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สรุปการระบาด
• ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖: รายงานผูป้ ว่ ยรายแรกที่
Wisconsin
• ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๖: รายงานผูป้ ว่ ยจาก ๓ รัฐ Illinois, Indiana, Wisconsin รวมทัง้ สิน้ ๕๓ ราย เป็นชาย ๒๙ คน
(๔๙%) อายุเฉลีย่ ๒๖ ปี (๔ - ๕๓) รับไว้รกั ษาในโรงพยาบาล
๑๔ คน (๒๖ %)
• ๕๑ รายสัมผัสใกล้ชดิ กับ Prairie dog
• สัมผัสใกล้ชดิ กับ Gambian giant rat และกระต่าย
อย่างละ ๑ ราย (กระต่ายล้มเจ็บหลังจากติดโรคจาก Prairie dog
ทีล่ ม้ เจ็บทีไ่ ปรับการรักษาทีค่ ลินกิ รักษาสัตว์เดียวกัน)
• มีผปู้ ว่ ย สองรายได้มโี อกาสสัมผัสกับผูป้ ว่ ยฝีดาษ
วานรด้วย
การสอบสวนโรคในสหรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๖
• ต้นเดือนเมษายน ๒๕๔๖ มีผู้ค้าส่งสัตว์เลี้ยงใน
เท็กซัส (เอเย่นต์ A) นำสัตว์เล็ก(สัตว์แทะ) ๘๐๐ ตัว ๖ จีนสั
สัง่ เข้าจากประเทศกานา ผูน้ พิ นธ์ไม่ทราบว่า สัตว์เลีย้ งต่างๆ
เหล่านีม้ ชี อ่ื เรียกเป็นภาษาไทยบ้างหรือไม่
• Rope squirrel
• Tree squirrel
• Gambian giant rat
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• Brushtail porcupine
• Dormice
• Striped mice
เส้นทางการส่งสัตว์ไปจำหน่าย
๙ เมษายน จากเอเย่นต์ A ขายต่อไปยัง B ในไอโอวา
๑๕ เมษายน จาก B ก็ขายต่อไปเอเย่นต์ C ในอิลลินอยส์ จาก C
ส่งไปให้เอเย่นต์ D ในวิสคอนซิน เอเย่นต์ C เลีย้ ง Prairie Dogs
ไว้ใกล้ชดิ กับ Gambian giant rat ผูป้ ว่ ยรายแรก (รายดัชนี) ซือ้

9 April 03
Distributor A
Texas
800 rodent from Africa
15 April 03
Distributor B
Iowa
Distributor C
Illinois
Distributor D
Wisconsin

ไปขายที่ตลาดนัด 20 เม.ย., 3 พ.ค.,18 พ.ค. 46
เลี้ยง Prairie Dog ไวใกลกับหนูแกมเบีย
ขายที่ตลาดนัด 11 พ.ค. 46 เปน Prairie Dog ที่เจ็บ
ผูปวยรายดัชนี 15 พ.ค. 46

มีขายที่ตลาดนัดที่ Columbus, Ohio 19 เม.ย.
มีขายที่ตลาดนัดที่ Indianapolis, 18 พ.ค.

แผนภูมิที่ ๑ แสดงเส้นทางส่งสัตว์ไปจำหน่ายกระจายไปยังตัวแทนจำหน่ายในรัฐต่างๆ
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Prairie dog ซึง่ กำลังล้มเจ็บไป จากเอเย่นต์ D เพือ่ ให้เข้าใจง่ายขึน้
โปรดดูในแผนภูมทิ ่ี ๑
การขายสัตว์ในตลาดนัด
เอเย่นต์ A, B, C, D นำสัตว์ไปขายทีต่ ลาดนัด
ขายที่ Schaumburg, Illinois ๓ ครัง้ ๒๐ เมย. ๓ พค.
และ ๑๘ พค.
ขายที่ Indianapolis, Indiana ๒๐ เมย. ๑๘ พค.
ขายที่ Columbus, Ohio ๑๙ เมย.
ขายที่ Wausau, Wisconsin ๑๑ พค. เป็น Prairie dog
ทีล่ ม้ เจ็บ
สถานการณ์การระบาดของฝีดาษวานรในสหรัฐ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖
รัฐ

จำนวนผู้ป่วย

เพศ ชาย ๔๑ (๔๗%)

วิสคอนซิน
๓๘
อายุเฉลี่ย ๒๘ (๑-๕๓)
อินเดียนา
๒๔
อิลลินอยส์
๑๙
โอไฮโอ
๔
แคนซัส
๑
มิสซูรี
๑
มีเด็กหนึ่งราย มีอาการสมองอักเสบ
ส่วนใหญ่สัมผัสโรคจากสัตว์เลี้ยงที่ล้มเจ็บหรือสัตว์ต่างถิ่น
ระยะฟักตัว ๑๐-๑๗ วัน
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ลักษณะทางเวชกรรมของผู้ป่วย ๓๐ รายแรกในสหรัฐ
อาการนำ : ไข้ ปวดหลัง อ่อนเพลียมาก
อาการและอาการแสดง
จำนวน

%

ไข้
๒๒
๗๙
อาการระบบหายใจ
๑๖
๖๔
ต่อมน้ำเหลืองบวมโต
๑๔
๔๗
เจ็บคอ
๑๐
๓๓
ผื่น ตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง การบุ๋มตรงกลางตุ่ม ตกสะเก็ด เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
การกระจายของตุ่ม ขึ้นตุ่มที่ศีรษะ ลำตัว แขนขา มีบางตุ่มปรากฏที่ฝ่ามือฝ่าเท้าด้วย

การวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ ารเวชศาสตร์ชนั สูตร
โดยวิธพี ซี อี าร์ เพือ่ หาดีเอ็นเอจำเพาะของไวรัส
โดยปฏิกริ ยิ าซีโรโลยี หรือ ปฏิกริ ยิ าน้ำเหลือง
การตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อีเล็กตรอน เพื่อดู
อาณุภาคของไวรัส
ตรวจโดยวิธอี มิ มูโนเคมีตรวจดูลำดับของเบสของกรด
อะมิโน หรือซีเคว็นซิง
การรักษา
การรักษาตามอาการ ให้ยาลดไข้แก้ปวด ยาลดการอักเสบ
ให้ยาปฏิชวี นะตามความจำเป็น
การรักษาประคับประคองให้สารน้ำ แร่ธาตุ อีเล็กโทรไลท์ ควบคุมการสมดุลย์ตา่ งๆ
๑๒๕
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การรักษาด้วยาต้านไวรัส แต่เดิมอาจใช้ยาต้านไวรัส
ทีเ่ คยใช้รกั ษาไข้ทรพิษ คือ มาร์บอแรน (marboran)
ปัจจุบนั กำลังมีการทดลองใช้ยาต้านไวรัสขนานใหม่
กว่าคือ ซิโดโฟเวียร์ (cidofovir) ในขณะนีย้ งั สรุปผลขัน้ สุดท้าย
ยังไม้ได้
นอกจากนัน้ ก็มกี ารนำเอาแวคซิเนีย อิมมูนโกลบุลนิ
มาใช้ในการรักษา เชือ่ ว่าจะช่วยให้อาการอ่อนลงและฟืน้ โรค
ได้เร็วขึน้ แต่ยงั ไม่มขี อ้ สรุป
การป้องกันและการควบคุมโรค
หลี ก เลี ่ ย งการสั ม ผั ส ใกล้ ช ิ ด กั บ สั ต ว์ ท ี ่ ล ้ ม เจ็ บ
หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือรายที่อยู่ในเกณฑ์
สงสัย ไม่ใช้ของใช้รว่ มกัน
การปลูกฝีปอ้ งกันไข้ทรพิษให้แก่ประชาชนทัว่ ไปใน
ดินแดนทีม่ โี รคชุกชุม
มาตรการในการห้ า มนำสั ต ว์ ต ่ า งถิ ่ น มาจำหน่ า ย
โดยเฉพาะสัตว์ฟนั แทะจากทวีปแอฟริกา
การเฝ้ า ระวั ง ติ ด ตามผู ้ ส ั ม ผั ส ติ ด ตามเส้ น ทาง
จำหน่ายสัตว์ ติดตามสอบสวนโรคอย่างเข้มและใกล้ชดิ
ให้การสุขศึกษาแก่ประชาชน และการเตือนให้รู้จัก
การระมัดระวังตนเอง
การแจ้งแก่แพทย์เมือ่ มีเหตุผดิ ปกติ
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ลักษณะทางเวชกรรม
 ระยะฟักตัวประมาณ ๑๒ วัน
 อาการเริม่ แรก มีไข้นำมาก่อน แล้ว ๒ - ๓ วัน มีผน่ื
เป็นตุม่ พอง บางรายผืน่ จะเกิดขึน้ พร้อม ๆ กับอาการไข้
 มีอาการเป็นหวัดน้ำมูกไหล ไอ จาม มีต่อม
น้ำเหลืองโต และเจ็บคอ
 ผื่นจะเริ่มจากแบนราบ เป็นตุ่มพอง เป็นตุ่ม
หนองมีบุ๋มตรงกลางและสุดท้ายก็ตกสะเก็ด บางรายกลาย
เป็นแผลเปือ่ ย ผืน่ จะปรากฏทัง้ ทีศ่ รี ษะและลำตัว แขนขา ก็มดี ว้ ย
บางรายมีขน้ึ ทีฝ่ า่ มือฝ่าเท้า บางรายผืน่ กระจายอยูท่ ว่ั ตัวทีเดียว
การป้องกัน
การป้องกันที่สำคัญก็คือการให้ความรู้แก่ประชาชน
มิให้ไปสัมผัสใกล้ชดิ กับลิงป่า ไม่ให้ไปดักจับลิงและไม่ให้ไป
ใกล้ชดิ กับผูท้ ป่ี ว่ ยเป็นโรคฝีดาษวานรไม่ให้สมั ผัสตัวหนูแกมเบีย
หมาน้อยแพรรี่
โรคนีไ้ ประบาดในสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร
 นับว่าเป็นครั้งแรกที่โรคนี้ออกจากป่าดงดิบ
แอฟริกาไปทวีปอเมริกาเหนือ จากการสอบสวนโรคเชื่อว่า
เจ้าหมาน้อยแพรรี่ติดโรคจากเจ้าหนูแกมเบียที่นำเข้าสหรัฐ
ไปจากแอฟริกานัน่ เอง
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 ในบ้านเมืองเราก็นยิ มเอาสัตว์ตา่ งถิน่ ประหลาด ๆ
มาเลี้ยง ระวังเถอะคนเลี้ยงที่ใกล้ชิดและคนขายนั่นแหละ
จะรับกรรม กรณีฝดี าษวานรนีค้ นขายสัตว์เลีย้ งในสหรัฐก็ตดิ
โรคเข้าให้แทบเอาชีวติ ไม่รอดเหมือนกัน
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ฝีดาษโค
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผ่านมานี้ ผู้นิพนธ์ได้อ่านบท
รายงานบทหนึ่ง ลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ Emerging
Infectious Diseases ซึ่งเป็นวารสารทางการของศูนย์ควบคุม
ป้องกันโรคหรือ ซีดซี ี ของสหรัฐ ค.ศ. ๒๐๐๙ ปีท่ี ๑๕ ฉบับที่
๕ ประจำ เดือนพฤษภาคม ซึง่ คนทีต่ ดิ ตามสถานการณ์ของโรค
ที่อุบัติใหม่ในโลกนี้ ติดตามอ่านเป็นประจำ เพราะสะดวก
รวดเร็ว เนือ้ หานำสมัยจากทุกมุมโลก เขาออกเผยแพร่ “ออนไลน์”
ด้วย พิมพ์เป็นเล่มด้วย พิมพ์ออกเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน
ใครทีต่ อ้ งการจะอ่าน ขอให้เข้าไปท่องอินเทอร์เน็ทเสียก่อน แล้ว
พิมพ์คำว่า “cdc.gov” เมือ่ เข้าได้แล้ว ก็คน้ หาคำว่า “publication”
ท่านก็จะเจอชื่อวารสารดังกล่าว ท่านก็สามารถจะค้นหาอ่าน
ได้ตั้งแต่ฉบับปัจจุบัน ย้อนกลับไปหาฉบับปีต้นๆ ได้โดย
สะดวกง่ายดาย ผู้นิพนธ์ติดตามเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัว
ไว้ตง้ั แต่ฉบับแรกคือฉบับที่ ๑ จนฉบับปัจจุบนั เข้าปีท่ี ๑๖ แล้ว
บทความทางวิชาการทีผ่ นู้ พิ นธ์ได้เกริน่ เอาไว้นน้ั คือ
การแพร่ เ ชื ้ อ ฝี ด าษโคจากหนู เ ลี ้ ย งไปสู ่ ม นุ ษ ย์ ใ น
ประเทศฝรั่งเศส Cowpox Virus Transmission from Pet
Rats to Humans, France
๑๓๐
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• วารสาร Emerging Infectious Diseases J. Volume
15, Number 5–May 2009
• ประเภทเอกสารวิชาการ Dispatch
• ผูร้ ายงาน Laetitia Ninove, Yves Domart, Christine
Vervel, Chrystel Voinot, Nicolas Salez, Didier Raoult, Hermann
Meyer, Isabelle Capek, Christine Zandotti, and Remi N. Charrel
• สถาบันต้นสังกัดของผูร้ ายงาน Author affiliations:
Universite de la Mediterranee, Marseille, France (L. Ninove, N.
Salez, D. Raoult, R.N. Charrel); Assistance Publique–Hopitaux
de Marseille Timone, Marseille (L. Ninove, D. Raoult, C. Zandotti,
R.N. Charrel); Centre Hospitalier, Compiegne, France (Y.
Domart, C. Vervel, C. Voinot); Centre National de la Recherche
Scientifique, Marseille (D. Raoult); Institut fur Mikrobiologie der
Bundeswehr, Munich, Germany (H. Meyer); and Institut de Veille
Sanitaire, Saint Maurice, France (I. Capek)
• ผูน้ พิ นธ์เห็นว่าเป็นโรคอุบตั ซิ ำ้ ในทวีปยุโรป ยัง
ไม่เคยมีรายงานในบ้านเรา แต่อาจอุบัติใหม่ในทวีปอาเซีย
เมื่อใดก็ได้ เพราะตัวการที่สำคัญที่เป็นพาพะนำโรคเป็น
สัตว์ฟันแทะ และที่สำคัญก็คือหนูนั่นเอง ได้ลองเรียบเรียง
มาเสนอดังนีค้ รับ
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ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีรายงานผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ฝีดาษ
โค โดยมีผน่ื ทีผ่ วิ หนัง ๔ ราย จากทางภาคเหนือประเทศฝรัง่ เศส
จากการสวบสวนทราบว่า ติดเชือ้ จากการสัมผัสกับหนูเลีย้ งที่
ติดเชือ้ เป็นหนูชนิด Rattus norvegicus ก็คอื หนูทอ่ ชนิดเดียวกัน
กับทีว่ ง่ิ เพ่นพ่านอยูท่ ว่ั ไปในบ้านเรานีแ่ หละ
ผูป้ ว่ ยทัง้ ๔ ราย ได้ซอ้ื หนูทเ่ี ป็นสัตว์เลีย้ งทีต่ ดิ เชือ้
ไวรัสสายพันธุห์ นึง่ มาจากร้านจำหน่ายสัตว์เลีย้ งร้านเดียวกัน
โรคได้ตดิ เชือ้ ได้แพร่ตดิ ต่อไปยังเจ้าของผูเ้ ลีย้ งทีส่ มั ผัสกับหนู
เหล่านัน้ ด้วย
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ฝีดาษโคคือโรคอะไร
ฝีดาษโค คือโรคติดเชื้อโรคหนึ่งที่เป็นโรคติดเชื้อ
ไวรัส มีชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษว่า cowpox ส่วนมากพบ
ผู้ป่วยและโคที่เป็นโรค อยู่ในทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเทศอังกฤษ เป็นไวรัสชนิดเดียวกันกับที่ นายแพทย์
เอ็ดเวอร์ด เจ็นเนอร์ เอาไปจากตุ่มที่มือของหญิงรีดนมวัว
แล้ ว เอาไปใช้ เ ป็ น หนองฝี หรื อ วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ท รพิ ษ
นำไปปลูกฝีให้คนทั้งโลก จนองค์การอนามัยโลกสามารถ
กำจัดกวาดล้างโรคฝีดาษได้สำเร็จมาแล้วนีเ่ อง
ฝีดาษโคเกิดจากอะไร
ต้นเหตุคอื ไวรัสทีม่ ชี อ่ื ว่า cowpox virus ซึง่ อยูใ่ นสกุล
Poxviridae และจีนสั Orthopoxvirus
Orthopoxvirus แม้ว่าจะเป็นไวรัสที่สามารถแพร่
ติดต่อไปสูค่ นได้ โดยการสัมผัสอย่างใกล้ชดิ แต่อย่างไรก็ตาม
ถือว่าเป็นโรคทีพ่ บได้ไม่บอ่ ยนัก
การเกิดโรค / โรคติดจากทีใ่ ด
แหล่ ง รั ง โรคและพาหะตามธรรมชาติ ข องไวรั ส
ฝีดาษโคคือสัตว์เล็กๆ ในป่า ประกอบด้วย ตัวตุน่ (bank และ
field voles) และหนูในป่า (wood mice/rat) สำหรับโค แมว
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ซึง่ จะติดเชือ้ และเป็นพาหะนำโรคได้เช่นกันนัน้ ไม่ตดิ เชือ้ เอง
ในธรมชาติ แต่เป็นการติดเชือ้ จากหนูโดยบังเอิญเท่านัน้ เอง
สัตว์อน่ื ๆทีอ่ าจติดเชือ้ แล้วเป็นโรค เท่าทีไ่ ด้มรี ายงาน
แล้ว เช่น พังพอน ม้าเลีย้ ง และช้างในสวนสัตว์ทก่ี รุงเบอร์ลนิ
ม้า ช้าง และพังพอน อาจจะติดโรคโดยมีโอกาสสัมผัส
กับหนู
การดำเนินโรค
หลังสัมผัส ผ่านระยะฟักตัวประมาณหนึง่ -สองสัปดาห์
ก็จะเริ่มมีอาการไม่สบายและมีผื่นผิวหนัง ผื่นจะเริ่มอุบัติขึ้น
ที่ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสกับสัตว์ เช่น มือและแขนที่จับต้อง

รอยโรคฝีดาษโคที่คางผู้ป่วยรายหนึ่ง
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เล่นกับหนู ซอกคอ ที่เล่นกับหนูแล้วให้หนูที่ติดเชื้อก็จะไต่
ตามตัว ผูป้ ว่ ยบางรายก็เอาหนูไปนอนด้วย นอนบนเตียงกับหนู
การทีม่ นุษย์ตดิ เชือ้ ไวรัสฝีดาษโค แล้วเป็นโรค เกิดได้
ไม่บอ่ ยนัก จะต้องมีการคลุกคลีใกล้ชดิ กับสัตว์ดงั กล่าวด้วย
อาการ/อาการแสดงทางกายภาพ
• อาการแสดงส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ เฉพาะทีผ่ วิ หนัง
ตา และต่อมน้ำเหลือง
ลักษณะผืน่ ทีผ่ วิ หนัง
• วันที่ ๑-๖ หลังจากได้รบั เชือ้

ผื่นบริเวณปากของพังพอน
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A-D แผลคล้ายบุหรี่จี้ (eschar)
E-F ภาพจุลทรรศน์อีเล็กตรอนไวรัสฝีดาษโค
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มีผื่นนูนจากผิวหนัง มีอาการอักเสบตรงบริเวณที่
สัมผัสโรคกับสัตว์ที่ติดเชื้อ และบริเวณที่สัมผัสกับผื่นตอน
ตัง้ ต้น
• วันที่ ๗-๑๒
ผื่นที่อักเสบ จะกลายเป็นตุ่มโตขึ้นเป็นตุ่มน้ำเล็กๆ
แบบตุม่ พอง (papule) และกลายเป็นตุม่ น้ำใหญ่ขน้ึ แบบ เวสิเคิล
(vesicle)
• วันที่ ๑๓-๒๐
ภายในเวสซิคัลจะมีเลือดออก และจะแตกออกเป็น
แผลเปิด บริเวณรอบๆ แผลจะอักเสบ บวม และแข็ง และอาจ
มีผน่ื รุน่ ที่ ๒ ขึน้ ใหม่อยูร่ อบๆ

รอยโรคฝีดาษโคที่ข้อมือซ้ายของผู้ป่วยเด็กชายอายู ๑๖ ปี

๑๓๗

ระบาดบั น ลื อ โลก ๘ > ฝี ด าษโค

• สัปดาห์ที่ ๓-๖ ตุ่มพองที่มีน้ำอยู่ภายใน จะกิน
ลึกลง เป็นแผลแข็ง ดำคล้ายแผลถูกบุหรี่จี้ บริเวณรอบๆ ยัง
คงบวม แข็งและแดง ผู้ป่วยมักจะไปพบแพทย์ในระยะนี้
ทำให้แยกได้ยากจากโรคแอนแทร็กซ์ผวิ หนัง
• สัปดาห์ที่ ๖-๑๒ แผลที่คล้ายถูกบุหรี่จี้จะตก
สะเก็ด แผลจะค่อยๆหาย และทิง้ รอยแผลเป็นเอาไว้
นอกจากผืน่ ผูป้ ว่ ยจะมีไข้ อ่อนเพลีย เซือ่ งซึม อาเจียน
และเจ็บคอ ซึง่ มักกินเวลาประมาณ ๓-๑๐ วัน จนกว่าจะกลาย
เป็นแผลคล้ายบุหรี่จี้และหายไปในที่สุด ที่พบได้น้อยก็คือ
ก่อนทีจ่ ะยุบหายไป ผืน่ ผิวหนังอาจจะปรากฏขึน้ ทัว่ ไป ทัว่ ตัว
ผู้ป่วยอาจมีอาการทางตา ที่ตาอาจมีเยื่อบุตาอักเสบ
บวมรอบ ๆ ตา และอาจมีรอยโรคทีก่ ระจกตาได้
ต่อมน้ำเหลืองเฉพาะทีจ่ ะบวม โต เจ็บปวด มีเหมือนกัน
ทีต่ อ่ มจะแตกเป็นแผลเน่าเปือ่ ย
ปัจจัยเสีย่ งทีจ่ ะติดโรคคืออะไร
การไปสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะเป็น
พาหะ หรือแหล่งรังโรคของไวรัสอันได้แก่ แมว โค และ
สัตว์ฟันแทะ ทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าที่อยู่ในประเทศที่เป็น
ดินแดนทีม่ โี รคประจำถิน่ คือยุโรป
๑๓๘
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คนทีจ่ ะติดโรคได้งา่ ยคือพวกทีเ่ ป็นผืน่ ผิวหนังภูมแิ พ้
(atopic dermatitis) และคนทีใ่ ช้ยาคอร์ตโิ คสตีรอยด์ทใ่ี ช้มใิ ช่
เพียงแต่ทา (กิน, ฉีด - systemic corticosteroids)
ผูใ้ ดบ้างทีพ่ บว่าเป็นโรคนี้ และฤดูกาลทีพ่ บโรค
โดยทัว่ ไปเกิดกับวัยหนุม่ สาว ร้อยละ ๕๐ ของผูป้ ว่ ยมี
อายุตำ่ กว่า ๑๘ ปี
โรคส่วนใหญ่เกิดขึน้ ชุกในช่วงปลายฤดูรอ้ น
ผูป้ ว่ ยจะเกิดขึน้ เฉพาะในดินแดนทีม่ โี รคอยูป่ ระจำถิน่
คือยุโรป และต้องมีประวัตสิ มั ผัสใกล้ชดิ กับสัตว์พาหะรังโรค
หรือนำโรค
อาการและอาการแสดงทีน่ า่ สงสัย
ผูป้ ว่ ยมักให้ประวัตวิ า่ มีรอยโรคเป็นผืน่ ผิวหนัง เริม่ ด้วย
ผืน่ ค่อนข้างราบและดำเนินโรคก้าวหน้าไป กลายเป็นตุม่ พอง
ตุม่ หนองภายในสองสัปดาห์ ผิวหนังรอบๆ อักเสบ บวม แดง
แข็ง และเจ็บปวดมาก ตุ่มพองจะดำเนินต่อไปเป็นแผลคล้าย
บุหรี่จี้แล้วแห้ง ตกสะเก็ด มักมีอาการตาแดง และตาพร่ามัว
ร่วมด้วย
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การวินจิ ฉัยโรค
แพทย์จะให้การวินิจฉัยโรคได้ต้องเกิดการเฉลียวใจ
นึ ก ถึ ง โรคนี ้ เ อาไว้ ใ นใจแล้ ว ซั ก ประวั ต ิ อ ย่ า งละเอี ย ดถึ ง
เกีย่ วกับการสัมผัสกับสัตว์นำโรค ได้สตั ว์มาจากไหน อย่างไร
ต้นกำเนิดสัตว์มาจากไหน โดยเฉพาะจากทวีปยุโรป คลุกคลี
กับสัตว์ใกล้ชิดแค่ไหน อย่างไร ร่วมกับการตรวจร่างกาย
อาการและอาการแสดง การตรวจวินจิ ฉัยโดยการตรวจหาเชือ้
ไวรัสด้วยกล้องจุลทรรศน์อีเล็กตรอนซึ่งจะทำได้โดยไม่ยาก
การทดสอบอืน่ ๆ ได้แก่ ปฏิกริ ยิ าห่วงลูกโซ่ พีซอี าร์ และปฏิกริ ยิ า
น้ำเหลืองอีกหลายวิธี จะช่วยให้ได้การวินจิ ฉัยยืนยันขัน้ สุดท้าย

ตัวตุ่น (bank และ field voles)

หนูในป่า (wood mice/rat)

แหล่งรังโรคและพาหะตามธรรมชาติของไวรัส ฝีดาษโคคือสัตว์เล็กๆ ในป่า
ประกอบด้วย ตัวตุ่น (bank และ field voles) และหนูในป่า (wood mice/rat)
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ช้างก็เป็นฝีดาษโคได้โดยติดจากหนู
ผูน้ พิ นธ์เคยร่วมประชุมกับนายแพทย์ ฮันส์ มายเออร์
หัวหน้าฝ่ายไวรัสของกองทัพบกเยอรมนีประจำการอยูท่ น่ี คร
มิวนิค ผูน้ พิ นธ์พบกับท่านทีน่ ครเจนีวาอยูห่ ลายครัง้ ท่านเคย
เล่าให้ฟังว่า ในยุโรปนั้น เช่นในโปแลนด์และประเทศที่เคย
เป็นประเทศในกลุ่มสหภาพโซเวียตมาก่อนบางประเทศ
ได้เกิดมีอาชีพอยูอ่ าชีพหนึง่ คือเลีย้ งหนูขายส่งนอก เพือ่ เป็น
อาหารสัตว์หลายชนิดในสวนสัตว์ เช่น งูก็ต้องกินหนูเป็น
อาหาร จึงมีคนหัวแหลมเลี้ยงหนูซึ่งเพาะเลี้ยงง่ายและแพร่
ขยายพันธุไ์ ด้เร็ว มีโรครบกวนน้อย (ในบ้านเราคนหัวแหลม
อย่างนี้ก็มี แต่เป็นการช้อนลูกน้ำขายส่งนอก) ปรากฏว่า
หนูเลี้ยงพวกนั้นมีการติดเชื้อฝีดาษโคอยู่เหมือนกัน แต่ก็
พบน้อยกว่า หนูปา่ ตามธรรมชาติ
รายงานต่อไปนี้ เป็นรายงานที่สัตว์เลี้ยงติดเชื้อจาก
หนูปา่ ซึง่ สัตว์เลีย้ งทีร่ ายงานนัน้ เป็นสัตว์ตวั ใหญ่กย็ งั ติดเชือ้
ฝีดาษโคได้
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• บทรายงานชื่อเรื่อง Rat-to-Elephant-to-Human
Transmission of Cowpox Virus
• คณะผูร้ ายงาน
Andreas Kurth*, Gudrun Wibbelt**, Hans-Peter
Gerber***, Angelika Petschaelis****, Georg Pauli*, and Andreas
Nitsche*
• สถาบันต้นสังกัดของคณะผูร้ ายงาน
* Robert Koch Institute, Berlin, Germany;
** Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, Berlin,
Germany;
*** Veterinar-und Lebensmitteluberwachung,
Grimmen, Germany;
**** Fachgebiet Gesundheitsamt des Landkreises
Nordvorpommern, Grimmen, Germany
แม้วา่ ในทศวรรษทีผ่ า่ นมานี้ ได้มกี ารกำจัดกวาดล้าง
ไข้ทรพิษให้หมดไปจากโลกนี้แล้วก็จริง แต่ก็ยังคงมี orthopoxviruses ชนิดอื่นๆที่ก่อโรคในมนุษย์ได้นั้น ยังหลงเหลือ
อยู่ เช่น ฝีดาษวานร ไวรัสแวคซิเนียในบราซิล และฝีดาษโค
ในยุโรป ที่ยังคงก่อภาวะติดเชื้ออยู่ในโลกซีกที่เรียกกันว่า
“Old World” โดยมีสตั ว์ฟนั แทะเป็นแหล่งรังโรคในธรรมชาติ
ไวรัสฝีดาษโคเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ที่ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่จากแมวเลีย้ ง มากกว่าทีจ่ ะติดจากหนูแร๊ท แม้วา่ โรค
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ไม่รุนแรงและหายเองได้ในกรณีทั่วไป แต่ในรายที่มีภูมิ
คุม้ กันไม่ปกติ อาจนำไปสูค่ วามตายได้ มีรายงานการแพร่เชือ้
ฝีดาษโคระหว่าง สัตว์เลีย้ งบางชนิด คือ ช้าง กับ หนูได้ดว้ ย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ มีรายงานว่า ช้างใน
คณะละครสัตว์คณะหนึง่ ในภาคเหนือของเยอรมนีได้ลม้ ป่วย
ด้วยไวรัสฝีดาษโค (มีผลการชันสูตรยืนยัน) โดยมีแผลเปื่อย
ตามตัวทั่วไปอย่างกว้างขวางและที่เยื่อเมือกชุ่มด้วย คณะ
สัตวแพทย์ได้พยายามให้การรักษาแต่ไม่ดขี น้ึ เลย จึงตัดสินใจ
ทำให้ช้างพ้นจากความทุกข์ทรมานด้วยการให้ยาปลิดชีพ
การวิเคราะห์เชือ้ ไวรัสทีเ่ พาะแยกได้โดยกรรมวิธที างอณูวทิ ยา
พบว่าเชือ้ ไวรัสในรายนี้ มีความละม้ายคล้ายคลึง (๙๙%) กับ
ไวรัสฝีดาษโคที่เพาะแยกจากช้างที่ล้มเจ็บที่ นครฮัมบวร์กที่
ล้มเจ็บและได้รายงานไว้แล้วเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๒๗
๘ วันหลังจากที่ช้างตาย มีผื่นปรากฏขึ้นที่หลังของ
ชายหนุม่ อายุ ๑๙ ปีทม่ี ภี าวะภูมคิ มุ้ กันเสือ่ ม (?ติดเชือ้ เอ็ชไอวี)
แต่สขุ ภาพยังปกติแข็งแรงดี ปรากฏว่าทีแ่ ผ่นหลังมีรอยโรค
กลมๆ เกิดขึ้น ชายหนุ่มรายนี้เป็นคนเลี้ยงช้างและไม่เคย
ปลูกฝีมาก่อน เพาะเชื้อจากน้ำที่เจาะจากตุ่มพองที่ผิวหนังได้
ไวรัสฝีดาษโค สายพันธุท์ ค่ี ล้ายกับทีเ่ พาะแยกได้จากช้าง
ได้มีการสอบสวนโรคหาเส้นทางการติดเชื้อว่ามา
จากทีใ่ ดและอย่างไร ก็ปรากฏว่า ในบริเวณนัน้ ไม่มแี มวไร้เจ้า
ของหรือมีเจ้าของ จึงพยายามมุ่งไปที่หนูป่าซึ่งมีอยู่ชุกชุม
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เพราะปีนน้ั อากาศไม่เย็นจัด ๖วันหลังจากช้างตาย มีการจับหนู
(Rattus norvegicus) ได้ ๔ ตัว และทดสอบหาแอนติบอดีตอ่
ไวรัสฝีดาษโค (หาว่าหนูเคยติดเชือ้ ไวรัสมาก่อนหรือไม่) ก็ให้
ผลบวกในหนู ๒ ตัว แสดงว่าเคยผ่านภาวะติดเชื้อมาแล้ว
แม้วา่ ตามตัวหนูจะไม่มตี มุ่ รอยโรคก็ตาม เมือ่ เอาตับและม้าม
ของหนูไปบดแล้วเพาะแยกเชือ้ ก็เพาะได้เชือ้ ฝีดาษโค เชือ้ จาก
หนูมีลักษณะเหมือนกับไวรัสที่เพาะจากช้างและชายหนุ่มที่
ทำหน้าทีต่ ะพุน่ หญ้าช้างรายดังกล่าวด้วย
ผูร้ ายงานจึงสรุปว่า ช้างน่าจะได้รบั เชือ้ ฝีดาษโคจากหนู
และช้างแพร่เชือ้ ต่อไปยังมนุษย์
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โรคสครับ ทัยฟัส
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โรค สครับ ทัยฟัส
ผูน้ พิ นธ์รสู้ กึ ดีใจมากทีย่ งั มีชวี ติ และยังมีสติสมั ปชัญญะ
บริบรู ณ์ แต่กม็ อี าการหลงๆ ลืมๆ ไปบ้างในบางขณะ ซึง่ ก็คงไม่ใช่
เรือ่ งผิดปกติอะไรมากมายมิใช่หรือสำหรับคนวัยร่วม ๘๐ ปี สิง่ ที่
ดีใจเรื่องหนึ่งก็คือ ยังมีชีวิตที่อยู่ได้มาถึงยุคที่เขาเรียกกันว่า
“ยุคไซเบอร์” ในทีท่ ำงานมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้ใช้ ขนาดเล็กๆ
ทีเ่ รียกกันว่า “เด็สค์ ท็อป” และ “ แล็พ ท็อป” ได้เห็นและได้ใช้
เครือ่ งคิดเลข นาฬิกาตัง้ โต๊ะ/แขวนผนัง/ข้อมือ โทรศัพท์มอื ถือ
แม้กระทัง่ โทรทัศน์ ในโทรศัพท์มอื ถือ หรือนาฬิกาข้อมือก็ยงั มี
ทุกอย่างเข้าระบบ “ดิจติ ลั ” หมด จะมีขอ้ จำกัดก็ตรงทีว่ า่ ถ้าอยาก
จะรูร้ ายละเอียดของแต่ละอย่าง ต้องไปเปิดคูม่ อื อ่าน เครือ่ งคิดเลข
โทรศัพท์เครือ่ งนิดเดียว คูม่ อื เล่มเบ้อเร่อ ตัวหนังสือเล็กจิว๋ อีก
ต่างหาก อ่านยาก เข้าใจยาก ได้อาศัยลูกๆ และเพือ่ นร่วมงานใน
ที่ทำงานที่ยังวัยหนุ่มสาวช่วยฝึกให้ สอนให้ด้วยความอดทน
สอนเด็กๆนัน้ สอนง่าย สอนคนแก่สอนยาก งุม่ ง่ามเงอะงะ แต่
สุดท้ายผูน้ พิ นธ์กเ็ ลยประสีประสาขึน้ มาบ้าง พิมพ์หนังสือได้
ทำเพาเวอร์ พ๊อยท์เตรียมบรรยายเองได้ ส่งจดหมาย อี-เมล์ ได้ และ
ทีส่ นุกก็คอื เข้าไปท่องในโลก ไซเบอร์หรือในอินเทอร์เน็ทได้
การเข้าไปค้นเข้าไปท่องอินเทอร์เน็ทได้อนั นีเ้ อง เลยไป
พบเรือ่ ง ๆ หนึง่ ในหนังสือพิมพ์ ไทมส์ ลงพิมพ์ เมือ่ วันที่ ๒๐
๑๔๖
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พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๔๔ หรือ พ.ศ. ๒๔๘๗ ก่อนทีผ่ นู้ พิ นธ์จะ
สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ตั้ง ๑๓ ปีทีเดียว ก็ยังอุตส่าห์มี
เรื่องราวให้ได้อ่าน จะลองนำมาถอดความเกริ่นในตอนต้นๆ
เพือ่ ให้ได้อา่ นกันดังนีค้ รับ
Medicine: Tsutsugamushi
“ไม่วา่ จะเป็นทหารบก หรือทหารเรือ ถ้ายิง่ เข้าไปใกล้
ประเทศญีป่ นุ่ ก็ยง่ิ จะพบกับ “ท์ซทู ซ์ กู ามูชิ (tsutsugamushi)”
ซึง่ เป็นภาษาญีป่ นุ่ แปลว่า โรคไข้เชือ้ โรคอันตราย - dangerous
bug fever อันเป็นทีร่ จู้ กั กันในนามของ “สครับ ทัยฟัส scrub
typhus ซึง่ เป็นโรคทีเ่ กีย่ วพันกับโรคไข้รากสาดใหญ่ชนิดระบาด
-epidemic typhus” พวกแพทย์ทหารจะคุน้ กับโรคร้ายแรงนี้ พบ
โรคในฟอร์โมซา มลายู และในประเทศญี่ปุ่นเองด้วย โรคนี้
มาจากตัวอ่อนของไรแดง (red mite, Trombicula akamushi)
ถ้าโดนเจ้าตัวนีก้ ดั เอา อาจถึงตายได้ทเี ดียว –อั ตราตายสูงถึงร้อยละ
๔-๕๕ ขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของการระบาด.................”
โรคสครับ ทัยฟัส หรือแปลได้ว่า ไข้รากสาดใหญ่
ป่าละเมาะนี้ ทัยฟัส หมายถึง ไข้รากสาดใหญ่ซึ่งมีอยู่หลาย
ชนิด มีรายงานจากประเทศต่างๆ ในเขตร้อนหลายประเทศ
อุบตั ขิ น้ึ ในลักษณะของการระบาด จึงเป็นปัญหาทีส่ ำคัญ รวมทัง้
ประเทศไทยเราด้วย ยิง่ ในภาวะโรคร้อน (global warming) โรค
๑๔๗
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Medicine, Times
Monday, Nov. 20, 1944
The nearer the Army & Navy get to Japan, the more often they encounter
tsutsugamushi (Japanese for “dangerous bug fever”). It is also known as scrub
typhus, is related to epidemic typhus. Service doctors expect the worst infection
in Formosa, Malaya, Japan itself. The disease is carried by the larva of the red
mite, Trombicula akamushi, which bites only once, but perhaps fatally—the
death rate is 4% to 55%, depending on the virulence of the epidemic. To teach
their colleagues about this new danger, Lieuts. (j.g.) Donald S. Farner and Chris
P. Katsampes discussed it in the current U.S. Naval Medical Bulletin.
The microscopic mites, much like U.S. chiggers, commonly live in the damp
ground around the roots of the 10-to 20-foot kunai grass which covers many
Southwest Pacific lowlands. After being bitten, a man usually notices nothing
wrong for over a week. Then a sore develops at the bite, followed by fever,
headache and swollen glands near the bite. Next come a rash, temperatures up
to 105ฐ, restlessness or apathy, perhaps delirium, pneumonia (20% of cases),
temporary deafness, constipation, bronchitis, vomiting, heart inflammation. It
is severe heart damage which causes most of the deaths. In other cases, the
fever drops in about two weeks, but weakness persists for several months —the
average patient loses 100 days from duty compared with 14 for malaria.
The only prevention is to cut down or burn off the kunai grass and wear ticktight clothing smeared with insect repellent. The only treatment is good nursing
care which, in one epidemic, cut deaths to 2%. In the same issue of the Bulletin,
Captain Joseph Bruce Logue reported on an epidemic of 230 cases with 22
deaths. In his opinion, none of these tsutsugamushi patients were fit to stay in
the combat zone, even after several weeks of light duty. He suspects that all
have permanent heart damage.
Read more: file:///C:/Documents%20and%20Settings/admin/Desktop/Medicine%20Tsutsugamushi%20%20TIME.mht#ixzz0lwZGKRES

๑๔๘
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จะระบาดบ่อยขึน้ กว้างขวางขึน้ ผูน้ พิ นธ์เลยเห็นเป็นโอกาส
อันเหมาะทีจ่ ะนำมาเล่าให้ได้รจู้ กั ให้ได้เข้าใจกัน
สครับ ทัยฟัส คือโรคอะไร
สครับ ทัยฟัส หรือ อาจจะนิยมเรียกชือ่ อืน่ ๆ อีกหลาย
ชือ่ เช่น ไข้ปา่ ละเมาะ หรือไข้รากสาดใหญ่ ชนิดระบาดเฉพาะถิน่
(endemic scrub typus) หรือไข้รากสาดใหญ่ ชนิดมีตวั ไรเป็น
พาหะ (Mite-borne typhus fever)
เกิดจากเชื้อชนิดหนึ่งเดิมเรียกชื่อว่า Rickettsia
tsutsugamushi โรคนีพ้ บทัว่ ไปในเอเชียกลาง เอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัง้ แต่จากไซบีเรีย และญีป่ นุ่ ถึง
ออสเตรเลียตอนบน ปัจจุบนั เรียกชือ่ ว่า Orientia tsutsugamushi

ตัวอ่อน ไรแดง (Red Mite Chigger)

๑๔๙
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โรคนีต้ ดิ ต่อโดยผ่านตัวอ่อน ไรแดง (red mite chigger)
ซึง่ อาศัยอยูบ่ นตัวหนู ติดต่อทางบาดแผลทีถ่ กู ตัวอ่อนของตัวไรกัด
เมือ่ ผูท้ ถ่ี กู กัด ขยีเ้ พราะเจ็บๆ คันๆ บริเวณทีถ่ กู กัด เชือ้ โรคทีอ่ ยู่
ในตัวไรจะแทรกซึมเข้าสูร่ า่ งกายทางรอยแผลหรือรอยถลอก
โดยทัว่ ไป มีระยะฟักตัว ๑๐-๑๒ วัน หรือยาวนานกว่านัน้ คือราว
๖-๒๑ วัน
อาการของโรคมักพบมีไข้สงู ปวดศีรษะ ตาแดง ต่อม
น้ำเหลืองโต ตรงรอยทีถ่ กู ไรอ่อนกัดทีผ่ วิ หนังจะมีอาการคล้าย
รอยไหม้เหมือนบุหรีจ่ ้ี เป็นจ้ำ ๆ เรียก Eschar บางรายไม่ได้
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยละเอียด ก็อาจตรวจไม่พบก็ได้ หาก
ไม่ได้รบั การรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ อาการไข้อาจสูงถึง ๑๔ วัน
ทำให้อตั ราป่วย/ตาย ค่อนข้างสูง การวินจิ ฉัยโรคค่อนข้างลำบาก
ถ้าใช้ การทดสอบทีม่ ชี อ่ื ว่า Weil Felix test ความไวในการทดสอบ
ให้ผลค่อนข้างต่ำ การตรวจทดสอบโดยวิธใี หม่ๆ เช่น Indirect
Immuno-fluorescent test และ Enzyme Immuno-Assay ค่อน
ข้างยุง่ ยากและลำบาก โรคนีส้ ว่ นใหญ่มกั พบในผูใ้ หญ่มอี าชีพ
ทำงาน ทำไร่ทำนาในท้องทุง่ อายุตง้ั แต่ ๒๕ ปีขน้ึ ไป โดยมาก
มักพบในกลุม่ เกษตรกร ชาวนา ชาวสวน ทีอ่ อกไปทำงานในไร่
ในนา ต้องถางป่า ละเมาะ ถางหญ้า และทหาร ตำรวจตระเวณ
ชายแดนทีต่ อ้ งออกลาดตระเวณ ทำให้มโี อกาสถูกไรอ่อนทีม่ ี
เชือ้ กัด แล้วปล่อยเชือ้ เข้าสูร่ า่ งกาย สำหรับในเด็ก มักพบในเด็ก
โตมากกว่าเด็กอ่อนวัย
๑๕๐
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โรคสครับ ทัยฟัส เป็นโรคติดเชื้อโอเรียนเทียชนิดหนึ่ง
ติดต่อมายังมนุษย์โดยหนูทงุ่ โดยการกัดของตัวอ่อนของไร (mite
chigger) ทีอ่ ยูท่ ต่ี วั หนูทม่ี เี ชือ้ หรือเคยอยู่
Scrub = ไม้พมุ่ สุมทุมพุม่ ไม้ ป่าละเมาะ
Typhus = ไข้รากสาดใหญ่
อาการสำคัญ
 ไข้
 พบแผลทีไ่ รกัดเหมือนรอยบุหรีจ่ ้ี (eschar) แผลจะอยู่
ทีเ่ อว ทีเ่ หนือขอบเสือ้ ผ้า
 ต่อมน้ำเหลืองโต

ต้นเหตุของโรคเป็นเชือ้ โอเรียนเทียทีม่ ชี อ่ื ว่า
Orientia (Rickettsia) tsutsugamushi.
Family Rickettsiaceae
รูปร่างอาจเป็นทรงแท่ง (เบซิลไล) หรือทรงแท่งป้อมๆ
ทีเ่ รียกว่าค็อคโค-เบซิลไล เป็นปรสิตภายในเซลล์ อยูไ่ ด้เฉพาะ
ภายในเซลล์เท่านัน้
O. tsutsugamushi อาศัยอยูใ่ นตัวไรอ่อนสปีชยี ์
Leptotrombidium (Trombicula mite)
akamushi และ Leptotrombidium deliense.
๑๕๑
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O. tsutsugamushi
มีการถ่ายทอดแพร่เชื้อต้นเหตุของโรค อยู่ระหว่าง
ตัวอ่อนของไรแดงและสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หนูตามป่าละเมาะ มนุษย์ตดิ เชือ้ ริเค็ตเซียโดยเหตุบงั เอิญ
เท่านัน้ เดินผ่านพุม่ ไม้ ป่าละเมาะทีม่ หี ญ้าสูง มักมีไรเกาะอยู่
ไรจะกระโดดมาเกาะเพือ่ กินเลือด จึงแพร่เชือ้ สูม่ นุษย์ ตัวอ่อน
ตัวเล็กๆของไรเกาะติดตามตัวที่ผิวหนังตรงนอกเสื้อผ้า เช่น
รอบเอวเหนือขอบกางเกง บริเวณทีม่ ไี รมีเชือ้ ได้แก่ ป่าตาม
หาดทราย ริมฝัง่ ลำธาร ป่าละเมาะ ป่าบนภูเขา ป่าฝนชุกในเอเชีย
อาคเนย์ เป็นทีท่ ไ่ี รจะคอยดูดเลือดเหยือ่ ในประเทศอินเดีย
และในประเทศออสเตรเลียภาคเหนือ และตามหมูเ่ กาะใกล้เคียง
ก็พบไรประเภทนี้
ฤดูกาลระบาด
ฝนตก อากาศร้อนชืน้ ประชากรไรจะมีมากจะพบโรค
ได้บอ่ ยในฤดูฝน
ระยะฟักตัว
ประมาณ ๑๐ ถึง ๑๒ วัน
อาการและอาการแสดงของโรค
เริม่ ต้นจะมีไข้ หนาวสัน่ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ตาแดง
ต่อมน้ำเหลืองโต
๑๕๒
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แผลคล้ายรอยบุหรี่จี้ (eschar)

พบแผลคล้ายรอยบุหรีจ่ ้ี (eschar) ตรงตำแหน่งทีถ่ กู ไรกัด
แผลจะสังเกตได้งา่ ยในชาวผิวขาว
ตรงที่ไรกัดเริ่มแรกจะเป็นตุ่มราบๆก่อน ต่อมาจะ
พองมีสารน้ำอยูภ่ ายใน ขนาดประมาณ ๑ ซม. ภายหลังจะแตก
กลายเป็นแผลมีสะเก็ดดำๆคลุมอยูค่ ล้ายแผลบุหรีจ่ ้ี (eschar)
ไข้จะขึน้ สูงในสัปดาห์แรกมักจะสูงถึง ๔๐-๔๐.๕o ซ
ประมาณวันที่ห้าที่มีไข้ จะมีผื่นแดงๆ ขึ้นเป็นจุดตามลำตัว
บางทีกล็ ามไปทีแ่ ขนขา อาจมีอาการไอในสัปดาห์แรกของไข้
ผืน่ จะจางลงภายใน สอง สามวัน หรืออาจนูนขึน้ เป็น
ผืน่ แมคูโลปาปูลาร์สสี ดเข้มขึน้ ก็ได้ อาจตรวจพบว่าปอดบวม
ปอดอักเสบในสัปดาห์ที่สองของไข้ ในรายที่มีอาการหนัก
๑๕๓
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ชีพจรจะเร็วขึน้ แต่ความดันโลหิตจะลดลง อาจมีอาการคลุม้
คลัง่ และหมดสติ มีกล้ามเนือ้ กระตุก ม้ามโต และกล้ามเนือ้ หัวใจ
อักเสบ แบบ interstitial myocarditis
ผูป้ ว่ ยจะหายเป็นปกติและมักไม่มอี าการหรือพยาธิสภาพ
หลงเหลืออยู่
การวินจิ ฉัยแยกโรค
ไข้ทยั ฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย (Typhoid fever)
ภาวะติดเชือ้ มีนงิ โกค็อคคัส ไข้กาฬหลังแอ่น
การเพาะแยกเชื้อริเค็ตเซียจากเลือด หรือสารน้ำจาก
ตุ่มพองของผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายสูง กินเวลาและมีอันตรายต่อ
เจ้าหน้าทีใ่ นห้องปฏิบตั กิ าร แต่กเ็ ป็นวิธตี ดั สินขัน้ สุดท้าย

ติดเชือ้

การชันสูตรทางห้องปฏิบตั กิ าร
ร่างกายมีการสร้างแอนติบอดีสนองตอบต่อภาวะ

การทดสอบปฏิกริ ยิ าทางน้ำเหลืองทีท่ ำกันเป็นประจำ
คือการทดสอบ Weil-Felix test โดยใช้ แบคทีเรีย proteus สายพันธุ์
OX-๒ และ OX-๑๙ แม้วา่ จะไม่ใช่ปฏิกริ ยิ าทีจ่ ำเพาะ แต่กม็ ี
ประโยชน์ ในการวินจิ ฉัย และทำได้ไม่ยงุ่ ยาก วิธอี น่ื ๆได้แก่
การทดสอบ Complement fixation (CF) test และ การ
ทดสอบ fluorescent antibody test.
๑๕๔
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การรักษา
เชือ้ ริเค็ตเซียไวต่อปฏิชวี นะ
ยาปฏิชวี นะทีใ่ ห้เลือกใช้คอื คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenical) และเตตระซัยคลีน (tetracycline)
ถ้าหยุดให้ยาเร็วเกินไป ให้ยายังไม่ครบขนาด โรคจะ
กลับเป็นซ้ำได้อกี
ในรายที่เจ็บหนัก กินไม่ได้ ให้ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
ถ้าเริม่ รักษาช้าไป อาจต้องให้ corticosteroids ร่วมด้วยในสาม
วันแรก
อัตราป่วย/ตาย
ก่อนยุคปฏิชวี นะ อัตราตายจะสูงได้ตง้ั แต่รอ้ ยละ ๑ หรือ
อาจสูงได้ถงึ ร้อยละ ๖๐ประมาณ
ในปัจจุบนั ถ้าได้รบั การรักษาแต่เนิน่ ๆ และรักษาถูกต้อง
ผูป้ ว่ ยจะรอดทัง้ หมด ระยะเวลาในการฟืน้ โรคก็เร็วขึน้
การป้องกันโรค
 ยังไม่มวี คั ซีนสำหรับป้องกันโรคนีโ้ ดยเฉพาะ
 ป้องกันตนเองมิให้ไรเกาะ ไม่ให้ไรกัด
 การใช้สารไล่แมลงทาตัว เช่น ไพล, น้ำมันตะไคร้
หอม, dibutyl phthalate, benzyl benzoate, diethyl toluamide จะ
ป้องกันมิให้ตวั ไรกัดได้ การใช้สารเคมีในพืน้ ทีอ่ าจช่วยกำจัด
ตัวไรได้
๑๕๕
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การรายงานโรคครัง้ แรกในประเทศไทย
นายแพทย์ ม ะลิ ไทยเหนื อ ขณะรั บ ราชการเป็ น
ข้าราชการกองโรคติดต่อ กรมอนามัย ได้รายงานผูป้ ว่ ยโรคสครับ
ทัยฟัส จากจังหวัดราชบุรี ตีพมิ พ์ในวารสารจดหมายเหตุทาง
แพทย์ ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕
ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๖ หน้า ๙-๒๗ ต่อมาท่านยังได้นิพนธ์เรื่อง
Rickettsial toxin ตีพมิ พ์ในวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ฯ ปีท่ี
๓๗ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๙๗ และยังได้รายงานร่วมกับ พันตรี
นายแพทย์สำเนียง บุษปวณิช ถึงการระบาดของโรคนี้อีกใน
กองทหารทีไ่ ปซ้อมรบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี โดยตีพมิ พ์

นายแพทย์มะลิ ไทยเหนือ
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รายงานไว้ในวารสารจดหมายเหตุ ฯ เหมือนเดิม เล่มปีท่ี ๔๑
ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๑๑
สถานการณ์ในประเทศไทย
 ๒๕๔๓ มีอตั ราป่วย ๒๙.๐๔/๑๐๐,๐๐๐ ตาย ๙
ราย อัตราป่วย/ตาย ๐.๑๘ พบผูป้ ว่ ยได้ตลอดปี
 ๒๕๔๔ มีจำนวนผูป้ ว่ ย ๕,๐๙๔ ราย อัตรา ๘.๒/
๑๐๐,๐๐๐
 เริม่ ระบาด ตัง้ แต่เดือนเมษายน
 โดยมีผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม และเดือนตุลาคม เดือนมีนาคมมีผปู้ ว่ ยต่ำสุด
 ผู้ป่วยรวม ๕,๐๙๔ ราย เพศชาย ๒,๙๐๙ ราย
เพศหญิง ๒,๑๘๕ ราย
 กลุม่ อายุสงู สุด ๑๐ - ๑๔ ปี (๑๐.๔๘/๑๐๐,๐๐๐)
 อาชีพ ส่วนใหญ่ เกษตรกรรม (๔๗.๘๐ %) รองลง
ไปได้แก่ กรรมกร และ นักเรียน (๑๓.๕๘ & ๑๓.๕๑)
 อัตราป่วยต่อแสน: ภาคเหนืออัตราป่วยสูงสุด
(๑๖.๐๙), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๐.๐๙), ภาคใต้ (๕.๑๙),
ภาคกลาง (๒.๗๒)
 จังหวัดสูงสุด: ตาก (๘๗.๙๗), เชียงราย (๔๘.๘๓),
ยะลา (๓๙.๔๐);
 จังหวัดทีไ่ ม่มรี ายงาน: พิจติ ร และ สมุทรสาคร
๑๕๙
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์มุกดา ตฤษณานนท์

ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องโรคไข้รากสาดใหญ่ป่าละเมาะ
ทั้งในแง่ของระบาดวิทยาและลักษณะอาการของโรค คือ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์มกุ ดา ตฤษณานนท์ อาจารย์ภาควิชา
เวชศาสตร์ปอ้ งกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ซึ่งท่านได้รับหน้าที่เป็นอาจารย์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ด้วย ท่านเริ่มศึกษาไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ในประเทศไทย ซึ่งยังมีการศึกษาน้อย ท่านได้เข้าไปศึกษา
เรื่องสครับ ทัยฟัส ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และเคยไป
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ดูงานที่กรุงกัวลาลัมเปอร์กับทหารอเมริกันที่ทำงานวิจัย
ในเรื่องนี้ ที่สถาบันวิจัยทางการแพทย์ของมาเลเซีย และได้
กลับมาวิจยั ในประเทศไทย โดยรับทุนวิจยั จากสภาวิจยั แห่งชาติ
เป็นเวลาติดต่อกัน ๕ ปี ท่านได้แยกเชือ้ คือ R. tsutsugamushi
ได้จากคนไข้ ได้จากตัวไร และสัตว์ฟนั แทะ ได้ศกึ ษาถึงตัวนำ
ที่เป็นตัวไร ตลอดจนระบาดวิทยาของโรคนี้อย่างละเอียด
ผลงานวิจยั ของท่านได้นำไปตีพมิ พ์เผยแพร่ อาทิเช่น
1. Investigation of Scrub Typhus in Thailand. Journal of Tropical
Medicine and Hygiene 1964; 215: 67.
2. Studies on the vector of Rickettsia tsutsugamushi infection in
Thailand. Annals of Tropical Medicine and Parasitology 1966;
252: 60.
3. Epidemiology of jungle and rural scrub typhus in Thailand.
Abstracts and Reviews. In the 8th International Congress on
Tropical Medicine and Malaria. Teheran, Iran. September 7-15,
1968; p.802.
4. Scrub Typhus in Thailand. In Proceedings of the 2nd International
Symposium on Rickettsiae and Rickettsial Diseases. Smolenice,
Bratislava, Czechoslovakia. 1976; p. 421-428.

๑๖๑

เกีย่ วกับผูน้ พ
ิ นธ์

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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