
มารูจักกาฬโรคปอดกันเถอะ.... 
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“กาฬโรค” หลายทานคงเคยไดยินคํานี้มานาน แตจะมีซักกี่คนทีรู่จักและตระหนักถึง
อันตรายและความรุนแรงของคําๆนี้ กาฬโรค เปนโรคชนิดหนึ่ง ซ่ึงมลัีกษณะอาการแบงไดใหญ 3 
ลักษณะ คือ กาฬโรคของตอมน้ําเหลือง (Bubonic Plague), กาฬโรคชนดิโลหิตเปนพษิ  (Septicemic 
Plague) และ กาฬโรคปอด (Pneumonic Plague) ซ่ึง กาฬโรคปอด เปนโรคที่เกิดจากเชื้อแบซิลไล 
Yersinia pestis อาจเปนอาการแทรกซอนของกาฬโรคตอมน้ําเหลือง หรืออาจจะเปนการติดเชื้อคร้ัง
แรก กาฬโรคปอด ถือเปนกาฬโรคที่อันตรายที่สุด มีระยะฟกตัวประมาณ 2-3 วัน สามารถติดตอได 
โดยมีหนูหรือหมัดหนูเปนพาหะ หรือสัมผัสสิ่งของที่เพิ่งปนเปอนเชื้อโรคใหมๆ โดยเชื้อ กาฬโรค
ปอด สามารถแพรกระจายทางอากาศ และสามารถติดตอระหวางคนไดงายผานการไอ สวนอาการ
ของผูปวยกาฬโรคปอด คือ มีไขสูง หนาวสั่น ปวดหัวรุนแรง อาการไอเกิดขึ้นใน 24 ช่ัวโมง เสมหะ
ตอนแรกเหนยีวใสแลวกลายเปนสีสนิมหรือแดงสด มกัไมมีปนแผลในปอด ถาไมรักษา อาจ
เสียชีวิตภายใน 48 ช่ัวโมง ซ่ึงผูปวยที่เปน กาฬโรคปอด มีอัตราการเสียชีวิตถึงรอยละ 60 หากไมรีบ
รักษา สามารถเสียชีวิตไดภายใน 24 ช่ัวโมงหลังติดเชื้อ แตหากวินิจฉยัโรคไดเร็ว และไดรับยารักษา
อยางถูกตอง จะชวยลดอัตราการเสียชีวิตไดเกือบรอยละ 15 แตทั้งนีข้ึ้นอยูกับภูมิคุมกันของแตละ
คน และปริมาณเชื้อที่ไดรับดวย  

ตนเดือนสิงหาคม 2552 มีรายงานการระบาดกาฬโรคปอดในมณฑลชิงไห ของจีน สงผล
ใหมีผูเสียชีวิต จากโรคนี้รวมเปน 3 คน และกักบริเวณประชาชน 1 หมื่นคน เพื่อดูอาการ ( ขอมูล
วันที่ 4 สิงหาคม 2552)   ซ่ึงองคการอนามัยโลกออกมาเตือนอีกวา เชื้อที่พบเปนเชื้อชนิดเดยีวกันกับ 
กาฬโรคชนิดตอมน้ําเหลืองอักเสบ ที่ทําคนตายมาแลวในยุโรปถึง 25 ลานคน!!  

ในอดีต โรคกาฬโรค มีการระบาดครั้งใหญเกิดขึ้น 3 คร้ัง คือ การระบาดของ คร้ังท่ี 1 
เกิดขึ้นในคริสตศตวรรษ ท่ี 3 เรียกการระบาดครัง้นั้นวา Plague of justinian โดยเริ่มระบาดจาก
ประเทศอียิปตไปสูทวีปยุโรป ทําใหมีคนเสียชีวิต ถึงวนัละหมื่นคน และมีการระบาดติดตอกนัเปน
ระยะเวลาประมาณ 50 ป ทําใหมีคนเสยีชีวิตหลายลานคน การระบาดครั้งท่ี 2 เกิดขึ้นในคริสต
ศวรรษที่ 14 เรียกการระบาดครั้งนั้นวา The Black Death (กาฬมรณะ)  โดยการระบาดเริ่มตนจาก
ทางตอนใตของประเทศอินเดียและจีน ผานประเทศอียปิตเขาสูประเทศยุโรป  จนมีการระบาดใน
อิตาลี เมื่อป  พ.ศ.1889 เรียกการระบาดครั้งนั้นวา  "Great Mortality" และมีการระบาดเปนระยะ 
ตลอดคริสตวรรษที่ 15, 16, 17 กอนที่ในป  พ.ศ.2208  จะเกิดการระบาดใหญทีก่รุงลอนดอน ทําให
มีคนตายเปนจาํนวนกวา 60,000  คน จากประชากร  450,000 คน เรียกการระบาดครั้งนั้นวา 



The  Great Plague of London สงผลใหมีประชากรประมาณ 25 ลานคน ตองตายดวยโรคนี้ 
          การระบาดครัง้ท่ี 3  เปนการระบาดใหญท่ัวโลกป  พ.ศ.2439  โดยมีการระบาดเขาสูสงิคโปร 
ไทย ฟลิปปนส ฮาไวอี อารเบีย เปอรเชีย เตอรกี อียิปต และแอฟริกาตะวันตกเขารัสเชีย และในทวีป
ยุโรป กอนเขาสูอเมริกาเหนอืและเม็กซิโก โดยมีรายงานระหวางป  พ.ศ.2443-2444  วา กาฬโรคได
คราชีวิตคนในภาคตะวันออกของจีน ประมาณ 60,000 คน  และในป พ.ศ.2453-2454  ที่แมนจเูรีย มี
คนเสียชีวิตประมาณ 10,000 คน  จากนั้น ตอมายังมีรายงานการระบาดของ กาฬโรคปอด ที่รัฐแค
ลิฟอเนียและประเทศรัสเซียอีกดวย 
          สําหรับการระบาดของกาฬโรคในประเทศไทย ไดรายงานการระบาดของกาฬโรคครั้งแรกใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2447   ที่บริเวณตึกแดงและตึกขาว ซ่ึงเปนโกดังเก็บสินคา 
ในจังหวดัธนบุรี และเปนทีอ่ยูของพอคาชาวอินเดยี กอนที่จะระบาดมายังฝงพระนคร และกระจาย
ไปยังจังหวดัตางๆ  ที่มีการติดตอคาขายกับกรุงเทพฯ โดยทางบก ทางเรือและทางรถไฟ แตคร้ังนัน้
ไมไดเก็บสถิติจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตทีแ่นนอน   
          จากนั้น ในป พ.ศ.2456 ไดมีรายงานปรากฏวา กาฬโรคไดคราชีวิตชาวนครปฐมไป 300 คน 
กอนที่จะมีการระบาดอีกครัง้ และเปนครั้งสุดทาย ในป พ.ศ.2495 ซ่ึงครั้งนั้น มีรายงานพบผูปวย
กาฬโรค 2 ราย เสียชีวติ 1 ราย ที่ตลาดตาคลี จนถึงปจจุบันผานมา 57 ปแลว ยังไมมรีายงานวามกีาร
แพรระบาดของ กาฬโรคปอด ในประเทศไทย 

การรักษา รักษาดวยยา streptomycin  tetracycline หรือ chloramphinicol โดยควบคมุ แยก
กักผูปวยอยางเขมงวด  

การปองกันโรคกาฬโรคปอด สามารถทําไดดังนี ้
- สํารวจหนแูละหมดัหน ู โดยการควบคุมและกําจดัหนูในโรงเรอืน และเรือสินคากําจัด

หมัดหนูโดยใชยาฆาแมลง และปองกันไมใหมีหนูมากดั  
- อยาไปสัมผัสกับสัตวกัดแทะที่ปวยตาย เชน หนู กระรอก ถาจะจับไปทิ้งตองสวมถุงมือ  

ปรับปรุงสภาพความเปนอยู และทําความสะอาดบานเรอืนและชุมชนใหดีขึ้น  
- ผูที่ตองสัมผัสกับผูปวย กาฬโรคปอด ควรกินยาเตตระซัยคลินสําหรับปองกัน และใชถุง

มือ  ผาปดปากและจมูก  เพื่อปองกันการแพรระบาดของ กาฬโรคปอด  
อยางไรกต็าม แมขาวการระบาดของ กาฬโรคปอด จะดูไกลตัวสําหรับชาวไทย แตเราก็ไม

ควรประมาท เพราะ โรคกาฬโรคปอด สามารถติดตอไดโดยการแพรกระจายทางอากาศ ดังนั้น
ปองกันตัวเองไวดีท่ีสุดนะครับ 
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