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โรคไขทรพิษ : ฝดาษ
(SMALLPOX)

1. ลักษณะโรค : โรคนี้เกิดจากเชื้อ Variola virus กลุม 
Orthopoxvirus ที่มีผลตอรางกายทั้งหมด โดยทั่วไป
จะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของผิวหนังที่เกิดตุมออกมา
ทั่วรางกาย โรคนี้ไดถูกกําจัดหมดสิ้นไปจากโลกตั้งแตป 
พ.ศ. 2522 อยางไรก็ตามในหองปฏิบัติการบางแหงยังคง
เกบ็รกัษาเชือ้นีไ้วเพือ่การศกึษาวจิยั จงึมคีวามกงัวลวาโรค
อาจกลับมาระบาดไดอีก นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจาก
การกอการรายดวยอาวุธชีวภาพอีกดวย

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : พบผูปวยไขทรพิษ
รายสุดทายที่ประเทศโซมาเลียในป พ.ศ. 2520 ตอมา
อีก 2 ป องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศวา
ไขทรพษิถกูกวาดลาง (eradicate) หมดไปจากโลกนีแ้ลว 
ตอมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2523 การประชุมสมัชชา
องคการอนามยัโลก (World Health Assembly : WHA) 
ประกาศวา มีผูปวยเสียชีวิต 1 รายที่เกี่ยวของกับเชื้อโรค
ไขทรพิษในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเบอรมิงแฮม 
ประเทศองักฤษ ในป พ.ศ. 2521 หลงัจากนัน้ไมพบผูปวย
อกี ในระยะตอมา เชือ้ไวรสัไขทรพษิทีเ่กบ็ไวในหองปฏบิตัิ
การและอยูในความดูแลอยางเขมงวดที่ศูนยปองกันและ
ควบคุมโรคแหงชาติ (CDC) เมืองแอตแลนตา รัฐจอรเจีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ State Research Centre 
of Virology and Biotechnology เมืองโคลทโซโว 
แควนโนโวซบีสีค สหพนัธสาธารณรฐัรสัเซยี ซึง่หนวยงาน
ทั้ง 2 แหงในประเทศนี้ไดรับอนุญาตจาก WHA ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ใหเปนทีเ่กบ็ไวรสั Variola ทีม่ชีวีติ 
เพือ่นาํมาใชในการศกึษาวจิยัในกรณทีีอ่าจมโีรคไขทรพษิ
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อบุตัใิหมขึน้มาจากอบุตัเิหต ุหรอืการ จงใจทีจ่ะทาํใหเชือ้
หลุดออกไปจากหองปฏิบัติการ 

 สถานการณโรคในประเทศไทย : มกีารเกดิโรคนีป้รากฏมา
ตัง้แตครัง้พงศาวดารกรงุศรอียธุยา ชวงป พ.ศ. 2460 - 2504 
มีไขทรพิษเกิดขึ้นทุกป ชวงป พ.ศ. 2488 - 2489 
เปนชวงเกิดสงคราม เกิดการระบาดครั้งใหญสุด เริ่มตน
จากเชลยพมาที่ทหารญี่ปุนจับมาสรางทางรถไฟสาย
มรณะขามแมนํ้าแคว ทําใหเชลยศึกปวยเปนไขทรพิษ 
และลามไปยงักลุมกรรมกรไทยจากภาคตางๆ ทีม่ารบัจาง
ทาํงานในแถบนัน้ เมือ่แยกยายกนักลบับาน ไดนาํโรคกลบั
ไปแพรระบาดใหญทัว่ประเทศ มผีูปวยมากถงึ 62,837 คน 
(เสยีชวีติ 15,621 คน) เทากบั 8 เทาของผูปวยในปกอนๆ 
รวมกันในชวง 25 ป (ชวงป พ.ศ. 2462 - 2487 มีผูปวย 
7,639 คน เสียชีวิต 2,681 คน)

  การระบาดครั้งสุดทายในป พ.ศ. 2504 - 2505 การ
ระบาดที่อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย บริเวณติดตอ
รัฐเชียงตุงของพมา มีผูปวย 34 ราย ตาย 5 ราย 

  ป พ.ศ. 2504 กระทรวงสาธารณสุขเริ่มโครงการ
กวาดลางไขทรพษิในประเทศไทย จนกระทัง่ป พ.ศ. 2523 
องคการอนามยัโลกไดประกาศวาไขทรพษิไดถกูกวาดลาง
แลว จึงหยุดการปลูกฝปองกันโรคนับแตนั้นมา

3. อาการของโรค : มีไขสูงเฉียบพลัน (40oซ. หรือ 104oฟ.) 
ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ปวดศีรษะ ออนเพลียมาก ปวดหลัง
อยางรุนแรง ในบางรายเกิดอาการปวดในชองทอง และ
อาเจียน ซึ่งเปนลักษณะอาการใกลเคียงกับไขหวัดใหญ 
ตอมา 2 - 4 วัน ก็จะมีอาการไขลดลง และมีตุมลักษณะ
ฝงลึก deep-seated rash เกิดขึ้น โดยแตละตุมที่เกิด
ขึ้นจะมีเชื้อไวรัสซึ่งจะพัฒนาไปเปนจุดดางบนผิวหนัง 
(macules) ผืน่นนูแขง็ (papules) ตุมนํา้ (vesicles) และ
ตุมหนอง (pustules) แลวจงึตกสะเกด็ (crusted scabs) 
และลอกออกไปภายใน 3 - 4 สปัดาห (ดงัรปูที ่49) ตุมผืน่
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จะเริ่มขึ้นที่ใบหนากอนแลวจึงกระจายออกไปสวนปลาย
สุดตามแขนขา รวมทั้งฝามือฝาเทา และตอมาที่ลําตัว ซึ่ง
เปนลกัษณะทีเ่รยีกวา การกระจายแบบ centrifugal rash 
ซึ่ ง เปนระยะเดียวกันของการกระจายของตุมใน
ตําแหนงนั้นๆ

  อาการไขทรพษิมกัจะทาํใหเกดิความสบัสนกบัอาการ
ไขสุกใส เนื่องจากรอยผื่นของไขทรพิษมักจะเกิดขึ้นใน
ระยะตางๆ ของผืน่ตามรางกายพรอมกนั ผืน่ของสกุใสมกั
จะเกดิขึน้มากในสวนทีป่กปดมากกวาสวนอืน่ๆ ทีเ่ปดเผย
ตามรางกาย และตุมผืน่มกัจะกระจายเขาสูศนูยกลางของ
ลาํตวั (centripetal) มากกวากระจายออกจากศนูยกลาง
ของลําตัว (centrifugal) ลักษณะของไขทรพิษจะเปน
ลักษณะเฉพาะในอาการนําของโรคที่ชัดเจน และจะมีผื่น
ขึ้นมาทันทีไมมากก็นอย พรอมกับมีอาการไข และมักมี
ลักษณะผื่นที่เปนชนิดเดียวกันในบริเวณหนึ่งๆ มากกวา 
successive crops และเปนผื่นลักษณะ deep-seated 
lesions มากกวา และมักจะเกี่ยวกับตอม sebaceous 
และมีรอยแผลเปนที่เปนรอยบุม (pitted lesions) ผื่น
จากไขสุกใสมักจะอยูที่ผิวตื้นๆ ของรางกาย และมักจะมี
อาการคันอยางรุนแรง สวนผื่นจากไขทรพิษมักจะไมเคย
พบที่รักแร (apex of the axilla)
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รูปที่ 49 ภาพถายระยะใกลของผืน่โรคฝดาษทีต่นขา ในวนัที ่6 
รอยโรคจะเปนตุมหนอง แลวจึงตกสะเก็ด และลอก
ออกไป โดยผูปวยจะแพรเชือ้ไดจนกวาสะเกด็จะลอก
ออกไปหมด (Close-up of smallpox pustules 
found on the thigh of a patient during the 
sixth day of the rash. The smallpox lesions, 
or pustules, will eventually form scabs that 
will fall off leaving marks on the skin. The 
patient is contagious to others until all of 
the scabs have fallen off)

4. ระยะฟกตัวของโรค : ระหวาง 7 - 19 วัน โดยทั่วไปมัก
เริ่มมีอาการประมาณ 10 - 14 วัน และ 2 - 4 วัน จะเริ่ม
มีผื่นขึ้น

5. การวนิจิฉยัโรค : การตรวจหาเชือ้ไวรสัโดยการยนืยนัการ
แยกเชือ้บน Chorioallantoic membrane หรอืการเลีย้ง
เนื้อเยื่อ (tissue culture) โดยการขูดผิวหนังจากตุมผื่น 
หรอืนํา้จากตุม vesicule หรอื pustule จากผวิตกสะเกด็ 
หรือบางครั้งโดยการตรวจเลือดในระยะเริ่มมีอาการ การ
วนิจิฉยัเบือ้งตนอยางรวดเรว็อาจทาํไดโดยการตรวจดผูาน
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กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน หรือ immuno diffusion 
technique วธิกีารตรวจทางโมเลกลุทีใ่ชกนัอยูในปจจบุนั 
ตัวอยางเชน วิธี PCR มักใชในการตรวจอยางเร็ว (rapid 
diagnosis) เพื่อหาเชื้อไวรัสไขทรพิษ หรือไวรัสชนิดอื่นๆ 
ในตระกูล Orthopoxvirus

6. การรักษา : ปจจุบันยังไมมียาใดที่ใชรักษาโรคนี้ ใหการ
รักษาแบบประคับประคองและรักษาตามอาการ โดย
ตองแยกผูปวยนอนโรงพยาบาลที่รับเฉพาะโรคติดตอ ให
ผูปวยนอนพักในที่นอนที่สะอาด และทําความสะอาดที่
นอนบอยๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อแบคทีเรีย แกไขภาวะ
ขาดนํา้และความผดิปกตขิองเกลอืแร ระวงัรอยโรคทีป่าก
และตา โดยทําความสะอาดอวัยวะทั้งสองบอยๆ ไมควร
อาบนํ้าหรือใชนํ้ายาใดๆ ทาเคลือบผิวหนัง

7. การแพรตดิตอโรค : การตดิเชือ้มกัเกดิขึน้ผานระบบทาง
เดนิหายใจจากการตดิจากละอองฝอย (droplet spread) 
หรือการติดเชื้อเขาทางผิวหนัง (skin inoculation) 
บางรายสามารถติดตอไดจากทางเย่ือบุตา (conjunctivae) 
หรือทางสายรกจากแมสูลูก

8. มาตรการปองกัน และควบคุมการระบาดของโรค : 
พืน้ฐานของการควบคมุโรคไขทรพษิ คอื การตรวจหาเชือ้
และการแยกกัก การใหวัคซีนในกลุมผูสัมผัสโรค รวมทั้ง
กลุมผูทีอ่ยูอาศยัในรอบๆ พืน้ทีเ่กดิโรค (ring vaccination) 
การเฝาระวงัผูสมัผสั (รวมถงึการตดิตามวดัไขเปนประจาํ
ทุกวัน) และการแยกกักผูสัมผัสที่เริ่มมีอาการไขเพื่อ
ติดตามอาการ

9. มาตรการควบคุมการระบาด : เนื่องจากระยะฟกตัว
ของโรคมีระยะเวลาคอนขางยาว ดังนั้นการใหวัคซีนแก
ผูสัมผัสภายในระยะเวลา 4 วันหลังจากสัมผัสเชื้อ จะ
สามารถปองกนัหรอืทาํใหลดอาการปวยจากหนกัเปนเบา
ได ในกรณทีีพ่บผูปวยสงสยัมอีาการใกลเคยีงกบัไขทรพษิ
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ซึง่ไมใชอาการสกุใส ตองรบีแจงเจาหนาทีส่าธารณสขุโดย
ดวน และตองรายงานใหองคฺการอนามัยโลก ทราบโดย
ทันที
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