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กาฬโรคระบาด (2) 

 
 ใน พ.ศ. 2444 นายแพทยฮิว แคมปเบล ไฮเอต ซ่ึงรับราชการในกรมสุขาภิบาล คาดการณวา
กาฬโรคจะตองแพรมาถึงกรุงเทพฯ อยางแนนอนภายในไมชาโดยที่กาฬโรคไดระบาดขึ้นแลวที่ฮองกง 
สิงคโปร ภูเก็ต และชายฝงมลายู นายแพทยไฮเอตไดทํารายงานเสนอใหกรมสุขาภิบาล ซ่ึงสังกัดอยูใน
กระทรวจนครบาลขณะนั้น ดําเนินมาตรการตางๆ เพ่ือปองกันไมใหกาฬโรคระบาดเขามาในกรุงเทพฯ  
คือ การกักดานตรวจเรือ การหามาตรการกักไมใหกาฬโรคที่ระบาดอยูในภูเก็ตแพรเขามาบน
แผนดินใหญ  ใหจัดการเรื่องสุขาภิบาลในกรุงเทพฯ ใหจริงจังกวาเดิม และไมควรจัดเฉพาะภายใน
กําแพงพระนครเทานั้นเนื่องจากมีจดหมายรองเรียนเร่ืองความโสโครกจํานวนมากอยูนอกกําแพงพระ
นคร เหตุที่ตองรีบจัดการในเรื่องน้ีอยางจริงจังก็คือ ความโสโครกเหลานั้นจะเปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหเกิด
กาฬโรคขึ้นในกรุงเทพฯ นายแพทยไฮเอตยังไดเสนอใหรีบกําจัดกับหนูและคอยจับตาดูหนูใหดี  เพราะ
กาฬโรคจะแสดงอาการระบาดขึ้นในหนูกอนที่จะเขาโจมตีมนุษย  ดังน้ันจึงตองดําเนินการจัดเก็บหนูตาย
เพ่ือนํามาเผาไปพรอมกับขยะที่โสโครกทั้งหลาย  ซ่ึงจะเปนการกําจัดเชื้อโรคทั้งปวง (germs) ใหหมดไป
 รวมทั้งการเตรียมการอื่นๆ เชน รัฐบาลควรออกประกาศเตือนใหทราบถึงลักษณะอาการของกาฬ
โรค เพ่ือใหเจาพนักงานที่เกี่ยวของไดสังเกตและใหมีการทํารายงานสาเหตุการตายที่อาจจะเกิดจากกาฬ
โรค จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณและยาสําหรับเตรียมรับมือกับกาฬโรค จัดตั้งโรงพยาบาลสําหรับกาฬโรค
โดยเฉพาะเพื่อที่จะไดรับมือหากเกิดผูติดเชื้อขึ้น เชน ที่บริเวณสําเพ็งซึ่งไฮเอตเห็นวาเปนแหลงโสโครก
เหมาะสําหรับการระบาดของโรค รวมทั้งใหรีบจัดตั้ง “Bacteriological Laboratory”  
 อยางไรก็ตาม ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2447 นายแพทยไฮเอต ซึ่งรับราชการในกรมสุขาภิบาล 
กระทรวงนครบาล และหลวงวิฆเนศประสิทธิวิทย แพทยประจํากรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ตางก็
ไดรายงานถึงการตรวจสอบกรณีผูปวยและผูเสียชีวิต ซ่ึงมีอาการนาสงสัยจะเปนกาฬโรค ที่ตําบลบาน
แขกตึกแดง อําเภอคลองสาน ธนบุรี อันเปนโกดังเก็บสินคา และที่พักของพอคาวานิชอินเดีย  หลวง
วิฆเนศประสิทธิวิทย ตั้งขอสังเกตไวในรายงานของตนดวยวา “ในการสืบโรครายนี้  เม่ือขามไปสืบถาม
พวกแขกพากันปดบังไมใครบอกโดยตรงเลย  ปกๆ ปดๆ  ดวยพูดกันวาที่เมืองบอมเบรัฐบาลเคยซื้อที่
บานตึกเผาเสียหมดทั้งๆ หมูที่เกิดโรคเปลก [plague] ขึ้นน้ัน สืบไดความแตเทานี้.” 
 วันรุงขึ้นหลังจากที่ประสบกับกรณีผูปวยที่คาดวาจะเปนกาฬโรค แมวาจะมีการดําเนินมาตราการ
ตางๆ เพ่ือปองกันมิใหกาฬโรคเขาจูโจมเขามาถึงเมืองหลวงไดแลวก็ตาม แตเม่ือเชื้อกาฬโรคเขาประชิด
ติดพระนครเชนนี้ รัฐบาลสยามก็ไดดําเนินการอยางฉับไวและเด็ดขาด โดยกระทรวงนครบาลทําการกัก
คนที่อยูในหมูบานที่เกิดกาฬโรค ไมใหออกจากบานไปที่อ่ืน และไมใหคนจากที่อ่ืนเขาไปในหมูบานนั้น
จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาการติดตอของโรค  โดยวางกําลังพลตระเวน (คือตํารวจในปจจุบัน) เพ่ือกัก
บริเวณคนที่อาศัยอยูในหองน้ัน รวมทั้งการทําความสะอาดหรือกระทั่งทําลายขาวของเครื่องใชที่ผูปวย
สัมผัส หรือแมกระทั่งการเผาตึกแถวที่แมจะทําความสะอาดแลวแตยังมีคนที่อยูในอาคารนั้นเปนโรค
ขึ้นมาอีก รวมทั้งการจัดการกับพาหะนําโรคคือหนูดวยการใหสินบนนําจับแลวเผาเสียใหสิ้นซาก  “ขอให
ประกาศ [สิน] บนจับหนูตาย ตัวละไพ ทําเตาที่ทําลายหนูทุกโรงพักกองตระเวนเพื่อปองกันโรคในคราว
น้ี” ปญหาการจัดการกับหนูที่เปนพาหะของโรคนี้น้ัน ทําใหมีความเห็นโตแยงวาไมจําเปนที่จะเผา
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บานเรือนที่มีผูปวย เพราะนอกจากจะสิ้นเปลือง และสรางความลําบากใหกับผูคนแลวจะทําใหหนูซ่ึงเปน
พาหะสําคัญของกาฬโรคแพรกระจายออกไป ซ่ึงก็จะยิ่งทําใหกาฬโรคแพรกระจายออกไปมากยิ่งขึ้นโดย
ไมจําเปน 
 และเม่ือพบผูติดเชื้อกาฬโรคขึ้นมาแลว การคอยตรวจสอบจับตาผูปวยกาฬโรคที่จะมีขึ้นมาอีก 
เพ่ือจัดการกักกันมิใหแพรโรครายนี้ออกไปไดจึงเปนสิ่งสําคัญโดยนายแพทยไดรับคําสั่งให คอยตรวจ
ระวังปองกันกาฬโรค โดยมีการแบงหนาที่กันรับผิดชอบเปนเขตๆ ไป คือ 1)หมอเดอไกเซอร รับผิดชอบ
ตรวจในแขวงพระนคร และอําเภอดุสิต, 2)หมอเฮ รับผิดชอบตรวจในอําเภอสําเพ็ง, 3)หมอบัว 
รับผิดชอบตรวจในอําเภอบางรัก, 4)หมอทรัมป รับผิดชอบตรวจในอําเภอบางกอกนอย บางกอกใหญ 
และบางน้ําชล, และ 5)หมอไบเยอร รับผิดชอบตรวจเรือที่อยูในทองน้ํา 
 แมรัฐบาลจะเตรียมการรับมือกับกาฬโรคอยางเต็มที่  แตหลังจากเวลาผานไปกวา 2 เดือนก็ดู
เหมือนวาการระบาดจะไมสามารถควบคุมใหอยูเฉพาะในบริเวณเดียวที่คนพบผูปวยกาฬโรคเปนครั้งแรก
ได เพราะกาฬโรคไดขยายขอบวงการระบาดขามฝงแมนํ้าเจาพระยาเขาไปยังตําบลสําเพ็งและโรงเรียน 
ราชินี  
 กรมสุขาภิบาล ไดออกประกาศอยางเปนทางการเกี่ยวกับกาฬโรค ชื่อวา “ประการจัดการปองกัน
กาฬโรค” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2447 (ปฏิทินเกา) และ “ประกาศหามคนตื่นเรื่องแพทยตรวจปองกัน
กาฬโรค” ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2447 (ปฏิทินเกา) เพ่ือเปนการอธิบายถึงมาตรการตางๆ ที่รัฐใชในการ
ควบคุมและปองกันกาฬโรคใหประชาชนเขาใจ เชน การตั้งโรงพยาบาลสําหรับพยาบาลผูทีเปนกาฬโรค
โดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถใหมีญาติพ่ีนองของผูปวยเขาไปดูแลได แตถาเขาไปแลวจะตองอยูจนกระทั่ง
สิ้นสุดระยะการติดตอโรคจึงจะกลับบานได หรือถามีผูตองสงสัยวาเปนกาฬโรคก็ตองกักตัวไวกอน และ
ไมตื่นตกใจกับการปฏิบัติการของแพทย เพราะจะมีเจาหนาที่เขาไปชําระลางบานเรือนที่เกิดกาฬโรค 
รวมทั้งแนะนําการปฏิบัติตนที่จะปองกันไขกาฬโรคใหแกประชาชนเขาใจดวย โดยหนาที่ของประชาชน
คือจะตองใหความรวมมือแจงเจาพนักงานเมื่อเกิดกาฬโรคขึ้น อยาไดตื่นตกใจเชื่อถอยคําบอกเลาผิดๆ 
ดวยเหตุที่วาประชาชนเกรงกลัววา หากมีญาติพ่ีนองเปนกาฬโรคก็จะถูก “หมอฝรั่ง” จับตัวไป เพ่ือไป
กักขังหรือทรมาน จึงไมใหความรวมมือกับรัฐ อันเนื่องมาจากความไมเขาใจถึงความรายแรงของโรคราย
ที่เพ่ิงจะประสบพบเจอนี้ รวมทั้งไมคุนเคยกับระบบที่รัฐใชในการปองกันการแพรระบาดของโรคดังกลาว 
 ในตนป พ.ศ. 2449 มีหลักฐานวากาฬโรคยังคงระบาดอยูในสยาม โดยระบาดไปตามหัวเมือง
ตางๆ ถึง 6 หัวเมือง เชน นครปฐม และเพชรบุรี  ซ่ึงการแพรระบาดของโรคโดยไมคํานึงถึงเขตแดน
ดังกลาวไดทําใหปญหาเรื่องการดูแลสุขภาพของผูที่ติดโรคระบาดในหัวเมืองกลายเปนประเด็นที่จะนํามา
หารือในที่ประชุมเสนาบดีสภา เพราะหากคนหัวเมืองที่ติดกาฬโรคไมไดถูกกักบริเวณ เดินทางใชชีวิตได
ดังเดิมก็ยอมจะทําใหกาฬโรคแพรไปยังคนอ่ืนๆ อีก ไมมีทางหยุดการแพรกระจายของโรคและการ
เจ็บปวยและตายของผูคนได ทําใหรัฐบาลสยามเห็นวาจะตองมีการขยายโรงพยาบาลไปยังหัวเมือง และ
มีหมอในสังกัดหัวเมืองดวย แทนที่จะมีหมออยูในสังกัดนครบาลที่ดูแลแตในกรุงเทพฯ เทานั้น รวมทั้ง
การระบาดของกาฬโรคยังนําไปสูการจัดการระบบสุขาภิบาล มิใหบานเมืองเปนที่โสโครกและเปนแหลง
เพาะเชื้อโรคไดน่ันเอง 
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 อยางไรก็ตาม ไมมีสถิติจํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากกาฬโรคที่แนนอน เน่ืองจากระบบการทํา
บัญชีจํานวนประชากร และการแจงคนเกิดคนตายนั้น กวาจะบัญญัติเปนกฎหมายไดก็ในปลายรัชกาลที่ 
5 แลว แมจะมีบางรายงานที่กลาววากอนป พ.ศ. 2456 ที่จังหวัดนครปฐมมีคนตายจากกาฬโรค 300 คน 
แตก็ไมมีหลักฐานใดมาชี้ชัดได  อยางไรก็ดี มีรายงานของกระทรวงสาธารณสุขวา พบผูปวยที่เปนกาฬ
โรคครั้งสุดทายเม่ือป พ.ศ. 2495 มีรายงานผูปวย 2 รายตาย 1 ราย ที่ตลาดตาคลี จ.นครสวรรค จากนั้น
ไมมีรายงานกาฬโรคเกิดขึ้นในประเทศไทยจนปจจุบันนี้ 
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