ภาพรวมของระบาดวิทยาภาคสนาม (1)
นพ.คานวณ อึ้งชูศกั ดิ์
ประวัติความเป็นมา
สิ่งใดที่มีประวัติศาสตร์สิ่งนั้นมีคณ
ุ ค่าในการศึกษา โดยเฉพาะสิ่งที่มปี ระวัติความเป็นมายาวนานและยังคงสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบันได้ นักระบาดวิทยาสมควรที่จะได้ภาคภูมิในว่าแนวคิดทางด้านระบาดวิทยานั้นก่อกาเนิดมาในระยะเวลาใกล้เคียงกับพุทธ
ศาสนาคือ 2 พันกว่าปีแล้ว และก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงปัจจุบนั
พวกเราที่ศึกษาเรื่องของกรีกจะรับรู้ได้ว่า กรีกเป็นต้นตารับของตานวนเทพเจ้าสารพัด แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิด
วิทยาศาสตร์ด้วย บุคคลสาคัญคนหนึ่งที่ทุกคนต้องเคยได้ยินชื่อคือฮิปโปเครติส สมัยนั้นวิทยาศาสตร์ตอ้ งแข่งกับไสยศาสตร์อย่าง
หนัก เนื่องจากชาวกรีกนับถือเทพเจ้ากัน เวลาเกิดเหตุเภทภัยก็จาบวงสรวงเทพเจ้าให้มาปัดเป่าควาเดือดร้อน ซึ่งรวมไปถึงโรคภัย
ไข้เจ็บและโรคระบาดต่างๆ ท่านฮิป (ขอเรียกสั้นๆ) เป็นคนแรกที่อาจหาญออกมาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้เกิดจากการสาปเช่ง
ของเทพ แต่เกิดจากมนุษย์เราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมทีไ่ ม่ดีและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คนที่ได้อ่านหนังสือของท่านฮิปเรื่อง “On
Airs, Waters, and Places” บอกว่านี่แหละคือปฐมบทของระบาดวิทยา ทาให้ภาคภูมิใจว่าระบาดวิทยาเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์
ที่จะพยายามอธิบายประกฏการณ์ที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของประชาชน
ปีค.ศ. 1662 เกิดผลงานทางระบาดวิทยาขึ้นมาในอังกฤษ จากนักวิชาการชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ทาการวิเคราะห์ว่าคน
ตายนั้น ตายจากสาเหตุอะไร อยู่ทไี่ หน ตายเดือนไหน ฤดูไหน ผู้หญิงหรือผู้ชายตายมากกว่ากัน ทาการรวบรวมตัวเลขและวิเคราะห์
จนเห็นภาพและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ชื่อ ยอห์น กรุนท์ (John Graunt) แกบุกเบิกสิ่งที่พวกเราปัจจุบันเรียกกันว่าสถิติชีพ จน
ได้รับสมญานามว่า “Columbus of statistics” โดยสามารถบรรยายสิ่งต่างๆ ออกมาเป็นสิ่งที่แจงนับได้ (quantify) จนเห็นแล้ว
ว่า การเจ็บป่วยไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวลาสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่คนอยู่อาศัย มีคนสาคัญอีกคนที่ควร
กล่าวถึงคือคุณวิลเลีย่ ม ฟาร์ (William Farr) เป็นนายทะเบียนใหญ่ทางสถิติชีพตั้งแต่ปี 1839 เป็นอยู่ 40 ปี ได้ทาการพัฒนา
วิธีการแจงนับการป่วยการตายอย่างเป็นระบบ มีการกาหนดนิยามว่าอย่างไรเรียกว่าตายจากอะไร จนเป็นรากฐานของการทา
classification of disease ทาให้การบอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกันการกระจายของการป่วยและการตายของประชากรเปป็นไปอย่างมี
ระบบ สมัยเดียวกับวิลลเลี่ยม ฟาร์ก็มีหมอดมยาชื่อยอห์น สโนว์ (John Snow) เป็นคนที่มาเปิดหน้าประวัติศาสตร์ทางด้านระบาด
วิทยาภาคสนาม เพราะมีการระบาดของอหิวาตกโรค ที่เริ่มจากทวีปเอเชียและขยายตัวไปยุโรปและบุกเข้าไปแพระระบาดในเกาะ
อังกฤษในปี ค.ศ. 1848-1849 แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะควบคุมอย่างไร โชคดีที่หมอดมยาคนนี้แกเป็นหมอหลวงคือเป็นคนดมยาทา
คลอดให้คลีนวคตอเรีย และบ้านแกอยู่ในย่านโซโหที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรค แกเลยต้อมพลอยเดือดร้อนออกมาดูว่าจะ
ควบคุมโรคอย่างไร
เมื่อเกิดการระบาดของอหิวาตกโรค สมัยนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรและถ่ายทอดอย่างไร วิลเลีย่ ม ฟาร์ เอาทะเบียนสถิติมาดู
แล้วก็ทาการตั้งสมมุติฐานว่าคนทีป่ ่วยนั้นส่วนใหญ่อยู่ในย่านทีผ่ ู้คนแออัด และช่วงนั้นอากาศกรุงลอนดอนก็เต็มไปด้วยหมอกควัน
จากโรงงาน วิลเลี่ยมเสนอสมมติฐานว่าการป่วยด้วยโรคท้องร่วงจนเสียชีวิตกันอย่างรวดเร็วและมากมายนั้น เกิดจากความสกปรก
ของอากาศ พอวิลเลี่ยมพูด คนอื่นก็ต้องเห็นด้วย ยกเว้นหมอหลวงยอห์น สโนว์ เรพาะดมยาอยู่เสมอจึงรู้ว่าหากหายใจเอาสิ่ง
ผิดปกติเข้าไปก็น่าจะเกิดอาการทางระบบหายใจ ไม่ใช่ขี้ไหลเรี่ยราด ถ้าป่วยเป็นท้องร่วงก็น่าจะมาจากการกินไรทีไ่ ม่สะอาด สโนว์
ทาสิ่งที่เรียกว่า การสอบสวนโรคในชุมชน เขาไปเดินด้อมๆมองๆในชุมชนย่านที่มีคนตายจากอหิวาตกโรคกันมากมาย เขาทาการ

เคาะประดูบ้าน และแจงนับผู้ป่วยในแต่ละถนนและนามาทาแผนที่แบบจุด หมอสโนว์สังเกตว่าบางพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากโดยเฉพาะที่
ถนน Broadstreet ซึ่งมีปั๊มโยกน้าและมีคนไข้กระจุกตัวมาก สโนว์ไปดูน้าที่ออกมาจากปั๊มนีต้ ิดต่อกันทุกวัน วันแรกยังไม่เห็นว่าน้า
สกปรก แต่ต่อมาอีก 2 วันเขาเขียนบรรยายว่า น้าที่ออกมาจากปั๊มมีลักษณะสกปรกจนเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเมื่อตรวจสอบว่าน้า
นั้นมาจากไหนก็พบว่ามาจากแม่นาเทมส์
้
อันแสนเน่า ในช่วงเวลานั้นมีคนป่วยเสียชีวิตวันละ 50-120 คน หมอสโนว์ได้ทาสิ่งที่
ปัจจุบันเรียกว่า “การควบคุมโรคระบาด” (Outbreak containment) เมื่อเห็นว่าน้าจากปัม๊ อาจเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาด

สโนว์สั่งให้ถอดปัม๊ คันโยกออกและเฝ้าสังเกตต่อ และเป็นไปตามคาดจานวนผู้ป่วยลอน้อยลงไปเรื่อยๆ
รูปที่ 1 Spot map การกระจายของผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคในกรุงลอนดอน สอบสวนโรคโดยนายแพทย์ยอห์น สโนว์
สมัยนั้นยังไม่มีความรูเ้ รื่องเชื้อโรคดังนั้นทฤษฏีของสโนว์ที่ว่าอหิวาตกโรคมากับน้าสกปรก ก็มีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง จน
กระทั้งปี 1854 ก็เกิดการระบาดใหญ่อีก ครั้งนี้หมอโนว์ได้ทาการพิสูนจ์อย่างชัดเจนว่าน้าประปาที่บริษัทเดินท่อมาขายานั้นเป็น
แหล่งแพร่เชื้อโรค สโนว์อาศัยเทคนิคของวิลเลี่ยม ฟาร์ ในการเปรียบเทียบดูอัตราส่วนของชาวบ้านทีป่วยต่อ 10,000 บ้านที่ซื้อ
น้าจากบริษัทต่างๆ เพื่อดูวา่ ดื่มน้าบริษัทไหนจะมีโอกาสป่วยมากกว่ากัน จึงพบว่าคนใช้น้าจากกบริษัท A มีอัตราส่วนการตาย
(315 คน ต่อ 10,000 บ้าน) มากกว่าคนที่ใช้น้าจากกริษัท B (38 คน ต่อ 10,000 บ้าน) 9 เท่า จึงตามไปดูว่าแต่ละบริษัทเอา
น้ามาจากไหน พบว่าบริษัท B เอาน้ามาจากต้นแม่น้าเทมส์ที่ไม่ค่อยมีผ็คนอาศัย แต่ริษัท A สูบน้าที่ผ่านโรงพยาบาลและโรงงาน
ต่างๆ มามากแล้ว น้าจึงสกปรกผิดกันมาก และคนกินน้าสกปรกก็เป็นสาเหตุให้ป่วยเป็นอหิวาตกโรค
ตารางที่ 1 อัตราส่วนการตายจากอหิวาตกโรคต่อ 10,000 บ้าน จาแนกตามบริษัทที่ซื้อน้า กรุงลอนดอน ค.ศ. 1854
บริษัทเจ้าของน้าประปา

จานวนบ้านที่เป็นลูกค้า

จานวนที่ตายด้วยอหิวาตกโรค อัตราส่วนตาย/10,000
บ้าน

Southwark&Vauxhall

40,046

1,263

315

Lambeth

26,107

98

38

อื่นๆ

256,423

1,422

56

2

วีรกรรมของสโนว์ทั้ง 2 รอบนี้ถือเป็นแม่บทของระบาดวิทยา เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลด้วยการแจงนับ นามาทาเป็น
อัตราและตั้งสมมติฐานว่าไรน่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรค แล้ะวนาอัตราป่วยของประชากรที่มีและไม่มีปัจจัยนั้นมา
เปรียบเทียบว่าแตกต่างกันอย่างไร และในเวลาไล่เลีย่ กันที่กรุงเวียนนา ก็มีสูติแพทย์ชื่ออิกญา แซมเมลไวซ์ (Ignaz Semmelweis)
ได้สังเกตว่าอัตราการเสียชีวิตของแม่ภายหลังคลอกที่โรงพยาบาลในกรุงเวียนนาที่ท่านทางานอยู่ในตึก 2 ตึกไม่เท่ากัน ตึกที่เป็นที่
ฝึกงานของนักศึกษาแพทย์มีอัตราตายของแม่ (ร้อยละ 10) สูงกว่าตึกที่เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาพยาบาลผดุงครรภ์ (ร้อยละ 3)
โดยพบว่าตึกของนักศึกษาแพทย์ ผู้เสียชีวิตมักเป็นผู้ป่วยอยู่เตียงแรก ๆ ใกล้ประตูทางเข้า และพบว่านักศึกษาแพทย์ต้องเรียนผ่า
ศพ พอเรียนเสร็จก็รีบมาดูคนไข้หลังคลอด จึงตั้งสมมติฐานว่าระหว่างผ่าศพมือของนักศึกษาแพทย์นั้นสกปรกและพอมาตึกคลอดก็
ทาการตรวจคนไข้ตั้งแต่เตียงแรกๆ เขาจึงเสนอให้ตั้งอ่างล้างมือที่หน้าตึกและบังคับให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนล้างมือก่อนเข้าตึก แต่
อาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ไม่ยอมรับ ความจริงข้อนี้ต้องใช้เวลาอีกร้อยปีในการยอมรับว่ามือของบุคลากรทางการแพทย์นั้น
เป็นพาหะสาคัญในการก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ในปี 1882 นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ โรเบิร์ต คอด (Robert Koch) ก็เพาะเชื้ออหิวาตกโรคได้สาเร็จ และเสนอ
ทฤษฏีเชื้อโรค (germ theory) ที่ว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการได้รับเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย กาะจะพิสูจน์ว่าเชื้อโรคที่พบเป็นสาเหตุ
ให้เจ็บป่วยจะต้องมีองค์ 4 คือ
1.
2.
3.
4.

สามารถแยกเชือ้ โรคจากผู้ป่วยทีม่ อี าการอย่างเดียวกันทุกคน
สามารถเพาะเชื้อและนามาเลีย้ งขยายจานวนในอาหารเลี้ยงเชื้อได้
เมื่อนาเชื้อที่เลี้ยงไปฉีดให้สัตว์ทดลอง ต้องทาให้สัตว์ป่วยได้
สามารถแยกเชื้อโรคในสัตว์ที่ป่วยได้เช่นกัน

ทฤษฏีเชื้อโรคเป็นการเปิดศักราชให้มีการค้นพบเชื้อโรคและอธิบายโรคติดต่อต่างๆ ว่าเกิดจากเชื้อชนิดใดและด้วยวิธีการ
ใด และเชื้อโรคก็กลายเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการเกิดโรคทางระบาดวิทยา
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