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หนูเปนหมาย…ควายเปนเหตุ
เขียนเมื่อ พ.ศ. 2526

“พูดถึงควายหรือคะ หนูเกลียด เกลียด” และแลวสาวใหญผนู ั้นก็เลาตอไปวา :ผัวหนูตายเมื่อปกอนก็เพราะควายนีแ่ หละคะ กอนที่หนูจะมาอยูที่เกษตรกําแพงแสนนี้ หนูอยูกับผัวหนู
ที่บานฝงหมิ่น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หมูบานที่หนูอยูเลี้ยงควายกันแทบทุกบาน อยูมาเมื่อป 2523
มีควายเปนโรคตายหลายตัว โรคอะไรหนูก็ไมรู มันมีอาการซึม ไมกินหญา กินแตนา้ํ อยางเดียวราวๆ 5
วันมันก็ตาย ตอนใกลๆ ตาย ทองมันอืดใหญมาก แลวก็มีเลือดออกทางปาก จมูก ตา ตามรูขนก็มเี ลือด
ไหลออกทุกเสนเลย หนูเห็นตอนเขาผาทองควาย หัวใจมีเลือดเปนลิม่ ๆ ปอดก็เปนจุดเลือดเต็มไปหมด
เนื้อก็ซีดไมเหมือนเนื้อควายธรรมดา ปกติคนในหมูบ านไมคอยไดกินเนื้อ พอมีควายตายตัวหนึ่งก็แบง
หุน แลวขายถูกๆ ใหไดกินทั่วกัน ทั้งแกง ทั้งยางกินกันอิ่มไปเลย มีหลายคนที่กนิ ควายแลวเปนจุดช้ํา
ตามผิวหนัง บางคนเปนจุดเดียวบางคนเปนเต็มตัว หนูเองเปนที่หลังมือขวา 2 จุด ตอนแรกมันเปนจุด
เล็กๆ เหมือนไฝสีแดงแลวคอยๆ ขยายใหญเปนรูปวงแหวนขนาดเทาเหรียญหาบาท แลวแขนก็บวม
ใหญ ใหญทั้งแขน บางคนเปนที่ทอง วงแหวนสีแดงใหญ 2-3 นิ้ว แลวบริเวณนัน้ ก็บวมตุยเลย หนูไปหา
หมอเปามนตรกั ษาประมาณ 1 เดือน ก็หาย ตอนที่มอื หนูบวมอยูนนั้ มีควายตายอยูหลายตัวก็กนิ ทั้ง
หมูบานเหมือนตัวแรก มีคนอาการเหมือนหนูเพิ่มขึ้นอีกหลายคน แตคนในหมูบานก็ยังกินควายที่ตาย

กัน

แผลที่เกิดขึ้นที่มือและที่แขน ของผูที่กินเนื้อ ซึ่งเปนโรคแอนแทรกซ
ตามปกติ ทั้งๆ ที่รูวาเนื้อควายนี่แหละที่ทําใหเราเปนแผลบวมกัน กินไมหมดก็ทําเนือ้ เค็มตากแหงไว จะ
ทําอยางไงไดละคะ จะทิ้งก็เสียดายเรามันคนจนๆ กันทัง้ นั้น ดวงใคร ดวงมัน ใครดวงไมดกี ็เปนแผลกัน
บางดีกวาอดตาย
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หลังจากที่ควายตัวแรกตายประมาณ 2 เดือน แผลที่มือหนูหายเรียบรอยแลว มีควายตายอีก
หลายตัวจนกระทั่ง อีมะลิซอนควายของลุงจอมตาย พวกเราก็กินกันเหมือนเดิม หลังจากนั้นราว 10 วัน
ผัวหนูบนเมื่อยไปทั้งตัวตองชวยกันบีบนวดแลวตามหมอบานนอกมาชวยฉีดยาแกเมื่อย อาการคอยดีขึ้น
วันรุงขึ้นเมื่อยอีก และทองอืดเหมือนควายที่ตาย อึดอัดหายใจไมออก หนูเลยตัดสินใจพาไป
โรงพยาบาลไทยประชาสงเคราะห อยูหางจากบานราว 6 กิโลเมตร หมอดุหนูใหญเลยวาทําไมไมฝง
ควายที่ตาย ผูใหญบานชื่ออะไร ทําไมไมมาแจงอําเภอ หนูเงียบไมตอบ แลวหนูก็รีบออกจาก
โรงพยาบาลกลับบาน หนูกลับถึงบาน รีบเอาเนื้อเค็มที่ทําไวไปซอนในโองขาวสาร เพราะกลัวหลวง
ทานจะมาตรวจ แลวเอาเนื้อไปฝงเสีย ผัวหนูอยูโรงพยาบาล 2 วัน หนูไมไดไปเฝาหรอกเพราะมีควาย
ตายอีกตัวหนกู ็ตองอยูทําเนือ้ เค็ม ญาติๆ บอกวาโรคแบบนี้รักษาโรงพยาบาลไมหายหรอกตองรักษากับ
หมอเปามนต หนูเลยไปรับผัวหนูจากโรงพยาบาล ตอนนั้นอาการเขายังไมดีขึ้นทองยังปองอยู กลับมา
นอนบานคืนหนึ่ง
รุงเชาก็ตายยังไมทันไดไปหาหมอเปา
มีคนหนึ่งเปนเหมือนผัวหนูเขาไมไป
โรงพยาบาล รักษากับหมอเปา หมอคนนีย้ อดจริงๆ รักษาหายรอยทั้งรอย หมอใหกนิ น้ํามนต คนไขอวก
เลือดเปนกระโถนๆ อีกไมนานก็หาย
เขาพูดกันวาผวั หนูและคนอืน่ ๆ ที่ทองอืดนั้นเปนแผลแบบเดียวกับหนู แตแทนทีจ่ ะเปนตาม
ผิวหนังกลับไปเปนที่ลําไสแทน
หลังจากที่ผัวหนูตายแลว ควายก็ยังตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตคนในหมูบานไมกลากินกันแลว
เพราะกลัวตาย
“เปลาหรอกคะ ไมไดฝง ไมไดเผา” พวกเราทําเนื้อเค็มเอาไปขายหมูบานอื่นๆ ที่ไมรวู าควาย
เปนโรค จะมีตายกันบางหรือเปลาก็ไมรู เพราะหลังจากนั้นไมนานหนูก็มาอยูกับอาจารยเสาวลักษณที่
กําแพงแสนนีแ่ หละคะ
หมายเหตุ
1. ทั้งหมดนี้เปนเรื่องจริง โดยมิไดตอเติมเนื้อความแมแตนอย ขณะนีส้ าวหมายผูนนั้ อาศัยอยูที่
บานอาจารยเสาวลักษณ ผองลําเจียก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
2. จากอาการตางๆ ที่แสดงออกมา สันนิษฐานวาควายคงเปนโรคแอนแทรกซ (กาลี) จึงใคร
ขอสรุปเรื่องโรคแอนแทรกซจากหนังสืออายุรศาสตร สูติศาสตร และศัลยศาสตร ของสัตว ซึ่งเรียบเรียง
โดยศาสตราจารย ดร. เชื้อ วองสงสาร อยางยอๆ ดังนี้

สาเหตุ
เชื้อจุลินทรีย Bacillus anthracis เชื้อนี้อาจอยูในรูปสปอร ซึ่งทนตอยาฆาเชือ้ ความรอน และ
ความแหงแลงไดเปนอยางดี
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ชนิดสัตวที่เปนโรค
เปนกับสัตวเกือบทุกชนิด แตความรุนแรงตางกัน โค กระบือ มา แพะ แกะ ติดโรคนี้ไดงาย
รุนแรงมาก คน สุกร มีความตานทานโรคนี้ไดบาง สุนขั แมว สัตวปา นก กบ อาจเปนโรคนี้ได

อาการ
 อาการจะแสดงออกเมื่อเชื้อเขารางกาย 24 ชั่วโมง ถึง 5 วัน หรืออาจจะกวานัน้
 โค กระบือ ที่เปนโรคจะแสดงอาการตื่นเตนผิดปกติ ตอมาจะหงอยซึม กลามเนื้อสั่น หวั ใจเตน
ุ หภูมิรางกายสูงถึง 107 องศาฟาเรนไฮด สัตวตั้งทองจะแทงลูก
ชา แลวก็ตาย ระยะหลังนี้อณ
เมื่อสัตวตายจะมีโลหิตไหลออกตามชองเปดตางๆ เชน ปาก จมูก หู ตา เปนตน เมื่อกดตามสวน
ตางๆ ของรางกายจะเปนรอย
 มา ลอ มีอาการเพิ่มจากโค กระบือ คือทองอืดอยางแรง อุจจาระออกมามีเลือดปน
 แพะ แกะ เปนโรคนี้อยางรวดเร็วยังไมทันสังเกตเห็นอาการก็ตายกอนแลว

การปองกัน
ฉีดวัคซีน

การรักษา
ในระยะแรกๆ ของโรค รักษาโดยใชเซรุมปองกันโรคแอนแทรกซ หรือยาปฏิชีวนะ คือ เพน
นิซลินหรือเทอรามัยซิน ถาทิ้งไวนานก็หมดทางรักษา

โรคแอนแทรกซในคน
 ติดเชื้อไดทางปาก โดยการกินเนื้อดิบๆ สุกๆ ทางผิวหนัง โดยเขาทางบาดแผล ทางจมูก โดย
การสูดเอาเชื้อ หรือสปอรเขาไป ซึ่งมักจะเกิดกับคนงานในโรงงานฟอกหนัง โรงงานขนสัตว
ตางๆ
 อาการแสดงคลายอากาศเปนพิษ สมองและไขสันหลังอักเสบ ปวด เมื่อยตามรางกาย ปวดศีรษะ
อาเจียน ปวดทอง ทองเดิน อุจจาระเปนสีดํา คอบวม หายใจหอบ ถาไมไดรับการรักษาอยางดี
จะตายภายใน 3-4 วัน บางรายเปนฝ เปนเม็ดตุมหนองตามรางกาย ผูปวยมักแสดงอาการ
หลังจากกินเนือ้ ประมาณ 7-8 วัน

จากเรอื่ งราวขางตน พอจะวิเคราะหไดวา
 ชาวบานกินเนือ้ ควายทั้งๆ ที่รูวาเปนโรค ก็เพราะเสียดาย และเพราะความจนยอมเจ็บตัวถาไม
ถึงตาย
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 ผูใหญบานไมแจงทางอําเภอ เพราะถาแจงก็ตองถูกสั่งใหฝงควาย ถาแจงหลังจากมีคนตายแลวก็
กลัวจะมีความผิด
 ถึงแมตอนหลังๆ นี้ชาวบานกลัวตาย ไมกินเนื้อแตกย็ งั ทําเนื้อเค็มไปขายผูอื่นใหรบั เคราะห
กรรมตอไป
 ทั้งหมดนี้เปนปญหาที่ผูเกี่ยวของ ควรจะหาทางแกไข
สุดทายนี้ผูเขียนขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลใหผอู านทุกทาน แคลวคลาดจาก
โอกาสที่จะไดบริโภคเนื้อเค็ม จากควายที่เปนโรคแอนแทรกซ

