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อาหารเปนพิษ  (Food  poisoning) 
 ในป พ.ศ. 2547 สํานักระบาดวิทยา ไดรับรายงานผูปวยโรคอาหารเปนพิษ จํานวน 154,678 ราย 
คิดเปนอัตราปวย 247.38 ตอประชากรแสนคน ผูปวยเสียชีวิต 12 ราย อัตราตาย 0.02 ตอประชากรแสนคน 
อัตราปวยตายรอยละ  0.01  

แนวโนมอัตราปวย ในระยะ 10 ปที่ผานมา ต้ังแต ป พ.ศ. 2538 – 2547 พบวา แนวโนมสูงขึ้น จาก
อัตราปวย 125.67 ตอประชากรแสนคน ในป พ.ศ. 2538  และในป พ.ศ. 2544  มีอัตราปวยสูงสุด คือ 223.52 
ตอประชากรแสนคน  และในป พ.ศ. 2547 อัตราปวยเพิ่มขึ้น คือ อัตราปวยเทากับ 247.38 ตอประชากรแสนคน  
(รูปที่ 1)  

พบผูปวยไดตลอดทั้งป  ในชวง 5 ปที่ผานมา ต้ังแต ป พ.ศ. 2543 – 2547  มีลักษณะคลายกัน คือ 
พบผูปวยสูงในชวงตนปแลวคอย ๆ ลดลงจนถึงปลายป โดยในป พ.ศ. 2547 พบผูปวยสูงสุดในเดือน
มกราคม จํานวน 15,688 ราย  รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม จํานวน 14,558 ราย และต่ําสุด ในเดือน
ธันวาคม จํานวน 8,789 ราย  (รูปที่ 2) 

การกระจายตามบุคคล พบวา มีการกระจายเชนเดียวกันในชวง 5 ปที่ผานมา ต้ังแตป พ.ศ. 2543 – 
2547  คือ ในป พ.ศ. 2547 พบอัตราปวยสูงสุดในกลุมอายุ 0 – 4 ป  อัตราปวย 669.88 ตอประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ กลุมอายุ 5 – 9 ป อัตราปวย 323.39 ตอประชากรแสนคน และ กลุมอายุที่มีอัตราปวยนอยที่สุด 
คือ กลุมอายุ  15 – 24 ป อัตราปวย 161.47 ตอประชากรแสนคน (รูปที่ 3) ผูปวยสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  รอยละ 36.3  ไมระบุอาชีพ รอยละ 30.2 รับจาง รอยละ 14.7 และนักเรียน รอยละ 11.0  
 การกระจายตามรายภาค พบวา ต้ังแตป พ.ศ. 2543 – 2547 มีลักษณะเหมือนกันทุกป ซึ่งในป พ.ศ. 
2547 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราปวยสูงสุด คือ 401.04 ตอประชากรแสนคน รองลงมา ไดแก 
ภาคเหนือ 259.15 ตอประชากรแสนคน ภาคกลาง 149.45 ตอประชากรแสนคน และภาคใต 79.81 ตอ
ประชากรแสนคน (รูปที่ 4) 

จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 10 อันดับแรก ไดแก จังหวัดระยอง 821.72 ตอประชากรแสนคน 
จังหวัดยโสธร 674.24 ตอประชากรแสนคน  จังหวัดอุบลราชธานี 581.22 ตอประชากรแสนคน จังหวัด     
ศรีสะเกษ 538.62 ตอประชากรแสนคน จังหวัดมุกดาหาร 493.42 ตอประชากรแสนคน จังหวัดขอนแกน 
458.38 ตอประชากรแสนคน จังหวัดลําปาง 453.13 ตอประชากรแสนคน จังหวัดพิษณุโลก 451.52 ตอ
ประชากรแสนคน จังหวัดอุดรธานี 445.93 ตอประชากรแสนคน และจังหวัดหนองบัวลําภู 435.35 ตอ
ประชากรแสนคน (รูปที่ 5) 
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สรุปผลจากการรายงานการสอบสวนโรค 
 ป พ.ศ. 2547 ไดรับรายงานการสอบสวนโรคอาหารเปนพิษ 14 ฉบับ จาก 10 จังหวัด จํานวนผูปวย
เฉลี่ยแตละครั้ง 41 ราย  (สูงสุด 204 ราย ตํ่าสุด 5 ราย) สาเหตุที่พบมี Staphylococcus aureus,  Salmonella 
group Bและ group C, Vibrio parahaemolyticus, การดื่ม Methyl Alcohol และพบ carbamate  เชน 
 1.  จังหวัดขอนแกน มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ระหวางวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547       
พบผูปวย 204 ราย สรุปไดวา ชาวบานรับประทานอาหารจากงานเลี้ยงในหมูบาน 214 คน ในวันที่             
23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เวลาประมาณ 10.00 น. พบผูปวยรายแรกเวลา 14.00 น. และรายสุดทาย            
เวลา 18.30 น.ของวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาเฉลี่ย 14.9 ช ั่วโมง ชวงเวลาที่พบผูปวยมากที่สุด
คือ เวลา 14.00 – 15.00 น. โดยพบผูปวยในชวงเวลานี้ 112 ราย  ผูปวยมีอาการคลื่นไส อาเจียน อุจจาระเหลว       
ปวดศีรษะ บางรายมีไข  มีผูปวยทั้งสิ้น 204  ราย  ตรวจอุจจาระ ผูปวยจํานวน 204  ราย ผูสัมผัส 37 ราย           
ผูประกอบอาหาร และผูจําหนายอาหาร 16 ราย  ไมพบเชื้อ ตรวจหาเชื้อจากน้ําประปาในหมูบาน 1 ตัวอยาง 
น้ําดื่ม(น้ําฝน) 1 ตัวอยาง และน้ําประปาในตลาดสด 1 ตัวอยาง ไมพบเชื้อ ตรวจหาเชื้อในอาหารไดแก 
ขนมจีน ขนมหมก และรวมมิตรน้ํากะทิ   ผลตรวจพบเชื้อ  Staphylococcus aureus ในรวมมิตรน้ํากะทิ   และ
ตรวจรางกายผูประกอบอาหารพบบาดแผลบริเวณนิ้วมือ 1 คน 
 2.  จังหวัดนาน  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่ 22  มีนาคม พ.ศ. 2547 พบผูปวย 7 ราย สรุป
ไดวา ผูปวยรับประทานหอยแมลงภูนึ่งไมสุก ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.  2547 เวลาประมาณ 15.30 น.       
รายแรกเริ่มปวยเวลา 11.30 น. รายสุดทายเวลา 22.00 น. ระยะฟกตัวเฉลี่ย 17 ช ั่วโมง   ผูปวยทุกรายมีอาการ
อุจจาระรวง บางรายมีอาการ ปวดทอง อาเจียน และมีไข แพทยวินิจฉัย R/O Food Poisoning ผลการเพาะเชื้อ
จากอุจจาระ พบเชื้อ แตเขียงหั่นเนื้อที่ตลาด ไมพบเชื้อ   (ไมทราบจํานวนตัวอยางที่สง และจํานวนที่ตรวจ
พบเชื้อทั้งหมด) 
 3.  จังหวัดราชบุรี  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พบผูปวย 9 ราย 
สรุปไดวา  รับประทานลาบ โดยซื้อเนื้อหมู เครื่องในและเลือดสดจากตลาด นํามาปรุงเอง เนื้อหมูและเครื่อง
ในทําใหสุกกอน แลวใชเลือดสดใสลงไป รับประทานเวลา 17.00 น. ผูปวยรายแรกเริ่มมีอาการเวลา 20.00 น. 
รายสุดทายเวลา 23.00  น. ผูปวยมีอาการ คลื่นไส อาเจียน ถายอุจจาระเปนน้ํา และปวดทอง ผลการเพาะเชื้อ
จากอุจจาระจากผูปวย 9 ราย พบ Salmonella group. C  จํานวน 1 ราย 
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 4.  จังหวัดพิษณุโลก  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่ 7  มิถุนายน พ.ศ. 2547 พบผูปวย        
17 ราย สรุปไดวา  หลังจากดื่มแอลกอฮอลผสมน้ําอัดลม ประมาณ 2 ช่ัวโมง  มีอาการ  คลื่นไส  อาเจียน  
ถายเหลว ปวดศีรษะ ตาพรามัว บางคนมีอาการซึมตาลอย  ตาบอด 1 ขาง 2 คน และตาบอด 2 ขาง 2 คน 
แพทยวินิจฉัย Methyl Alcohol intoxication  
 5.  จังหวัดชลบุรี  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่ 17  มิถุนายน พ.ศ. 2547 พบผูปวย 15 ราย 
สรุปไดวา  พนักงานบริษัทรับประทานอาหารจากโรงอาหาร แลวมีอาการคลื่นไส อาเจียน ไมปวดทอง    
ถายเหลวเปนน้ํา เวลาประมาณ 14.00 น. หลังจากนั้นมีผูปวยเพิ่มอีก 14 ราย สวนใหญมีอาการคลายคลึงกัน 
แพทยวินิจฉัย  Food  Poisoning  ผลการตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ 12 ราย ไมพบเชื้อ อาหารที่สงสัยคือ       
ปลาทูราดพริก เนื่องจากผูประกอบอาหารนําปลาทูทอด ที่เหลือจากมื้อเย็นวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547    
มาปรุงเปนปลาทูราดพริก โดยไมไดนําปลาไปทอดหรืออุนใหม 
 6.  จังหวัดสมุทรสาคร  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในระหวางวันที่  1 - 2  กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
พบผูปวย 33 ราย สรุปไดวา คนงานชาวพมารับประทานอาหารในงานแตงงาน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม      
พ.ศ. 2547  อาหารที่เลี้ยงในงาน  ไดแก ขาวมันไก (สั่งจากคนงานไทยซึ่งพักหองแถวเดียวกัน) และ        
ขนมหวาน คือ เม็ดแมงลักใสน้ําแดง พบผูปวยรายแรก เวลา 14.00 น. รายสุดทายเวลา 7.00 น. ของวันที่              
2  กรกฎาคม พ.ศ. 2547 อาการที่พบ คือ  ปวดทอง ถายเหลว อาเจียน และมี 2-3 รายมีไขรวมดวย ผลตรวจ
อุจจาระผูสัมผัสชาวไทย 10 คน ไมพบเช้ือ และผลตรวจอุจจาระผูปวย ชาวพมา 21 ตัวอยาง พบเชื้อ 
Salmonella group. E 2 ตัวอยาง และพบ Vibrio parahaemolyticus 2 ตัวอยาง  เนื้อไก, เตาเจี้ยว และน้ําดื่ม   
น้ําใช  ตรวจไมพบเชื้อ 
 7.  จังหวัดรอยเอ็ด  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในระหวางวันที่  26 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
พบผูปวย 67 ราย สรุปไดวา  ชาวบานรับประทานอาหารในงานแตงงาน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  
อาหารที่เลี้ยงในงานไดแก ลาบดิบ ลาบสุก ลวกเนื้อ ตมเนื้อ และออมเนื้อ พบผูปวยรายแรก เวลา 18.00 น. 
รายสุดทายเวลา 22.30 น. อาการที่พบ คือ  ปวดทอง ถายเหลว/ถายเปนน้ํา คลื่นไส อาเจียน  ผลตรวจอุจจาระ 
20 ราย ตัวอยางเนื้อวัว พบเชื้อ Vibrio parahaemolyticus 7 ราย และผลการตรวจตัวอยางเนื้อวัว และเขียงที่
ใชหั่นเนื้อที่บานงาน พบเชื้อ Vibrio parahaemolyticus  สวนเขียงหั่นเนื้อที่ตลาด ไมพบเชื้อ 
 8.  จังหวัดรอยเอ็ด  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 พบผูปวย 53 
ราย สรุปไดวา  นักเรียนเขาคายที่โรงเรียนในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  โดยพักคาง 1 คืน และ
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รับประทานอาหารที่แมครัวเตรียมใหที่โรงเรียน ผูปวยรายแรก เริ่มปวยวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และ
รายสุดทายเวลา 10.30 น. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 อาการที่พบคือ ปวดทอง ถายเหลว 2 – 5 ครั้ง       
บางรายมีอาเจียนรวมดวย ผลการตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ ในผูปวย 6 ราย และแมครัว 7 คน ไมพบเชื้อ 
ตัวอยางน้ําดื่ม 5 ตัวอยาง ไมพบเชื้อ 
 9.  จังหวัดตาก  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2547  พบผูปวย 30 ราย 
สรุปไดวา  คนงานชาวพมา  จํานวน  30 คน  มีอาการปวดทอง คลื่นไส อาเจียน และทองเสีย จากการซัก
ประวัติ ทราบวา รับประทานอาหารที่เริ่มมีกลิ่นเหม็นบูด ผลการตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ  พบเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus 
 10. จังหวัดนาน  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่  13 กันยายน พ.ศ. 2547  พบผูปวย 71 ราย 
สรุปไดวา  วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2547 เวลา 8.30 น. นักเรียนประจํา มีอาการถายเหลว คลื่นไส อาเจียน 
ปวดทอง บางรายมีไข  นักเรียนรับประทานอาหารที่โรงเรียนทุกมื้อ และ ดื่มนมกลอง จากโรงครัว ทุกวัน 
แตในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2547  ทางโรงเรียนเปลี่ยนจากนมกลองธรรมดาเปนนมเปรี้ยว เก็บตัวอยาง
อาหาร  (นมกลอง, เนื้อหมู, ปลารา  และน้ําพริกหนุมสงตรวจ จํานวน 11 ตัวอยาง, Swab ภาชนะ วัสดุ
อุปกรณ สงตรวจ 3 ตัวอยาง,  เก็บตัวอยางน้ําบาดาล  น้ําประปา  และน้ําดื่มสงตรวจ) ทํา Rectal Swab 
Culture นักเรียนที่มีอาการถายเหลว 45 ราย และเจาหนาที่โรงครัว 3 ราย 
 11. จังหวัดนนทบุรี  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่  13 ตุลาคม พ.ศ. 2547  พบผูปวย 5 ราย 
สรุปไดวา  ผูปวย 5 ราย เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยอาการ ใจสั่น ปวดมวนทอง คลื่นไส อาเจียน      
ปากแหง เหงื่อออก ตัวเย็น จากการซักประวัติพบวา ผูปวยรับประทานอาหารรวมกันที่บาน เวลาประมาณ 
11.00 น. หลังจากนั้น 30 นาที เริ่มมีอาการปวย อาหารที่รับประทาน ไดแก ขาว น้ําพริกกะป ปลาทูทอด    
ปลาริวกิวทอด ถ่ัวพูตม ถ่ัวฝกยาวสด แตงกวา สงตัวอยางอาหารสงตรวจ พบ Carbamate ในน้ําพริกกะป  
 12. จังหวัดนาน  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่  15 ตุลาคม พ.ศ. 2547  พบผูปวย 6 ราย สรุป
ไดวา  ชาวบานจับหมูปาแลวนํามาชําแหละแบงใหญาติ และขายใหคนในหมูบาน นํามาปรุงอาหารทั้งสุก 
และ สุก ๆ ดิบ ๆ ไดแก ลาบดิบ แกงออม และลาบคั่ว ผูปวยรายแรกมีอาการ เวลาประมาณ 24.00 น. วันที่ 
15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 รายสุดทายเวลา  03.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีอาการ ปวดทอง ถายเหลว
เปนน้ํา บางรายมีอาการคลื่นไส อาเจียน และมีไข ผลการตรวจอุจจาระผูปวย 6 ราย พบเชื้อ Vibrio 
parahaemolyticus  5  ราย  สงตรวจช้ินเนื้อหมูปา 1 ตัวอยาง ไมพบเชื้อ 
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 13.  จังหวัดขอนแกน  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  พบผูปวย 
47 ราย สรุปไดวา  ผูปวยเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยอาการ คลื่นไส อาเจียน และถายเหลว โดยผูปวย
มีประวัติรับประทานอาหารรวมกันในงานเลี้ยง เวลา 16.30 น. พบผูปวยรายแรกเวลา 05.30 น. และราย
สุดทายเวลา 22.30 น. อาหารที่สงสัยคือ ยํารวมมิตรทะเล  ผลการตรวจอุจจาระผูปวย 12 ตัวอยาง พบเชื้อ 
Vibrio  parahaemolyticus   9 ตัวอยาง  
 14.  จังหวัดนครสวรรค  มีการเกิดโรคอาหารเปนพิษ ในวันที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  พบผูปวย 
12 ราย สรุปไดวา ผูปวยมีอาการ คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง  ถายเหลวบางรายถายเปนน้ํา  โดยผูปวย
รับประทานอาหารที่มูลนิธิ  ในวันที่ 24 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยบางมื้อคนของมูลนิธิเปนผูปรุงอาหาร
เอง และบางมื้อมีคนนํามาเลี้ยง อาหารที่สงสัย คือ สมตําปู-  ปลารา และสมตําไทย ที่มีคนนํามาเลี้ยง สงผล
การตรวจอุจจาระ ไมพบเชื้อ 
 

 
ผูเรียบเรียง:  นางอัญชนา  วากัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1   Reported Cases of Food poisoning per 100,000 Population,

by Year, Thailand, 1995 - 2004.
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Fig. 2   Reported Cases of Food poisoning by Month,
Thailand, 2000 - 2004.
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Fig. 4    Reported Cases of Food poisoninfg per 100,000 Population,
by Region, Thailand, 2000 - 2004.
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Fig. 5   Reported Cases of Food Poisoning  per 100,000 Pop.  
  by Province, Thailand, 2004. 
 
 

 
 

Top Ten Leading Rate 

1. Rayong 821.72 

2. Yasothon 674.24 

3. Ubon Ratchathani 581.22 

4. Si Sa Ket 538.62 

5. Mukdahan 493.42 

6. Khon Kaen 458.38 

7. Lampang 453.13 

8. Phitsanulok 451.52 

9. Udon Thani 445.93 

10.Nong Bua Lam Phu 435.35 

 

Morbidity rate 
   (/100,000)

Number of 
provinces 

0 (0) 
<  247.38 (49) 
247.38  -  494.76 (23) 
494.76  -  742.14 (3) 
742.14  + (1) 




