
 
                        

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 29 มกราคม 2558 

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /แหลงขาว ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

ขาวเพื่อสื่อมวลชน 
สํานักสื่อสารความ
เสี่ยงฯ กรมควบคุม

โรค 
29 ม.ค. 2558 

กรมควบคุมโรค เนนย้ําดูแลอาหารในโรงเรียนและเขาคายกิจกรรม ลด
เสี่ยงโรคอาหารเปนพิษ หลังครึ่งเดือนแรกของปนี้ พบผูปวยกวา 4 พัน
รายแลว 
          โรคอาหารเปนพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ําที่มีการ
ปนเปอนเชื้อโรคเขาสูรางกาย โดยพบวามีเชื้อที่ทําใหเกิดโรคอยูหลาย
ชนิด เชน เชื้อคลอส ตริเดียม โบทูลินุม (Clostridium Botulinum food 
poisoning) เ ชื ้อ ว ิบ ร ิโ อ  พาร าร ิม โมไลต ิค ัส  ( Vibrio 
parahaemolyticus)   เปนตน และที่เปนสาเหตุของอาหารเปนพิษได
บอยครั้ง สวนใหญพบวาเกิดจากการที่คนจํานวนมากรับประทานอาหาร
รวมกัน และมีอาการหลังจากรับประทานอาหารที ่ปนเป อนเชื ้อโรค
ดังกลาวอยางรวดเร็ว 
  
          จากขอมูลรายงานการเฝาระวังโรค โดยสํานักระบาดวิทยา  กรม
ควบคุมโรค พบวาตลอดทั้งป 2557 ที่ผานมา       พบผูปวยจากโรค
อาหารเปนพิษ 133,946 ราย ไมพบผูเสียชีวิต โดยกลุมอายุท่ีพบมากที่สุด
คือกลุมอายุ  15-24 ป จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสุงสุด 3 
อันดับแรก คือ หนองบัวลําภู (647.83 ตอแสนประชากร)  หนองคาย 
(616.66 ตอแสนประชากร) และอุดรธานี (592.44 ตอแสนประชากร) 
ตามลําดับ 
  
          สวนสถานการณในป 2558 นี้ ตั้งแตวันที่ 1-19 มกราคม 2558 พบ
ผูปวยแลว 4,181 ราย ไมพบรายงานผูเสียชีวิต ซึ่งกลุมอายุท่ีพบมากที่สุด 
คือ 15-24 ป เชนเดียวกับ ป 2557 รองลงมาคือ กลุมอายุ 25-34 ป และ
45-54 ป ตามลําดับ อาชีพสวนใหญ เปนนักเรียน รอยละ 27.5 จังหวัดท่ี
มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรกคือ ลําพูน 

แนวทางการดําเนินงาน 
 ไดเผยแพรขาวเตือนเรื่อง
โรคอาหารเปนพิษเพื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนไดรับทราบ
โดยเฉพาะเมนูท่ีมักเปน
สาเหตุของโรคอาหารเปน
พิษ มี 10 เมนู ไดแก   
 1. ลาบและกอยดิบ เชน 
ลาบหมู กอยปลาดิบ  
2. ยํากุงเตน  
3. ยําหอยแครง  
4. ขาวผัดโรยเนื้อปู 
5. อาหารและขนม ท่ีราด
ดวยกะทิสด  
6. ขนมจีน  
7. ขาวมันไก  
8. สมตํา  
9. สลัดผัก  
10. น้ําแข็ง โดยเฉพาะกรณี
อาหารที่ทําในปริมาณมาก 
เชน อาหารกลองแจก
นักเรียนหรือคณะ
ทองเที่ยว  
 



(59.06 ตอแสนประชากร) รองลงมาคือ อุดรธานี (24.08 ตอแสน
ประชากร) และ ศรีสะเกษ (16.66 ตอแสนประชากร) ตามลําดับ 
          นายแพทยโสภณ กลาวตอไปวา สําหรับเมนูที่มักเปนสาเหตุของ
โรคอาหารเปนพิษที่พบไดทุกป มี 10 เมนู ไดแก   1. ลาบและกอย
ดิบ เชน ลาบหมู กอยปลาดิบ 2. ยํากุงเตน 3. ยําหอยแครง 4. ขาวผัดโรย
เนื้อปู 5. อาหารและขนม ที่ราดดวยกะทิสด 6. ขนมจีน 7. ขาวมันไก 8. 
สมตํา 9. สลัดผัก 10. น้ําแข็ง โดยเฉพาะกรณีอาหารที่ทําในปริมาณมาก 
เ ช น  อ า ห า ร ก ล อ ง แ จ ก น ัก เ ร ีย น ห ร ือ ค ณ ะ ท อ ง เ ที ่ย ว   
          ในปนี้กรมควบคุมโรค เนนเฝาระวังโรคอาหารเปนพิษที่เกิดกับ
นักเรียนทั้งในโรงเรียนและกรณีนักเรียนเขาคายและทัศนศึกษา ซึ่งเนน
การปองกันโดยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ใหความรูแกครูในโรงเรียน  และการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน ควบคุมโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียน ดังนี้ 
1.จ ัด ร ะบบโร งอ าห า ร ในโร ง เ ร ียน  โดยก า รกํ า ก ับต ิด ต าม ให
ผู ประกอบการหรือนักการภารโรง ใหดําเนินการตามมาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหาร 2.มีการตรวจรับนมที่มีคุณภาพและตรวจสอบความ
ปลอดภัยของนมกอน และเก็บรักษาอยางถูกวิธี 3. อาหารบริจาค อาหาร
ที่มาในรูปแบบของอาหารกระปองหรืออาหารที่ปรุงสําเร็จแลว ควร
ตรวจสอบคุณภาพกอนที่จะนําไปรับประทาน 4.อาหารในกรณีนักเรียน
เขาคายหรือทัศนศึกษา ควรเลือกจากรานอาหารที่สะอาดตามเกณฑ
มาตรฐาน  Clean Food Good Taste  อาหารที่ใสกลองไมควรราดบน
ขาวโดยตรง ควรแยกบรรจุกับขาวในถุงพลาสติกตางหาก หรือเปน
อาหารประเภทแหงๆ และควรบริโภคภายใน 4 ช่ัวโมง ท่ีสาํคัญบนกลอง
บรรจุอาหาร ตองติดปายแสดงสถานที่ วัน/เวลาที่ผลิต และวันเวลาที่ควร
บริโภค  5.พืชพิษ อาหารเปนพิษจากการกินเมล็ดสบูดํา แนะนําไมใหนํา
เมล็ดสบูดํามารับประทาน และ 6.การดูแลรักษาเบื้องตน ประสานสงตอ 
และการสื่อสารความเสี่ยงเมื่อพบนักเรียนปวยหรือเกิดเหตุการณระบาด
ในโรงเรียน 
 
          นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได
ดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและอสม. เพื่อใหความรู
แกประชาชนในพื้นที่เกี ่ยวกับการปองกันโรคอาหารเปนพิษ หากเกิด
การระบาดของโรค  กรมควบคุมโรคร วมกับกรมอนาม ัยลงพื ้นที่
สอบสวนโรค  หาสาเหตุและควบคุมโรค  รวมถึงตรวจหาเชื ้อทาง

 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชนแลว 

 



ห อ ง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร โ ด ย ก ร ม ว ิท ย า ศ า ส ต ร ก า ร แ พ ท ย 
          ในสวนของประชาชนทั่วไป กอนการรับประทานอาหารทุกครั้ง
ขอใหยึดหลัก “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ”  ดังนี้  1. กินสุกรอน โดย
รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและปรุงเสร็จใหมๆ หากเปนอาหารขามมื้อ
ใหอุนใหรอนหรือเดือดกอน            2. ใชชอนกลาง ตักอาหารขณะกิน
อาหารร วมก ับผู อื ่น  และ  3.ล า งม ือด ว ยสบู และน้ํ าท ุกครั ้ง ก อน
รับประทานอาหารและภายหลังจากการใชหองสวม รวมถึงกอนเตรียม
นมใหเด็กทุกครั้ง ที่สําคัญประชาชนควรเพิ่มความระมัดระวังในการ
ร ับ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร แ ล ะ ดื ่ม น้ํ า ใ ห ม า ก ขึ ้น 
          นายแพทยโสภณ กลาวปดทายวา อาการสวนใหญของผูปวยโรค
อาหารเปนพิษคือ มีอาการของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ คลื่นไส 
อาเจียน ปวดทอง ถายอุจจาระ ปวดหัว คอแหงกระหายนํ้า อาจมีไข เปน
ตน  สําหรับการชวยเหลือเบื้องตน ทําโดยใหสารละลายเกลือแรโอ อาร 
เอส หรือของเหลวมากกวาปกติ เพื่อปองกันการขาดน้ํา และใหอาหาร
ออนยอยงาย เชน ขาวตม โจก หรือน้ําขาว หรือแกงจืด เปนตน ไมงด
อาหารรวมทั้งนมแม สําหรับเด็กที่ดื ่มนมผสมใหผสมเหมือนเดิม แต
ปริมาณลดลงและใหสลับกับสารละลายน้ําตาลเกลือแร เพื่อปองกันการ
ขาดสารอาหาร เมื่ออาการไมดีข้ึน แนะนําใหไปพบแพทยหรือเจาหนาท่ี
สาธารณสุขใกลบานทันที และไมควรรับประทานยาเพื่อใหหยุดถาย 
เพราะจะทําใหเชื ้อโรคคางอยู ในร างกาย   ซึ ่งจะเป นอันตรายมาก
ขึ้น  หากประชาชนมีขอสงสัยสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สาย
ดวนกรมควบคุมโรค โทร 1422 

 
 
 
 
 
 


