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สถานการณโรคอาหารเปนพิษประเทศไทย 

 ขอมูลเฝาระวังโรค สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

พบผูปวยโรคอาหารเปนพิษ 13,097 ราย คิดเปนอัตราปวย 20.02 ตอประชากรแสนคน 

ไมมีผูเสียชีวิต อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1: 1.60 สวนใหญพบในกลุมอายุ 15-24 ป 

รอยละ 16.19 รองลงมาคือ กลุมอายุ 25-34 รอยละ 11.35 และกลุมอายุ 35-44 ป รอย

ละ 9.64 ตามลําดับ 

 ภาคที่มีอัตราปวยสูงสุดคือ ภาคเหนือ 25.76 ตอประชากรแสนคน รองลงมา

คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24.17 ตอประชากรแสนคน ภาคกลาง 17.18 ตอประชากร

แสนคน และภาคใต 8.09 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ โดยมีจังหวัดที่มีอัตราปวย

สูงสุดในประเทศ คือ จังหวัดตราด 56.37 ตอแสนประชากร  

สถานการณโรคอาหารเปนพิษเขตสุขภาพที่ 9  

 กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ไดรับรายงานผูปวยโรค

อาหารเปนพิษในเขตสุขภาพที ่9 จํานวน 1,670 ราย คิดเปนอัตราปวย 24.81 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานเสียชีวิต  

 การกระจายของโรคตามลักษณะบุคคล 

  อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1:1.64 ซึ่งพบอัตราปวยมากที่สุดในวัยเรียนคือ กลุมอายุ 0-4 ป อัตรา

ปวย 74.43 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุมอายุ 5-9 ป อัตราปวย 58.37 ตอประชากรแสนคน และกลุมอายุ  

10-14 ป อัตราปวย 39.75 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ ดังรูปที่ 2 ดานอาชีพสัมพันธกับกลุมอายุโดยพบมากที่สุด

ในกลุมนักเรียน รอยละ 32.10 รองลงมาคือ เกษตรกร รอยละ 24.97 และอยูในความปกครอง รอยละ 22.04  

  
รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงอัตราปวยโรคอาหาเปนพิษจําแนกตามกลุมอาย ุ

ที่มา :รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที ่
ขอมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

รูปที่ 3 แผนภูมิแสดงจํานวนผูปวยโรคไขหวัดใหญจําแนกตามอาชีพ 
ที่มา :รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที ่

ขอมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 
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รายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
ประจําเดือนมกราคม พุทธศักราช 2561 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสมีา กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง 

สรุปสถานการณโรคอาหารเปนพิษ ป 2561 
(ระหวางวันที่  1-31 มกราคม 2561) 

 

รูปที่ 1 อัตราปวยโรคอาหารเปนพิษ 

ประเทศไทย ป 2561 
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 การกระจายของโรคตามลักษณะเวลา 

  เมื่อพิจารณาการระบาดโดยเปรียบเทียบกับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลัง (2556-2560) พบวา ป 2561 พบ

การระบาดของผูปวยโรคอาหารเปนพิษเน่ืองจากมีผูปวยมากกวาคามัธยฐาน ดังรูปที่ 3 ดังน้ันจึงตองมีการเฝาระวัง

การระบาดของโรคแบบกลุมกอนและควบคุมโรคอาหารเปนพิษทั้งในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน และกาจัดกิจกรรม

ที่มีการรวมตัวกันของคนหมูมาก 

 
รูปที่ 3 จํานวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษจําแนกรายสัปดาหเปรียบเทียบขอมูลป 2561 กับคามัธยฐาน 5 ป ยอนหลัง 

(2556 - 2560) และป 2560 

ที่มา : รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นทีข่อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

 การกระจายของโรคตามลักษณะพ้ืนท่ี 

  จังหวัดที่มีอัตราปวยโรคอาหารเปนพิษสูงสุดคือ จังหวัดบุรีรัมย 34.20 ตอประชากรแสนคน 

รองลงมาคือจังหวัดสุรินทร, จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ มีอัตราปวย 25.51, 21.71, 18.03 ตอประชากร

แสนคน ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราปวยโรคอาหารเปนพิษป 2561 กับป 2560 ในชวงเวลาเดียวกันพบวา ป 

2561 จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร มีผูปวยโรคอาหารเปนพิษใกลเคียงป 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อ

จําแนกอัตราปวยโรคอาหารเปนพิษระดับอําเภอพบวา มีการระบาดของโรคอาหารเปนพิษ 80 อําเภอ ในเขตพื้นที่

สุขภาพเขต 9 คิดเปนรอยละ 90.91 ดังแสดงในรูปที่ 4 โดยอําเภอที่มีอัตราปวยสูงที่สุดคือ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดบุรีรัมย 186.73 ตอประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอบานใหมไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย 170.02 ตอ

ประชากรแสนคน และอําเภอเมืองสีดา จังหวัดนครราชสีมา 155.67 ตอประชากรแสนคนตามลําดับดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษป 2561 และป 2560 แยกรายจงัหวัด 

จังหวัด 
จํานวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษ 

ป 2561(1–31 ม.ค.61) 
จํานวนผูปวยโรคอาหารเปนพิษ 

ป 2560 (1–31 ม.ค.60) 
อัตราปวย 
ป 61/60 

(เทา) จํานวน (ราย) อัตราปวย* จํานวน (ราย) อัตราปวย* 
บุรรีัมย 541 34.20 635 40.15 0.85 
สุรินทร 355 25.51 371 26.66 0.96 
นครราชสีมา 569 21.71 433 16.52 1.31 
ชัยภูม ิ 205 18.03 161 14.16 1.27 

หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน        

ที่มา : รายงาน 506 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นทีข่อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 
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ตารางที่ 2 อัตราปวยโรคอาหารเปนพิษสงูทีสุ่ด 10 อันดับแรกในป 2561 แยกรายอําเภอ 

อัตราปวยสะสม 10 อันดับแรก 
ระหวางวันที่ 1-31 ม.ค. 2561 

(รวมทั้งส้ิน 1,670 ราย) 

 

ลํา 
ดับ 

อําเภอ จังหวัด 
จํานวน
ผูปวย 

อัตรา
ปวย* 

1 เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย 75 186.73 
2 บานใหมไชยพจน บุรีรัมย 46 170.02 
3 สีดา นครราชสีมา 38 155.67 
4 สนม สุรินทร 62 138.9 
5 ชํานิ บุรีรัมย 41 117.29 
6 พุทไธสง บุรีรัมย 52 111.55 
7 แคนดง บุรีรัมย 35 106.14 
8 ละหานทราย บุรีรัมย 55 75.13 
9 ครบุร ี นครราชสีมา 65 67.94 
10 สําโรงทาบ สุรินทร 31 58.52 
หมายเหตุ * อัตราปวยตอประชากรแสนคน        
ที่มา :รายงาน 506 ขอมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 
 

รูปที่ 4 อัตราปวยโรคอาหารเปนพิษ ป 2561 จําแนกราย
อําเภอในเขตพื้นที่สุขภาพเขต 9 

ที่มา :รายงาน 506 สสจ.ในพื้นทีข่อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ 
2561 

 

สรุปและขอเสนอแนะ  

 ผูปวยโรคอาหารเปนพิษสวนใหญเปนนักเรียนอยูในกลุมอายุ 0-4 ป และ 5-9 ป เมื่อเปรียบเทียบผูปวยป 2561

กับคามัธยฐาน 5 ปยอนหลงัพบวา ผูปวยในป 2561 มากกวาคามัธยฐาน ดังน้ันจึงตองมีการเฝาระวังการระบาดของ

โรคแบบกลุมกอนและควบคุมโรคอาหารเปนพิษทั้งในศูนยเด็กเลก็ โรงเรียน ชุมชน และกาจัดกิจกรรมทีม่ีการรวมตัว

กันของคนหมูมาก ดังน้ี 

 1. เฝาระวังการระบาดของโรคอาหารเปนพิษแบบกลุมกอนในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน ชุมชน และกาจัด

กิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมูมาก 

 2. เมื่อพบผูปวยโรคอาหารเปนพิษต้ังแต 2 รายข้ึนไปในพื้นที่ จะตองซักถามแหลงที่มาของอาหารทีส่งสยัและ

สอบสวนโรคเพื่อหาความสัมพันธของแหลงโรควาเกิดจากแหลงโรคเดียวกันหรือไม 

 


