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1. ภาวะโบทลูิสมจากอาหารคืออะไร 
    ภาวะโบทูลิสม (อานวา โบ-ท-ูลิ-ซึม) จากอาหารเปนภาวะอาหารเปนพิษชนิดหนึ่ง ภาวะนี้

พบไมบอยแตอาจกออาการที่รุนแรงจนเกดิอันตรายตอชีวิตได ภาวะโบทูลิสมจากอาหารเกิดจาก

การรับประทานอาหารทีป่นเปอนดวยสารพิษโบทูลิสม (botulism toxin) โดยสารพษิโบทูลิสมเกิด

จากการมีเชื้อแบคทีเรีย Clostridium botulinum ปนเปอนในอาหารและสรางสารพิษชนิดนี้ข้ึน 

สารพิษโบทูลิสมเปนสารพษิที่รุนแรงมาก การรับประทานสารพิษชนดินี้ในขนาดนอยมากเพียง 0.1 

ไมโครกรัม (เทากับเศษหนึง่สวนสิบลาน ของน้าํหนักหนึง่กรัม) ก็อาจทาํใหเสียชีวิตได 

2. เชื้อโรค Clostridium botulinum คืออะไร 
  เชื้อโรค Clostridium botulinum (อานวา คลอส-ตริ-เดียม โบ-ทู-ลิ-นุม) เปนเชื้อแบคทีเรีย

ชนิดหนึ่งที่พบมากในดิน เชือ้นี้เจริญเติบโตไดดีในสภาวะแวดลอมที่มอีอกซิเจนนอยเชนในกระปอง

บรรจุอาหารในขวดที่ปดสนทิ หรือในปบ หากอยูในสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสมแกการเจริญเชือ้นี้

จะหลบอยูในสภาพสปอรซึง่คงทนในสภาพแวดลอมไดดีมาก และรอจนกวาจะพบสภาพที่

เหมาะสมจงึเจริญเติบโตและสรางสารพิษในสภาวะที่มกีารเจริญเติบโตนั้น 

3. เชื้อโรค Clostridium botulinum และ สารพษิโบทลูิสมเกี่ยวของกับอาหารไดอยางไร 
  การปนเปอนอาหารเกิดจากการปนเปอนสปอรของเชื้อ Clostridium botulinumในอาหาร 

เมื่ออาหารถูกเก็บในสภาพที่มีออกซิเจนนอยเชนในกระปองบรรจุอาหารในขวดที่ปดสนิท หรือใน

ปบเชื้อก็จะเจริญและสรางสารพิษ อาหารที่ไดรับการปนเปอนสารพิษอาจไมปรากฏความผิดปรกติ

ใดๆทั้งลักษณะภายนอก สี กลิ่น และ รส  อยางไรก็ตามขอความขางตนไมไดหมายความวาอาหาร

ที่บรรจุในภาชนะเหลานี้จะตองมีเชื้อและสารพิษนี้อยู เพราะวาการถนอมอาหารเหลานี้อยางถูกวิธี

เชน การปรุงดวยความรอนที่นานพอหรือการปรับคาความเปนกรดที่เหมาะสมในอาหารจะทาํลาย

หรือยับยัง้ไมใหสปอรของเชือ้เจริญและสรางสารพิษได นอกจากนีก้ารปรุงอาหารที่บรรจุภาชนะ

เหลานี้อยางเหมาะสมกอนการบริโภคจะสามารถทําลายสารพิษที่ปนเปอนกับอาหารได 



อาหารบางประเภทที่อาจถกูปนเปอนดวยดิน เชน หนอไม อาจมีความเสี่ยงตอการปนเปอนสปอร

ของเชื้อมากกวาอาหารอื่นๆ อาหารเหลานีจ้ึงจําเปนตองไดรับการถนอมอยางถูกตองและเครงครัด

กอนการบรรจุภาชนะปดสนทิเพื่อการถนอมอาหาร 

4. เคยมีภาวะโบทูลสิมจากอาหารในประเทศไทยหรือไม 
  เคยเกิดอุบัติการณหมูจากภาวะโบทูลิสมจากอาหารในประเทศไทย โดยครั้งที่เปนที่รูจัก

มากไดแกการเกิดภาวะโบทลิูสมจากอาหารจากการบริโภคหนอไมปบที่จังหวัดนานในพ.ศ. 2541

โดยเกิดจากการเตรียมและบรรจุหนอไมในปบอยางไมเหมาะสม และมีการบริโภคในสภาพหนอไม

ปบที่ดิบหรือปรุงไมสุกเพยีงพอ ในครั้งนัน้มีกรณีผูปวยมากกวาสิบราย  

5. ภาวะโบทลูิสมจากอาหารมีอาการอยางไร 
  อาการของภาวะโบทูลิสมจากอาหารอาจเกิดภายในเวลา 2 ถึง 36 ชั่วโมงหลังจากการ

บริโภคอาหารที่มีการปนเปอนสารพษิโบทลิูสม โดยอาการเกิดจากการที่สารพิษออกฤทธิ์ยับยัง้การ

ทํางานของจุดเชื่อมระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อ (neuromuscular junction) อาการ

เร่ิมแรกไดแก การมองเหน็ภาพไมชัด เหน็ภาพซอน (เห็นภาพวัตถุส่ิงเดียวเปนสองภาพ) หนังตาตก 

ลืมตาไมข้ึน พดูไมชัด กลืนน้าํและอาหารลาํบาก คลื่นไส อาเจียน ปวดมวนทอง ปากแหง ทองเสีย

หรือทองผกู ตอจากนั้นอาการอาจกาํเริบทําใหกลามเนือ้แขนและขาออนแรง หากอาการรุนแรง

กลามเนื้อในระบบหายใจอาจออนแรงดวยจนทาํใหผูปวยไมสามารถหายใจไดเพียงพอซึ่งเปน

สาเหตุของการเสียชีวิตของภาวะโบทูลิสมจากอาหาร 

6. ภาวะโบทลูิสมจากอาหารเปนภาวะที่รักษาไดหรือไม 
  ภาวะโบทูลิสมจากอาหารเปนภาวะที่รักษาไดโดยการรักษาประคับประคองตามอาการ

เปนหลกั โดยการรักษาประคับประคองทีสํ่าคัญของภาวะนี้ไดแกการชวยหายใจดวยเครื่องชวย

หายใจในผูปวยที่ไมสามารถหายใจดวยตนเองอยางเพยีงพอ ตอจากนั้นรางกายจะคอยๆมีการฟน

การทาํงานของจุดเชื่อมระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อกลับสูสภาพปรกติอยางชาๆ โดย

เฉล่ียจากการศึกษาในตางประเทศระยะเวลาเฉลี่ยในการใชเครื่องชวยหายใจยาวประมาณ 2 ถึง 8 

สัปดาห สําหรับการรักษาดวยยาตานพิษโบทูลิสม (botulism antitoxin) อาจมีประโยชนหากมกีาร

ใหยาแกผูปวยในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลงัจากการบริโภคอาหารที่ปนเปอน โดยอาจชวยลด

ระยะเวลาทีจ่าํเปนตองอาศยัเครื่องชวยหายใจใหส้ันลง 

7. ประชาชนสามารถรับประทานอาหารบรรจุกระปองและหนอไมปบอยางปลอดภัยได
หรือไม 
  ประชาชนสามารถรับประทานอาหารบรรจกุระปองและหนอไมปบอยางปลอดภัยโดย



อาศัยหลกัเพือ่ความปลอดภัยดังนี ้

  - เลือกรับประทานอาหารบรรจุขวด กระปอง และ ปบที ่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา 

  - ตรวจบรรจุภัณฑเชนกระปองหรือปบวามีรอยบุบ หรือ โปง หรือไม ถามีความผิดปรกติ

เหลานี้ไมควรรับประทาน 

  - หามใชวิธีชมิแมเพียงเล็กนอย หากสงสัยวาอาหารที่บรรจุมาในภาชนะปดสนิทเหลานี้

อาจมีการปนเปอน ทั้งนี้เพราะอาหารที่ไดรับการปนเปอนสารพษิอาจไมปรากฏความผิดปรกติใดๆ

ทั้งลกัษณะภายนอก สี กลิ่น และ รส และการสัมผัสสารพษิเพียงเล็กนอยอาจทําใหเกดิภาวะโบทูลิ

สมได  

  - หากอาหารทีบ่รรจุขวด กระปอง และ ปบนั้นเปนอาหารประเภทที่สามารถปรุงใหสุกได 

เชน หนอไม ควรตมอาหารนัน้ใหเดือดเปนเวลาอยางนอย 10 นาทีเพื่อทําลายสารพษิที่ปนเปอนมา

กับอาหารนัน้กอนการบริโภค 

8. เมื่อไรควรสงสยัภาวะโบทูลสิมจากอาหารและควรทําอยางไร 
  หากเกิดอาการดังที่ปรากฏในขอ 5. หลงัจากการบริโภคอาหารบรรจุขวด กระปอง และ 

ปบ ควรไปพบแพทยทนัทีเพราะอาการอาจกําเริบสูภาวะรุนแรงอยางรวดเร็ว 

9. นอกเหนือจากภาวะโบทูลิสมจากอาหารยังมีโบทูลิสมแบบอื่นหรือไม 
  ภาวะโบทูลิสมอาจเกิดในรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากอาหารไดอีก 2 รูปแบบไดแก  

 

  1. ภาวะโบทูลิสมในเด็กทารก (Infant botulism) ซึ่งเกิดจากการเจริญของเชื้อ 

Clostridium botulinumและการสรางสารพิษโบทูลิสมในทางเดนิอาหารของทารก ซึ่งทางเดนิ

อาหารของทารกมีปจจัยสําคัญที่เหมาะสมในการเจริญของเชื้อไดแกการพัฒนาการเคลื่อนไหวยงั

ไมดีและความเปนกรดต่ํา การปองกนัภาวะนีท้ําไดโดยการหลีกเลีย่งการใหอาหารทีอ่าจปนเปอน

สปอรของเชื้อ Clostridium botulinum เชนน้าํผึ้งในเด็กทารกที่อายุนอยกวา 1 ป 

  2. ภาวะโบทูลิสมจากแผล (wound botulism) ซึ่งเกิดจากการเจริญของเชื้อ Clostridium 

botulinumและการสรางสารพิษโบทูลิสมในบาดแผลทีม่กีารปนเปอนสปอรจากดินการปองกนั

ภาวะนี้ทาํไดโดยการลางแผลใหสะอาด ปราศจากการปนเปอนของฝุนดิน 

 
  ศูนยพษิวทิยาศิริราช  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โทร. 0-2419-7007 
(ใหบริการตอบคําถามเรือ่งสารพษิและการใชยารักษาโรคตลอด 24 ชั่วโมง) 
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