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 อาหารเปนพิษ (Food Poisoning) เกิดจากตนเหตตุางๆ เชน เชื้อแบคทีเรีย ไวรสั ฯลฯ ที่พบ
ไดบอย มักเกิดจากเช้ือแบคทีเรียจํานวนมากที่แบงตัวอยูในอาหารที่รับประทานเขาไป แลวมีผล
รบกวนทางเดินอาหาร ทําใหมีอาการปวดทอง ทองเสีย อาจจะมีอาการอาเจียนหรือไมมี อาจมีไข
หรือไมมี โดยท่ัวไปจะเริ่มมีอาการหลังการรับประทานอาหารแลว 1 ชั่วโมง หรือนานกวา 48 ชัว่โมง  
แตในบางกรณีเชื้อแบคทีเรียจํานวนนอย หรือสารพิษที่เชื้อแบคทเีรียที่สรางขึ้นก็เปนสาเหตใุหเกิด
อาการได 
 ในบานเราซึ่งเปนเมืองรอน มีสภาวะและอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการแบงตัวของเชื้อแบคทีเรีย 
ดังน้ัน อาหาร สถานที่ และเวลาตางๆจะทาํใหเกิดการแบงตัวของเชื้อแบคทีเรียแตกตางกันไปดังน้ี 
 
คําถามที่ 1: ซ้ือเอแคลร และแซนดวิช ที่วางขายตามแผงลอยใกลตกึที่ทํางานอยู บางครั้งก็ทองเสีย 
อาเจียน จะสังเกตไดอยางไรวาอาหารที่วางขายอยูเสียแลวหรือยัง 

            
ตอบ: เอแคลร แซนดวิช และอาหารหรือขนมที่ตองใชมือหยิบจับ มีโอกาสที่จะถูกปนเปอนดวยเชื้อ
แบคทีเรียจากมือของผูเตรียมอาหาร เชน เชื้อสแตฟโลคอ็คคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 
โดยเฉพาะเม่ือผูเตรียมอาหารมีแผลมีหนองอยูหรือแกะเกาจมูกในชวงการเตรียมอาหาร ทําใหเชือ้
แบคทีเรียถูกสงผานไปอยูในอาหาร เจริญ แบงตัว และสรางสารพิษ (toxin) ขึ้นได  เม่ือรับประทานเขา



ไป อาการที่เกิดจากสารพิษจะรวดเรว็ เชน ภายใน 2 ชั่วโมง  มีอาการอาเจียน ปวดทอง ทองเสีย ตอง
ลมนอน แตไมมีไข จะฟนตัวเรว็ ภายใน 24 ชั่วโมง   โดยทั่วไปจะสังเกตไดยากวาเอแคลรหรือ
แซนดวิชน้ันเนาเสียหรือยัง เน่ืองจากการดูลักษณะจากภายนอกก็จะดูปกติ และรสชาติปกติ กวาจะ
รูตัวอีกคร้ังก็เกิดอาการแลว วิธีที่ดีที่สุด คอื ซ้ือเอแคลรและแซนดวิชที่เก็บอยูในตูแชหรือตูเย็นเสมอ
เน่ืองจากเชื้อแบคทีเรียจะแบงตัวชากวา กันไวดีกวาแก 

คําถามที่ 2: ระยะน้ีตองไปงานแตงงานบอย อาหารที่เลี้ยงแบบค็อกเทลหรอืบุฟเฟตทีว่างไวดู
ไมนาไวใจ บางครั้งก็ทําใหทองเสียตามมาในวันรุงข้ึน จะเลี่ยงไดอยางไร 
ตอบ: งานแตงงานเปนงานที่ตองเตรียมอาหารไวลวงหนาสําหรับคนจํานวนมาก ปญหาก็คือ ผู
จัดเตรียม เตรยีมอาหารไวลวงหนานานเพียงใด ระมัดระวังในการเตรียม การปรุง การเก็บรักษา
อาหารไดดีเพียงไร โดยปกติเชื้อแบคทีเรยีจะแบงตวัจาก 1 เปน 2 ไปเร่ือยๆ ในสภาวะแวดลอมและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม การแบงตัวจะเกิดขึน้ทุกๆ 20 หรือ 30 นาที ดังน้ันเชื้อแบคทเีรีย 1 ตัว จะ
กลายเปน จํานวนมากกวา 2 ลานตวั ภายในเวลา 7 ชัว่โมง และเพิม่เปน 7000 ลานตวั ภายในเวลา 
12 ชั่วโมง อุณหภูมิในบานเราโดยเฉพาะในหนารอน ที่ 37- 38 องศาเซลเซยีส เปนอุณหภูมิที่เอ้ือตอ
การเจริญของเชื้อแบคทีเรียสวนใหญ ดังน้ัน การรับประทานอาหารในงานแตงงานจึงคอนขางจะเปน
การเสี่ยงดวงอยางหนึ่ง  หากเปนอาหารที่รับประทานเย็น เชน ออเดิรฟ ก็ไดแตคาดหวังวาอาหารจะ
อยูในที่เย็นตลอดตั้งแตตนจนถึงเวลาเสิรฟในหองจัดเลี้ยงที่ติดเคร่ืองปรับอากาศ  ถาเปนอาหารรอน ผู
เตรียมอาหารก็มักจะไมนําอาหารไปแชเย็น ซ่ึงก็เทากับเปนการเปดโอกาสใหเชื้อแบคทีเรียแบงตัวได
เม่ืออุณหภูมิเหมาะสม สําหรับอาหารรอนที่วางเสิรฟอยูโดยมีถาดน้ํารอนหลอขางใต  ที่ปลอดภัยคือ
อาหารที่อยูในถาดอาหารตองมีอุณหภูมิสูงกวา 62.8 องศาเซลเซียส ซ่ึงแขกที่มาในงานก็ไมนาจะ
บังเอิญมีเทอรโมมิเตอรติดตวัมาสําหรับวดัอุณหภูมิ (อาจถูกเจาภาพไลออกจากงานเลี้ยงได) การที่
มองเห็นควันน้ํารอนจากถาดที่รองขางใตก็ไมอาจคาดเดาไดวาอุณหภูมิของอาหารในถาดขางบนจะอยู
ในเกณฑปลอดภัย โดยสรุปแลว อาหารทีดู่มีแนวโนมจะอันตรายนอยกวาอาหารอ่ืนๆ คือ อาหารที่
เปนน้ําๆ เหลวๆ เชน กวยเตี๋ยวน้ําที่มีการปรุงสดๆจากหมอนํ้าซุปตั้งเตารอนๆ ตกัเสิรฟเด๋ียวนัน้  
กระเพาะปลาที่อยูในหมอใหญ มีเตาแกสอยูขางใต เห็นเดือดปุดๆตลอดเวลา (อุณหภูมินาจะอยูที่ 100 
องศาเซลเซียส หรือใกลเคยีง) เปนตน แตถาเปนงานเลี้ยงกลางแจง ที่ตางจังหวัด ไมมี
เคร่ืองปรับอากาศ ก็กรุณายอนกลับไปดูอัตราเร็วของการแบงตัวของเชื้อในตอนตน และเตรียมตัว
เตรียมใจเรื่องอาหารเปนพิษไวลวงหนา   

คําถามที่ 3: จะไปออกคายชวงหนารอน กลัวอาหารที่คายจะไมสะอาด กลัวทองเสีย จะระวงั
อยางไร 
ตอบ: ปญหาของการออกคาย คือ ที่คายมักไมมีตูเย็น เน่ืองจากชาวคายจะตองเลอืกไปชวยพัฒนา
หมูบานที่ดอยพัฒนา กันดาร ดังน้ัน การเก็บรักษาอาหารทั้งสดและปรุงสุก ทําไดเพียงอยางเดียว คือ 
เก็บในหีบแชที่ใสนํ้าแข็งไวทั้งลางและบนของอาหารนั้นๆเปนชั้นๆไป คือ รักษาอุณหภูมิใหไดใกลกับ
นํ้าแข็งมากที่สุด  ก็นาจะพอใกลเคียงกับการแชตูเย็นปกติ (อุณหภูมิ 4 – 10 องศาเซลเซยีส) หาก



คํานวณปริมาณใหดี อาหารสุกที่เหลือหลงัการรับประทาน หากไมมีเน้ือที่พอแชเย็นก็ควรจะทิ้งไป 
อยาเสียดาย เพ่ือหลีกเลี่ยงอาหารเปนพิษ ไมเปนภาระใหชาวบานที่เราตั้งใจจะไปชวยพัฒนา 

คําถามที่ 4: ชอบรานอาหารที่ขายเนื้อ หมู ปงแบบญี่ปุนและเกาหลีมาก แตปูไมยอมไปดวย 
บอกวาใหตะเกียบมาคนละคูเดียว ไมถูกสุขอนามัยเลย กลวัทองเสีย 
ตอบ: ปูมีประสบการณมากกวา ระวังดี เลยอายุยืนมาจนปูนน้ี ปญหาน้ีเปนเสนผมบังภูเขา วธิี
แกปญหางายๆ คือ ขอตะเกียบเพ่ิมอีก 1 คู เพ่ือใชเปนตะเกียบกลาง ใชคีบอาหารดิบอยางเดียว 
สําหรับตะเกียบสวนตัวใชคบีแตของสุกอยางเดียว อาหารดิบและอาหารสุกก็จะไมปะปนกัน ถามีเชื้อ
แบคทีเรียในอาหารดิบก็จะไมติดกลับไปอยูในอาหารสุกที่ผานความรอนแลว 

คําถามที่ 5: จะไปเที่ยวหัวหินกับเพ่ือน คุณแมส่ังไวไมใหไปกินอาหารทะเลแผงลอยที่ตลาด 
เสียบรรยากาศไปทะเลมาก จะทําอยางไรดี 
ตอบ: อาหารทะเลดิบ นอกจากอาจถูกปนเปอนดวยเชือ้แบคทีเรียจากนํ้าสกปรกทีป่นไปในน้ําทะเล
แลว ก็ยังมีโอกาสถูกปนเปอนดวยเชื้อแบคทีเรียจากน้ําทะเล เชน เชื้อวิบริโอ พาราเฮโมลัยตคิัส 
(Vibrio parahaemolyticus) ซ่ึงอาการมักเกิดหลังการรับประทานอาหารทะเลที่มีเชื้อแบคทีเรียไปแลว
ประมาณ 15 ชั่วโมง โดยจะมีอาการทองเสียรุนแรง ปวดทอง อาเจียนและมีไข  ถาเริ่มเปนตั้งแตวัน
แรกที่ไปถึงหัวหิน งานนี้หมดสนุกแน เน่ืองจากอาการจะคงอยูนาน 2 -5 วัน หรือนานกวาน้ัน  (เสีย
บรรยากาศไปทะเลไปอีกแบบ) เทาที่ทําไดเพ่ือปองกัน ก็คือ สังเกตวาเจาแผงลอยวางอาหารทะเลดิบ
ไวบนน้ําแข็งบนกระบะตลอดเวลาหรือเปลา หากมีเชือ้แบคทีเรียอยู  เชื้อก็นาจะแบงตัวชาลงเนื่องจาก
อุณหภูมิต่ํา  ถาปรุงอาหาร ผัด ตมน่ึงใหสุกเต็มที่ เปนการทําลายเชือ้แบคทีเรีย ก็นาจะปลอดภัย 
อาหารทะเลทีส่ดและดี เม่ือตักเขาปาก ไมควรจะออนเละ กุง ปูปลา ควรจะมีเน้ือแข็งแนน  คอยจับตา
ดูคนปรุง อยานําอาหารทะเลที่สุกแลวกลบัไปสับหรือห่ันในเขียงทีเ่พ่ิงใชกับอาหารทะเลดิบ  เพ่ิมความ
เสี่ยงในการเกดิอาหารเปนพิษรอบใหม เจาไหนดูไมดี ก็เลือกเจาอ่ืนดีกวา  
 กอนไปทํางาน ไปงานเลี้ยง หรือไปเที่ยว ตองตั้งสติใหดี เพ่ือไมใหเกิดอาการปวยจากอาหาร
เปนพิษ ประคองสุขภาพไปใหดี ทุกนาทีมีแตความสุข 
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