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โรคโบทูลิซึม
(BOTULISM)

1. ลักษณะโรค : โรคโบทูลิซึมมักมีอาการรุนแรง แตพบได
ไมบอย เกดิจากทอ็กซนิหรอืสารพษิของเชือ้แบคทเีรยีชือ่ 
คลอสทริเดียม โบทูลินัม (Clostridium botulinum) ที่
ออกฤทธิ์ตอระบบประสาท (Botulinum neurotoxin) 
ทําใหเกิดอาการอัมพาตกลามเนื้อออนแรง (fl accid 
paralysis) ปจจุบันพบ ท็อกซินนี้ทั้งหมด 7 ชนิด (type) 
สาํหรบัชนดิทีท่าํใหเกดิโรคในมนษุย ไดแก ชนดิ A, B และ 
E พบนอยรายที่เกิดจากชนิด F หรือชนิด G 

  โรคนีจ้าํแนกออกไดเปน 4 รปูแบบ ทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติ ดังนี้
1. โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม (Foodborne botulism) 

เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปอนสารพิษ
ที่ มี ผลต อระบบประสาทของ เชื้ อแบคที เรี ย
คลอสทริเดียมเขาไป

2. โบทลูซิมึทีบ่าดแผล (Wound botulism) เกดิจาก
สปอรของ Clostridium botulinum เกิดการงอก 
และผลิตสารพิษออกมา ไดปนเปอนเขาสูบาดแผล 
เชื้อจะเจริญเพิ่มจํานวนในสภาวะที่มีออกซิเจนตํ่า 
โดยทั่วไปจะพบเกี่ยวของกับการบาดเจ็บรุนแรง 
อาการจะคลายกับโรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม แต
อาจใชเวลานานถึง 2 สัปดาห หลังติดเชื้อ จึงจะเริ่ม
แสดงอาการ (ดังรูปที่ 47)
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รูปที่ 47 โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound botulism) 
เนื่องจากกระดูกแขนขวาหัก ในผูปวนเด็กเพศชาย 
อายุ 14 ป (Wound botulism involvement of 
compound fracture of right arm. 14-year-old 
boy fractured his right ulna and radius and 
subsequently developed wound botulism)

3. โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) เกิด
จากการสรางโคโลนีของเชื้อในทางเดินอาหารของ
ทารก มักเกิดในเด็กอายุตํ่ากวา 12 เดือน สวนใหญ
พบในเด็กทารกอายุระหวาง 6 สัปดาห - 6 เดือน 
อาการที่พบในเด็กทารกเริ่มดวยทองผูก เบื่ออาหาร 
ออนเพลีย ดูดกลืนลําบาก รองไหเสียงเบา และ
คอออนพับ (ดังรูปที่ 48)
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รูปที่ 48 โรคโบทูลิซึมในทารก (Infant botulism) อายุ 6 
สัปดาห อาการไมมีแรง และคอออนพับ (Six week 
old infant with botulism. Six week old infant 
with botulism, which is evident as a marked 
loss of muscle tone, especially in the region 
of the head and neck)

4. โรคโบทูลิซึมจากลําไสเปนพิษในผูใหญ (Adult 
intestinal toxemia botulism)

  นอกจากนี ้ยงัมอีกี 2 รปูแบบ แตไมไดเกดิขึน้เองตาม
ธรรมชาติ ดังนี้
1. โรคโบทูลิซึมจากการสูดดม (Inhalational 

botulism) เกิดจากการสูดดมสารพิษโบทูลิซึมที่มี
ผลตอระบบประสาทซึ่งลอยอยูในอากาศเขาไป
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2. โรคโบทูลิซึมที่ เกิดจากการรักษาพยาบาล 
(Iatrogenic botulism) เกดิจากการนาํเอาสารพษิ
โบทูลิซึมที่มีผลตอระบบประสาทเขาสู ระบบ
ไหลเวียนโลหิต แทนที่วัตถุประสงคของการรักษา
โรคอยางไมไดตั้งใจ

2. ระบาดวิทยา : สถานการณทั่วโลก : ในปลายศตวรรษที่ 
18 มีบันทึกการระบาดของอาหารเปนพิษที่เกิดจากการ
รับประทานไสกรอก ในประเทศเยอรมันตอนใต เรียกวา 
“ไสกรอกเปนพษิ” (sausage poison) ตอมาในป พ.ศ. 2438 
พบมีการระบาดของอาหารเปนพิษภายหลังการ
รับประทานอาหารเย็นในงานศพที่ประกอบดวย
แฮมรมควันในหมูบานเล็กๆ ในประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งใน
การระบาดทั้ง 2 ครั้ง พบผูปวยมีอาการคลายคลึงกัน 
ในครัง้หลงัจงึตรวจพบเชือ้กอโรคซึง่มสีาเหตจุากไสกรอก 
(ในภาษาลาตินคําวาไสกรอกใชคําวา “botulus” จึงตั้ง
ชื่อเชื้อกอโรคนี้วา “Clostridium botulinum”)

  ผูปวยทั่วโลกสวนใหญของถูกรายงานจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของรายงานทั้งหมด มา
จากรัฐแคลิฟอรเนีย สวนในประเทศอื่นๆ พบรายงาน
ผูปวยในประเทศอาเจนตนิา ออสเตรเลยี ญีปุ่น แคนนาดา 
และประเทศในแถบยุโรป (สวนใหญ ในประเทศอิตาลี 
และอังกฤษ) และพบมีรายงานผูปวยนานๆ ครั้ง ใน
ประเทศชิลี จีน อียิปต สาธารณรัฐอิหราน อิสราเอล 
และเยเมน 

  ในการระบาดของโรคโบทูลิซึม สวนใหญเกิดจาก
โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม (Foodborn botulism) ใน
ขณะที่โรคโบทูลิซึมรูปแบบอื่นๆ พบไดบางประปราย 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงป พ.ศ. 2533 - 2543 
พบผูปวยทั้งสิ้น 263 ราย จาก 163 เหตุการณของการ
ระบาดของโรคอาหารเปนพษิโบทลูซิมึ โดยเฉลีย่พบผูปวย
ประมาณ 17 - 43 รายตอป 
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  โรคโบทูลิซึมในทารก (infant botulism) พบมี
รายงานในทวีปอเมริกา เอเชีย ออสเตรเลีย และยุโรป 
แตยังไมทราบอุบัติการณและการแพรกระจายของโรคที่
แนชัด เนื่องจากมีการรายงานนอยกวาที่เปนจริง เพราะ
ผูปวยมีอาการไมรุนแรงและความตระหนักของแพทย
ที่ใหการรักษา รวมถึงความจํากัดในวิธีการทดสอบ
เพื่อการวินิจฉัยโรค ในประเทสสหรัฐอเมริกา ในชวงป 
พ.ศ. 2535 - 2549 พบผูปวยโรคโบทลูซิมึในทารกจาํนวน 
2,419 ราย (เฉลี่ย 2.1 รายตอแสนเด็กเกิดมีชีพ)

  โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (wound botulism) พบ
มีรายงานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ในป 2533 โดยพบมี
ความสมัพนัธกบัการปนเปอนของสปอรของเชือ้โบทลูซิมึ
กับเฮโรอีนที่ฉีดเขากลามเนื้อ และในป พ.ศ. 2548 พบ
รายงานการระบาดดวยโรคโบทลูซิมึทีบ่าดแผลในประเทศ
เยอรมนจีาํนวน 12 ราย โดยพบสมัพนัธกบัการใชเฮโรอนี
เชนกัน

 สถานการณโรคในประเทศไทย : มีรายงานการระบาด
เปนครั้งแรกที่จังหวัดนาน เมื่อป พ.ศ. 2541 มีสาเหตุ
มาจากการรับประทานหนอไมอัดปบที่ไมไดตมปนเปอน
ท็อกซิน มีผูปวยทั้งหมด 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย คิด
เปนอัตราปวยตายรอยละ 15 ตอมา มีการระบาดเล็ก ๆ 
เกิดประปรายในบางปในเขตภาคเหนือบางจังหวัด เชน 
ลําปาง (พ.ศ. 2546) มีผูปวย 11 ราย เสียชีวิต 1 ราย 
สาเหตุจากหนอไมปบ จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. 2548) พบ
เหตุปจจัยเสี่ยงรวมกันเปนเนื้อหมูปาดิบ และการระบาด
ครั้งใหญที่สุดเกิดขึ้นที่จังหวัดนาน (พ.ศ. 2549) มีผูปวย
รวม 209 ราย แตไมมีผูเสียชีวิต สาเหตุจากรับประทาน
หนอไมปบไมไดตม นับเปนภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
และสาธารณสุขครั้งสําคัญของประเทศ ตองระดมแพทย
ผูเชี่ยวชาญ เครื่องชวยหายใจ รวมถึง แอนติทอกซินจาก
ตางประเทศเขามาแกพิษโดยเรงดวน รวมทั้งประสานสง
ตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลตาง ๆ 
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3. อาการของโรค : 
1. โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม (Foodborne 

botulism) อาการทางระบบประสาท โดยเริ่มจาก
เหนื่อย ออนแรง วิงเวียนศีรษะ และตาพรามัวหรือ
เห็นภาพซอน หนังตาตกหอย (ptosis) ปากแหง 
กลืนหรือพูดลําบาก อาจพบอาการคลื่นเหียน 
อาเจียน ทองเสีย ทองผูก หรือทองบวมโตได ตอมา
จะเกิดอัมพาตชนิดกลามเนื้อแขนหรือขาออนแรง
ทั้งสองขาง เริ่มจากสวนบนลงลาง (Descending 
symmetrical fl accid paralysis) โดยจะเริ่มจาก
ใบหนา ลามไปที่ไหล แขนสวนบน แขนสวนลาง 
ตนขา และนอง ตามลําดับ ซึ่งหากเกิดอัมพาตที่
กลามเนื้อที่ใชหายใจ จะทําใหการหายใจลมเหลว
ถึงเสียชีวิตได ผูปวยมักไมมีไข (ยกเวนมีการติดเชื้อ
แทรกซอน) และสติรับรูมักยังดีอยู

2. โรคโบทลูซิมึในทารก (Infant botulism) ทองผกู 
เบื่ออาหาร ไมมีแรง ซึม กระสับกระสาย รองไห
เสยีงเบา และคอออนพบั เดก็ปวยประมาณรอยละ 5 
มีอาการหายใจไมทันหรือชะงักไป หัวใจหยุดเตน 
และเสียชีวิตกระทันหัน (Sudden Infant Death 
Syndrome หรือ SIDS)

3. โรคโบทูลิซึมที่บาดแผล (Wound botulism) 
อาการจะคลายกบัอาการทางระบบประสาทจากโรค
อาหารเปนพิษโบทูลิซึม

4. ระยะฟกตัวของโรค : มักจะปรากฏอาการทางระบบ
ประสาทภายใน 12 - 36 ชั่วโมง

5. การวนิจิฉยัโรค : ในกรณขีองโรคอาหารเปนพษิโบทลูซิมึ 
ทําโดยการหาท็อกซินโบทูลินัมในนํ้าเหลือง อุจจาระ 
นํา้ลางกระเพาะ หรอือาหารทีส่งสยั หรอืโดยการเพาะเชือ้
คลอสทรเิดยีม โบทลูนิมั จากอจุจาระหรอืนํา้ลางกระเพาะ
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ผูปวย การพบเชื้อในอาหารที่สงสัยจะเปนประโยชนตอ
การสอบสวนโรค แตไมใชการยืนยันโรคเสมอไป เพราะ
สปอรของเชื้อนี้ตรวจพบไดในสภาวะแวดลอมทั่วๆ ไป
อยูแลว การตรวจพบท็อกซินจึงมีความสําคัญกวา การ
วนิจิฉยัโรคนีอ้าจใชไดในผูปวยทีแ่สดงอาการคลายกนัและ
รับประทานอาหารชนิดเดียวกันกับผูปวยยืนยันทางหอง
ปฏิบัติการ สําหรับโรคโบทูลิซึมที่บาดแผลใชการตรวจ
หาท็อกซินในนํ้าเหลืองหรือเพาะเชื้อจากแผลการตรวจ
คลื่นไฟฟากลามเนื้อ (Electromyography) ชวยยืนยัน
การวินิจฉัยโรคโบทูลิซึมทุกรูปแบบได

  การระบุ คลอสทริเดียม โบทูลินัม (Clostridium 
botulinum) สวนโรคโบทูลิซึมในลําไส มักไมพบท็อกซิน
ในนํ้าเหลือง แตจะพบในอุจจาระของผูปวยไดมากกวา 
และมกัจะเพาะแยกเชือ้จากอจุจาระหรอืตวัอยางชนัสตูร
ศพไดดวย

6. การรักษา : ใหยาตานพิษ (antitoxin) ทางหลอดเลือด
และเขากลามเนื้อโดยเร็วที่สุด ควรเจาะเลือดของคนไข
เพื่อเก็บตรวจหาสารพิษกอนใหยาตานพิษแตไมควรรอ
ดูผลเลือดเพื่อใหยาตานพิษ และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการ
ดูแลรักษาในแผนกผูปวยวิกฤติ (Intensive Care Unit) 
เพือ่สามารถแกไขภาวะการหายใจลมเหลว ซึง่เปนสาเหตุ
หลักของการตาย

  การรักษาการติดเชื้อที่แผล นอกจากการใช
แอนตทิอ็กซนิแลว ควรจะเปดปากแผลใหกวาง และ/หรอื 
ใสทอระบาย และใหยาปฏิชีวนะที่ เหมาะสม เชน 
ยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ฯลฯ 

  การรักษาโรคโบทูลิซึมในลําไส จําเปนตองใหการ
รักษาประคับประคองอยางใกลชิด ไมควรใหแอนติ 
ท็อกซินผลิตจากซีรั่มมา เพราะอาจเกิดอันตรายจาก
การแพได สวนยาปฏิชีวนะนั้น พบวาไมมีผลตอระยะ
การปวย และจําเปนตองใหเฉพาะรายติดเชื้อแทรกซอน
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เทานั้น ในกลุมนี้อาจจําเปนตองใชเครื่องชวยหายใจ ใน
สหรัฐอเมริกานั้นมีการใชอิมมูโนโกลบูลิน (Human 
derived botulinal immune globulin: BIG) สําหรับ
รกัษาโรคโบทลูซิมึในลาํไส และปจจบุนัมกีารพฒันาวคัซนี
ปองกันโรคโบทูลิซึม แตยังไมมีรายงานผลการศึกษาใน
ดานประสิทธิภาพและผลขางเคียงของวัคซีนดังกลาว

7. การแพรติดตอโรค : ติดตอโดยการกินอาหารที่มีสารพิษ
โดยเฉพาะจากอาหารกระปองทีผ่านความรอนในระหวาง
การบรรจุอาหารกระปองไมเพียงพอ และไมมีการทําให
อาหารรอนพอกอนรับประทาน

8. มาตรการปองกันโรค : 
1. ควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตอาหาร

กระปอง และอาหารที่จะเก็บรักษาไวเปนเวลานาน
2. ปองกันไมใหเกิดการปนเปอนเชื้อและสปอร ในการ

ถนอมอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิท เชน ขวด 
กระปอง และปบ ฯลฯ โดยเฉพาะพืชผักที่มีความ
เปนกรดตํ่า ซึ่งเหมาะตอการเจริญเพิ่มจํานวนของ
เชื้อและการเกิด 

3. อาหารกระปองที่บวมจึงไมควรเปด ควรสงคืนราน
ที่ซื้อมา และกรณีอาหารมีกลิ่นผิดปกติ ไมควรรับ
ประทานหรือลองชิม 

9.  มาตรการควบคมุการระบาด : การพบผูปวยทีส่งสยัเพยีง
รายเดียว เปนเครื่องบงชี้การระบาด เมื่อพบวาอาหาร
ชนิดใดเปนสาเหตุจากวิธีการทางระบาดวิทยาหรือจาก
การยืนยนัทางหองปฏิบตักิาร จะตองรบีคนหาผลติภณัฑ
ทีส่งสยัและผูทีร่บัประทานอาหารเหลานัน้ รวมทัง้อาหาร
อื่นๆ ที่เหลือจากแหลงที่สงสัยเพราะอาจมีการปนเปอน
ดวยเชนกัน ควรเก็บตัวอยางอาหาร เก็บนํ้าเหลือง 
และอุจจาระผูปวย เพื่อยืนยันสาเหตุทันทีกอนที่จะให
แอนติท็อกซิน
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