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การแพอาหารทีเ่กดิจากการกระตนุระบบภมูคิมุกนัในรางกาย  จะเกีย่วของกบัระบบ IgE (IgE mediated)

เปนสวนใหญ   เปนการแพแบบ Typ I  reaction หรอื immediate  hypersen-sitivity ทำใหมกีารหลัง่ mediator
ทีท่ำใหเกดิอาการแพ คอื อสีตามนี ทีท่ำใหเกดิอาการแพอยางรวดเรว็ เชน เกดิการอกัเสบตามบรเิวณสวนใดสวนหนึง่
ของรางกาย   เปนผืน่คนั  เกดิการหดตวัของกลามเนือ้เรยีบใน  หลอดเลอืด   กระเพาะลำไส  ระบบทางเดนิหายใจ
ภาวะหายใจลมเหลว และตาย  สารที่ทำใหแพสวนมากเปนสารโปรตีนในอาหาร  สาเหตุการแพอาหารเกิดจาก
พนัธกุรรม   ในคนทีม่โีรคภมูแิพ จะมคีวามเสีย่งตอการแพอาหารไดมากกวาคนทีไ่มมโีรคภมิูแพ  ดงันัน้ การหลกี
เลีย่งไมรบัประทานอาหารทีท่ราบวาทำใหเกดิอาการแพ  หรอื กลมุอาหารทีม่กีารศกึษาแลววาทำใหเกดิความเสีย่งสงู
ตอการแพอาหาร เชน อาหารทะเล จะเปนวธิกีารปองกนัความเจบ็ปวยทีเ่กดิจากการแพอาหารทีด่ทีีส่ดุ เนือ่งจากใน
คนที่แพอาหารยังไมมีวิธีการรักษาใหหายขาดได
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การแพอาหารเกดิขึน้ไดกบับคุคลทัว่ไป อาการแพ

อาหารทีพ่บอาจจะไมรนุแรง และบางครัง้ผบูรโิภคกไ็มทราบ
วาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น เกิดจากการแพอาหาร เชน
อาจเกดิ  อาการเปนลมพษิ  อาการคนัตามตวั หรอืเปน
ผื่นแดงตามผิวหนัง  เปนตน เทเลอร (Taylor, 1985)
ไดรายงานอุบัติการในการแพอาหารของประชากรวา
อยรูะหวาง 0.3 - 7.5 %  ของประชากรทัง้หมด สโรนและ
พาวเวอร (Sloan and Powers, 1986) ไดเคยทำการสำรวจ
สตรทีีอ่าศยัอยใูนเมอืงหลวง 200 คน ทีม่คีวามสนใจเกีย่ว
กับความปลอดภยัในอาหาร พบวา 30 % ทีต่วัของเธอหรอื
คนใกลชิดมีอาการไวตออาหาร (food sensitivities)
นอกจากนี้แลวสตรีเหลานี้ยังมีความกลัวตอความเจ็บปวย

จากสารเตมิแตงในอาหารมากทีส่ดุ  ในสตรเีหลานี ้55 %
กลัวการเปนมะเร็ง และ 26% กลัวการแพอาหาร
(allergic reactions) แมการแพอาหารจะพบไดไมมาก   แต
การแพอาหาร ก็เปนภาวะความเจ็บปวยที่สามารถพบได
และไมสามารถรักษาใหหายขาด
       การบรโิภคอาหารอาจเกดิปฏกิริยิาทีไ่มพงึประสงค
ตางๆทีไ่มใชการแพ (food allergies)  แตเปนการไวตอ
อาหาร (food sensitivities)

การไวตออาหาร (food sensitivities) หมายถึง
"การตอบสนองทีผ่ดิปกตขิองรางกายทีพ่บในผบูรโิภคกลมุ
นอย  ซึง่เกดิจากการบรโิภคอาหารหรอืสารเตมิแตงอาหาร"
การไวตออาหารสามารถแบงออกไดเปน 2 กลมุคอื
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รูปที่ 1 การแบงความไวตออาหารและการแพอาหาร

1. ความไวตออาหารที่เปนผลจากอาหารที่บริโภค (pri-
mary food sensitivity) แบงออกเปน

1.1 ความไวตออาหารที่เกิดจากสารในอาหารไป
กระตนุระบบภมูคิมุกนัในรางกาย (immunological food
sensitivity)  แลวทำใหเกดิความผดิปกตขิึน้ในรางกาย เชน
เกดิลมพษิ คนัตามผวิหนงั และในบางคนทีม่อีาการแพอยาง
รนุแรงอาจทำใหถงึตายได  ความไวตออาหารทีเ่กดิจากการ
กระตุนระบบภูมิคุมกันในรางกายเรียกวาการแพอาหาร
(food allergies)  การแพอาหารชนดินีเ้กดิจากโปรตนีใน
อาหารไปกระตนุระบบภมูคิมุกนัในรางกายใหหลัง่ฮสีตามนี
และทำใหอาการแพ  แบงออกเปน 2 ชนดิ คอื

1.1.1 การแพอาหารทีเ่กดิจากการกระตนุภมูคิมุกนั
IgE (IgE - mediated)

1.1.2 การแพอาหารทีเ่กดิจากการกระตนุระบบ
ภมูคมุกนัชนดิอืน่ (non-IgE-mediated) เชน IgG4 ทีค่ดิ

วาเปนสาเหตทุำใหเกดิการแพ ไข หรอืแพโปรตนี จากนมววั
ในเดก็เลก็  การแพจาก IgG พบไดไมมาก  และมอีาการ
แพทีไ่มรนุแรง

1.2 ความไวตออาหารทีไ่มไดเกดิจากสารในอาหาร
ไปกระตนุระบบภมูคิมุกนัในรางกาย (non- immunological
food sensitivity ) แตสารในอาหารอาจจะไปกระตนุ mast
cell  หรอื basophil โดยตรงใหหลัง่ฮสีตามนี (histamine)
ที่ทำใหเกิดอาการแพ การแพชนิดนี้มีสาเหตุจากสารอื่น
ในอาหารมากกวาโปรตีนที่อยูในอาหาร
2. ความไวตออาหารทีเ่ปนผลจากความผดิปกตขิองรางกาย
(secondary food sensitivity) เชน ในภาวะทีก่ระเพาะ
ลำไสอกัเสบ  จะเพิม่ความสามารถของลำไสใหเพิม่การดดู
ซมึสารทีม่โีมเลกลุใหญ (macromolecules) เขาสรูางกาย
ทำใหเกดิอาการแพได ความไวตออาหารชนดิตางๆ ไดแสดง
ในรปูที ่1

Non -  Immunological
- Allergy - like intoxications
- Anaphylactoid reactions
- Metabolic reaction
- Idiosyncrasies

Food Sensitivity

   Primary Food Sensitivity Secondary Food Sensitivity
- Secondary to GI disorders
- Secondary to drug treatment

 Immunological

Food Allergies

IgE - mediated     Non - IgE - mediated

Food  anaphylaxis
-  Exercise - induced
-  Others
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           คำวา Food Allergies หรอื การแพอาหาร หรอื
อาจเรียกวา true food allergies เปนปฏิกิริยาที่ไมพึง
ประสงคทีเ่กดิจากปฏกิริยิาของระบบภมูคิมุกนัในรางกายที่
อาหารไปกระตุน

พรอสไนทซ  และ  คสัทเนอร (Prausnitz and
Kustner, 1921) พบวาในคนปกติที่ไมมีอาการแพปลา
เมือ่ไดรบัการฉดีสารสกดัจากปลา  จะไมพบปฏกิริยิาทีไ่ม
พงึประสงคหรอือาการผดิปกต ิ   แตเมือ่เอาซรีัม่จากคนที่
แพปลาไปฉดีในคนปกตหิลงัจากนัน้ฉดีสารสกดัจากปลาเขา
ไปจะพบผวิหนงัเกดิการอกัเสบ  แสดงวาในเลอืดของคนที่
แพปลามสีารบางชนดิทีส่ามารถกระตนุใหผรูบัเลอืดใหตอบ
สนองตอสารสกดัจากปลา (allergen)  ตอมาพบวาสารนี้
คอื immunoglobulin E หรอื IgE (Ishizaka et al.,
1966)  การแพอาหารทีเ่กีย่วของกบัภมูคิมุกนั immuno-
globulin E หรอื IgE จะเรยีกวา food allergies หรอื
true food allergie


            สาเหตเุกดิจาก พนัธกุรรม และ ปจจยัทางสรรีะ
ของรางกาย  ประมาณ  65 % ของผปูวยทีม่รีายงานวาแพ
อาหาร  จะมอีาการแพทีไ่มรนุแรง จดัอยใูนการแพขัน้แรก
(first degree) ซึง่สมัพนัธกบัโรคภมูแิพ ในคนทีเ่ปนโรค
ภูมิแพอยูแลวจะมีโอกาสแพอาหารไดมากกวาคนที่ไมเปน
โรคภมูแิพ      ภาวะตางๆของรางกายทีไ่ปเพิม่ความสามารถ
ของลำไสใหเพิ่มการดูดซึมสารที่มีโมเลกุลใหญ (macro-
molecules) เขาสูรางกาย เชน เด็กทารกที่คลอดกอน
กำหนด เปนภาวะทีเ่สีย่งตอการแพอาหารเพิม่ขึน้
           การแพอาหารสาเหตสุำคญัเกดิจากสารธรรมชาติ
ทีอ่ยใูนอาหาร   และสวนมากเปนสารพวกโปรตนี  สาเหตุ
การแพอาหารที่เกิดจากสารปนเปอนและสารเติมแตง

ในอาหารพบไดนอย ในกรณีที่เกิดการแพสารเติมแตง
ในอาหาร อาจเกิดจากสารเติมแตงนั้นมีโปรตีนเปนสวน
ประกอบ  หรือ อาจมีโปรตีนปนเปอนในสารเติมแตงใน
อาหาร  ซึง่ทำใหแพได   สารเตมิแตงในอาหารทีท่ำใหเกดิ
true food allergies ที่พบไดคือ  papain เปน
proteolytic enzyme ทีท่ำใหเนือ้ออนนมุ  และเปนทีร่กูนั
ทัว่ไปวาเปนสาเหตทุำใหเกดิอาการแพ penicillin เปนสาร
อกีชนดิทีป่นเปอนในอาหารทีท่ำใหเกดิอาการแพไดเชนกนั


ปฏิกิริยาการแพอาหารเกิดจากกลไกของระบบ

ภมูคิมุกนัในรางกาย  กลไกของระบบภมูคิมุกนัในรางกาย
ม ี 4 ชนดิ  คอื Types I , II , III และ  IV

กลไกการแพแบบ   Type I  หรอื เรยีก  imme-
diate  hypersensitivity  จะเกีย่วของกบัการกระตนุ IgE
กลไกการแพแบบ  Type II  กลไกนีจ้ะไมเกีย่วกบัการแพ
อาหาร  กลไกการแพแบบ Type III  หรือ immune
complex responses  และกลไกการแพแบบ Type IV
หรือ delay hypersensitivity อาจทำใหเกิดอาการแพ
อาหารไดในบางครัง้

IgE-mediated al lergies หรือ Type I
reactions  เกดิจากสารในอาหาร (allergens) ไปกระตนุ
ให  B-lymphocytes  ปลอยสาร  IgE antibodies IgE
antibodies ทีถ่กูปลอยออกมาจะไปจบับนผวิของ mast
cell  หรอื basophil  ตอจากนัน้เมือ่ไดรบั allergens จาก
อาหารอกี allergens จะไปจบับน IgE ทีจ่บัอยบูนผวิของ
mast cell 2 โมเลกลุ  ทำใหเกดิการกระตนุ mast cell
ใหปลอย mediators ทีท่ำใหเกดิอาการแพตางๆ ออกมา
ดงัรปูที ่2  ฮสีตามนี (histamine) เปน mediator ทีม่กีาร
ตอบสนองอยางรวดเรว็ ทำใหเกดิการอกัเสบ (inflammation)
เปนผืน่คนั (pruritis)  มกีารหดตวัของกลามเนือ้เรยีบใน
หลอดเลือด  กระเพาะลำไส และระบบทางเดินหายใจ
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mediator อืน่ๆ ไดแก พรอสตาแกนดนิส (prostaglan-
dins) และ ลวิโคตอินิ (leukotrienes) ซึง่จะทำใหเกดิการ
ตอบสนองอยางชาๆในบางคนทีแ่พอาหาร เชน ในคนทีเ่กดิ
อาการหอบหืด

ฮสีตามนีและ mediator อืน่ๆ อาจทำใหเกดิอาการ
ผิดปกติตั้งแตเล็กนอยจนกระทั้งทำใหเกิดการ เสียชีวิต
เมื่อแพอาหารจะมีอาการผิดปกติตางๆ ดังไดแสดงใน
ตารางที ่1

ความรุนแรงของการแพอาหารขึ้นอยูกับแตละ
บุคคล ปริมาณอาหารที่ไดรับ และชวงระยะเวลาที่ไดรับ
การเกดิ systemic anaphylaxis จากการแพอาหารอาจ
ทำใหถึงแกความตายได ซึ่งพบวาทำใหเกิดพิษตออวัยวะ
หลายอยางในรางกาย    ผปูวยจะมอีาการตางๆ ดงัแสดง

ตารางที ่1  อาการแพอาหารทีเ่กดิจากการกระตนุ IgE

ผวิหนงั : เปนลมพษิ  โรคผวิหนงั  ผวิหนงัอกัเสบ  มอีาการคนั  ผวิเปนผืน่แดง
อาการในระบบทางเดนิอาหาร : ปวดทอง  คลืน่ไส   อาเจยีน   ทองเสยี
อาการในระบบทางเดนิหายใจ : หอบหดื   หายใจไมสะดวก  น้ำหมกูไหล  หลอดลมบบีเกรง็
อาการอืน่ๆ : anaphylactic shock  ความดนัต่ำ   คนัเพดานปาก  ลิน้และกลองเสยีงบวม

ในตารางที่ 1 นอกจากนี้อาจพบอาการ angioedema,
hypotension  และ  shock  anaphylactic shock เปน
สาเหตุที่ทำใหเกิดการตายได

การออกกำลงักายอาจทำใหแพอาหาร (exercise-
induced food allergy) ปจจุบันเปนที่ยอมรับวาใน
บางคนที่มีการออกกำลังกอนหรือหลังการบริโภคอาหาร
บางชนดิ  เชน  บรโิภค หอย  ถัว่   ขึน้ฉาย และอาหารแขง็
อาจทำใหเกดิอาการแพแบบ  anaphylaxis  ได กลไกของ
การแพยังไมทราบแนชัด อาจเกิดจากการออกกำลังกาย
ทำใหรางกายถูกกระตุนมากขึ้น ทำให mast cell มีการ
ตอบสนองเพิ่มขึ้นและมีการหลั่ งฮีสตามีนออกมา
อาการและอาการแสดงในการแพชนดินีเ้ชนเดยีวกบัการแพ
อาหารดังที่ไดกลาวมาแลว

รูปที่ 2  Type I reaction หรือIgE-mediated allergic reaction
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การแพอาหาร (true food allergies) สารทีท่ำให

เกดิอาการแพอาหารมกัจะเปนโปรตนีทีพ่บในธรรมชาตทิีม่ี
อยูในอาหาร

กงุ   ป ู  ปลา  หอย  เปนอาหารทีพ่บวาทำใหเกดิ
อาการแพทีพ่บไดบอยมาก   การไดรบัอาหารชนดินัน้เขา
ไปเปนประจำอาจมีผลทำใหเกิดการแพอาหารชนิดนั้น
สาเหตสุำคญัเกดิจากการสรางภมูคิมุกนั (antibody) ทีม่ี

ตอโปรตนีทีเ่ขาไปในรางกาย   ดงันัน้ความแตกตางในการ
นยิมบรโิภคอาหารในแตละประเทศเปนผลใหการแพอาหาร
แตกตางกนัไป   เชน   ถัว่เหลอืงเปนสาเหตทุำใหเกดิการ
แพอาหารทีพ่บมากในประเทศญีป่นุ  ปลาคอด (codfish)
เปนสาเหตทุำใหเกดิการแพอาหารทีพ่บมากในหม ูประเทศ
ในกลมุสแกนดเินเวยีน (Scandanavian)
          อาหารทีท่ำใหเกดิอาการแพ สวนมากจะม ีสารที่
ทำใหแพ (allergens) หลายชนดิ ดงัตารางที ่2

ตารางที ่2  โปรตนีในอาหารทีท่ำใหแพ

                    อาหาร (Food)                                    โปรตนี (Allergenic Proteins)
น้ำนมววั (Cow’ milk) Casein

β -lactoglobulins
α-lactalbumins
Others

ไขขาว (Egg whites) Ovomucoid
Ovalbumin
Ovotransferrin (conalbumin)

ไขแดง (Egg yolk) Lipoprotein
Livetin

ถัว่ลสิง (Peanuts) Peanut I
Lectin-reactive glycoprotein
Arachin
Conarachin

ถัว่เหลอืง (Soybeans) β-Conglycinin
Glycinin
Kunitz trypsin inhibitor
Unidentified 20kD protein

ปลาคอด (Codfish) Allergen M (parvalbumin)
กงุ (Shrimp) Antigen II
ถัว่ลนัเตา (Green peas) Albumin fraction
ขาว (Rice) Glutelin fraction

Globulin fraction
เมลด็ฝาย (Cottonseed) Glycoprotein fraction
มะเขอืเทศ (Tomato) Several glycoproteins



⌫  ⌫   

      
  

การแพแบบ anaphylaxis ที่เกี่ยวของกับการกระตุน
ภมูคิมุกนัในรางกายจะทำใหถงึตายได  ในผทูีม่อีาการแพ
สารบางอยาง หรือเปนโรคภูมิแพ  จะเปนกลุมที่มีโอกาส
แพอาหารสงูกวากลมุทีไ่มมปีระวตัแิพสารใดๆ  ดงันัน้เพือ่
หลกีเลีย่งการแพอาหาร  ผบูรโิภคควรสงัเกตวาเมือ่บรโิภค
อาหารชนดิใดแลวทำใหเกดิความผดิปกตติอรางกาย กค็วร
หลีกเลี่ยงในการบริโภคอาหารชนิดนั้น หรือควรหลีก
เลีย่งกลมุอาหารทีม่กีารศกึษาแลววาทำใหเกดิความเสีย่งสงู
ตอการแพอาหาร เชน อาหารทะเล  การแพอาหารเปนโรค
ทีร่กัษาใหหายไดยาก  การหลกีเลีย่งในการบรโิภคอาหาร
ที่แพจึงเปนวิธีที่ดีที่สุด


เมื่อทราบวาแพอาหารชนิดใด  วิธีที่ดีที่สุดคือ

ควรหลกีเลีย่งทีจ่ะบรโิภคอาหารชนดินัน้   หรอืตองสงัเกตุ
ใหไดวาแพอาหารชนดิใด  และหลกีเลีย่งทีจ่ะบรโิภคอาหาร
นั้นๆ  การรกัษาเมือ่แพอาหาร   จะใหยาแกแพ  และ ยา
ในกลุมสเตียรอยด


            การแพอาหารจะพบอาการตัง้แตเลก็นอย เชน  มี
อาการคนัตามตวั  เปนลมพษิ จนถงึอาการทีร่นุแรง เชน
มีอาการหอบ หายใจไมสะดวก  และตาย โดยเฉพาะ
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