การแพอาหารและปญหาในการยอยอาหาร
25 สิงหาคม 2005 (Allergies)
การแพอาหารคืออะไร?
การแพอาหาร (Food allergy)
คือการตอบสนองของภูมิคม
ุ กัน
อยางผิดปกติตออาหารที่ตามปกติแลวจะไมเปนอั
นตรายตอมนุษยสวนใหญ
รางกายจะผลิตแอนตี้บอดี้ตอตานอาหารขึ้น
ซึ่งจะทําให
เวลาที่คนที่แพอาหารรับประทานอาหารที่ตนเอง
แพเขาไป ฮีสตา
มีนและสารตานภูมิแพอื่นๆจะถูกหลั่งออกมาทําใ
หเกิดอาการ อักเสบ
สารเคมีเหลานี้ทําใหเกิดอาการแพที่จะสงผลกระ
ทบตอ ระบบหายใจ ทางเดินอาหาร ผิวหนัง
หรือระบบหมุนเวียนโลหิต

อาหารใดบางที่ทาํ ใหเกิดการแพได?
อาหารที่มักจะเปนสาเหตุของการแพ
(ควรสังเกตวายังมีอาหาร
ประเภทอืน
่ อีกทีอ
่ ยูน
 อกเหนือรายการนี)้
• ถั่วลิสงและผลิตภัณฑจากถั่วลิสง
• ถั่วเปลือกแข็งจากตนไม(Tree
nut)และผลิตภัณฑจากอาหารเหลานี้
• ไขและผลิตภัณฑจากไข
• นมและผลิตภัณฑจากนม
• ปลาและผลิตภัณฑจากปลา
• กุงและปูและผลิตภัณฑจากกุงและปู
• เมล็ดงา ถั่วเหลือง
และผลิตภัณฑจากอาหารเหลานี้
ไมนานมานี้ มีรายงานวาแปงถั่วลูพิน(Lupin
bean)เปนสาเหตุ
ของการเกิดอาการแพอยางรุนแรง(ถั่วลูพน
ิ เปนพื
ชมีฝกที่ประกอบดวยโปรตีนคลายกับที่มีอยูในถั่ว
ลิสง)นมผึ้ง เกสรผึ้ง และพรอพอลิส
ก็สามารถทําใหเกิดการแพอาหารในคนที่แพสาร
เหลานี้ได
บางคนที่แพยางไม(ยางธรรมชาติ)
ก็อาจมีอาการแพผลไม และผักบางชนิดได

โดยทั่วไปแลวจะมีสาเหตุมาจากผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆที่กลาวมาขางตน
และจะมีลักษณะอาการคือผื่นที่ลุกลามอยางรวดเ
ร็ว อาการบวมที่หนา ลิ้น และลําคอ
การหายใจติดขัด หายใจมีเสียง
การอาเจียนและการหมดสติ
ผูปวยอาจเสียชีวิตไดจากอาการหืดห
อบอยางรุนแรงหรือการ "ช็อค"
จากการแพอาหาร
การรักษาอยางทันทวงทีดวยการฉีดอะดินาลีนสา
มารถชวยชีวิตผูปวยได โดยทั่วไปแลว
เราแนะนําผูที่มีอาการแพอยางรุนแรง
ใหพกเข็มฉีดอะดีนาลีนอัตโนมัติ(EpiPen®)
เพื่อใชในสถานการ ณฉุกเฉิน
ถั่วลิสงเปนอาหารกอภูมิแพที่มักจะเปนตนเหตุข
องอาการแพแบบรุนแรงทีม
่ ีอันตรายถึงชีวิตมาก
ที่สุด สําหรับผูที่แพอาหารอยางหนั
กแลวอาการแพอยางรุนแรงอาจกําเริบขึ้นไดเพีย
งแคจากการรับประทานถั่วลิสงปริมาณเพียงเล็ก
นอย หรือจากการสูดดมละอองอาห
ารที่มีถั่วลิสงเจือปนเขาไป
เว็บไซต NSW Health
ใหบริการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพถั่วลิสงโด
ยเฉพาะ โดยใหบริการในหลายภาษา
http://www.health.nsw.gov.au/publichealth/alerts/peanut_allergy/peanut_all
ergy_languages.html

อาการแพแบบรุนแรง(Anaphylaxis)แล
ะการแพอาหาร

สมาคมภูมิคม
ุ กันและภูมแ
ิ พแหงออสเตรเลียและเ
อเชีย
(Australasian Society of Clinical
Immunology and Allergy - ASCIA)
ใหบริการขอมูลเรื่องภูมิแพจากอาหาร
อาหารที่กอภูมิแพ อาการแพ
และความรูอน
ื่ ๆอีกมากมายที่
http://www.allergy.org.au/aer/infobulleti
ns/index.htm

การแพแบบรุนแรง(Anaphylaxis)คือปฏิกิริยา
ภูมิแพที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้นอยางฉับพลัน
ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได

สถาบัน Anaphylaxis Australia Inc
เปนกลุมชวยเหลือผูบริโภคดวยการใหขอมูลเรื่อง
ภูมิแพและอาการแพแบบรุนแรงที่
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การแพอาหารและปญหาในการยอยอาหาร
http://www.allergyfacts.org.au. นอกจากนี้
ทานสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตของสหรัฐที่มีประโ
ยชนอีกแหงไดที่
http://www.foodallergy.org

Australia) ไดที่ http://www.
coeliac.org.au.

ความแตกตางระหวางการแพอาหาร
(Food Allergy)
กับปญหาในการยอยอาหาร
(Intolerance)

มาตรฐานอาหารของประเทศออสเตรเลียและนิว
ซีแลนด (Food Standards Australia New
Zealand)
ไดกําหนดเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑที่ประก
อบดวยสารกอภูมิแพ กลูเตน
และสารถนอมอาหารกลุมซัลไฟตไวดังนี้คือ
ผลิตภัณ
ฑใดๆที่มีสวนผสมของสารเหลานี้จะตองมีการระ
บุใหชัดเจนที่บรรจุภัณฑหรือชั้นวาง
หรือตองแจงเมื่อผูซื้อขอขอมูลขณะทําการซื้อ
คุณสามารถมองหาขอความบนฉลากผลิตภัณฑห
รือบริเวณใกลๆกับผลิตภัณฑ ตัวอยางเชน
ขอความวา "มีสวนผสมของถั่วลิสง" หรือ
"ผลิตภัณฑนี้อาจมีสวนผสมของไขหรือผลิตภัณ
ฑจากไข"
ถาคุณไมแนใจและมองไมเห็นขอความเหลานี้บ
นผลิตภัณฑหรือบริเวณขางเคียง กรุณาสอบถาม
หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเรื่องขอกําหนดการติ
ดฉลากสารภูมิแพ
ทานสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตของ FSANZ ไดที่
http://www.foodstandards.gov.au/_srcfil
es/fsc_1_2_3_Warning_Statements_v7
8.doc

ปญหาในการยอยอาหาร (Food intolerances)
เปนอาการตอตานอาหารหรือสารอาหารที่ไมเกี่ย
วของกับระบบภูมิคุมกัน จึงทําใหมีความแตกตางไปจากการแพอาหาร
(Food allergy)
โรคปญหาในการยอยอาหารอาจเกิดไดจากสา
รธรรมชาติหรือสารปรุงแตงที่อยูในอาหารหลาย
อยาง
ซึ่งแตละบุคคลก็จะมีความไวตอสารแตอยางแตก
ตางกันออกไป อาการที่พบบอยไดแก ผื่น
การปวดทองและกระเพาะ การปวดหัว
และความรูสึกไมสบายตัว
อาการมักไมคอยรุนแรง แตบางทีสาร
ถนอมอาหารกลุมซัลไฟตก็อาจทําใหเกิดอาการรุ
นแรงในผูปวยโรคหอบหืดได
หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติมสามารถดูไดที่
http://www.allergy.org.au/aer/infobulleti
ns/food_intolerence.htm หรือ
http://www.allergy.org.au/aer/infobulleti
ns/adverse_reactions.htm

โรคแพกลูเตน(Coeliac Disease)
โรคแพกลูเตน(Coeliac
disease)เปนอาการผิดปกติของลําไสเล็กที่เกิดจ
ากการตอบสนองของภูมิคม
ุ กันตอกลูเตนในอาห
าร(กลูเตนคือโปรตีนที่พบในขาวสาลี ขาวบาเลย
และขาวไรย) ในสภาพเชนนี้ เยื่อบุลําไสจะเสียหา
ยจากเซลลเม็ดเลือดขาวของระบบภูมิคุมกัน
ไมใชจากแอนตี้บอดี้ นอกจากนี้
อาการแพกลูเตนจะมีความแตกตางไปจากอาการ
แพอาหาร หากไมไดรับการรักษา
การแพกลูเตนก็อาจกอใหเกิด
ปญหาดานสุขภาพในระยะยาวได
แตจะไมทําใหเกิดการแพแ
บบรุนแรงที่มอ
ี ันตรายถึงชีวิต
หากทานตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซตของสมาคมผูแ
 พกลูเตนแ
หงออสเตรเลีย (Coeliac Society of

สารกอภูมแ
ิ พและฉลากสารปรุงแตง

หนวยงานอาหารของนิวเซาทเวลส
หนวยงานอาหารของ NSW (NSW Food
Authority)
ทําหนาที่ควบคุมฉลากอาหารใหถูกตองตามมาต
รฐานระดับประเทศเพื่อผูบริโภคจะไดทราบขอมู
ลที่แมนยําเกี่ยวกับอาหารที่พวกเขาซื้อได
ถาคุณสงสัยวาฉลากอาหารอันใดละเมิดขอควรป
ฏิบัติของ FSANZ ที่กําหนดไวขางตน
ใหติดตอไปที่ Food Authority ที่หมายเลข
1300 552 406

การศึกษาและการฝกอบรม
หนวยงานการศึกษาและฝกอบรมแหงนิวเซาทเว
ลส (NSW Department of Education and
Training) ไดกําหนดขอควรปฏิบัติไววา
โรงเรียนตางๆควรใหความชว
ยเหลือในการดูแลเด็กที่เปนโรคภูมิแพ
ในขอควรปฏิบัติมี
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การแพอาหารและปญหาในการยอยอาหาร
แบบฟอรมสําหรับแพทยและพอแมของเด็ก
แผนการปฏิบัติ
และคําแนะนําการใชงานปากกาฉีดแกภูมิแพ
(Epi-Pen)
http://www.schools.nsw.edu.au/student
support/studenthealth/conditions/anaph
ylaxis/index.php
ในเว็บเพจของ ASCIA
ที่ไดกลาวถึงไปแลวจะมีคําแนะนําที่เปนประโยช
นสําหรับครูอาจารย
โรงพยาบาลโรยัลปรินซอลั เฟรด (Royal
Prince Alfred Hospital)
ใหบริการฝกอบรมสําหรับครู พอแม
และผูดูแลเด็กที่เปนโรคภูมิแพ
หากตองการขอมูลเพิ่
มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพอื่
นๆ ทานสามารถเยี่ยมชมไดที่เว็บไซต
http://www.cs.nsw.gov.au/rpa/allergy
ขอมูลเกีย่ วกับอุตสาหกรรมอาหาร
คณะกรรมการอาหารและรานขายของชําแหงออ
สเตรเลีย (Australian Food and Grocery
Council)
มีขอมูลจํานวนมากเกี่ยวกับธุรกิจที่บรรจุหีบหอ
หรือใหบริการอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารที่มีหรื
ออาจจะมีสารกอภูมิแพ
ทานสามารถเยี่ยมชมเว็บไซตนี้ไดที่
http://www.afgc.org.au/cmsdocuments/
allergen-management.pdf
เว็บไซตของ สํานักงานสารกอภูมแ
ิ พ
ศูนยความปลอดภัยอาหาร (Food Safety
Centre Allergen Bureau)
เปนอีกแหงที่นาเยี่ยมชมhttp://www.allergen
bureau.net/

ขอมูลทัว่ ไปอื่นๆ
ทานสามารถศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการ
แพอาหารไดที่เว็บไซตของกลุม
 ผูแ
 พอาหารและก
ารแพอยางรุนแรง (Food Allergy and
Anaphylaxis Alliance) ไดที่
http://www.foodallergyalliance.org/
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