
การแพ้อาหารในเด็ก.........ข้อมูลสรุปสําหรับพ่อแม่มือใหม่ 
รองศาสตราจารย ์วิมล ศรีศุข 

ภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การแพ้อาหาร (Food allergy) คือ ผลต่อสุขภาพ ทีไม่พึงประสงค์ ซึงเกิดเนืองจากการ

ตอบสนองของภูมิคุ้มกันทีเฉพาะเจาะจง และจะเกิดซําได้เหมือนเดิมเมือร ับประทานอาหารชนิดใดชนิด

หนึง 

 การแพ้อาหารอาจจัดแบ่งได้เป็น  ชนิด คือ ชนิดทีเกดิอย่างเฉียบพลันโดยม ีอิมมูโนโกลบลูิน อี 

เกียวข้องด้วย และชนิดทีไม่เกียวข้องกับ อิมมูโนโกลบูลิน อ ี   ในทีนีจะกล่าวถึงเฉพาะชนิดแรกซึงเป็น

ชนิดทีพบบ่อยและอธิบายได ้

อาการแพ้อาหารพบได้มากน้อยเพียงใด 

 มีรายงานการเกิดการแพ้อาหารทีแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงาน

การเกิดการแพ้อาหารตั งแต่ร้อยละ 1-2 ถึง ร้อยละ10       ในป ั จจุบัน การแพ้อาหารพบได้มากขึนโดย

ไม่ทราบสาเหตุ เช่น ในประเทศออสเตรเลีย พบได้  คนในเด็ก  คน เมือเด็กอายุ  ปี   ส่วนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา พบได้  คน ใน  คน และในประเทศแคนาดา พบได้  คน ใน  คน 

อาการแพ้อาหารรุนแรงเพียงใด 

อาการแพ้อาหารทีเกิดขึนมีตั งแต่น้อย ปานกลาง จนถึงรุนแรง อาการทีรุนแรงทีสุด คือ เกิด

ปฏิกริยาเฉียบพลันต่อระบบของอวัยวะในร่างกายทีสําคัญตั งแต่  ระบบขึนไป ซึงมีผลถึงตายได้ 

อาการทีเกิดจากปฏิกริยาการแพ้อาหารมีดังนี 

อวัยวะ/บริเวณของร่างกาย อาการ 

ผิวหนงั อาการคัน ผืนแดง ผืนลมพิษ ผิวหนังบวม                                                                                     

ตา อาการคัน นําตาไหล ตาแดง อาการบวมรอบตา                                                                   

ทางเดินหายใจส่วนบน อาการคัน แน่นจมูก นํามูกไหล จาม เสียงแหบ กล่องเสียงบวม                         

ทางเดินหายใจส่วนล่าง อาการไอ เสียงหวีดในลําคอ หายใจไม่ออก แน่นหรือเจ็บหน้าอก               

ทางเดินอาหาร อาการคันในช่องปาก อาการบวมของริมฝีปาก ลิน หรือ เพดานปาก 

คันหรือแน่นในคอ ปวดท้องเรือร ัง คลืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย  

หัวใจและหลอดเลือด หัวใจเต้นเร็ว มึนงง สลบหรือเป็นลม ความดันโลหิตตํา  

อืน  ๆ รสเหมือนโลหะในปาก ปวดเกร็งมดลูก ความรู้สึกป่ วยเหมือนใกล้ตาย 

 

อาหารทีพบว่าทําให้มีการแพ้ได้ มีอะไรบ้าง 

 อาหารทีพบมีรายงานว่าทําให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อย คือ ไข่ นม ถั วลิสง ถั ว (Tree nuts) ถั ว

เหลือง ข้าวสาลี ส่วนอาหารอืนๆได้แก่ งา เมล็ดพืช อาหารทะเล เนือสัตว์ และผลไม้ 

 



ปัจจัยเสียงทีทําให้เกิดการแพ้อาหารมีอะไรบ้าง 

1. กรรมพันธุ์ พบว่าหากในครอบครัวมีสมาชิกทีเป็นโรคภูมิแพ้  คน ความเสียงในการเกิด

การแพ้อาหารจะเพิมขึนร้อยละ      หากมีสมาชิกในครอบครัวสายตรงเป็นโรคภูมิแพ้  

คน ความเสียงในการเกิดการแพ้อาหารจะเพิมขึนเป็นร้อยละ  

2. เผ่าพันธุ์ คนผิวดําทีไม่ใช่ Hispanic    คนเอเชีย  และเพศชาย ในเด็ก มีความเสียงสูงใน

การเกิดการแพ้อาหาร 

3. วิตะมิน ดี การขาดวิตะมิน ดี มีผลทําให้เพิมความเสียงในการเกิดการแพ้อาหาร 

4. การให้อาหารหลากหลาย การให้อาหารหลากหลายตั งแต่เป็นทารก อาจจะมีผลป้ องกันการ

แพ้อาหารในช่วงทีเด็กมีอายุมากขึน 

ฯลฯ 

อาการแพ้อาหารจะเริมเกิดในเด็กในช่วงอายุเท่าใด? อายุเท่าใดอาการจึงจะหายไป? 

การจัดเตรียมอาหารมีส่วนเกียวข้องกับการเกิดการแพ้อาหารอย่างไรหรือไม?่ 

 อาหารแต่ละชนิดทีเป็นสาเหตุของการแพ้อาหาร มีช่วงเวลาทีเริมเกิดในเด็กหรือผู้ใหญ่แตกต่าง

กัน  มีความรุนแรงแตกต่างกัน และอาการแพ้จะหายไปในช่วงอายุทีแตกต่างกันเช่นกัน การได้ร ับอาหาร

หรือการจัดเตรียมอาหารในบางครั งก็มีส่วนเกียวข้องกับการทําให้เกิดการแพ้อาหารแตกต่างกันไป ดังนี 

อาหารทีเป็น

สาเหตุของ

การแพ้

อาหาร 

อายุทีเริมแพ้อาหาร และ

อายุทีอาการแพ้หายไป 

การได้ร ับอาหารหรือการจัดเตรียมอาหารและส่วน

เกียวข้องกับการทําให้เกิดการแพ้อาหาร 

ไข่  

(พบบ่อยทีสุด 

ร้อยละ1.3-1.6) 

อายุทีเริมแพอ้าหาร  

พบบ่อยทีสุดในเด็กอายุ 1  

ปีแรก 

อายุทีอาการแพห้ายไป 

ประมาณ  ปี (ส่วนใหญ่) 

--จากรายงานการศึกษาอีกฉบับ พบว่าสําหรับกลุ่มเด็ก

ส่วนทีย ังคงมีอาการแพ้ไข่อยู่(เมือถึงอายุทีเด็กส่วนหนึง

หายจากอาการแพ้) ประมาณร้อยละ 38.1 ของเด็กกลุ่ม

นีจะสามารถทนและกินอาหารอบทีมีไข่เป็น

ส่วนประกอบได ้

--ความแรงของการให้ความร้อนและระยะเวลาการให้

ความร้อน มีผลต่อการก่อภูมิแพ้ของไข่ ประมาณร้อย

ละ 70 ของเด็กทีแพ้ไข่ทีผ่านความร้อนไม่มาก เช่น ไข่

ทีอยู่ในรูปของขนมป ั งชุบไข่ทอด หรือ ไข่คน เด็กกลุ่ม

นีสามารถจะกินไข่ทีผ่านความร้อนสูงระยะเวลานาน 

เช่น ไข่ทีอยู่ในรูปของมัฟฟิน หรือ วอฟเฟิล ได้ 

--การเริมต้นให้เด็กกินไข่ในรูปของขนมอบบ่อยครั งขึน 

จะช่วยให้สามารถทนอาหารไข่ในรูปแบบอืนได้เร็วขึน 

 



นม  

(พบบ่อยทีสุด 

มากถึงร้อยละ 

2.5 หรือ

ประมาณ 1 ใน 

5 ของการแพ้

อาหาร

ทั งหมด) 

อายุทีเริมแพอ้าหาร  

พบบ่อยทีสุดใน 1 ปีแรก 

อายุทีอาการแพห้ายไป 

ประมาณ 10 ปี  

(ร้อยละ 43 ของเด็ก) 

 

--เด็กส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) ดืมนมทีอยู่ในขนมอบได้ 

แต่จะแพ้นมทีไม่ได้ผ่านความร้อน 

--การได้ร ับนมทีผสมในรูปของขนมอบนาน 3 เดือน ทํา

ให้ปฏิกริยาตอบสนองในการแพ้นมลดลงอย่างมี

นัยสําคัญ เด็กกลุ่มนีจะมีการแพ้นมน้อยกว่าเด็กทีใช้วิธี

หลีกเลียงการดืมนมโดยเด็ดขาด นอกจากนีการให้สูตร

นมทีเป็นไฮโดรไลซ์เคซีน แทนการให้สูตรข้าวทีผ่าน

การไฮโดรไลซ์ สูตรนมถั วเหลือง หรือสูตรกรดอะมิโน 

กม็ีผลทําให้สามารถทนนมได้เร็วขึน  

ถั วลิสง (พบ

ได้ประมาณ

ร้อยละ 2 ใน

อเมริกาเหนือ

และยุโรป พบ

ได้บ่อยในเด็ก

ทีเกิดใน

ประเทศ

ตะวันตก

มากกว่าเด็ก

เอเชีย) 

อายุทีเริมแพ้อาหาร 

ประมาณ  เดือน หรือ

หลังจากนั น หรือเกิดในช่วง

อายุทีเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

อายุทีอาการแพ้หายไป 

--ส่วนน้อย (ร้อยละ 21.5) จะ

ทนถั วลิสงได้ดีเมืออายุ  4-

20 ปี 

--โดยปกติอาการแพ้จะไม่

หายไปแม้จะโตเป็นผู้ใหญ่

แล้วก็ตาม หมายความว่า 

ต้องกินอาหารด้วยความ

ระมัดระว ังไปตลอดชีวิต 

--อาการแพ้สามารถเกิดได้ภายในเวลาไม่กีนาที

หลังจากกินถั วลิสงในปริมาณไม่มาก อาการทีเกิด คือ 

ลมพิษ ผิวหนังบวม หรืออาเจียน อาการแพ้ถั วลิสงรวม

กับอาการแพ้ถั ว Tree nut ทีเป็นชนิดทีมีอาการแพ้ถึง

ตาย พบไดร้้อยละ 70-90 ของอาการแพ้ถึงตายทั งหมด  

--ประมาณร้อยละ 20-30 ของคนทีแพ้ถั วลิสง มักแพ้ถั ว 

Tree nut ด้วยอีกอย่างน้อย 1 ชนิด หรือมากกว่า  

--ควรติดตามอาการแพ้ไปจนเป็นผู้ใหญ่ ในบางกรณีแม้

จะผ่านการทดสอบว่าไม่พบอาการแพ้แล้วก็ย ังเกิด

อาการได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิงในคนซึงไม่ยอมกินถั ว

ลิสงแม้หลังจากทีผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่มีการแพ้ 

 

ถั ว (Tree nut) 

(เป็นถั วทีได้

จากไม้ยืนต้น 

ต่างจากถั ว

ลิสง) 

อายุทีเริมแพ้อาหาร 

เริมพบได้ทั งในช่วงทีเป็น

เด็ก และผู้ใหญ่ 

อายุทีอาการแพ้หายไป 

--มีเพียงสว่นน้อย (ร้อยละ 

9) ทีอาการแพ้จะเริมหายไป

เมืออายุมากขึน 

--คนทีแพ้ถั ว (Tree nut) 

มากกว่า 2 ชนิด อาการแพ้

จะไม่หายไปเมืออายุมากขึน 

โดยทั วไปอาการแพ้ Tree 

nut จะไม่หายไปแม้จะโต

--ถั ว Tree nut ได้แก่ ถั วอัลมอนด์ ถั วบราซิล เม็ด

มะม่วงหิมพานต์ ถั วเฮเซล ถั วมะคาดาเมีย ถั วพีแคน 

ถั วพิสตาชิโอ และถั ววอลนัท 

--เช่นเดียวกับการแพ้ถั วลิสง ถั ว Tree nut ทําให้เกิด

การแพ้ได้ภายในไม่กีนาทีหลังจากกินถั วในปริมาณไม่

มาก อาการ คือ ลมพิษ ผิวหนงับวม อาเจียน อาการ

รุนแรงถึงตายได้ การตายเนืองจากการแพ้ถั วลิสงและ

ถั ว Tree nut รวมกันคิดเป็นร้อยละ 70-90 ของการ

ตายเนืองจากการแพ้อาหาร โดยทีการตายจากการแพ้

ถั ว Tree nut คิดเป็นร้อยละ 18-40 

--ประมาณร้อยละ 20-30 ของคนทีแพ้ถั วลิสงจะแพ้ภั ว 

Tree nut อย่างน้อย 1 ชนิด หรือมากกว่าด้วย 



เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม 

หมายความว่า ต้องกิน

อาหารด้วยความระมัดระว ัง

ไปตลอดชีวิต 

--ประมาณร้อยละ 30 ของคนทีแพ้ถั ว Tree nut  1 

ชนิด จะแพ้ถั ว Tree nut อืนอีก 1 ชนิดด้วย 

ถั วเหลือง  

(พบบ่อยใน

เด็กซึงแพ้ถั วลิ

ลสงด้วย) 

 

อายุทีเริมแพ้อาหาร 

มักพบในช่วงทีเป็นเด็กทารก 

พบสูงทีสุดเมืออายุ  ปี 

อายุทีอาการแพ้หายไป 

ประมาณร้อยละ 45 ของเด็ก

จะเริมมีอาการแพ้หายไปเมือ

อายุ 6 ปี 

--พบได้บ่อยร่วมไปกับการแพ้ถั วลิลง 

--ทั วไป เมือพบอาการแพ้ถั วเหลือง และมีผืนผิวหนัง

อักเสบ ผืนแดง บวม มีนําเหลืองเยิม (eczema) 

ประมาณร้อยละ 50 ของเด็กไม่พบอาการแพ้เมือ

ติดตามอาการหลัง 1 ปี และประมาณร้อยละ 67 ของ

เด็กไม่พบอาการแพ้เมือติดตามอาการหลัง 2 ปี 

ข้าวสาลี  

(เป็นอาหารก่อ

ภูมิแพ้ทีพบ

บ่อยในเด็ก) 

 

อายุทีเริมแพ้อาหาร 

พบบ่อยในช่วงเด็ก 

อายุทีอาการแพ้หายไป 

--ร้อยละ 20 ของเด็ก อาการ

จะหายไปเมืออายุ 4 ปี 

--ร้อยละ 52  อาการจะ

หายไปเมืออายุ 8 ปี 

--ร้อยละ 66 อาการจะ

หายไปเมืออาย ุ12 ปี 

--ร้อยละ 76  อาการจะ

หายไปเมืออายุ 18 ปี 

--เด็กทีพบอาการแพ้ข้าวสาลีและเป็นผืนภูมิแพ้ผิวหนัง 

ผืนแดงแห้งเป็นขุย (Atopic dermatitis) พบว่า

ประมาณร้อยละ 25-33 ของเด็กจะทนข้าวสาลีได้ เมือ

ติดตามทดสอบไป 1-2 ปี 

อาหารอืนๆ  

(งา เมล็ดพืช 

อาหารทะเล 

เนือสัตว์ 

ผลไม้) 

อายุทีเริมแพ้อาหาร 

ว ัยเด็กและผู้ใหญ่ 

อายุทีอาการแพ้หายไป 

--หากมีการแพ้เมล็ดพืช 

อาหารทะเล และเนือสัตว์ 

โดยทั วไป มีเพียงส่วนน้อย

เท่านั นทีอาการจะหายไป

ในช่วงทีเป็นวัยเด็ก 

--หากเริมเป็นในวัยผู้ใหญ่ 

อาการแพ้นีจะคงอยู่ตลอดไป 

ไม่หายไป 

--ผลไม้และผัก ถ้าเป็นช่วงว ัยเด็กเล็ก พบการแพ้ได้

บ่อยแต่เป็นช่วงไม่นาน ถ้าเป็นช่วงเด็กโต หรือผู้ใหญ่ 

มักเกียวข้องกับการสูดดมสารก่อภูมิแพ้อืนด้วย 

 

 



อย่างไรก็ดี จากข้อมูลข้างต้น อาการแพ้อาหาร มีอาการตั งแต่น้อย ปานกลาง ไปจนถึงข ั น

เสียชีวิต และพบอาการเริมแรกไดส้่วนใหญ่ในวัยเด็ก  เมือเด็กทารกโตขึนถึงอายุหนึง จะทนหรือไม่พบ

อาการแพ้อาหารโดยเฉพาะ นม ไข่ ถั วเหลือง และข้าวสาลี แต่การแพ้ถั วลิสง ถั ว Tree nuts และอาหาร

ทะเลจะยังคงอยู่ตลอดชีวิต  การให้อาหารกับเด็กในครอบครัวทีมีประว ัติเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ ควรกระทํา

อย่างระมัดระว ัง โดยเฉพาะในกรณีของถั วลิสง และถั ว Tree nut  ซึงสามารถเป็นสาเหตุของอาการแพ้

ถึงตายได้ หากไม่แน่ใจ ควรยึดนโยบายหลีกเลียงการกินอาหารนั นๆไว้ก่อน ในส่วนของส่วนประกอบ

ของอาหาร หากเป็นอาหารสําเร็จรูป ผู้ผลิตทีมีความรับผิดชอบจะมีการระบุไว้ทีกล่องหรือฉลาก แต่ใน

กรณีของร้านอาหาร ภัตตาคาร ควรต้องสอบถามพนักงาน/เจ้าหน้าที ให้แน่ใจก่อน       อย่างไรก็ตาม 

ในป ั จจุบัน ถือเป็นข้อปฏิบัติ ทีจะเริมต้นให้อาหารไข่ และนม ในรูปของอาหารทีผ่านการให้ความร้อนสูง 

กับเด็กทารกทีแพ้ไขห่รือนม เพือช่วยเร่งการทนอาหารไข่และนมในรูปอืนๆได้เร็วขึน    ท้ายทีสุด ควร

ทําการปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญในเรืองโรคภูมแิพ้ ในการดูแลเด็ก หรือผู้ใหญ่ในครอบครัว 
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