การแพ้อาหารในเด็ ก.........ข้อมูลสรุ ปสําหรั บพ่อแม่มือใหม่
รองศาสตราจารย์ วิ มล ศรีศุข
ภาควิ ชาอาหารเคมี คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
การแพ้อาหาร (Food allergy) คือ ผลต่อสุขภาพ ทีไม่พึ งประสงค์ ซึงเกิดเนื องจากการ
ตอบสนองของภูมิคุ้มกั นทีเฉพาะเจาะจง และจะเกิดซําได้เหมือนเดิมเมือรั บประทานอาหารชนิดใดชนิด
หนึง
การแพ้อาหารอาจจั ดแบ่งได้เป็น ชนิด คือ ชนิดทีเกิดอย่างเฉียบพลั นโดยมี อิมมูโนโกลบูลิน อี
เกียวข้องด้วย และชนิดทีไม่เกียวข้องกั บอิมมูโนโกลบูลิ นอี ในทีนีจะกล่าวถึงเฉพาะชนิดแรกซึงเป็น
ชนิดทีพบบ่อยและอธิบายได้

อาการแพ้อาหารพบได้มากน้ อยเพียงใด
มีรายงานการเกิดการแพ้อาหารทีแตกต่างกั นตั วอย่างเช่น ในประเทศสหรั ฐอเมริกามีรายงาน
การเกิดการแพ้อาหารตั งแต่ร้อยละ 1-2 ถึง ร้อยละ10
ในป ั จจุบ ั น การแพ้อาหารพบได้มากขึ นโดย
ไม่ทราบสาเหตุ เช่น ในประเทศออสเตรเลีย พบได้ คนในเด็ก คน เมือเด็กอายุ ปี ส่วนใน
ประเทศสหรั ฐอเมริกา พบได้ คน ใน คน และในประเทศแคนาดา พบได้ คน ใน คน

อาการแพ้อาหารรุนแรงเพียงใด
อาการแพ้อาหารทีเกิดขึ นมีต ั งแต่น้อย ปานกลาง จนถึงรุนแรงอาการทีรุนแรงที สุด คือ เกิด
ปฏิกริยาเฉียบพลั นต่อระบบของอวั ยวะในร่างกายท ีสําคั ญตั งแต่ ระบบขึ นไป ซึงมี ผลถึงตายได้
อาการทีเกิดจากปฏิกริยาการแพ้อาหารมีด ั งนี
อวั ยวะ/บริ เวณของร่างกาย
ผิวหนัง
ตา
ทางเดินหายใจส่วนบน
ทางเดินหายใจส่วนล่าง
ทางเดินอาหาร
หั วใจและหลอดเลือด
อืนๆ

อาการ
อาการคั น ผืนแดง ผืนลมพิ ษ ผิวหนังบวม
อาการคั น นํ าตาไหล ตาแดง อาการบวมรอบตา
อาการคั น แน่นจมูก นํ ามูกไหล จาม เสียงแหบ กล่องเสี ยงบวม
อาการไอ เสียงหวี ดในลําคอ หายใจไม่ออก แน่นหรือเจ็บหน้าอก
อาการคั นในช่องปาก อาการบวมของริมฝีปาก ลิน หรือ เพดานปาก
คั นหรือแน่นในคอ ปวดท้องเรือรั ง คลืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย
หั วใจเต้นเร็ว มึนงง สลบหรือเป็นลม ความดั นโลหิตตํ า
รสเหมือนโลหะในปาก ปวดเกร็งมดลูก ความรู้ส ึ กป่ วยเหมือนใกล้ตาย

อาหารทีพบว่าทําให้มีการแพ้ได้ มีอะไรบ้าง
อาหารทีพบมีรายงานว่าทําให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อยคือ ไข่ นม ถั วลิสง ถั วTree
( nuts) ถั ว
เหลือง ข้าวสาลี ส่วนอาหารอืนๆได้แก่งา เมล็ดพืช อาหารทะเล เนือสั ตว์ และผลไม้

ปัจจั ยเสียงทีทําให้เกิ ดการแพ้อาหารมีอะไรบ้าง
1. กรรมพั นธุ์ พบว่าหากในครอบครั วมีสมาชิกทีเป็นโรคภูมิ แพ้ คน ความเสียงในการเกิด
การแพ้อาหารจะเพิมขึ นร้อยละ
หากมี สมาชิกในครอบครั วสายตรงเป็นโรคภูมิแพ้
คน ความเสียงในการเกิดการแพ้อาหารจะเพิ มขึ นเป็นร้อยละ
2. เผ่าพั นธุ์ คนผิวดําทีไม่ใช่Hispanic คนเอเชีย และเพศชาย ในเด็ก มี ความเสียงสูงใน
การเกิดการแพ้อาหาร
3. วิ ตะมิน ดี การขาดวิ ตะมิน ดี มีผลทําให้เพิ มความเสียงในการเกิดการแพ้อาหาร
4. การให้อาหารหลากหลาย การให้อาหารหลากหลายตั งแต่เป็นทารก อาจจะมีผลป้ องกั นการ
แพ้อาหารในช่วงที เด็กมีอายุมากขึ น
ฯลฯ

อาการแพ้อาหารจะเริ มเกิ ดในเด็กในช่วงอายุเท่าใด? อายุเท่าใดอาการจึงจะหายไป?
การจั ดเตรียมอาหารมีส่วนเกียวข้องกั บการเกิ ดการแพ้อาหารอย่างไรหรือไม่?
อาหารแต่ละชนิดทีเป็นสาเหตุของการแพ้อาหาร มีช่วงเวลาทีเริมเกิดในเด็กหรือผู้ใหญ่แตกต่าง
กั น มีความรุนแรงแตกต่างกั น และอาการแพ้จะหายไปในช่วงอายุท ีแตกต่างกั นเช่นกั น การได้ร ั บอาหาร
หรือการจั ดเตรียมอาหารในบางครั งก็มี ส่วนเกียวข้องกั บการทําให้เกิดการแพ้อาหารแตกต่างกั นไป ดั งนี
อาหารทีเป็ น
สาเหตุของ
การแพ้
อาหาร
ไข่
(พบบ่อยทีสุด
ร้อยละ1.3-1.6)

อายุทีเริ มแพ้อาหาร และ การได้ร ั บอาหารหรือการจั ดเตรียมอาหารและส่วน
อายุทีอาการแพ้หายไป
เกียวข้องกั บการทําให้เกิ ดการแพ้อาหาร

อายุท ีเริมแพ้อาหาร
พบบ่อยทีสุดในเด็กอายุ 1
ปีแรก
อายุท ีอาการแพ้หายไป
ประมาณ ปี (ส่วนใหญ่)

--จากรายงานการศึกษาอีกฉบั บ พบว่าสําหรั บกลุ่มเด็ก
ส่วนทียั งคงมีอาการแพ้ไข่อยู(เมื
่ อถึงอายุท ีเด็กส่วนหนึง
หายจากอาการแพ้) ประมาณร้อยละ 38.1 ของเด็กกลุ่ม
นีจะสามารถทนและกินอาหารอบทีมี ไข่เป็น
ส่วนประกอบได้
--ความแรงของการให้ความร้อนและระยะเวลาการให้
ความร้อน มีผลต่อการก่อภูมิแพ้ของไข่ประมาณร้อย
ละ 70 ของเด็กทีแพ้ไข่ท ี ผ่านความร้อนไม่มาก เช่น ไข่
ทีอยู่ในรูปของขนมป ั งชุบไข่ทอด หรือ ไข่คน เด็กกลุ่ม
นีสามารถจะกินไข่ท ีผ่านความร้อนสูงระยะเวลานาน
เช่น ไข่ท ีอยู่ในรูปของมั ฟฟิน หรือ วอฟเฟิล ได้
--การเริมต้นให้เด็กกินไข่ในรูปของขนมอบบ่อยครั งขึ น
จะช่วยให้สามารถทนอาหารไข่ในรูปแบบอืนได้เร็วขึ น

นม
(พบบ่อยทีสุด
มากถึงร้อยละ
2.5 หรือ
ประมาณ 1 ใน
5 ของการแพ้
อาหาร
ทั งหมด)

อายุท ีเริมแพ้อาหาร
พบบ่อยทีสุดใน 1 ปีแรก
อายุท ีอาการแพ้หายไป
ประมาณ 10 ปี
(ร้อยละ 43 ของเด็ก)

--เด็กส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) ดืมนมทีอยู่ในขนมอบได้
แต่จะแพ้นมทีไม่ได้ผ่านความร้อน
--การได้ร ั บนมที ผสมในรูปของขนมอบนาน3 เดือน ทํา
ให้ปฏิกริยาตอบสนองในการแพ้นมลดลงอย่างมี
นัยสําคั ญ เด็กกลุ่มนีจะมีการแพ้นมน้อยกว่าเด็กทีใช้ว ิ ธี
หลีกเลียงการดืมนมโดยเด็ดขาดนอกจากนีการให้สูตร
นมทีเป็นไฮโดรไลซ์เคซี น แทนการให้สูตรข้าวทีผ่าน
การไฮโดรไลซ์ สูตรนมถั วเหลืองหรือสูตรกรดอะมิโน
ก็มีผลทําให้สามารถทนนมได้เร็วขึ น
ถั วลิ สง(พบ อายุท ีเริมแพ้อาหาร
--อาการแพ้สามารถเกิดได้ภายในเวลาไม่กี นาที
ประมาณ เดือน หรือ
หลั งจากกินถั วลิสงในปริมาณไม่มาก อาการทีเกิด คือ
ได้ประมาณ
ร้อยละ 2 ใน หลั งจากนั น หรือเกิดในช่วง ลมพิษ ผิวหนังบวม หรืออาเจียน อาการแพ้ถ ั วลิสงรวม
กั บอาการแพ้ถ ั วTree nut ทีเป็นชนิดที มีอาการแพ้ถึง
อเมริกาเหนือ อายุท ีเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ตาย พบได้ร้อยละ 70-90 ของอาการแพ้ถึงตายทั งหมด
และยุโรป พบ อายุท ีอาการแพ้หายไป
ได้บ่อยในเด็ก --ส่วนน้อย (ร้อยละ 21.5) จะ --ประมาณร้อยละ 20-30 ของคนทีแพ้ถ ั วลิ สง มั กแพ้ถ ั ว
ทนถั วลิสงได้ดีเมืออายุ4- Tree nut ด้วยอีกอย่างน้อย 1 ชนิด หรือมากกว่า
ทีเกิดใน
20 ปี
--ควรติดตามอาการแพ้ไปจนเป็นผู้ใหญ่ ในบางกรณีแม้
ประเทศ
--โดยปกติอาการแพ้จะไม่ จะผ่านการทดสอบว่าไม่พบอาการแพ้แล้วก็ย ั งเกิด
ตะวั นตก
มากกว่าเด็ก หายไปแม้จะโตเป็นผู้ใหญ่ อาการได้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ งในคนซึ งไม่ยอมกินถั ว
แล้วก็ตาม หมายความว่า
ลิสงแม้หลั งจากทีผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่มีการแพ้
เอเชีย)
ต้องกินอาหารด้วยความ
ระมั ดระวั งไปตลอดชีว ิ ต
ถั ว(Tree nut) อายุท ีเริมแพ้อาหาร
--ถั วTree nut ได้แก่ ถั วอั ลมอนด์ ถั วบราซิล เม็ด
(เป็นถั วที ได้ เริมพบได้ท ั งในช่วงทีเป็น มะม่วงหิมพานต์ ถั วเฮเซล ถั วมะคาดาเมีย ถั วพีแคน
ถั วพิสตาชิโอ และถั ววอลนัท
จากไม้ย ื นต้น เด็ก และผู้ใหญ่
--เช่นเดียวกั บการแพ้ถ ั วลิสง ถั Tree
ว nut ทําให้เกิด
ต่างจากถั ว อายุท ีอาการแพ้หายไป
--มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ การแพ้ได้ภายในไม่กี นาทีหลั งจากกินถั วในปริมาณไม่
ลิสง)
9) ทีอาการแพ้จะเริมหายไป มาก อาการ คือ ลมพิษ ผิวหนังบวม อาเจียน อาการ
เมืออายุมากขึ น
รุนแรงถึงตายได้ การตายเนื องจากการแพ้ถ ั วลิ สงและ
--คนทีแพ้ถ ั ว(Tree nut)
ถั วTree nut รวมกั นคิดเป็นร้อยละ 70-90 ของการ
มากกว่า 2 ชนิด อาการแพ้ ตายเนื องจากการแพ้อาหาร โดยทีการตายจากการแพ้
จะไม่หายไปเมืออายุมากขึ น ถั วTree nut คิดเป็นร้อยละ 18-40
โดยทั วไปอาการแพ้Tree
--ประมาณร้อยละ 20-30 ของคนทีแพ้ถ ั วลิ สงจะแพ้ภ ั ว
nut จะไม่หายไปแม้จะโต
Tree nut อย่างน้อย 1 ชนิด หรือมากกว่าด้วย

เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม
หมายความว่า ต้องกิน
อาหารด้วยความระมั ดระวั ง
ไปตลอดชีว ิ ต
ถั วเหลือง
อายุท ีเริมแพ้อาหาร
มั กพบในช่วงทีเป็นเด็กทารก
(พบบ่อยใน
เด็กซึงแพ้ถ ั วลิ พบสูงที สุดเมืออายุ ปี
อายุท ีอาการแพ้หายไป
ลสงด้วย)
ประมาณร้อยละ 45 ของเด็ก
จะเริมมีอาการแพ้หายไปเมือ
อายุ 6 ปี
ข้าวสาลี
อายุท ีเริมแพ้อาหาร
(เป็นอาหารก่อ พบบ่อยในช่วงเด็ก
ภูมิแพ้ท ีพบ อายุท ีอาการแพ้หายไป
บ่อยในเด็ก) --ร้อยละ 20 ของเด็ก อาการ
จะหายไปเมืออายุ 4 ปี
--ร้อยละ 52 อาการจะ
หายไปเมืออายุ 8 ปี
--ร้อยละ 66 อาการจะ
หายไปเมืออายุ 12 ปี
--ร้อยละ 76 อาการจะ
หายไปเมืออายุ 18 ปี
อาหารอืนๆ อายุท ีเริมแพ้อาหาร
(งา เมล็ดพื ช วั ยเด็กและผู้ใหญ่
อายุท ีอาการแพ้หายไป
อาหารทะเล
--หากมีการแพ้เมล็ดพืช
เนือสั ตว์
อาหารทะเล และเนือสั ตว์
ผลไม้)
โดยทั วไป มีเพียงส่วนน้อย
เท่านั นทีอาการจะหายไป
ในช่วงทีเป็นวั ยเด็ก
--หากเริมเป็นในวั ยผู้ใหญ่
อาการแพ้นีจะคงอยู่ตลอดไป
ไม่หายไป

--ประมาณร้อยละ 30 ของคนทีแพ้ถ ั วTree nut 1
ชนิด จะแพ้ถ ั วTree nut อืนอีก 1 ชนิดด้วย

--พบได้บ่อยร่วมไปกั บการแพ้ถ ั วลิลง
--ทั วไป เมือพบอาการแพ้ถ ั วเหลือง และมีผ ืนผิวหนัง
อั กเสบ ผืนแดง บวม มีนําเหลืองเยิ ม(eczema)
ประมาณร้อยละ 50 ของเด็กไม่พบอาการแพ้เมือ
ติดตามอาการหลั ง 1 ปี และประมาณร้อยละ 67 ของ
เด็กไม่พบอาการแพ้เมือติดตามอาการหลั ง2 ปี
--เด็กทีพบอาการแพ้ข้าวสาลีและเป็นผืนภูมิแพ้ผ ิวหนัง
ผืนแดงแห้งเป็นขุย (Atopic dermatitis) พบว่า
ประมาณร้อยละ 25-33 ของเด็กจะทนข้าวสาลีได้ เมือ
ติดตามทดสอบไป 1-2 ปี

--ผลไม้และผั ก ถ้าเป็นช่วงวั ยเด็กเล็ก พบการแพ้ได้
บ่อยแต่เป็นช่วงไม่นาน ถ้าเป็นช่วงเด็กโต หรือผู้ใหญ่
มั กเกียวข้องกั บการสูดดมสารก่อภูมิแพ้อืนด้วย

อย่างไรก็ดี จากข้อมูลข้างต้น อาการแพ้อาหาร มีอาการตั งแต่น้อย ปานกลาง ไปจนถึงขั น
เสียชีว ิ ต และพบอาการเริมแรกได้ส่วนใหญ่ในวั ยเด็ก เมื อเด็กทารกโตขึ นถึงอายุหนึง จะทนหรือไม่พบ
อาการแพ้อาหารโดยเฉพาะ นม ไข่ ถั วเหลือง และข้าวสาลี แต่การแพ้ถ ั วลิสง ถัTree
ว nuts และอาหาร
ทะเลจะยั งคงอยู่ตลอดชีว ิ ต การให้อาหารกั บเด็กในครอบครั วทีมีประวั ติเป็นโรคภูมิแพ้อยู่ ควรกระทํา
อย่างระมั ดระวั ง โดยเฉพาะในกรณีของถั วลิสง และถัTree
ว nut ซึงสามารถเป็นสาเหตุของอาการแพ้
ถึงตายได้ หากไม่แน่ใจ ควรยึ ดนโยบายหลีกเลียงการกินอาหารนั นๆไว้ก่อนในส่วนของส่วนประกอบ
ของอาหาร หากเป็นอาหารสําเร็จรูป ผู้ผลิตที มีความรั บผิ ดชอบจะมีการระบุไว้ท ีกล่องหรือฉลาก แต่ใน
กรณีของร้านอาหาร ภั ตตาคาร ควรต้องสอบถามพนักงาน/เจ้าหน้าที ให้แน่ใจก่อน อย่างไรก็ตาม
ในป ั จจุบ ั น ถือเป็นข้อปฏิบ ั ติ ทีจะเริมต้นให้อาหารไข่ และนม ในรูปของอาหารที ผ่านการให้ความร้อนสูง
กั บเด็กทารกทีแพ้ไข่หรือนม เพือช่วยเร่งการทนอาหารไข่และนมในรูปอืนๆได้เร็วขึ น ท้ายทีสุด ควร
ทําการปรึกษาแพทย์ผู้เชียวชาญในเรืองโรคภูมแพ้
ิ ในการดูแลเด็ก หรือผู้ใหญ่ในครอบครั ว
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