การแพ้อาหารคืออะไร
การแพ้อาหาร เป็ นกลไกของระบบภูมิตา้ นทาน อธิ บายอย่างง่ายๆ คือ หลังจากได้รับอาหารชนิ ดใดชนิดหนึ่ง ร่ างกาย
ได้มีการสร้างภูมิตา้ นทานชนิด อี (Immunoglobulin E: IgE) ออกมา และจะแสดงอาการเมื่อมีการรับประทานอาหารชนิดนั้นเข้า
ไปอีกครั้ง โดยอาหารนั้นจะไปกระตุน้ IgE ทาให้มีการหลัง่ สารเคมี อย่างสารฮีสตามีน ที่ทาใก้เกิดอาการแพ้ แสดงออกมาใน
ส่ วนต่างๆ ของร่ างกายความสามารถในการสร้าง IgE นั้น อาจเกิดจากสาเหตุดงั นี้
1. สาเหตุจากพันธุกรรม
2. ปั จจัยทางสรี ระและสุ ขภาพตอนที่รับประทานอาหารชนิดนั้น (ผูท้ ี่เป็ นภูมิแพ้อยูแ่ ล้ว มีโอกาสแพ้อาหารได้มากกว่าคนทัว่ ไป)
นอกจากนี้ อาจเกิดได้จากการออกกาลังกายหลังจากเพิ่งรับประทานอาหาร สาเหตุน้ ียงั ไม่ทราบกลไกของการแพ้อย่าง
แน่ชดั แต่สันนิษฐานว่าเป็ นเพราะร่ างกายถูกกระตุน้ มากขึ้นจากการออกกาลังกาย ทาให้มีการหลัง่ สารฮีสตามีนออกมา ก็จะเริ่ ม
มีอาการคัน รู ้สึกเบาศีรษะ หรื อหอบ ซึ่ งอาจรุ นแรงจนถึงแก่ชีวติ ได้ จึงควรเว้นระยะระหว่างการรับประทานอาหารและการออก
กาลังกายให้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมง
ลักษณะอาการแพ้อาหาร
1. อาการเฉียบพลัน จะเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารนั้นไป 2-3 นาที ถึง 1 ชัว่ โมง อาหารส่ วนใหญ่ที่ทาให้เกิดอาการ
แพ้อย่างเฉี ยบพลันคือ อาหารทะเล หลังรับประทานไปแล้วก็อาจจะเกิดการคันคอ ปาก จมูก และตา ปากบวม หนังตาบวม
ลมพิษพุพอง คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่ วง แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หมดสติ เป็ นต้น เมื่อพบผูเ้ กิดอาการเช่นนี้ให้นาส่ ง
โรงพยาบาลทันที เพราะอาจรุ นแรงถึงขั้นเสี ยชีวติ ได้
2. อาการทีเ่ กิดอย่างช้ าๆ จะเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารนั้นเข้าไปนานกว่า 1-24 ชัว่ โมง อาหารที่ทาให้เกิดอาการแพ้
อย่างช้าๆ ได้แก่ ไข่ นม ข้าวสาลี เป็ นต้น ซึ่ งอาจจะมีการคลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่ วง ลมพิษพุพอง ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดศีรษะ
เป็ นต้น
เคยรับประทานอาหารชนิดนี้มาแล้วหลายครั้ง ทาไมเพิง่ เกิดอาการแพ้ ? กรณี เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้ โดยอาจเกิดจาก
1. สุ ขภาพของร่ างกายเปลี่ยนแปลงไป
2. การรับประทานอาหารชนิ ดใดชนิดหนึ่งเป็ นประจา ก็อาจเป็ นสาเหตุทาให้แพ้ในภายหลังได้เช่นกัน เพราะร่ างกายเกิดการ
สร้างภูมิคุม้ กันที่มีต่อสารที่รับเข้ามา
หรื ออาจเป็ นไปได้เช่นกันว่า ไม่ใช่อาการแพ้ แต่เป็ นสาเหตุอื่นที่ก่อให้เกิดอาการคล้ายกับการแพ้อาหารมาก จนทาให้หลายคน
เข้าใจผิด

สาเหตุทมี่ ักถูกเข้ าใจผิดว่ าเป็ นการแพ้ อาหาร
หลายคนเกิดการเข้าใจผิดว่าตนเองแพ้อาหารชนิดใดชนิ ดหนึ่ง ทาให้เลิกทานอาหารชนิดนั้นไปโดยสิ้ นเชิง แต่แท้จริ งแล้วยังมี
อีกหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในร่ างกาย ซึ่ งคล้ายกับอาการแพ้อาหารแทบทุกประการ ดังนั้น เมื่อเกิดความผิดปกติ
ใดๆ ก็ควรตรวจสอบหาสาเหตุให้แน่ชดั เพื่อที่จะได้ทาการรักษาอย่างถูกวิธี สาเหตุของการเข้าใจผิด อาจเป็ นไปได้ดงั นี้
1. อาการรับอาหารบางชนิดไม่ ได้
การรับอาหารบางชนิดไม่ได้ สามารถก่อให้เกิดอาการที่เหมือนกับการแพ้อาหารอย่างมาก แต่สาเหตุของอาการแตกต่างกัน ซึ่ ง
อาจจะเกิดจากความบกพร่ องของสารบางชนิ ดในร่ างกาย หรื อการไม่ถูกกันระหว่างสารในร่ างกายกับสารบางชนิ ดในอาหาร
เช่น ผงชูรส ทาให้เกิดอาการร้อน ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก อ่อนแรง หรื อหงุดหงิดในบางคน, สารซัลไฟต์ (Sulfites) ที่ใช้ใส่ ให้
อาหารกรอบหรื อป้ องกันเชื้อรา หากมีปริ มาณมากก็อาจทาให้หอบหื ดได้ หรื อสารอื่นๆ เช่น สารแต่งสี , สารถนอมอาหารอย่าง
โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate) และ โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrate), สารฟอร์มาลีน (Formalin) ในอาหารสด
โดยเฉพาะอาหารทะเลจากแหล่งที่ไม่มีคุณภาพ เป็ นต้น
2. อาการอาหารเป็ นพิษ
เกิดจากเชื้ อโรคที่ปนเปื้ อนในอาหาร อย่างเช่นอาหารทะเลที่ถูกทิ้งไว้นานก่อนนามาปรุ ง ถ้าเริ่ มจะเสี ยแล้วก็จะมีสารฮีสตามีน
เจริ ญเติบโตขึ้นได้ ซึ่ งเป็ นสารชนิดเดียวกับที่ก่อให้เกิดการแพ้อาหารนัน่ เอง
3. สาเหตุทางจิต
สาเหตุทางจิตก็สามารถทาให้ร่างกายเกิดการต่อต้านอาหารได้ เช่น ในวัยเด็กไม่ชอบอาหารบางชนิ ด หรื อมีเหตุการณ์ทาให้กลัว
อาหารนั้นจนฝังใจ เมื่อรับประทานเข้าไปก็จะเกิดอาการคล้ายคลึงกับการแพ้อาหารได้เช่นกัน
4. โรคอืน่ ๆ
พวกโรคในกระเพาะอาหารหรื อลาไส้ เช่น ลาไส้อกั เสบ แผลและมะเร็ งในทางเดินอาหาร เป็ นต้น ซึ่งทาให้มีการอาเจียน
อุจจาระร่ วง หรื อปวดท้องเมื่อรับประทานอาร

แพ้อาหารทะเล
แพ้อาหารทะเล คือ ปฏิกิริยาตอบสนองที่ผดิ ปกติของระบบภูมิคุม้ กันร่ างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ าทะเลและสัตว์น้ าจืดบางชนิด
ได้แก่ สัตว์น้ ามีเปลือกทั้งหลาย เช่น กุง้ ปู หอยนางรม หอยแครง ล็อบสเตอร์ หรื อปลาหมึกชนิดต่าง ๆ เช่น หมึกยักษ์ หมึก
กล้วย ซึ่ งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็ นอันตรายต่อชีวิต
อาการแพ้อาหารทะเล อาการแพ้อาหารทะเลมักจะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาตั้งแต่หลายนาทีหรื อเป็ นชัว่ โมงหลังจากรับประทาน
อาหารชนิดนั้น ๆ เข้าไป และอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จากการได้รับสารก่อภูมิแพ้แต่เด็ก จนค่อย ๆ ก่อให้เกิดอาการเมื่อเวลาผ่าน
ไป ทาให้บางคนอาจเพิ่งพบว่ามีอาการแพ้ในภายหลัง จากที่แต่ก่อนเคยรับประทานได้ปกติ อย่างไรก็ตามอาการแพ้ที่สังเกตได้
มีดงั นี้
- เกิดลมพิษ รู้สึกคัน หรื อมีผื่นขึ้นตามผิวหนัง
- คัดจมูก หายใจเสี ยงดังวี้ด หรื อหายใจลาบาก

- มีอาการบวมที่ใบหน้า ลาคอ ริ มฝี ปาก ลิ้น หรื อส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกาย เช่น หู ฝ่ ามือ นิ้วมือ
- ปวดท้อง ท้องเสี ย คลื่นไส้ อาเจียน
- รู้สึกมึนงง วิงเวียน บ้านหมุน หรื อคล้ายจะเป็ นลม
- ปวดคล้ายเข็มทิ่มในปาก
นอกจากนี้ ผูท้ ี่มีอาการแพ้บางรายอาจมีอาการรุ นแรงที่ส่งผลถึงชีวติ มักเกิดขึ้นไม่นานหลังจากการรับประทานอาหารที่
แพ้ และถือเป็ นภาวะฉุ กเฉิ นที่ตอ้ งได้รับการรักษาโดยเร่ งด่วนด้วยการฉี ดยาเอพิเนฟริ น (Epinephrine) และนาตัวส่ งห้องฉุ กเฉิ น
ทันที ทั้งนี้อาการแพ้รุนแรงจะแสดงให้เห็น ดังนี้
- คอบวมหรื อมีกอ้ นในลาคอ ส่ งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลาบาก
- ชีพจรเต้นเร็ ว
- วิงเวียนศีรษะอย่างมาก หรื อหมดสติ
- มีอาการช็อก เนื่องจากความดันโลหิ ตลดต่าลงมาก
สาเหตุของการแพ้ อาหารทะเล
อาการแพ้ที่เกิดจากอาหารทั้งหลายล้วนมีสาเหตุจากการที่ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองมากเกินไป
เนื่องจากอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ดงั กล่าวถูกตรวจจับว่าเป็ นอันตราย จึงมีการกระตุน้ ให้เกิดการผลิตสารภูมิตา้ นทาน
(Antibodies) เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันต่อสารชนิดนั้นขึ้น และในครั้งต่อไปที่ร่างกายสัมผัสสารก่อภูมิแพ้จากอาหารชนิ ดนั้น ๆ อีก
ระบบภูมิคุม้ กันที่จดจาไว้แล้วว่าสารดังกล่าวเป็ นอันตรายจึงปล่อยสารฮีสทามีนและสารเคมีอื่น ๆ ออกมาเพื่อป้ องกันและจู่โจม
ซึ่ งสารเหล่านี้เองที่เป็ นสาเหตุของอาการแพ้ที่เกิดขึ้นตามมา แต่ละคนย่อมมีความเสี่ ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่าง
กัน หากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยา อาหาร หรื อสารใด ๆ ก็ตาม สมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ ยงต่อการแพ้
อาหารทะเลมากกว่าปกติ นอกจากนี้ อาการแพ้อาหารทะเลยังสามารถเกิดขึ้นในช่วงวัยใดก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องแพ้ต้ งั แต่เด็ก โดย
จะพบได้บ่อยในผูใ้ หญ่ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่ วนอาการแพ้อาหารทะเลของเด็กนั้นมักพบในเด็กผูช้ าย
ทั้งนี้ สัตว์น้ ามีเปลือกนั้นมีหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็ประกอบด้วยโปรตีนชนิ ดแตกต่างกันในการทาให้เกิดอาการแพ้
แบ่งประเภทได้ดงั นี้
- สัตว์น้ าลาตัวอ่อนนิ่ม ได้แก่ ปลาหมึก ปลาหมึกยักษ์ หอยทาก หอยกาบ หอยตลับ หอยแครง หอยนางรม
- สัตว์น้ าจาพวกกุง้ กั้งปู ได้แก่ ปู ล็อบสเตอร์ กุง้ ต่าง ๆ รวมถึงกุง้ น้ าจืด เราแพ้สารอะไรในตัวกุง้
โครงการวิจยั ล่าสุ ดตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2553 เรื่ อง “การศึกษาหาสารก่อภูมิแพ้ที่จาเพาะที่เป็ นสาเหตุของการแพ้กุง้ น้ าจืดและกุง้
ทะเลที่นิยมบริ โภคในคนไทย” ชี้ให้เห็นว่า กุง้ น้ าจืดที่พบรายงานการแพ้มากที่สุดคือ กุง้ ก้ามกราม ส่ วนกุง้ ทะเลคือกุง้ กุลาดา
ทั้งนี้อาการแพ้อาจเกิดจากกุง้ เพียงชนิดเดียวหรื อมากกว่าหนึ่งชนิด ดร.สุ รพล พิบูลโภคานันท์ นักวิจยั ผูค้ วบคุมโครงการจาก
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดลนาตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครที่แพ้กงุ้ มาทดสอบและวิเคราะห์หา
สารก่อภูมิแพ้ จึงค้นพบว่า สารก่อภูมิแพ้ที่จาเพาะต่อคนไทยในกุง้ ก้ามกราม คือ โปรตีนเฮโมไซยานิน (hemocyanin protein)
ส่ วนสารก่อภูมิแพ้ในกุง้ กุลาดา คือ โปรตีนลิพิดไบน์ดิง (lipid binding protein) และโปรตีนแอลฟาแอกตินิน(alpha actinin
protein)

อย่างไรก็ตาม บางคนมีอาการแพ้อาหารทะเลเพียงบางชนิดแต่ยงั สามารถรับประทานชนิดอื่น ๆ ได้ ในขณะที่บางคน
อาจต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ ามีเปลือกดังข้างต้นทุกชนิด
การวินิจฉัยอาการแพ้อาหารทะเล แพทย์จะสอบถามอาการและตรวจร่ างกายเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ได้มี
สาเหตุมาจากโรคอื่น ๆ และอาจใช้การทดสอบต่อไปนี้
- การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง เป็ นการวินิจฉัยโดยใช้โปรตีนที่พบในสัตว์น้ ามีเปลือกปริ มาณเล็กน้อยหยดเข้าไปภายใต้
ผิวหนังด้วยเข็มขนาดเล็ก เพื่อดูวา่ มีอาการแพ้อย่างเม็ดผื่นหรื ออาการคันเกิดขึ้นที่ผวิ หนังบริ เวณนั้นหรื อไม่
- การตรวจเลือดหรื อที่เรี ยกว่าการตรวจเลือดหาแอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ้ (Radioallergosorbent: RAST) เพื่อดูการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุม้ กันต่อโปรตีนในสัตว์น้ ามีเปลือก โดยวัดปริ มาณสารภูมิตา้ นทานหรื อแอนติบอดี (Antibodies) ในกระแสเลือด
ชนิด IgE ที่ระบบภูมิคุม้ กันสร้างขึ้นเพื่อกาจัดสิ่ งแปลกปลอม
ปฏิกิริยาบางอย่างหรื ออาการแพ้ที่เกิดขึ้นหลังรับประทานหรื อสัมผัสสัตว์น้ ามีเปลือกบางชนิดอาจเป็ นสัญญาณบ่งบอก
ของการแพ้อาหารทะเล แต่การทดสอบภูมิแพ้เป็ นวิธีที่จะช่วยยืนยันถึงสาเหตุของอาการดังกล่าวและคัดแยกโรคหรื อภาวะอื่น ๆ
ที่อาจมีอาการคล้ายกันออกไป เช่น อาหารเป็ นพิษ เป็ นต้น
การรักษาอาการแพ้อาหารทะเล หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ ามีเปลือกที่จะทาให้เกิดอาการแพ้เป็ นวิธีป้องกันการแพ้อาหาร
ทะเลที่ดีที่สุด ทว่าแม้จะพยายามป้ องกันแล้ว บางครั้งก็อาจเผลอรับประทานหรื อสัมผัสอาหารเหล่านี้โดยไม่รู้ตวั สาหรับผูท้ ี่มี
อาการแพ้ไม่รุนแรง แพทย์อาจแนะนาให้รับประทานยาแก้แพ้หรื อยาต้านฮีสทามีน (Antihistamines) ช่วยลดอาการแพ้ต่าง ๆ
เช่น อาการคันหรื อมีผนื่ สาหรับผูท้ ี่มีอาการแพ้อาหารทะเลชนิดรุ นแรงซึ่งอาจเป็ นอันตรายถึงชีวติ ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการฉีดยา
เอพิเนฟริ น (Epinephrine) อย่างเร่ งด่วนที่สุด และบางรายที่เสี่ ยงต่ออาการแพ้รุนแรงนี้ แพทย์จะแนะนาให้พกยาเอพิเนฟริ นติด
ตัวไว้ตลอดเวลา รวมถึงสอนวิธีฉีดยาด้วยตนเอง ซึ่ งผูป้ ่ วยอาจต้องฉี ดตั้งแต่มีสัญญาณบ่งบอกอาการแพ้เริ่ มแรก และรี บไปพบ
แพทย์ทนั ทีแม้วา่ ฉี ดยาด้วยตนเองแล้วก็ตาม
ภาวะแทรกซ้ อนของการแพ้อาหารทะเล การแพ้อาหารทะเลรุ นแรงอาจนามาซึ่งอาการที่เป็ นอันตรายต่อชี วติ เช่น คอบวมจนปิ ด
กั้นทางเดินหายใจ ชีพจรเต้นเร็ ว วิงเวียนศีรษะ คล้ายจะเป็ นลม ช็อก จนกระทัง่ ถึงแก่ชีวติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
การป้องกันการแพ้อาหารทะเล สาหรับผูท้ ี่รู้ตวั ว่าแพ้อาหารทะเลอยูแ่ ล้ว การหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ ามีเปลือก รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้ เป็ นวิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุด เพราะแม้จะได้รับอาหารที่แพ้ใน
ปริ มาณเพียงเล็กน้อยก็อาจส่ งผลให้บางรายมีปฏิกิริยาแพ้รุนแรงได้ โดยสามารถปฏิบตั ิตามคาแนะนาเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้
ดังนี้

- ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยแจ้งให้ทางร้านอาหารทราบ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่ องครัว น้ ามัน
และวัสดุต่าง ๆ ที่นามาปรุ งอาหารไม่มีการปนเปื้ อนอาหารทะเลหรื อผ่านการทาอาหารชนิดอื่นมาก่อน และควรหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารในร้านอาหารทะเล ซึ่ งจะมีความเสี่ ยงต่อการสัมผัสและปนเปื้ อนทางกายภาพจากอาหารทะเลสู ง
- อ่านฉลากที่ผลิตภัณฑ์ก่อนทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเล แต่ควรระวังผลิตภัณฑ์บาง
ชนิดที่อาจไม่ได้บอกส่ วนประกอบอย่างละเอียด เช่น อาหารที่มีเครื่ องปรุ งรสอาหารทะเล
- ผูท้ ี่มีอาการแพ้รุนแรงบางรายอาจต้องอยูใ่ ห้ห่างจากสถานที่ที่มีการประกอบการเกี่ยวกับสัตว์น้ ามีเปลือก เช่น ตลาดอาหาร
ทะเลสด ร้านอาหารทะเล เพราะแม้เพียงสัมผัสหรื อสู ดหายใจเอาไอที่เกิดจากการปรุ งอาหารทะเลเหล่านี้ เข้าไปก็อาจมีอาการแพ้
ตามมาได้
- ผูท้ ี่มีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรื อสัตว์น้ ามีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรี ยนทราบเพื่อป้ องกันการแพ้จากการสัมผัสหรื อ
รับประทาน ในกรณี ที่เด็กมีอาการแพ้รุนแรง ทางสถานศึกษาควรเตรี ยมยาเอพิเนฟริ นไว้พร้อมสาหรับฉีดตลอดเวลา
นอกจากนี้ ผูท้ ี่แพ้อาหารทะเลรุ นแรงควรปรึ กษาแพทย์เกี่ยวกับการพกยาฉี ดฉุ กเฉิ นเอพิเนฟริ น หรื อสวมข้อมือที่บอกข้อมูลการ
แพ้อาหารเพื่อให้ผอู ้ ื่นทราบว่าตนมีอาการดังกล่าวและสามารถช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
ส่ วนความเชื่อที่วา่ ผูท้ ี่แพ้อาหารทะเลจะเกิดอาการแพ้ต่อไอโอดีนหรื อสารทึบรังสี ที่ใช้ในห้องปฏิบตั ิการนั้นไม่เป็ นความจริ ง
เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ประการใด ผูท้ ี่แพ้อาหารทะเลสามารถทากิจกรรมที่ตอ้ งสัมผัสสารไอโอดีนหรื อสารทึบรังสี ได้
ตามปกติโดยไม่ตอ้ งเป็ นกังวล
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