
 
 

                                                           การแพ้อาหารคอือะไร 

                การแพอ้าหาร เป็นกลไกของระบบภูมิตา้นทาน อธิบายอยา่งง่ายๆ คือ หลงัจากไดรั้บอาหารชนิดใดชนิดหน่ึง ร่างกาย
ไดมี้การสร้างภูมิตา้นทานชนิด อี (Immunoglobulin E: IgE) ออกมา และจะแสดงอาการเม่ือมีการรับประทานอาหารชนิดนั้นเขา้
ไปอีกคร้ัง โดยอาหารนั้นจะไปกระตุน้ IgE ท าใหมี้การหลัง่สารเคมี อยา่งสารฮีสตามีน ท่ีท าใกเ้กิดอาการแพ ้แสดงออกมาใน
ส่วนต่างๆ ของร่างกายความสามารถในการสร้าง IgE นั้น อาจเกิดจากสาเหตุดงัน้ี 
1. สาเหตุจากพนัธุกรรม   
2. ปัจจยัทางสรีระและสุขภาพตอนท่ีรับประทานอาหารชนิดนั้น (ผูท่ี้เป็นภูมิแพอ้ยูแ่ลว้ มีโอกาสแพอ้าหารไดม้ากกวา่คนทัว่ไป) 
              นอกจากน้ี อาจเกิดไดจ้ากการออกก าลงักายหลงัจากเพิ่งรับประทานอาหาร สาเหตุน้ียงัไม่ทราบกลไกของการแพอ้ยา่ง
แน่ชดั แต่สันนิษฐานวา่เป็นเพราะร่างกายถูกกระตุน้มากข้ึนจากการออกก าลงักาย ท าใหมี้การหลัง่สารฮีสตามีนออกมา ก็จะเร่ิม
มีอาการคนั รู้สึกเบาศีรษะ หรือหอบ ซ่ึงอาจรุนแรงจนถึงแก่ชีวติได ้จึงควรเวน้ระยะระหวา่งการรับประทานอาหารและการออก
ก าลงักายใหไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
 
ลกัษณะอาการแพ้อาหาร 
           1. อาการเฉียบพลนั  จะเกิดข้ึนหลงัรับประทานอาหารนั้นไป 2-3 นาที ถึง 1 ชัว่โมง อาหารส่วนใหญ่ท่ีท าให้เกิดอาการ
แพอ้ยา่งเฉียบพลนัคือ อาหารทะเล หลงัรับประทานไปแลว้ก็อาจจะเกิดการคนัคอ ปาก จมูก และตา ปากบวม หนงัตาบวม 
ลมพิษพุพอง คล่ืนไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง แน่นหนา้อก หายใจไม่สะดวก หมดสติ เป็นตน้ เม่ือพบผูเ้กิดอาการเช่นน้ีใหน้ าส่ง
โรงพยาบาลทนัที เพราะอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวติได ้
          2. อาการทีเ่กดิอย่างช้าๆ   จะเกิดข้ึนหลงัรับประทานอาหารนั้นเขา้ไปนานกวา่ 1-24 ชัว่โมง อาหารท่ีท าใหเ้กิดอาการแพ้
อยา่งชา้ๆ ไดแ้ก่ ไข่ นม ขา้วสาลี เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะมีการคล่ืนไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง ลมพิษพุพอง ปวดเม่ือยเน้ือตวั ปวดศีรษะ 
เป็นตน้ 
 
เคยรับประทานอาหารชนิดนี้มาแล้วหลายคร้ัง ท าไมเพิง่เกิดอาการแพ้?  กรณีเช่นน้ีสามารถเกิดข้ึนได ้โดยอาจเกิดจาก 
1. สุขภาพของร่างกายเปล่ียนแปลงไป 
2. การรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นประจ า ก็อาจเป็นสาเหตุท าใหแ้พใ้นภายหลงัไดเ้ช่นกนั เพราะร่างกายเกิดการ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีมีต่อสารท่ีรับเขา้มา 
หรืออาจเป็นไปไดเ้ช่นกนัวา่ ไม่ใช่อาการแพ ้แต่เป็นสาเหตุอ่ืนท่ีก่อใหเ้กิดอาการคลา้ยกบัการแพอ้าหารมาก จนท าใหห้ลายคน
เขา้ใจผดิ  
 



สาเหตุทีม่ักถูกเข้าใจผดิว่าเป็นการแพ้อาหาร 
หลายคนเกิดการเขา้ใจผดิวา่ตนเองแพอ้าหารชนิดใดชนิดหน่ึง ท าใหเ้ลิกทานอาหารชนิดนั้นไปโดยส้ินเชิง แต่แทจ้ริงแลว้ยงัมี
อีกหลายสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความผดิปกติในร่างกาย ซ่ึงคลา้ยกบัอาการแพอ้าหารแทบทุกประการ ดงันั้น เม่ือเกิดความผดิปกติ
ใดๆ ก็ควรตรวจสอบหาสาเหตุใหแ้น่ชดั เพื่อท่ีจะไดท้  าการรักษาอยา่งถูกวธีิ สาเหตุของการเขา้ใจผดิ อาจเป็นไปไดด้งัน้ี 
1. อาการรับอาหารบางชนิดไม่ได้  
การรับอาหารบางชนิดไม่ได ้สามารถก่อใหเ้กิดอาการท่ีเหมือนกบัการแพอ้าหารอยา่งมาก แต่สาเหตุของอาการแตกต่างกนั ซ่ึง
อาจจะเกิดจากความบกพร่องของสารบางชนิดในร่างกาย หรือการไม่ถูกกนัระหวา่งสารในร่างกายกบัสารบางชนิดในอาหาร 
เช่น ผงชูรส ท าใหเ้กิดอาการร้อน ปวดศีรษะ เจบ็หนา้อก อ่อนแรง หรือหงุดหงิดในบางคน, สารซลัไฟต ์(Sulfites) ท่ีใชใ้ส่ให้
อาหารกรอบหรือป้องกนัเช้ือรา หากมีปริมาณมากก็อาจท าใหห้อบหืดได ้ หรือสารอ่ืนๆ เช่น สารแต่งสี, สารถนอมอาหารอยา่ง 
โซเดียมเบนโซเอต (Sodium Benzoate) และ โซเดียมไนเตรท (Sodium Nitrate), สารฟอร์มาลีน (Formalin) ในอาหารสด 
โดยเฉพาะอาหารทะเลจากแหล่งท่ีไม่มีคุณภาพ เป็นตน้ 
2. อาการอาหารเป็นพษิ  
เกิดจากเช้ือโรคท่ีปนเป้ือนในอาหาร อยา่งเช่นอาหารทะเลท่ีถูกทิ้งไวน้านก่อนน ามาปรุง ถา้เร่ิมจะเสียแลว้ก็จะมีสารฮีสตามีน
เจริญเติบโตข้ึนได ้ซ่ึงเป็นสารชนิดเดียวกบัท่ีก่อให้เกิดการแพอ้าหารนัน่เอง 
3. สาเหตุทางจิต  
สาเหตุทางจิตก็สามารถท าใหร่้างกายเกิดการต่อตา้นอาหารได ้เช่น ในวยัเด็กไม่ชอบอาหารบางชนิด หรือมีเหตุการณ์ท าใหก้ลวั
อาหารนั้นจนฝังใจ เม่ือรับประทานเขา้ไปก็จะเกิดอาการคลา้ยคลึงกบัการแพอ้าหารไดเ้ช่นกนั 
4. โรคอืน่ๆ  
พวกโรคในกระเพาะอาหารหรือล าไส้ เช่น ล าไส้อกัเสบ แผลและมะเร็งในทางเดินอาหาร เป็นตน้ ซ่ึงท าใหมี้การอาเจียน 
อุจจาระร่วง หรือปวดทอ้งเม่ือรับประทานอาร 

แพอ้าหารทะเล 

แพ้อาหารทะเล คือ ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีผดิปกติของระบบภูมิคุม้กนัร่างกายต่อโปรตีนในสัตวน์ ้าทะเลและสัตวน์ ้าจืดบางชนิด 
ไดแ้ก่ สัตวน์ ้ามีเปลือกทั้งหลาย เช่น กุง้ ปู หอยนางรม หอยแครง ล็อบสเตอร์ หรือปลาหมึกชนิดต่าง ๆ เช่น หมึกยกัษ ์หมึก
กลว้ย ซ่ึงอาการแพจ้ะแตกต่างกนัไปในแต่ละคน ตั้งแต่ระดบัท่ีไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอนัตรายต่อชีวิต 
อาการแพ้อาหารทะเล   อาการแพอ้าหารทะเลมกัจะเกิดข้ึนภายในช่วงเวลาตั้งแต่หลายนาทีหรือเป็นชัว่โมงหลงัจากรับประทาน
อาหารชนิดนั้น ๆ เขา้ไป และอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ จากการไดรั้บสารก่อภูมิแพแ้ต่เด็ก จนค่อย ๆ ก่อใหเ้กิดอาการเม่ือเวลาผา่น
ไป ท าใหบ้างคนอาจเพิ่งพบวา่มีอาการแพใ้นภายหลงั จากท่ีแต่ก่อนเคยรับประทานไดป้กติ อยา่งไรก็ตามอาการแพท่ี้สังเกตได ้
มีดงัน้ี 

- เกิดลมพิษ รู้สึกคนั หรือมีผื่นข้ึนตามผิวหนงั 
- คดัจมูก หายใจเสียงดงัวี้ด หรือหายใจล าบาก 

https://www.pobpad.com/%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9


- มีอาการบวมท่ีใบหนา้ ล าคอ ริมฝีปาก ล้ิน หรือส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย เช่น หู ฝ่ามือ น้ิวมือ 
- ปวดทอ้ง ทอ้งเสีย คล่ืนไส้ อาเจียน 
- รู้สึกมึนงง วงิเวยีน บา้นหมุน หรือคลา้ยจะเป็นลม 
- ปวดคลา้ยเขม็ท่ิมในปาก 
           นอกจากน้ี ผูท่ี้มีอาการแพบ้างรายอาจมีอาการรุนแรงท่ีส่งผลถึงชีวติ มกัเกิดข้ึนไม่นานหลงัจากการรับประทานอาหารท่ี
แพ ้และถือเป็นภาวะฉุกเฉินท่ีตอ้งไดรั้บการรักษาโดยเร่งด่วนดว้ยการฉีดยาเอพิเนฟริน (Epinephrine) และน าตวัส่งหอ้งฉุกเฉิน
ทนัที ทั้งน้ีอาการแพรุ้นแรงจะแสดงใหเ้ห็น ดงัน้ี 
- คอบวมหรือมีกอ้นในล าคอ ส่งผลใหท้างเดินหายใจแคบลงและหายใจล าบาก 
- ชีพจรเตน้เร็ว 
- วงิเวยีนศีรษะอยา่งมาก หรือหมดสติ 
- มีอาการช็อก เน่ืองจากความดนัโลหิตลดต ่าลงมาก 
สาเหตุของการแพ้อาหารทะเล 
          อาการแพท่ี้เกิดจากอาหารทั้งหลายลว้นมีสาเหตุจากการท่ีระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองมากเกินไป 
เน่ืองจากอาหารท่ีก่อให้เกิดภูมิแพด้งักล่าวถูกตรวจจบัวา่เป็นอนัตราย จึงมีการกระตุน้ใหเ้กิดการผลิตสารภูมิตา้นทาน 
(Antibodies) เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัต่อสารชนิดนั้นข้ึน และในคร้ังต่อไปท่ีร่างกายสัมผสัสารก่อภูมิแพจ้ากอาหารชนิดนั้น ๆ อีก 
ระบบภูมิคุม้กนัท่ีจดจ าไวแ้ลว้วา่สารดงักล่าวเป็นอนัตรายจึงปล่อยสารฮีสทามีนและสารเคมีอ่ืน ๆ ออกมาเพื่อป้องกนัและจู่โจม 
ซ่ึงสารเหล่าน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุของอาการแพท่ี้เกิดข้ึนตามมา แต่ละคนยอ่มมีความเส่ียงต่อการแพอ้าหารทะเลมากนอ้ยแตกต่าง
กนั หากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพย้า อาหาร หรือสารใด ๆ ก็ตาม สมาชิกในครอบครัวนั้นมกัมีโอกาสเส่ียงต่อการแพ้
อาหารทะเลมากกวา่ปกติ นอกจากน้ี อาการแพอ้าหารทะเลยงัสามารถเกิดข้ึนในช่วงวยัใดก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งแพต้ั้งแต่เด็ก โดย
จะพบไดบ้่อยในผูใ้หญ่ พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ส่วนอาการแพอ้าหารทะเลของเด็กนั้นมกัพบในเด็กผูช้าย 
ทั้งน้ี สัตวน์ ้ามีเปลือกนั้นมีหลากหลายชนิด และแต่ละชนิดก็ประกอบดว้ยโปรตีนชนิดแตกต่างกนัในการท าใหเ้กิดอาการแพ ้
แบ่งประเภทไดด้งัน้ี 
- สัตวน์ ้าล าตวัอ่อนน่ิม ไดแ้ก่ ปลาหมึก ปลาหมึกยกัษ ์หอยทาก หอยกาบ หอยตลบั หอยแครง หอยนางรม 
- สัตวน์ ้าจ  าพวกกุง้กั้งปู ไดแ้ก่ ปู ล็อบสเตอร์ กุง้ต่าง ๆ รวมถึงกุง้น ้าจืด เราแพส้ารอะไรในตวักุง้ 
โครงการวจิยัล่าสุดตีพิมพเ์ม่ือปี พ.ศ. 2553 เร่ือง “การศึกษาหาสารก่อภูมิแพท่ี้จ าเพาะท่ีเป็นสาเหตุของการแพกุ้ง้น ้าจืดและกุง้
ทะเลท่ีนิยมบริโภคในคนไทย” ช้ีใหเ้ห็นวา่ กุง้น ้าจืดท่ีพบรายงานการแพม้ากท่ีสุดคือ กุง้กา้มกราม ส่วนกุง้ทะเลคือกุง้กุลาด า 
ทั้งน้ีอาการแพอ้าจเกิดจากกุง้เพียงชนิดเดียวหรือมากกวา่หน่ึงชนิด ดร.สุรพล พิบูลโภคานนัท ์นกัวจิยัผูค้วบคุมโครงการจาก
สถาบนัอณูชีววทิยาและพนัธุศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดลน าตวัอยา่งเลือดของอาสาสมคัรท่ีแพกุ้ง้มาทดสอบและวเิคราะห์หา
สารก่อภูมิแพ ้จึงคน้พบวา่ สารก่อภูมิแพท่ี้จ าเพาะต่อคนไทยในกุง้กา้มกราม คือ โปรตีนเฮโมไซยานิน (hemocyanin protein) 
ส่วนสารก่อภูมิแพใ้นกุง้กุลาด า คือ โปรตีนลิพิดไบน์ดิง (lipid binding protein) และโปรตีนแอลฟาแอกตินิน(alpha actinin 
protein) 
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             อยา่งไรก็ตาม บางคนมีอาการแพอ้าหารทะเลเพียงบางชนิดแต่ยงัสามารถรับประทานชนิดอ่ืน ๆ ได ้ในขณะท่ีบางคน
อาจตอ้งหลีกเล่ียงการรับประทานสัตวน์ ้ามีเปลือกดงัขา้งตน้ทุกชนิด 
 
การวนิิจฉัยอาการแพ้อาหารทะเล แพทยจ์ะสอบถามอาการและตรวจร่างกายเบ้ืองตน้เพื่อใหแ้น่ใจวา่อาการท่ีเกิดข้ึนไม่ไดมี้
สาเหตุมาจากโรคอ่ืน ๆ และอาจใชก้ารทดสอบต่อไปน้ี 

- การทดสอบภูมิแพท้างผวิหนงั เป็นการวนิิจฉยัโดยใชโ้ปรตีนท่ีพบในสัตวน์ ้ามีเปลือกปริมาณเล็กนอ้ยหยดเขา้ไปภายใต้
ผวิหนงัดว้ยเขม็ขนาดเล็ก เพื่อดูวา่มีอาการแพอ้ยา่งเมด็ผื่นหรืออาการคนัเกิดข้ึนท่ีผวิหนงับริเวณนั้นหรือไม่ 
- การตรวจเลือดหรือท่ีเรียกวา่การตรวจเลือดหาแอนติบอดีต่อสารก่อภูมิแพ ้(Radioallergosorbent: RAST) เพื่อดูการตอบสนอง
ของระบบภูมิคุม้กนัต่อโปรตีนในสัตวน์ ้ามีเปลือก โดยวดัปริมาณสารภูมิตา้นทานหรือแอนติบอดี (Antibodies) ในกระแสเลือด
ชนิด IgE ท่ีระบบภูมิคุม้กนัสร้างข้ึนเพื่อก าจดัส่ิงแปลกปลอม 
            ปฏิกิริยาบางอยา่งหรืออาการแพท่ี้เกิดข้ึนหลงัรับประทานหรือสัมผสัสัตวน์ ้ามีเปลือกบางชนิดอาจเป็นสัญญาณบ่งบอก
ของการแพอ้าหารทะเล แต่การทดสอบภูมิแพเ้ป็นวธีิท่ีจะช่วยยนืยนัถึงสาเหตุของอาการดงักล่าวและคดัแยกโรคหรือภาวะอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจมีอาการคลา้ยกนัออกไป เช่น อาหารเป็นพิษ เป็นตน้ 
 
การรักษาอาการแพ้อาหารทะเล  หลีกเล่ียงการรับประทานสัตวน์ ้ามีเปลือกท่ีจะท าให้เกิดอาการแพเ้ป็นวธีิป้องกนัการแพอ้าหาร
ทะเลท่ีดีท่ีสุด ทวา่แมจ้ะพยายามป้องกนัแลว้ บางคร้ังก็อาจเผลอรับประทานหรือสัมผสัอาหารเหล่าน้ีโดยไม่รู้ตวั ส าหรับผูท่ี้มี
อาการแพไ้ม่รุนแรง แพทยอ์าจแนะน าให้รับประทานยาแกแ้พห้รือยาตา้นฮีสทามีน (Antihistamines) ช่วยลดอาการแพต่้าง ๆ 
เช่น อาการคนัหรือมีผืน่ ส าหรับผูท่ี้มีอาการแพอ้าหารทะเลชนิดรุนแรงซ่ึงอาจเป็นอนัตรายถึงชีวติ ผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บการฉีดยา
เอพิเนฟริน (Epinephrine) อยา่งเร่งด่วนท่ีสุด และบางรายท่ีเส่ียงต่ออาการแพรุ้นแรงน้ีแพทยจ์ะแนะน าใหพ้กยาเอพิเนฟรินติด
ตวัไวต้ลอดเวลา รวมถึงสอนวธีิฉีดยาดว้ยตนเอง ซ่ึงผูป่้วยอาจตอ้งฉีดตั้งแต่มีสัญญาณบ่งบอกอาการแพเ้ร่ิมแรก และรีบไปพบ
แพทยท์นัทีแมว้า่ฉีดยาดว้ยตนเองแลว้ก็ตาม 

ภาวะแทรกซ้อนของการแพ้อาหารทะเล การแพอ้าหารทะเลรุนแรงอาจน ามาซ่ึงอาการท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวติ เช่น คอบวมจนปิด
กั้นทางเดินหายใจ ชีพจรเตน้เร็ว วงิเวยีนศีรษะ คลา้ยจะเป็นลม ช็อก จนกระทัง่ถึงแก่ชีวติ หากไม่ไดรั้บการรักษาอยา่งทนัท่วงที 

การป้องกนัการแพ้อาหารทะเล ส าหรับผูท่ี้รู้ตวัวา่แพอ้าหารทะเลอยูแ่ลว้ การหลีกเล่ียงการรับประทานสัตวน์ ้ามีเปลือก รวมถึง
ผลิตภณัฑใ์ด ๆ ท่ีมีส่วนผสมจากอาหารเหล่าน้ี เป็นวธีิป้องกนัไม่ใหเ้กิดอาการแพไ้ดดี้ท่ีสุด เพราะแมจ้ะไดรั้บอาหารท่ีแพใ้น
ปริมาณเพียงเล็กนอ้ยก็อาจส่งผลใหบ้างรายมีปฏิกิริยาแพรุ้นแรงได ้โดยสามารถปฏิบติัตามค าแนะน าเพื่อหลีกเล่ียงอาการแพ ้
ดงัน้ี 

https://www.pobpad.com/epinephrine
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- ควรระมดัระวงัเม่ือรับประทานอาหารนอกบา้น โดยแจง้ใหท้างร้านอาหารทราบ เพื่อใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์เคร่ืองครัว น ้ามนั 
และวสัดุต่าง ๆ ท่ีน ามาปรุงอาหารไม่มีการปนเป้ือนอาหารทะเลหรือผา่นการท าอาหารชนิดอ่ืนมาก่อน และควรหลีกเล่ียงการ
รับประทานอาหารในร้านอาหารทะเล ซ่ึงจะมีความเส่ียงต่อการสัมผสัและปนเป้ือนทางกายภาพจากอาหารทะเลสูง 
- อ่านฉลากท่ีผลิตภณัฑก่์อนทุกคร้ัง เพื่อหลีกเล่ียงการไดรั้บอาหารท่ีมีส่วนผสมของอาหารทะเล แต่ควรระวงัผลิตภณัฑบ์าง
ชนิดท่ีอาจไม่ไดบ้อกส่วนประกอบอยา่งละเอียด เช่น อาหารท่ีมีเคร่ืองปรุงรสอาหารทะเล 
- ผูท่ี้มีอาการแพรุ้นแรงบางรายอาจตอ้งอยูใ่หห่้างจากสถานท่ีท่ีมีการประกอบการเก่ียวกบัสัตวน์ ้ามีเปลือก เช่น ตลาดอาหาร
ทะเลสด ร้านอาหารทะเล เพราะแมเ้พียงสัมผสัหรือสูดหายใจเอาไอท่ีเกิดจากการปรุงอาหารทะเลเหล่าน้ีเขา้ไปก็อาจมีอาการแพ้
ตามมาได ้
- ผูท่ี้มีบุตรหลานแพอ้าหารทะเลหรือสัตวน์ ้ามีเปลือกควรแจง้ใหท้างโรงเรียนทราบเพื่อป้องกนัการแพจ้ากการสัมผสัหรือ
รับประทาน ในกรณีท่ีเด็กมีอาการแพรุ้นแรง ทางสถานศึกษาควรเตรียมยาเอพิเนฟรินไวพ้ร้อมส าหรับฉีดตลอดเวลา 
นอกจากน้ี ผูท่ี้แพอ้าหารทะเลรุนแรงควรปรึกษาแพทยเ์ก่ียวกบัการพกยาฉีดฉุกเฉินเอพิเนฟริน หรือสวมขอ้มือท่ีบอกขอ้มูลการ
แพอ้าหารเพื่อให้ผูอ่ื้นทราบวา่ตนมีอาการดงักล่าวและสามารถช่วยเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ส่วนความเช่ือท่ีวา่ ผูท่ี้แพอ้าหารทะเลจะเกิดอาการแพต่้อไอโอดีนหรือสารทึบรังสีท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการนั้นไม่เป็นความจริง 
เพราะไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัแต่ประการใด ผูท่ี้แพอ้าหารทะเลสามารถท ากิจกรรมท่ีตอ้งสัมผสัสารไอโอดีนหรือสารทึบรังสีได้
ตามปกติโดยไม่ตอ้งเป็นกงัวล 
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