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อาหารก่ อภูมแิ พ้ “Food Allergens”

อ้างอิง:http://www.ifrpd-foodallergy.com/index.php/th/

ข้ อมูลทัว่ ไปของอาหารก่อภูมแิ พ้

ปั จ จุ บ ัน การระบุ อ าหารก่ อ ภู มิ แ พ้บ นฉลาก
สิ นค้ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผู ้บ ริ โภคมากขึ้ นทุ ก ขณะ
เนื่ อ งจากอาหารในปั จ จุ บ ัน มี ส่ ว นผสมที่ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น ซึ่ งอาจมี ส่วนผสมของอาหารก่ อ
ภูมิแพ้ร่วมด้วย ผูบ้ ริ โภค รวมทั้งภาครัฐของประเทศ
ต่างๆ จึงหันมาให้ความสนใจในการควบคุม รวมทั้ง
ออกกฎระเบียบขึ้ นสาหรั บการให้ขอ้ มูล บนฉลากแก่
ผูบ้ ริ โ ภคให้ส ามารถเลื อ กซื้ ออาหารที่ ไ ม่ ก่ อให้ เ กิ ด
อาการแพ้ต่อสุ ขภาพของตนเอง และเนื่องจากปั จจุบนั
ยังไม่มีวิธีการรักษาอาการแพ้อาหาร แต่เป็ นเพียงการ
รั ก ษาเพื่ อ บรรเทาอาการแพ้ต ามกรณี ที่ พ บ รวมทั้ง
ผูบ้ ริ โภคต้องหลีกเลี่ยงอาหารนั้นๆ ด้วยตัวเอง

Allergens หมายถึ งสารก่อภูมิแพ้ สารอาหาร (nutrient) ที่ก่อให้เกิ ดภูมิแพ้ มักเป็ นสารอาหาร
ประเภทโปรตีนที่ทนต่อความร้อน ทนต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหาร เช่น การย่อยด้วยกรดในกระเพาะ
อาหาร และเอนไซม์ในลาไส้เล็ก
การแพ้อาหาร คือ การผิดปกติของร่ างกายเมื่อทานอาหารบางอย่างเข้าไป โดยสาเหตุของความ
ผิดปกติเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย อาการไม่พึงประสงค์จากอาหาร (Adverse food reaction :
AFR) แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุม้ กัน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย
- lgE mediated reaction เช่น อาการแพ้ถวั่ ลิสงที่เกิดขึ้นภายใน 1 นาทีหลังจากกินเข้าไป
- Non lgE mediated reaction ส่ วนใหญ่จะเกิดภายในเวลาไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
2. Food intolerances ไม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุม้ กัน เช่น lactose intolerances แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มย่อย
- Toxic reaction เช่น อาหารเป็ นพิษ หรื อได้รับพิษจากปลา
- Non-toxic reaction เช่น แพ้นม (lactose intolerances)
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อาการของโรคแพ้อาหาร
อาการมีได้หลายอย่าง แบ่งตามระบบได้ ดังนี้
- อาการในระบบทางเดินอาหาร เช่น คันปาก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาหารไม่ยอ่ ย ท้องเสี ย
- อาการในระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น้ ามูกไหล จาม คันในจมูก คันคอ หายใจลาบาก
แน่นหน้าอก หอบ
- อาการทางผิวหนัง เช่น มีผนื่ ขึ้น อาจเป็ นผืน่ แผงๆ ที่เรี ยกว่า eczema หรื อ ผืน่ แบบลมพิษ คันตาม
ตัว
รายที่อาการเป็ นมาก รุ นแรง เป็ นทีเดียวหลายระบบ ก็อาจจะช็อก (shock) ได้ ถ้ารักษาไม่ทนั ก็มี
สิ ทธิ์ ตายได้ ทั้งนี้ ท้ งั นั้นอาการและความรุ นแรงจะแตกต่างกันไปในผูป้ ่ วยแต่ละราย แม้ในรายเดี ยวกัน
อาการแพ้แต่ ล ะครั้ ง อาจแตกต่ างกัน ไม่ เหมื อนครั้ ง ก่ อนๆ ก็ไ ด้ นอกจากนี้ ใ นบางราย โดยเฉพาะรายที่
ปฏิกิริยาแพ้ไม่รุนแรง อาการอาจไม่เกิดทันทีที่รับประทานอาหารนั้นเข้าไป แต่จะทิ้งช่วงหลายชัว่ โมงจนถึง
เป็ นวัน ซึ่ งจะรู ้ ไ ด้ย ากมากขึ้ นว่า เกิ ดจากอาการแพ้อาหารชนิ ดใด และยัง ควรทราบด้วยว่า อาการที่ เกิ ด
เนื่ องจากการรั บ ประทานอาหาร ไม่ จาเป็ นต้องเป็ นโรคแพ้อาหารเสมอไป ยกตัวอย่า งเช่ น กรณี ที่ ไ ป
รับประทานอาหารไม่สะอาด หรื ออาหารมีเชื้ อโรคปนอยู่ ทาให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเดิน อย่างนั้นเราไม่
เรี ยกว่า แพ้อาหาร แต่เรี ยกว่า อาหารเป็ นพิษ หรื อในคนที่ดื่มนมวัวแล้วท้องเสี ย เนื่ องจากร่ างกายขาดน้ าย่อย
ชนิดหนึ่ง แบบนี้ก็ไม่เรี ยกว่า "แพ้"
การแพ้อาหาร 90% มีสาเหตุมาจากอาหาร 8 อย่างดังนี้
1. ไข่ 2.นม 3.ถัว่ ลิสง 4. สัตว์น้ าจาพวกมีเปลือก เช่น หอย กุง้ ปูและ อื่นๆ 5. ปลา 6. ข้าวสาลี
7. ถัว่ เหลือง 8. Tree nut เช่น ถัว่ อัลมอนต์ เม็ดมะม่วงหิ มพานต์ และวอลนัท
ส่ วนสาเหตุหลักของการแพ้อาหารในเด็ก คือ นมวัว ซึ่ งตามรายการเหล่านี้ ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วน
ของสารก่อภูมิแพ้ และอาหารอีกหลายๆชนิ ดที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้แม้ในปริ มาณที่เล็กน้อยที่มีการบริ โภค โดย
การกาหนดว่าอาหารชนิ ดใดเป็ นอาหารก่อภูมิแพ้ในแต่ละประเทศนั้น จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สถิ ติการแพ้อาหารของประชากรของประเทศนั้นๆ ซึ่ งอาจมีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะการบริ โภค และถิ่ นที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ได้ให้ความสาคัญในการจัดการ
และควบคุ ม การปนเปื้ อนอาหารก่ อภู มิ แพ้ม ากขึ้ น เห็ นได้จากการตรวจสอบสิ นค้า นาเข้า ระเบี ย บและ
ข้อกาหนดในการตรวจสอบการปนเปื้ อนอาหารก่อภูมิแพ้ในสิ นค้านาเข้า รวมทั้งมาตรการการระบุฉลาก
สิ นค้าที่ บางประเทศคู่ค ้าได้กาหนดให้ตอ้ งมี การระบุ อย่างชัดเจน มี ม าตรการดาเนิ นการตรวจสอบอย่า ง
เข้มงวดมากขึ้น ผูป้ ระกอบการไทยในฐานะผูผ้ ลิ ตสิ นค้าเพื่อส่ งออกเป็ นอันดับต้นของโลก จึงควรมีความรู้
ความเข้าใจข้อกาหนดเกี่ยวกับการระบุอาหารก่อภูมิแพ้ของประเทศคู่คา้ รวมทั้งมีมาตรการการจัดการและ
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ดาเนิ นการควบคุ ม การปนเปื้ อนอาหารก่ อภู มิ แพ้ใ นสิ นค้า ที่ ไ ม่ มี ส่ วนผสมของสารก่ อภู มิ แพ้ ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพตระหนัก และให้ความสาคัญในการแสดงรายละเอียดอาหารก่อภูมิแพ้บนฉลากโภชนาการ
อย่างครบถ้วน (ถ้ามี) โดยคานึงถึงสุ ขอนามัยของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
สาหรั บประเทศที่ กาหนดให้อาหารก่ อภูมิ แพ้ตอ้ งแสดงรายละเอี ยดไว้ที่ฉลากอาหารจะมีหลาย
ลักษณะ คือ เป็ นลักษณะบังคับ หรื อแนะนาให้แสดงโดยสมัครใจ หรื ออยูใ่ นระหว่างการดาเนินการให้แสดง
ในลักษณะบังคับ

เกณฑ์ การแสดงฉลากทีเ่ กีย่ วข้ องกับ Food Allergen
ตารางแสดงข้ อมูลอาหารทีแ่ ต่ ละประเทศระบุเป็ นอาหารก่ อภูมิแพ้ โดยต้ องระบุบนฉลากผลิตภัณฑ์
อาหารก่ อภูมิแพ้
ธัญพืชทีม่ ีกลูเตน (ข้ าวสาลี
ไรย์ บาร์ เลย์ โอ๊ตสเปลท์ สาย
ผสม)

FAO/

ออสเตรเลีย

WHO

/นิวซีแลนด์



ถั่วลิสง ถั่วเหลืองและ
ผลิตภัณฑ์
Sulphite ≥ 10 ppm
ถั่วชนิด treenuts และ
ผลิตภัณฑ์

ญีป่ ุ่ น

ไทย



*ข้าวสาลี /







ข้าวทริ ทิเคลี










*แลกโต๊ส

*สัตว์น้ าอื่นๆ

หอยและผลิตภัณฑ์
(mollusk and mollusk
product)
ปลาและผลิตภัณฑ์

สหภาพ
ยุโรป



นมและผลิตภัณฑ์
กุ้ง กั้ง ปู และผลิตภัณฑ์

แคนาดา
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อาหารก่ อภูมิแพ้

FAO/

ออสเตรเลีย

WHO

/นิวซีแลนด์


งาและผลิตภัณฑ์
ไข่
เมล็ดมัสตาร์ ด



แคนาดา

สหภาพ
ยุโรป













ถั่วลูพนิ



ขึน้ ฉ่ าย และพืชในตระกูล
เดียวกัน (Umbelliferae
family)



โซบะ (buckwheat)

ญีป่ ุ่ น

ไทย







หมายเหตุ :
- เครื่ องหมาย * หมายถึง อาหารก่อภูมิแพ้ที่ตอ้ งระบุเพิ่มเติม
- ประเทศญี่ปุ่น แนะนาอาหารอีก 20ชนิด ที่ควรระบุเป็ นอาหารก่อภูมิแพ้ เพิม่ เติมได้แก่
1. เนื้อวัว 2. วุน้ เจลาติน 3. เนื้อหมู 4. เนื้อไก่ 5. กล้วย 6. กีวี 7. วอลนัท 8. ถัว่ เหลือง 9. ลูกพีช
10. ส้ม 11. มันภูเขา yamanoimo (yams) 12. แอปเปิ้ ล 13. เห็ดโคนญี่ปุ่น (masutake) 14. หอย awabi หรื อหอยทาก
ขนาดใหญ่ (abalone) 15. หมึก 16.ไข่ปลา (ikura) 17. ปลาแซลมอน 18. ปลาแมคเคอเรล 19. งา 20. มะม่วงหิ มพานต์

สาหรับประเทศไทยปั จจุบนั ได้มีการกาหนดให้ระบุอาหารที่เป็ นสารก่อภูมิแพ้บนฉลากเช่ นกัน
โดยกาหนดให้ระบุบนฉลากสิ นค้าทั้งกรณี ที่มีการใช้เป็ นส่ วนประกอบของอาหาร และกรณี ที่มีการปนเปื้ อน
ระหว่างกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดอาหารที่เป็ นสารก่อภูมิแพ้ หรื อสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินไว้
อย่างครอบคลุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่ องการแสดงฉลากอาหารใน
ภาชนะบรรจุ
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แนวทางการจัดการหรือควบคุมอาหารก่อภูมแิ พ้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ ไม่ ให้ ผู้บริโภคเกิด
อันตราย หรือมีการปนเปื้ อนอย่ างไม่ ต้ังใจเกิดขึน้ สามารถทาได้ หลายวิธี ดังนี้
การทบทวนและวิเคราะห์อนั ตรายในระบบ HACCP ของวัตถุดิบรับเข้า ก่อนที่จะผลิตและสามารถ
ประเมินความเสี่ ยงและการจัดการกับวัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้อง

การปนเปื้ อนข้ามในระหว่างกระบวนการและการทาความสะอาด ควรที่จะพิจารณากระบวนการ
ผลิตว่าสายการผลิตใดที่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้ และไม่มีสารก่อภูมิแพ้ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจใน
การผลิตที่จะไม่มีโอกาสของการปนเปื้ อนข้าม หรื อการจัดการในระหว่างการเปลี่ยนสู ตรผลิต ต้องมีระบบ
การเปลี่ยนหรื อการทาความสะอาดที่จะมัน่ ใจว่าสารก่อภูมิแพ้ไม่ตกค้างก่อนที่จะเปลี่ยนสู ตรใหม่ และต้องมี
การทวนสอบด้ ว ยวิ ธี ท างห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร เช่ น Bioluminescence testing หรื อ Enzyme-Linked
ImmunoSorbent Assay (ELISA) เพื่อให้มนั่ ใจมากขึ้น ส่ วนเครื่ องมือสาหรับการทาความสะอาด ควรบ่งชี้
และแยกกันอย่างชัดเจน

การจัดการกับสิ นค้าที่นามาผลิตใหม่ ( Rework ) ต้องมัน่ ใจว่าจะไม่นาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ
ของสารก่อภูมิแพ้มาใช้ในการผลิตสู ตรที่ตอ้ งการปลอดสารก่อภูมิแพ้

การอนุ มตั ิผขู้ าย ( Supplier approval ) เลื อกผูข้ ายที่ระบบการจัดการภายในที่ดี ก่อนการอนุ มตั ิ
อาจจะมีการตรวจสอบโรงงานผูข้ ายเพื่อให้มนั่ ใจถึงการจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ

ความตระหนักในเรื่ องอาหารก่อภูมิแพ้ ควรมีการฝึ กอบรมให้พนักงานรู ้จกั และตระหนักถึงอาหาร
ก่อภูมิแพ้ การจัดการและรู ้ถึงอันตรายของอาหารก่อภูมิแพ้ที่จะส่ งผลต่อผูบ้ ริ โภค

ฉลาก ต้องมี การระบุ สารก่ อภูมิแพ้ที่ใ ช้ในสู ตรการผลิ ตให้ผูบ้ ริ โภคทราบ เพื่อที่ จะได้เกิ ดความ
ระมัดระวังในการเลือกซื้ อและบริ โภคอีกทั้งยังเป็ นกฎหมายในหลายๆ ประเทศ


การกาหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหารก่อภูมิแพ้เป็ นสิ่ งที่สาคัญ และเป็ นการ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้สามารถเลือกซื้ อหรื อหลีกเลี่ยงการบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมที่อาจทาให้เกิด
การแพ้ต่อสุ ขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ งนับว่ามีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคอย่างมาก อีกทั้งยังนาไปสู่ การ
แสดงฉลากในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับอาหารก่อภูมิแพ้ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายสาหรับประเทศคู่คา้
ได้อีกทางหนึ่ งด้วย ซึ่ งผูป้ ระกอบการจะต้องติดตามและปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบทั้งภายในและต่างประเทศ
อย่างเคร่ งครัด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาอาหารที่ถูกส่ งคืนจากประเทศผูน้ าเข้า และสามารถให้ขอ้ มูลอาหารก่อ
ภูมิแพ้โดยผ่านทางฉลากแก่ผบู ้ ริ โภคได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ โภคเองควรให้ความสาคัญ
กับรายละเอียดและข้อมูลบนฉลากสิ นค้าด้วยเพื่อทราบถึงกรอบข้อมูลโภชนาการสามารถใช้เปรี ยบเทียบเพื่อ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ และบริ โ ภคอาหารตามความเหมาะสมกับ สภาพร่ า งกายและสุ ข ภาพและทราบถึ ง

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงกรมประมง

สารอาหารที่ไม่ตอ้ งการและสามารถหลี กเลี่ ยงได้รวมทั้งการที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจต่อฉลากสิ นค้านั้น
ย่อมส่ งผลให้ผผู ้ ลิตตระหนักถึงความสาคัญในการแสดงรายละเอียดบนฉลากสิ นค้าเพิ่มมากขึ้นอีกทาง
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