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โรคภูมิแพอาหารแฝง

การตรวจโรคภูมิแพอาหารแฝง
การติดตามอาการหลัง
การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหาร
การสังเกตอาการสำหรับติดตามความคืบหนาจะเปน
ประโยชนอยางมาก โดยจดบันทึกรายการอาหารและ
เครื่องดื่มทุกชนิดที่รับประทานควบคูไปกับอาการที่เกิด
ขึ้น หรือสังเกตไดทั้งกอนและหลังการเปลี่ยนแปลงชนิด
อาหาร เชน รูสึกดีขึ้นหรือแยลง ก็อาจทำใหพบอาการ
เฉพาะเมื่อรับประทานอาหารบางชนิดได

การกลับมารับประทานอาหารเดิมอีกครั้ง
หลังจากที่งดอาหารอยางนอย 3 เดือนและมีอาการดีขึ้นแลว หากตองการกลับมา
รับประทานอาหารชนิดเดิมอีก จะตองทดลองรับประทานอาหารทีละชนิด และสังเกต
อาการภายใน 5 วัน หากพบวาอาการผิดปกติกลับมาเปนอีก ก็ควรหลีกเลี่ยงอาหาร
ชนิดนั้นตอไปอีก 1 - 2 เดือน แตหากไมพบอาการผิดปกติใดๆ แสดงวาสามารถกลับ
มารับประทานอาหารนั้นๆ ได หลังจากนั้นคอยๆ ทดลองกับอาหารชนิดถัดไปแลว
สังเกตอาการ และปฏิบัติตามดังที่ไดกลาวมาแลว

การหลีกเลี่ยงการแพอาหารชนิดใหมๆ
ในขณะที่ปรับเปลี่ยนอาหารโดยทดแทนดวยอาหารอีกชนิดหนึ่ง อาจเปนไปไดที่จะ
เกิดอาการแพตออาหารที่นำมาทดแทนได เพื่อหลีกเลี่ยงอาการดังกลาว แนะนำ
ใหรับประทานอาหารใหหลากหลายและจำกัดปริมาณ หรือรับประทานอาหาร
ชนิดเดียวกันได โดยใหหางกัน 3 - 4 วัน

FOOD INTOLERANCE

หองปฏิบัติการ N Health ใหบริการตรวจโรค
ภูมิแพอาหารแฝง (Food Intolerance) โดยการ
ตรวจวัดระดับของ IgG ตอ Allergen ชนิดนั้นๆ
ซึ่งใหบริการหลากหลาย ครอบคลุม 222
Allergens ภายใน 1 test

[

NUTS

MOLLUSCS

Product Name

Product code

Turnaround Time

Specimen

Food Intolerance
test

J121

5 days

EDTA blood 2 ml หรือ
Clotted blood 2 ml
ปริมาณโลหิต
ที่นำมาทดสอบ

][

ผลการตรวจ
โรคภูมิแพอาหารแฝง

Q&A

ชนิดของอาหาร
ที่ทำการตรวจ

][

ระยะเวลา
ในการทดสอบ

][

MEAT

]

คำถามที่พบบอย

ความแตกตางระหวาง Food Allergy กับ Food Intolerance คืออะไร?
Food Allergy หรือภูมิแพอาหาร เชน แพถั่วลิสง หรือหอย เปนอาการแพที่มัก
จะเกิดขึ้นทันทีหลังการรับประทานและมีปฏิกิริยาที่รุนแรง ไดแก จาม เปนผื่น
ระคายเคืองผิวหนัง บวมแดง และมีอาการเหนื่อยลา อาการที่เกิดขึ้นเหลานี้
มีแอนติบอดีชนิด IgE เขามาเกี่ยวของ สวน Food Intolerance หรือภูมิแพ
อาหารแฝง มีรูปแบบที่เกิดขึ้นชาๆ และมีแอนติบอดีชนิด IgG เขามาเกี่ยวของ
อาจมีอาการปรากฏใหเห็นหลังรับประทานอาหารชนิดที่แพเขาไปแลว 2 - 3 วัน
จึงยากที่จะระบุชนิดอาหารที่ทำใหแพ ได
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด 2301/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 Call Center: 0 2762 4000
www.nhealth-asia.com
NHealthFanpage

จะแนใจไดอยางไร
วา…คุณไมแพ ?
www.nhealth-asia.com
NHealthFanpage

SOY
CORN
ALCOHOL

การแพอาหารแฝง
FOOD INTOLERANCE

มีความเกี่ยวของกับอาการที่ไมพึงประสงคและโรคเรื้อรังชนิดตางๆ จำนวนมาก
มีประชากรมากถึง 45% ที่คาดวาจะตองประสบกับการแพอาหารบางชนิดใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การเกิดอาการมักจะมีขึ้นหลังจากที่ไดรับอาหารเขาไปสัก
ระยะ ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะระบุชนิดอาหารที่ทำใหเกิดอาการนั้นๆ

8

ขั้นตอน
ที่ควรทำ

1
3
5
7

ทดสอบภูมิแพ
อาหารแฝง
ทำความเขาใจ
ผลการทดสอบ
พิจารณาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงชนิดอาหาร
เพีื่อรับประทานโดยปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ
ติดตามอาการหลังการ
ปรับเปลี่ยนชนิดอาหาร

2
4
6
8

อาหารธรรมดาๆ
ของบุคคลหนึ่งอาจจะ
เปนอันตรายที่รุนแรง
สำหรับอีกบุคคล
หนึ่งได

ทบทวนผล
การทดสอบที่ได
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอาหาร
เริ่มเปลี่ยนแปลง
ชนิดอาหาร

กลูเตน

เนื้อสัตว

แอลกอฮอล

นมวัว

ไข

อาหารที่มักทำใหเกิด
ภูมิแพอาหารแฝง

ผัก/ผลไม

ถั่ว

สวนใหญเกี่ยวของกับการตอบสนองของภูมิคุมกันที่ไมเหมาะสมตออาหาร หรือ
สวนประกอบในอาหาร การสรางแอนติบอดีเปนกลไกที่ระบบภูมิคุมกันของรางกาย
ทำปฏิกิริยากับสารที่อาจจะสงผลกระทบที่ไมดีตอรางกาย ในสถานการณปกติ
แอนติบอดีเหลานี้จะรวมกับโปรตีนในอาหารในรูปแบบคอมเพล็กซ แลวถูกกำจัดออก
ไปโดยเซลลของระบบภูมิคุมกันในรางกาย แตหากมีการทำงานของระบบภูมิคุมกัน
มากเกินไป จะทำใหมีคอมเพล็กซเหลานี้สะสมในบริเวณตางๆ ของรางกาย เชน
ขอตอหรือระบบทางเดินอาหาร ทำใหเกิดอาการตางๆ ของการแพอาหาร

อาหารและโภชนาการมีบทบาทสำคัญอยางมากตอ
สุขภาพ จึงควรทราบขอมูลเกีย่ วกับการรับประทานอาหาร
กอนที่จะเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหาร ดังนี้
• หากคุณมีปญหาดานสุขภาพ เชน กำลังตั้งครรภ หรืออยูในชวงรับประทานยา
ควรปรึกษาแพทย หรือนักโภชนาการอาหารกอนเปลี่ยนแปลงการรับประทาน
อาหาร
• ควรวางแผนและเลือกซือ้ อาหารลวงหนา โดยเลือกอาหารทีอ่ ยูใ นกลุม NORMAL
เพื่อปองกันไมใหมีปญหาเมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร
• ถึงแมวารางกายจะแพอาหารบางชนิดแตก็ยังมีอาหารอีกหลายชนิดที่ไมแพ
ดังนั้น จึงควรหันมาใสใจเลือกชนิดอาหารที่หลากหลายสำหรับรับประทาน
เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพ
• ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่สงสัยวาสงผลกระทบกับรางกายแมวาในผลการทดสอบ
นี้จะไดผลปกติก็ตาม
• ควรจดจำผลิตภัณฑอาหารที่มีชนิดอาหารที่แพเปนสวนผสม และระลึกเสมอวา
อาหารสำเร็จรูปและซอสปรุงรสจำนวนมากมีสวนผสมที่หลากหลาย จึงจำเปน
อยางยิ่งในการตรวจสอบฉลากอยางละเอียดกอนซื้อทุกครั้ง
• การรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเปนสิ่งสำคัญที่สุด สามารถทำ
ไดโดยรับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย เพื่อให ไดคุณคาทางโภชนการ
ครบถวนและลดความเสี่ยงในการแพอาหาร

ปลา / หอย / ปู

คำอธิบายเกี่ยวกับภูมิแพอาหารแฝง
ภูมแิ พอาหารแฝง เปนการตอบสนองของระบบภูมคิ มุ กันของรางกายตออาหาร
โดยการสรางแอนติบอดีไปจับกับอาหาร หรือสวนประกอบในอาหารเกิดเปน
โปรตีนคอมเพล็กซ (แอนติบอดีและโปรตีนในอาหารทีร่ วมตัวกันเปนโครงสราง
ที่ซับซอน) แลวถูกกำจัดออกจากรางกาย แตหากรางกายมีการทำงานของ
ระบบภูมคิ มุ กันทีม่ ากเกินไปจะทำใหเกิดการสะสมของโปรตีนคอมเพล็กซในบริเวณ
ตางๆ เชน ขอตอ หรือระบบทางเดินอาหารที่กอใหเกิด อาการ และโรคเรื้อรังได
โดยประชากรประมาณ 45 เปอรเซนตอาจแพอาหารบางชนิดในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง และมักเกิดอาการแพ หลังจากที่ไดรับประทานอาหารไปแลวระยะหนึ่ง
จึงเปน เรื่องยากที่จะระบุชนิดอาหารซึ่งเปนตนเหตุของอาการเจ็บปวย โดยการ
ตรวจหาแอนติบอดีตออาหารจากตัวอยางเลือด เพื่อหาชนิดอาหารที่สง
ผลกระทบตอรางกายและหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นๆ

การแปลผลการทดสอบ

พิจารณาการกลับ
มารับประทาน
อาหารชนิดเดิม

การแพอาหารแฝง (FOOD INTOLERANC)

การวางแผนการรับประทานอาหาร

อาการ สามารถปรากฏได ในชวงระยะเวลาสามวันหลังจากการรับประทานอาหารที่เปนสาเหตุ และ
สามารถแสดงอาการอยูไดนานเปนหลายๆ สัปดาห ดังนั้นจึงเปนเรื่องยากมากที่จะฟันธงวาอาหาร
ชนิดใดที่เปนสาเหตุของการเกิดอาการ การทดสอบการแพอาหารแฝง (Food intolerance) นี้ จึง
เปนการสืบหาชนิดอาหารที่สามารถใชประโยชน ในการประเมินระดับของแอนติบอดีตออาหารจาก
ตัวอยางเลือด การหลีกเลี่ยงอาหารที่เปนตัวปญหาจะชวยปองกันการเกิดโรคไดดี ถึงแมการระบุชนิด
อาหารที่แพเหลานี้เปนสวนที่ทำไดยาก แตการทดสอบดวยชุดทดสอบ Food intolerance นี้ถือเปน
ขั้นตอนแรกสำหรับกระบวนการนี้ การที่รางกายมีระดับของแอนติบอดีอาหารเพิ่มสูงขึ้น ไมไดถือเปน
ปญหาในตัวเอง แตสามารถชวยในการระบุชนิดอาหารทีค่ าดวาจะเปนสาเหตุของอาการเจ็บปวยมากทีส่ ดุ

ขอมูลที่ไดรบั จากการทดสอบภูมแิ พอาหารแฝงหากมีการแสดงปฏิกริ ยิ าใหผลบวก
กับอาหารชนิดใดๆ หมายความวาคุณมีแอนติบอดีตอ อาหารชนิดนัน้ โดยจะใชเปน
ขอมูลประกอบการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
ผลการทดลองภูมแิ พอาหารแฝง (Food Intolerance) จะแสดงผลเปน สูง (ELEVATED)
ปานกลาง (BORDERLINE) หรือ ปกติ (NORMAL) โดยมีหนวยความเขมขนของ
แอนติบอดี IgG เปนยูนติ ตอมิลลิลติ ร (U/ml) แสดงอยูใ นวงเล็บหลังอาหารแตละชนิด
สูง (ELEVATED)
แสดงวาตรวจพบความเขมขน
ของแอนติบอดีในระดับสูง
ควร “กำจัด” อาหารเหลานี้ออก
จากเมนูอาหาร
เปนเวลาอยางนอย 3 เดือน

ปานกลาง (BORDERLINE)
แสดงวาตรวจพบความเขมขน
ของแอนติบอดีในระดับกลาง
ควรลด หรือหมุนเวียนรับประทานอาหาร
เหลานี้เปนเวลาอยางนอย 3 เดือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการแพที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ปกติ (NORMAL)
แสดงวาตรวจไมพบ
หรือพบแอนติบอดีที่จำเพาะตอ
อาหารในระดับต่ำ
สามารถรับประทานอาหารเหลานี้
ไดตามปกติ

