
ຜ ູ້ ທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບຕູ້ ອງສາມາດອະທິບາຍ
ການແພູ້ ອາຫານສີ່ ວນໃຫຍີ່  ແລະ ອາການທ ີ່

ການແພູ້ ອາຫານສີ່ ວນໃຫຍີ່ ມັກກ ີ່ ໃຫູ້ ເກ ດ
ຄວາມລະອຽດອີ່ ອນແກີ່ ຜ ູ້ ທ ີ່ ແພູ້ ອາຫານ. 
 
ຈ ານວນໜ ີ່ ງໃນ 25 ຄົນໃນອາເມລິ ກາແມີ່ ນ
ຖື ກລາຍງານວີ່ າມ ການແພູ້ ອາຫານ, ຣູ້ ານ
ອາຫານແມີ່ ນໄດູ້ ໃຫູ້ ລ ກຄູ້ າຜ ູ້ ທ ີ່ ມ ຄວາມ
ຕູ້ ອງການອາຫານພິເສດແມີ່ ນມ ເພ ີ່ ມຂ ູ້ ນ 
ອ ງຕາມເຄື ອຂີ່ າຍການແພູ້ ອາຫານ ແລະ 
ການລະຄາຍເຄື ອງ  
(http://www.foodallergy.org/section/
welcoming-guests-with-with-food-
allergies).  
 
ອາຫານແປດປະເພດມ ຮອດ 90%ຂອງ
ປະຕິກິລິ ຍາການແພູ້ ອາຫານທັງໝົດ. ເຊິີ່ ງ
ມ ດັີ່ ງນ ູ້ : 
1. ນົມ (ຕົວຢີ່ າງ: ເນ ຍ, ນົູ້ ມສົູ້ ມ, ນົມ

ກູ້ ອນ, ນົມຊັອກໂກແລັດ, ກະແລັູ້ ມ 
ແລະ ຂອງຫວານ)  

2. ໄຂີ່  (ອາຫານທຸກປະເພດທ ີ່ ໃສີ່ ໄຂີ່ ) 
3. ຖົີ່ ວດິ ນ 
4. ຖົີ່ ວຢື ນຕົູ້ ນ (ຕົວຢີ່ າງ ຖົີ່ ວວ ນັດ, ຖົວ

ອາລມອນ, ຖົີ່ ວເຮເຊວ, ຖົີ່ ວຫິມະພານ, 
ຖົີ່ ວປາກອູ້ າ, ແລະ ຖົີ່ ວພ ແກນ)  

5. ປາ (ຕົວຢີ່ າງ ປາລ ູ້ ນໝາ, ປາແຊວ
ມອນ, ປາບາສ, ປາຄັອດ) 

6. ສັດກາບແຂງ (ເຊັີ່ ນ ປ , ກຸູ້ ງມັງກອນ, 
ແລະ ກຸູ້ ງ) 

7. ແປູ້ ງ (ຕົວຢີ່ າງ ເຂົ ູ້ າຈ ີ່ , ແປູ້ ງ, ແປູ້ ງ
ແຜີ່ ນ, ເກັດເຂົ ູ້ າໜົມປັງ, ອາຫາ
ຫວານ, ນ ູ້ າຊຸບ, ແລະແປູ້ ງ
ປະເພດອືີ່ ນໆ), ແລະ 

8. ຖົີ່ ວເຫ ື ອງ (ຕົວຢີ່ າງ ເຕົູ້ າຮ ູ້  ແລະ 
ຊອສ). 

 
ປະເພດອາຫານທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງລວມເຖິງ
ອາຫານຫວານ, ຊອສ, ສະຫ ັ ດ, ບຸບເຟູ້ , 
ອາຫານທອດ ແລະ ອາຫານອືີ່ ນໆທ ີ່ ມ ສີ່ ວນ
ປະກອບຈ ານວນຫ າຍ.  
ການແພູ້ ອາຫານແມີ່ ນການຕອບໂຕູ້ ທ ີ່ ມ 
ໂອກາດຮຸນແຮງຕ ີ່ ອາຫານ ຫ ື  ສານປຸງ

ແຕີ່ ງອາຫານບາງຈ າພວກ. ສ າລັບຜ ູ້ ທ ີ່ ມ 
ຄວາມລະອຽດອີ່ ອນ, ປະຕິກິລິ ຍາສາມາດ
ເກ ດຂ ູ້ ນໄດູ້ ພາຍໃນນາທ  ຫ ື  ຊົີ່ ວໂມງ, ແລະ 
ອາການກ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນຕັູ້ ງແຕີ່ ງເບົ າບາງ
ຈົນເຖິງຂັູ້ ນເສຍຊ ວິ ດ. ປະຕິກິລິ ຍາການແພູ້
ອາຫານລວມມ : ຜົດ, ຜິວໄໝູ້  ຫ ື  ມ ຜືີ່ ນ, 
ປວດຂ ີ່ , ຫ ື  ອາການຄັນຢ ີ່ ຮ ມສົບ, ໜູ້ າ, ລ ູ້ ນ, 
ສົບບວມ, ອາຈຽນ ແລະ/ຫ ື  ຖອກທູ້ ອງ, 
ທູ້ ອງບິ ດ, ໄອ ຫ ື  ຫອບ, ເມົາຫົວ ແລະ/ຫ ື  ວິ
ວຽນ, ອາການບວມຢ ີ່ ຄ  ແລະ ຫ ອດສຽງ, 

ຫາຍໃຈຍາກ. ຖູ້ າທີ່ ານພົບເຫັນປະຕິກິລິ ຍາ
ດັີ່ ງກີ່ າວ, ໃຫູ້ ລາຍງານຜ ູ້ ຈັດການ. ອາການ
ບວມຢ ີ່ ຄ  ແລະ ຫ ອດສຽງ, ຫາຍໃຈຍາກ. ຖູ້ າ
ທີ່ ານພົບເຫັນປະຕິກິລິ ຍາດັີ່ ງກີ່ າວ, ໃຫູ້ ລາຍ
ງານຜ ູ້ ຈັດການ. 
 
ຖູ້ າລ ກຄູ້ າມ ຄວາມກັງວົນໜັກ, ໃຫູ້ ໂທຫາ 
911 ແລະ ຢ ີ່ ກັບລ ກຄູ້ າຈົນກວີ່ າການ
ຊີ່ ວຍເຫ ື ອມາຮອດ.  

ສ າລັບບາງຄົນ, ພຽງແຕີ່ ປະລິ ມານ
ອາຫານທ ີ່ ເປັນພິດໜູ້ ອຍດຽວ
ສາມາດສູ້ າງປະຕິ ກິ ລິ ຍາການແພູ້
ອາຫານໄດູ້ . 

ອາການແພູ້   

ເອກະສານຂ ູ້ ມ ນຄວາມຈ ງຂອງກົດລະບຽບອາຫານໝາຍເລກ 7 

ສິ ີ່ ງ ທ ີ່ ທີ່ າ ນ ຄ ວ ນ ຮ ູ້ ກີ່ ຽ ວ ກັ ບ ກົ ດ ລ ະ ບ ຽ ບ   

WWW .H E AL THOR E GON .OR G /

FOOD S A FE TY  

ໂຄງການປູ້ ອງກັນພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານ  

OAR 333-150-0000, 
ພາກທ  1-201.10(B); 2-
102.11(C)(9); 3-602.11 
(B)(5) 
 
1-201.10(B) 
“ການແພູ້ ອາຫານສີ່ ວນໃຫຍີ່ ”ໝ
າຍເຖິງ: 
ນົມ, ໄຂີ່ , ປາ (ເຊັີ່ ນ ປາບາສ, ປາ
ລິ ູ້ ນໝາ, ປາຄັອດ, ແລະ ລວມ
ເຖິງ ສັດເປ ອກແຂງ ເຊັີ່ ນ ປ , ກຸູ້ ງ
ມັງກອນ, ກຸູ້ ງຂາວ), ຖົີ່ ວວຢື ນຕົູ້ ນ 
(ເຊັີ່ ນ ໝາກອາລມອນ, ພ ແກນ, 
ຫ ື  ວ ນັດ), ເຂົ ູ້ າສາລ , ຖົີ່ ວດິ ນ, ແລະ 
ຖົີ່ ວເຫ ື ອງ; ຫ ື  
ວັດຖຸດິ ບອາຫານທ ີ່ ມ ທາດໂປຣ
ຕ ນຈາກອາຫານ, ດັີ່ ງທ ີ່ ລະບຸໃນ 
ວັກຍີ່ ອຍ(1)(a) ຂອງຄ ານິ ຍາມນ ູ້ . 
 
2-102.11(C)(9) 
ການອະທ ບາຍອາຫານທ ີ່ ກ ານົດ
ເອົ າການແພູ້ ອາຫານສີ່ ວນໃຫຍີ່  
ແລະ ອກາການຂອງການແພູ້
ອາຫານສາມາດສູ້ າງຄວາມ
ລະອຽດອີ່ ອນໃຫູ້ ແກີ່ ຜ ູ້ ທ ີ່ ມ 
ອາການແພູ້ .Pf 

3-602.11(B)(5) 
ຊືີ່ ຂອງແຫ ີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງອາຫານທ ີ່

ເປັນການແພູ້ ອາຫານແຕີ່ ລະ
ປະເພດທ ີ່ ມ ຢ ີ່ ໃນອາຫານຖູ້ າແຫ ີ່ ງ
ທ ີ່ ມາຂອງອາຫານນັູ້ ນແມີ່ ນເປັນ
ສີ່ ວນໜືີ່ ງຂອງຊືີ່ ທົີ່ ວໄປຫ ື ປົກະຕິ
ຕາມແຕີ່ ລະປະເພດຂອງວັດຖຸດິ ບ 
(ມ ຜົນສັກສິ ດຕັູ້ ງແຕີ່  ເດື ອນ 
ມັງກອນ 1, 2006). Pf  

ເຫດຜົນດູ້ ານສາທາລະນະສຸກ: 

ການແພູ້ ອາຫານແມີ່ ນປະເພດ
ສະເພາະຂອງປະຕິກິລິ ຍາທ ີ່ ມ 
ການພົວພັນເຖິງລະບົບພ ມຄຸູ້ ມ
ກັນ. ຮີ່ າງກາຍຜະລິ ດສານ
ຕ ີ່ ຕູ້ ານຕ ີ່ ອາຫານ. ເມືີ່ ອອາຫານ
ສະເພາະໄດູ້ ຖື ກຍີ່ ອຍ ແລະ ຕູ້ ານ
ກັບລະບົບພ ມຕູ້ ານທານ, 
ບຸກຄົນນັູ້ ນຈະມ ປະຕິກິລິ ຍາແພູ້
ອາຫານ.  

ເດື ອນພະຈິ ກ ປ  2014  

http://www.foodallergy.org/section/welcoming-guests-with-with-food-allergies
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ການແພູ້ ອາຫານ 
ສິ ີ່ ງທ ີ່ ທີ່ ານຕູ້ ອງຮ ູ້  

ມ ຈ ານວນຫ າຍລູ້ ານຄົນທ ີ່ ມ ອາການແພູ້ ອາຫານທ ີ່ ສາມາດມ ຕັູ້ ງແຕີ່ ເບົ າບາງຈົນເຖິ ງ
ຂັູ້ ນເສຍຊ ວິ ດ.  

ອາຫານທ ີ່ ມັກການແພູ້ ທົີ່ ວໆໄປ  

ຖົີ່ ວດິ ນ  ຖົີ່ ວຢ ນຕົູ້ ນ  ປາ  ສັດນ ູ້ າເປ ອກ

ໄຂີ່   ນົມ  ແປູ້ ງ  ຖົີ່ ວເຫ ື ອງ  

ຕູ້ ອງໃຫູ້ ແຂກເປັນຜ ູ້ ຕັດສິ ນໃຈດູ້ ວຍຕົນເອງສະເໝ  

ເມືີ່ ອແຂກແຈູ້ ງທີ່ ານວີ່ າມ ບາງຄົນແພູ້ ອາຫານ, ໃຫູ້ ປະຕິບັດຕາມກົດສ ີ່ ຢີ່ າງດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ ູ້ :  

ສົີ່ ງຕ ີ່  ຫາຜ ູ້ ຈັດການພະແນກທ ີ່ ກີ່ ຽວຂູ້ ອງກັບການແພູ້ ອາຫານ, ຫ ື  ຜ ູ້ ທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບ. 

ທົບທວນ ການແພູ້ ອາຫານຂອງລ ກຄູ້ າ ແລະ ກວດເບິີ່ ງສະຫ າກວັດຖຸດິ ບ. 

ຈືີ່ ໄວູ້ ວີ່ າ ໃຫູ້ ກວດເບິີ່ ງຂັູ້ ນຕອນການກະກຽມ ສ າລັບການສ າພັດທ ີ່ ຂູ້ າມກັນ. 

ຕອບ ລ ກຄູ້ າ ແລະ ແຈູ້ ງເຂົ າເຈົ ູ້ າໃນສິີ່ ງທ ີ່ ເຈົ ູ້ າຄົູ້ ນພົບ. 

ແຫ ີ່ ງທ ີ່ ມາຂອງການສ າພັດທ ີ່ ຂູ້ າມກັນ:  
ນ ູ້ າມັນປຸງອາຫານ, ການຟົູ້ ງໃສີ່ , ແລະ ອາຍຈາກການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ. 

ການສ າຜັດກັບອາຫານທ ີ່ ມ ການເຈື ອປົນກັບສານກ ີ່ ການແພູ້ ອາຫານ ຫ ື  ມາຈາກການສ າຜັດອາຫານທ ີ່ ບ ີ່ ມ ການແພູ້  (ເຊັີ່ ນ ເຂົ ູ້ າໜົມ ມັຟຟິນທ ີ່ ມ ສີ່ ວນຜະສົມ
ຂອງຖົີ່ ວ ໄປສ າຜັດກັບຕົວທ ີ່ ບ ີ່ ມ ຖົີ່ ວ). 

ອຸປະກອນໃນການປຸງແຕີ່ ງອາຫານສ າລັບຜ ູ້ ທ ີ່ ເປັນພ ມແພູ້ ຕູ້ ອງໄດູ້ ຮັບການທ າຄວາມສະອາດລະອຽດ ແລະ  

ອະນາໄມກີ່ ອນນ າໃຊູ້ . 
ເຄືີ່ ອງໃຊູ້ ຕີ່ າງໆ (ຕົວຢີ່ າງ ບີ່ ວງ, ມ ດ, ຕະຫ ິ ວ, ເຫ ັ ກຄ ບ), ຂຽງ, ຊາມ, ໝ ູ້ , ໝ ູ້ ຜັດ, ຜິວໜູ້ າບີ່ ອນ
ກະກຽມອາຫານ. 
ເຄືີ່ ອງທອດ ແລະ ເຄືີ່ ອງປ ູ້ ງ. 

ລູ້ າງມື  ແລະ ປີ່ ຽນຖົງມື ຫ ັ ງຈາກຈັບອາຫານທ ີ່ ສາມາດກ ີ່ ອາການແພູ້ . 

ຖູ້ າແຂກມ ອາການແພູ້ , ໂທຫາ 911 ແລະ ແຈູ້ ງໃຫູ້ ຄະນະ
ບ ລິ ຫານຮັບຮ ູ້ . 


