
บคุคลท่ีรับผดิชอบจะตอ้งสามารถ
อธิบายสารกอ่ภมูแิพใ้นอาหารท่ีส าคญั
และอาการท่ีสารกอ่ภมูแิพใ้นอาหารท่ี
ส าคญัสามารถท าใหเ้กิดในบคุคลท่ีมี
ความอ่อนไหวซ่ึงมีอาการแพ ้
 
ดว้ย 1 ใน 25 ของชาวอเมริกนัมรีายงาน
การแพอ้าหาร รา้นอาหารมแีนวโนม้ขึน้ท่ี
จะพบเจอลกูคา้ท่ีตอ้งการอาหารพิเศษ
ตาม Food Allergy & Anaphylaxis 

Network มากขึน้ (http://

www.foodallergy.org/section/
welcoming-guests-with-with-food-
allergies). 
 
อาหารแปดชนดิคิดเป็น 90% ของอาการ
แพอ้าหารทัง้หมด พวกนัน้คือ: 
1.  นม (เชน่ เนย โยเกิรต์ ชสี นม

ช็อกโกแลต ไอศกรีม และของหวาน)  
2.  ไข ่(อะไรก็ตามท่ีมไีข)่ 
3.  ถัว่ลิสง 
4.  ถัว่ตน้ (เชน่ วอลนทั อลัมอนด ์เฮเซล 

เม็ดมะมว่งหิมพานต ์พิสตาชโิอ และพี
แคน) 

5.  ปลา (เชน่ ปลาลิ้นหมา ปลาแซลมอน 
ปลากะพง และปลาค็อด) 

6.  หอย (เชน่ ปู ก ุง้กา้มกราม และกุง้) 
7.  ขา้วสาลี (เชน่ ขนมปัง, แป้ง, รสู,์ การ

ท าขนมปัง, ของหวาน, ซปุเบส และ
เคร่ืองปรงุบางอยา่ง) และ 

8.  ถัว่เหลือง (เชน่ เตา้หูแ้ละซอส) 
 

ประเภทอาหารที่มคีวามเสี่ยง ไดแ้ก ่ของ
หวาน ซอส สลดับาร ์บฟุเฟ่ต ์อาหาร
ทอด และอาหารที่มสีว่นผสมมากมาย 
 

การแพอ้าหารเป็นการตอบสนองท่ี
รา้ยแรงตอ่การบริโภคอาหารบางชนดิ

หรือวตัถเุจือปนอาหาร ส าหรบัผูท่ี้
อ่อนไหวงา่ย ปฏิกิริยาอาจเกิดขึน้ภายใน
ไมก่ี่นาทีหรือชัว่โมง และอาการอาจมี
ตัง้แตไ่มร่นุแรงจนถึงอนัตรายถึงชีวิต 
อาการแพอ้าจรวมถึงลมพิษ ผวิหนงัแดง
หรือมผีืน่ ร ูส้ึกชาหรือคนัในปาก ใบหนา้ 
ลิ้นหรือริมฝีปากบวม อาเจียนและ/หรือ
ทอ้งเสีย ปวดทอ้ง ไอหรือหายใจมีเสียง
ว๊ีด เวียนศีรษะและ/หรือหนา้มดื อาการ

บวมท่ีคอและเสน้เสียงและหายใจล าบาก 
หากคณุสงัเกตเห็นปฏิกิริยาดงักลา่ว ควร
รีบบอกผูจ้ดัการ 
 
หากลกูคา้ก าลงัเดือดรอ้น ใหโ้ทร 911 

และอยูก่บัลกูคา้จนกวา่ความชว่ยเหลือจะ
มาถึง  

ส ำหรบับำงคน กำรรบัประทำนอำหำร
ท่ีไม่เหมำะสมเพียงเล็กนอ้ยอำจท ำให้
เกิดอำกำรแพไ้ด ้

สารกอ่ภมิูแพ ้

เอกสารขอ้มลูมาตรฐานอาหาร #7 
สิ่ ง ที่ คุ ณ ค ว ร รู้ เ กี่ ย ว กั บ ม า ต ร ฐ า น  

www.healthoregon.org

/foodsafety  

โครงการป้องกนัการเจ็บป่วยจากอาหาร 

OAR 333-150-0000, บทท่ี  
 1-201.10(B);  2-102.11
(C)(9); 3-602.11(B)(5) 
 
1-201.10(B) 

"สารกอ่ภมูแิพใ้นอาหารที่ส าคญั” 
หมายถึง: 
(a) นม ไข ่ปลา (เชน่ ปลากะพง 
ปลาลิน้หมา ปลาค็อด และรวมถึง
สตัวน์ า้ท่ีมเีปลือกแข็ง เชน่ ปู ก ุง้
กา้มกราม หรือกุง้) ถัว่เปลอืก
แข็ง (เชน่ อลัมอนด ์พีแคน หรือ
วอลนทั) ขา้วสาล ีถัว่ลสิง และถัว่
เหลือง หรือ 

(b)  สว่นผสมอาหารท่ีมโีปรตนีที่
ไดจ้ากอาหารตามที่ระบไุวใ้นอนุ
วรรค (1)(a) ของค าจ ากดัความ
นี ้ 
2-102.11(C)(9) 

การอธิบายเกี่ยวกบัอาหารที่ระบุ
ว่าเป็นสารกอ่ภมูิแพใ้นอาหารท่ี
ส าคญัและอาการที่สารกอ่ภมูิแพ้
ในอาหารท่ีส าคญัสามารถท าให้
เกิดในบคุคลที่มคีวาม
ละเอียดอ่อนซ่ึงมอีาการแพ ้Pf  

 

3-602.11(B)(5) 

ชือ่ของแหลง่อาหารส าหรบัสาร
กอ่ภมูแิพใ้นอาหารที่ส าคญัแตล่ะ
ชนดิที่มีอยูใ่นอาหาร เวน้แตแ่หลง่
อาหารนัน้เป็นสว่นหนึง่ของชือ่
สามญัหรือชือ่ปกติของสว่นผสม
ที่เกี่ยวขอ้งแลว้ (มผีลใชบ้งัคบั 1 

มกราคม 2006) Pf  

เหตผุลดา้นสาธารณสขุ: 

การแพอ้าหารเป็นปฏิกิริยา
เฉพาะท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระบบ
ภมูคิุม้กนั ร่างกายผลิต
แอนตบิอดตีอ่อาหาร เมือ่อาหาร
บางชนดิถกูกินเขา้ไปและจบักบั
แอนตบิอดแีลว้ บคุคลนัน้จะเกิด
อาการแพ ้ 

พฤศจิกายน 2014 
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แพอ้าหาร 
สิ่ งท่ีคณุตอ้งรู ้

ผูค้นนบัลำ้นมีอำกำรแพอ้ำหำรซ่ึงอำจมีตัง้แต่อำกำรท่ีไม่รนุแรง

จนถึงอันตรำยถึงชีวติ 

สารกอ่ภมิูแพใ้นอาหารท่ีพบบ่อยท่ีสดุ  

ถ่ัว  

ไข ่ 

ตน้ถ่ัว  ปลำ  หอย 

นม  ขำ้วสำลี  ถ่ัวเหลือง  

ใหล้กูคำ้ไดท้ ำกำรตัดสินใจอยำ่งมีขอ้มลูเสมอ  

เม่ือลกูคา้แจง้ว่ามีคนในปารต้ี์ของพวกเขาแพอ้าหาร ใหป้ฏิบติัตาม 4 R’S ดา้นลา่ง:  

อา้งอิง ขอ้กงัวลเร่ืองการแพอ้าหารกบัผูจ้ดัการแผนกหรือบคุคลที่รบัผดิชอบ 

ตรวจสอบ การแพอ้าหารกบัลกูคา้และตรวจสอบฉลากสว่นผสม 

อยา่ลืม ใหต้รวจสอบขัน้ตอนการเตรียมการส าหรบัการปนเป้ือนขา้มที่อาจเกิดขึน้ 

ตอบกลบั  ไปยงัลกูคา้และแจง้ใหพ้วกเขาทราบถึงสิ่งที่คณุคน้พบ 

แหล่งท่ีมำของกำรปนเป้ือนขำ้ม: 

น า้มนัปรงุอาหาร การกระเซ็น และไอน า้จากการปรงุอาหาร 
อาหารที่ประกอบดว้ยสารกอ่ภมูแิพส้มัผสัหรือสมัผสักบัอาหารที่ปราศจากสารกอ่ภมูแิพ ้(Le. มฟัฟินที่มถีัว่สมัผสักบัมฟัฟินที่ไม่
มถีัว่)  

อปุกรณท์ าอาหารใด ๆ ท่ีใชส้ าหรบัการแปรรปูอาหารท่ีปลอดสารกอ่ภมิูแพต้อ้งไดร้บัการท าความ
สะอาดและฆ่าเช้ืออยา่งทัว่ถึงกอ่นใชง้าน 

อปุกรณค์รวัทัง้หมด (เชน่ ชอ้น มดี ไมพ้าย ที่คีบ) เขยีง ชาม หมอ้ ถาดอาหาร ถาดรองจาน 
พื้นผวิส าหรบัเตรียมอาหาร 
หมอ้ทอดและเตาย่าง 
ลา้งมอืและเปลี่ยนถงุมอืหลงัจากจดัการกบัอาหารอาจกอ่ใหเ้กิดภมูแิพ ้

หำกลกูคำ้มีอำกำรแพ ้โทร 911 และแจง้ฝ่ำย
บริหำร © 2009 The Food Allergy & Anaphylaxis Network 


