
 
 

1/4 
 

การป้องกันภมูแิพ้ในเดก็ตัง้แต่ช่วงทารกมีประสิทธิผลกว่าในระยะยาว  
 

 อัตราความชุกของการแพ้อาหารในเดก็ไทย คาดว่าสูงถงึ 6.25% ญ่ีปุ่น 5.5% จีน 4.98%      
[ทีม่า: Source; Curr Allergy Clin Immunol 2009 ]   
 

 จากผลการศึกษาในทารกและเดก็เล็กอายุระหว่าง 6 เดือน – 3 ปี อาหารที่ก่อให้เกดิ 
โรคภมูิแพ้สูงสุดในเดก็ไทย คือ นมวัว ไข่ และอาหารทะเล            

 

 การให้นมมารดาเพยีงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก เป็นวิธีป้องกันโรคภมูิแพ้ที่สาํคัญ
ที่สุดสาํหรับทารก 

 

 ผลวิจัยระยะยาวทารกในเยอรมนี* ระบุว่า “นมสูตรพเิศษ H.A. ที่มีโปรตีนเวย์ 100%    
ซึ่งผ่านการย่อยบางส่วนให้ขนาดโมเลกุลเล็กลง ช่วยลดความเส่ียงการเกดิโรคภมูิแพ้   
และโรคผ่ืนภมูิแพ้ผิวหนังในเดก็ได้ในระยะยาว”   

 

กรุงเทพฯ (1 เม.ย. 54) – สถาบันโภชนาการเนสท์เล่ โดย บริษัท เนสท์เล ่ (ไทย) จํากดั จดัสมัมนาให้
ความรู้ส่ือมวลชนในหวัข้อ “สร้างเกราะป้องกันภมิูแพ้ จากคุณแม่เพื่อลูกน้อย” เพ่ือแนะแนวทาง       
การป้องกนัโรคภมูิแพ้ในเดก็ตัง้แตช่่วงทารก ซึง่จะมีประสทิธิผลกวา่ในระยะยาว ทัง้นี ้ผลการวิจยัในระยะยาว
ในทารก ในประเทศเยอรมนีพบวา่ นมสูตรพเิศษ H.A. ท่ีมีสว่นผสมของโปรตนีเวย์ 100% ซึ่งผ่าน     
การย่อยบางส่วนเพ่ือทําให้โมเลกลุขนาดเลก็ลง (partially-hydrolyzed) ช่วยลดความเส่ียงของการเกิด
ภมูิแพ้ในเดก็ได้ในระยะยาว  
 

การสมัมนาครัง้นีไ้ด้รับเกียรตจิากกมุาร
แพทย์ชัน้นําจากออสเตรเลีย นายแพทย์
ราล์ฟ กุนเทอร์ ไฮน์ ผู้ เช่ียวชาญอาวโุส

ประจําแผนกโรคภมูิแพ้และวิทยา
ภมูิคุ้มกนั และแผนกโรคระบบทางเดนิ
อาหารและ       โภชนาบําบดั โรงพยาบาล
เดก็เมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลีย เป็น
วิทยากรรับเชิญ ร่วมด้วย แพทย์หญิง     
ศิรินุช ชมโท ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั เป็นผู้แปลและดําเนินการสมัมนา โดยมี มร. แอนดรู สกอร่ี ผู้ อํานวยการบริหารธุรกิจ
โภชนาการทารก ประจําประเทศไทยและภาคพืน้อินโดไชน่า บริษัท เนสท์เล ่(ไทย) จํากดั ให้การต้อนรับ 
 
มร. แอนดรู สกอร่ี ผู้ อํานวยการบริหาร ธุรกิจโภชนาการทารก ประจําประเทศไทยและภาคพืน้อินโดไชน่า 
บริษัท เนสท์เล ่ (ไทย) จํากดั กลา่ววา่ “อบุตักิารณ์ภมูิแพ้ในเดก็เพิ่มมากขึน้ทัว่โลก รวมถงึในประเทศไทย  
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ซึง่เป็นอปุสรรคสําคญัตอ่พฒันาการและการเตบิโตของเดก็ สถาบนัโภชนาการเนสท์เลเ่ห็นความสําคญัของ
การให้ความรู้ในการป้องกนัการเกิดโรคภมูิแพ้ตัง้แตช่่วงวยัทารก เน่ืองจากในชว่งขวบปีแรก โภชนาการท่ีดี
จะมีบทบาทสําคญัในการกระตุ้นและสง่เสริมระบบภมูิคุ้มกนัตามธรรมชาต ิ รวมถึงโอกาสในการลด    
ความเส่ียงของการเกิดภมูิแพ้ เราจงึจดัการสมัมนาเชิงวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบั
การป้องกนัการเกิดโรคภมูิแพ้ในเดก็ให้กว้างขวางแก่คณุพอ่คณุแม”่ 
 
นายแพทย์ราล์ฟ กนุเทอร์ ไฮน์ ผู้ เช่ียวชาญ
อาวโุสแผนกโรคภมูิแพ้และภมูิคุ้มกนัวทิยา 
โรงพยาบาลเดก็เมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลีย 
กลา่ววา่ “ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ความ
ชกุของโรคภมูิแพ้ในเดก็มีอตัราเพิ่มขึน้ทัว่โลก 
โดยแนวโน้มดงักลา่วเร่ิมสง่ผลกระทบในกลุม่
ประเทศในภมูภิาคเอเชีย-แปซฟิิกเช่นกนั       
แม้จะพบแนวโน้มท่ีรุนแรงกวา่ในกลุม่ประเทศ
ตะวนัตกก็ตาม โดยการแพ้อาหารและผ่ืนแพ้
ผิวหนงัเป็นอาการภมูิแพ้ท่ีพบมากท่ีสดุในทารกและเดก็เลก็” และเสริมวา่ “อตัราความชกุของการแพ้อาหาร
ในเดก็ไทยซึง่สํารวจโดยแบบสอบถามในปี 2548 สงูถงึ 6.25% ญ่ีปุ่ น 5.5% และจีน 4.98 % สว่นการ
ทดลองโดย   การให้ลกูกินอาหารท่ีเคยแพ้ใหมอี่กครัง้ (Food Challenge) และการทดสอบภมูิแพ้ทาง
ผิวหนงั (Skin Prick Testing) จะพบอตัราความชกุ 0.45%โดยจากการสํารวจเดก็ไทยอายรุะหวา่ง 6 เดือน-
3 ปี พบวา่อาหารท่ีทําให้เกิดอาการแพ้ได้บอ่ยในเดก็เลก็คือนมววัและไข ่ สว่นในเดก็โตคืออาหารทะเล 
(โดยเฉพาะกุ้ง) และพบอตัราความชกุเพิ่มขึน้ในประเทศไทยในช่วง 5 ปีผา่นมา” 
 
นํา้นมแมเ่ป็นอาหารท่ีดีท่ีสดุสําหรับทารก ทัง้ยงัมีจลุนิทรีย์สขุภาพท่ีมีประโยชน์ในการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนั
ให้กบัทารก ซึง่การได้รับนมแม่อย่างเดยีวในช่วง 6 เดอืนแรกจะช่วยลดการสัมผัสกับโปรตนี
แปลกปลอมจากนมวัว และช่วยเสริมสร้างภมิูคุ้มกันให้กับร่างกาย รวมทัง้ทารกจะได้รับสารอาหารท่ีมี
คณุคา่ทางโภชนาการท่ีครบถ้วน  
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“การเลีย้งลกูด้วยนํา้นมแม ่ นอกจากจะช่วยป้องกนัโรคตดิเชือ้ในระบบทางเดนิอาหารหรือระบบหายใจ 
และยงัมีบทบาทสําคญัในการกระตุ้นให้เกิด Oral Tolerance (ความทนตอ่อาหาร) อีกด้วย หากมารดา
ไมส่ามารถให้นมแมไ่ด้ ก็ควรเลือกนมสตูรพิเศษ H.A. ท่ีมีโปรตีนเวย์ 100% ซึง่ผา่นการยอ่ยบางสว่น  
จะช่วยลดความเส่ียงของการเกิดภมูิแพ้” นายแพทย์ไฮน์กลา่ว  
 
นายแพทย์ไฮน์ อ้างอิงผลการวิจยั “German Infant Nutrition Intervention” (หรือ GINI*) ท่ีรู้จกักนัอยา่ง
กว้างขวางและได้รับการยอมรับด้านความเป็นกลาง สนบัสนนุโดยรัฐบาลเยอรมนี ซึง่ศกึษาในทารกจํานวน 
2,252 คนในประเทศเยอรมนี และตดิตามผลอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลากวา่ 6 ปี พบว่า นมสูตรพเิศษ H.A. 
ที่มีโปรตนีเวย์ 100% ซึ่งผ่านการย่อยบางส่วนเพื่อให้โมเลกุลเล็กลง “สามารถป้องกันโรคภมิูแพ้
ประเภทผ่ืนแพ้ผิวหนังในกลุ่มทารกที่ศึกษาในระยะยาวได้”  

จากการศกึษาและตดิตามผลกวา่ 7 ปี พบวา่การให้จลุนิทรีย์สขุภาพบางสายพนัธุ์ อาทิ แลคโตบาซิลสั แรม
โนซสั จีจี (Lactobacillus rhamnosus GG) กบัแมแ่ละทารกท่ีมีประวตัภิมูิแพ้ในครอบครัว สามารถช่วยลด
การเกิดผ่ืนแพ้ผิวหนงัในระยะยาวได้ถึง 50% [ผลการวิจยัจาก J Allergy Clin Immunol 2007] 
 
เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภมูิแพ้ และป้องกนัการตดิเชือ้โรคในระหวา่งใกล้คลอดหรือทําคลอด 
องค์การอนามัยโลก (พ.ศ. 2546) แนะนําให้เลีย้งทารกด้วยนํา้นมมารดาอยา่งน้อย 6 เดือน แล้วจงึเร่ิมให้
อาหารเสริมหลงัจากทารกมีอาย ุ 6 เดือนขึน้ไป และจากผลการวจิยัทางการแพทย์พบวา่ ในกรณีท่ีไม่
สามารถเลีย้งลกูด้วยนมมารดาได้ การให้นมสตูรพิเศษ H.A. จะช่วยลดความเส่ียงในการเกิดโรคภมูิแพ้แก่
ทารกกลุม่ท่ีมีประวตัภิมูิแพ้ในครอบครัวได้ในระยะยาว แตไ่มแ่นะนําให้ใช้นมผงสตูรถัว่เหลือง หรือสตูร
กรดอะมิโนสําหรับการป้องกนัโรคภมูิแพ้  
 

 
นมสูตรต่างๆ กับการป้องกันการเกิดโรคภมูิแพ้ 

นมสูตรพเิศษ H.A. ที่โปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolysed Formula) 
นมสตูรพิเศษ H.A. ท่ีมีโปรตีนเวย์ 100% ท่ีผา่นการยอ่ยบางสว่นเพ่ือให้โมเลกลุของโปรตีนมีขนาดเลก็ลง 
และมีผลการวจิยัมากมายรับรอง พบวา่ “เป็นสตูรท่ีสามารถลดความเส่ียงตอ่การเกิดโรคภมูิแพ้ในทารก” 
ดงัท่ีปรากฎในผลการวิจยั GINI ในเยอรมนี  

นมสูตรที่ผ่านการย่อยอย่างละเอียด (Extensively Hydrolysed Formula) 
มีผลของการศกึษาของนมสตูรนีเ้พียงไมก่ี่การศกึษาตอ่การป้องกนัโรคภมูิแพ้  โดยนมสตูรโปรตีนเคซีนท่ี
ผา่นการยอ่ยอยา่งละเอียด (eHF-C) ช่วยลดความเส่ียงในการเกิดการแพ้โปรตีนนมววั และผ่ืนแพ้ผิวหนงั
ได้ เม่ือเปรียบเทียบกบันมววัสตูรทัว่ไป แตร่าคาแพงกวา่นมสตูรพิเศษ H.A. ท่ีโปรตีนผ่านการยอ่ย
บางสว่น 
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นมสูตรถั่วเหลือง  
ความเส่ียงของอาการแพ้โปรตีนถัว่เหลืองจะเพิ่มขึน้เม่ือทารกมีการแพ้โปรตีนนมววั และนมสตูรถัว่เหลือง
มีการปนเปือ้นของฮอร์โมน phyto-oestrogens  ไฟเตท และอาจมีอะลูมิเนียมในปริมาณท่ีมากขึน้ จงึไม่
แนะนําให้ใช้นมสตูรถัว่เหลืองในทารกอายต่ํุากวา่ 6 เดือนในการป้องกนัการเกิดภมูิแพ้ 

นมสูตรกรดอะมิโน 
ยงัไมมี่ผลการวิจยัรับรองด้านคณุสมบตัใินการป้องกนัการเกิดภมูิแพ้ด้วยนมสตูรกรดอะมิโน ถงึแม้จะไม่
มีโปรตีนท่ีทําให้เกิดการแพ้ แตก็่ไมก่ระตุ้นให้เกิดการคุ้นเคยตอ่อาหาร (Oral Tolerance) ดงันัน้จงึไม่
แนะนําให้ใช้นมสตูรกรดอะมิโนในการป้องกนัการเกิดภมูิแพ้  

 
“ปัจจบุนั มีนมสตูรพิเศษ H.A. ท่ีมีโปรตีนซึง่ผา่นการยอ่ยบางสว่น จากผู้ผลติหลายรายและหลากหลาย
แหลง่ท่ีมาของโปรตีน อยา่งไรก็ตาม ผลการวิจยั GINI ระบวุา่ ทารกท่ีได้รับนมสตูรพิเศษท่ีมีโปรตีนเวย์ 
100% ท่ีผา่นกระบวนการยอ่ยโปรตีนบางสว่นอยา่งตอ่เน่ืองในช่วง 4 เดือนแรกมีความเส่ียงท่ีจะเกิด       
โรคผ่ืนแพ้ผิวหนงัน้อยกวา่ เม่ือเทียบกบัทารกท่ีได้รับนมววัทัว่ไปจนถึงอาย ุ6 ปี” นายแพทย์ไฮน์ กลา่วสรุป 


