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เนื่องจากอาหารที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม โดยเทคนิคการตัดตอดีเอ็นเอ อาจมีสารโปรตีนชนิด
ใหมที่แสดงออก ปรากฏในอาหาร ซึ่งอาจมีผลตอคนที่อาจมีความไวตอโปรตีนนั้นๆ และอาจกระตุนให
เกิดอาการแพได ดังนั้นคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ ของโครงการมาตรฐานอาหาร 
เอฟ เอ โอ/ดับเบิลยู เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme) จึงจัดทําแนวทางในการประเมินความเปนไปไดในการกอภูมิแพ ที่ไดแนะนําแนวทางที่อาศัย
ขอมูลจากหลายๆดานมาประกอบการพิจารณา เนื่องจากไมมีหลักเกณฑใดเพียงหลักเกณฑเดียวที่
เพียงพอในการทํานายไดวาอาหารนั้นๆจะกอใหเกิดการแพหรือไม เพ่ือใหประเทศตางๆนําไปใชเปน
แนวทางประกอบการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

แนวทางในการประเมินความเปนไปไดในการกอภูมิแพนี้เปนแนวทางที่สําคัญ ซึ่งเปนที่ยอมรับของในระดับ
ระหวางประเทศและควรนําไปใชเปนหลักปฏิบัติ จึงเห็นสมควรกําหนดเปนมาตรฐานของประเทศโดยมี
สาระสําคัญเหมือนกันทุกประการ  

 มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้ 

FAO/WHO. 2004. Annex to Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods 
Derived from Recombinant-DNA Plants: Assessment of Possible Allergenicity, pp. 22- 26. In 
Codex Alimentarius Commission: Foods Derived From Biotechnology. Joint FAO/WHO Food 
Standards Programme, FAO, Rome.  

FAO/WHO. 2004. Annex to Guideline for the Conduct of Food Safety Assessment of Foods 
Produced Using Recombinant-DNA Microorganisms: Assessment of Possible Allergenicity,  
pp. 47- 51. In Codex Alimentarius Commission: Foods Derived From Biotechnology. Joint 
FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

การประเมินความเปนไปไดในการกอภูมิแพ 

1 บทนํา  

สารโปรตนีชนดิใหมที่แสดงออกในส่ิงมีชีวติตัดตอดีเอ็นเอ1/ ที่อาจปรากฏในอาหาร ควรไดรับการประเมิน
ความเปนไปไดในการกอภูมแิพ ซึ่งควรรวมการพิจารณาวาโปรตีนชนดิใหมทีแ่สดงออกเปนโปรตนีทีบ่างคน
อาจมีความไวตอโปรตีนนัน้ๆ หรือไม รวมทั้งโปรตีนใหมที่จะใชเปนอาหารอาจกระตุนใหเกิดอาการแพใน
บางคนไดหรือไม 

ปจจุบันจะยังไมมีการทดสอบใดที่นาเช่ือถือเพียงพอในการทํานายการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพในคนตอโปรตีน
ชนิดใหมได ดังนั้นจึงแนะนําใหใชแนวทางที่อาศัยขอมูลจากหลายๆแหลง มีการทําเปนข้ันตอนเปนแตละ
กรณีไปที่จะอธิบายตอไป เพ่ือใชในการประเมินความเปนไปไดในการกอภูมิแพของโปรตีนชนิดใหมที่
แสดงออก แนวทางนี้คํานึงถึงหลักฐานที่ไดจากขอมูลหลายประเภทเนื่องจากไมมีหลักเกณฑใดเพียง
หลักเกณฑเดียวที่เพียงพอในการทํานายได 

ผลจากการประเมินจะไดขอสรุปวาสารโปรตีนใหมนาจะเปนสารกอภูมแิพหรือไม 

2 ยุทธวิธีการประเมิน (assessment strategy) 

การประเมินความเปนไปไดในการกอภูมิแพของโปรตีนชนิดใหมที่แสดงออกในเบื้องตนใหพิจารณา  

(1) ขอมูลเก่ียวกับแหลงที่มาของโปรตีน  

(2) ความคลายคลึงอยางมีนัยสําคัญระหวางลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนชนิดใหมนั้นกับลําดับ
กรดอะมิโนของโปรตีนที่เปนสารกอภูมิแพ  

                                                  
1/ ยุทธวิธีการประเมินนี้ไมสามารถใชไดกับการประเมินวา โปรตีนชนิดใหมที่แสดงออกจะสามารถ
กอใหเกิดการแพโปรตีนกลูเตนหรือการแพอ่ืน (gluten-sensitive enteropathy or other enteropathies) 
หรือไม เร่ืองนี้ไดมีการกลาวถึงในหัวขอการประเมินความเปนไปไดในการกอภูมิแพในมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง แนวทางปฏิบัติสําหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ไดจาก 
พืชตัดตอดีเอ็นเอ (มกอช. 9012) นอกจากนี้ยุทธวิธีนี้ไมสามารถใชไดกับการประเมินอาหารที่ผลิตผล
จากยีนถูกควบคุมใหลดการเกิดการแพ 
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(3) คุณสมบัติของโครงสรางของโปรตีนชนิดใหม ใหรวมคุณสมบัติ ความไวตอการถูกยอยโดยเอนไซม 
และความเสถียรตอความรอน และหรือ กรดและเอนไซม และคุณสมบัติอ่ืนๆ ถามี 

เนื่องจากการทดสอบดวยวิธีเดียวไมสามารถใชคาดการตอบสนองของอิมมูโนโกลบูลินอี (Immunoglobulin E, 
IgE) ในคนตอการไดรับโปรตีนทางปาก ในข้ันแรกที่จะบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของโปรตีนชนิดใหมที่
แสดงออกจึงควรเปนการเปรียบเทียบการเรียงลําดับของกรดอะมิโน และลักษณะเฉพาะทางเคมีฟสิกส 
(physicochemical characteristics) บางอยางของโปรตีนชนิดใหมนั้นกับของโปรตีนชนิดที่ทราบวาเปน 
สารกอภูมิแพ (allergens)  โดยอาศัยหลักฐานที่เช่ือถือได ในกรณีนี้ตองสกัดแยกโปรตีนชนิดใหมจาก
ส่ิงมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยเทคนิคการตัดตอดีเอ็นเอ (recombinant-DNA) หรืออาจใชโปรตีนที่
สังเคราะหข้ึนจากแหลงอ่ืน โดยสามารถพิสูจนไดวา โปรตีนที่สังเคราะหข้ึนนั้นมีโครงสราง หนาที่ และ
คุณสมบัติทางชีวเคมี เทียบไดกับโปรตีนที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมโดยเทคนิคการตัดตอดเีอ็นเอ 
และส่ิงที่ตองคํานึงถึงคือการเลือกใชส่ิงที่ใหอาศัย (host)  ซึ่งแสดงออก เนื่องจากการดัดแปรหลังข้ันตอน
ของการแปลรหัส (post-translational modification) โดยสิ่งที่ใหอาศัยตางชนิดกัน (คือ การเปรียบเทียบ 
eukaryotic กับ prokaryotic systems) อาจมีผลกระทบตอความเปนไปไดในการกอภูมิแพของโปรตีน 

การระบุแหลงที่มาของโปรตนีมีความสาํคญัที่จะทําใหทราบวาทาํใหเกิดปฏิกิริยาภูมแิพหรือไม ยีน (gene) 
ซึ่งไดจากแหลงที่ทําใหเกิดภมูิแพใหสันนษิฐานวาเปนยีนซึ่งสรางสารกอภูมิแพดวย นอกจากมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรมายืนยันวาไมเก่ียวของ 

3 การประเมินเบื้องตน (initial assessment) 

3.1 แหลงที่มาของโปรตีน (source of the protein) 

ขอมูลเก่ียวกับการกอภูมิแพในสิ่งมีชีวิตผูให (donor organism) เปนสวนหนึ่งของขอมูลที่สนับสนนุความ
ปลอดภัยของอาหารที่ผลติโดยใชส่ิงมีชีวิตดดัแปรพนัธุกรรม แหลงที่มาของยีนที่กอภูมิแพ หมายถึง 
ส่ิงมีชีวิตที่มีหลักฐานเชื่อไดวามีการตอบสนองจากการกระตุนโดยการกิน การหายใจ และการสัมผัส  

ความรูเก่ียวกับแหลงของโปรตีนจะเปนประโยชนตอการเลือกวิธีการและขอมูลที่จะใชในการประเมินการ
กอภูมิแพ ซึ่งรวมถึงการมีซีรัม (serum) สําหรับการคัดกรอง (screening) สารกอภูมิแพ ขอมูลที่เก่ียวกับ
ชนิดของปฏิกิริยาภูมิแพ ความรุนแรง และความถี่ของการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ ลักษณะโครงสราง และ
ลําดับของกรดอะมิโน คุณสมบัติทางเคมีฟสิกส และภูมิคุมกัน (immunological) (ถามี) ของโปรตีนที่
ทราบวาเปนสารกอภูมิแพจากแหลงนั้น 
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3.2 ความคลายคลงึของลําดับกรดอะมิโน (amino acid sequence homology) 

ขอมูลความคลายคลึงของลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนใหมเปรียบเทียบกับโปรตีนที่กอภูมิแพที่มีรายงาน
ไว มีจุดมุงหมายเพื่อดูวาโปรตีนใหม มีโอกาสมากนอยเพียงใดที่จะกอใหเกิดภูมิแพ และควรเปรียบเทียบ
โครงสรางทางเคมีของโปรตีนใหมกับโปรตีนที่กอภูมิแพดวย โดยใชวิธี เชน FASTA หรือ BLASTP เพ่ือ
คาดการความคลายคลึงของโครงสรางโดยรวม ย่ิงไปกวานั้นการหาความคลายคลึงของลําดับกรดอะมิโน 
ควรศึกษากับลําดับกรดอะมิโนที่อาจเปนอิพิโทป (epitopes) ของสารกอภูมิแพ อยางไรก็ตามควร
ตรวจสอบความถูกตองในวิธีการที่ใชและจํานวนของกรดอะมิโนที่จะนํามาใชในการประเมินนั้น และควรใช
ความรูและขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เพียงพอ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดปญหาการแปลผลผิดพลาด  
เปนผลบวกลวง (false positive results) หรือผลลบลวง (false negative results) 2/ 

กรณีที่พบวาปฏิกิริยาขามของ IgE ระหวางโปรตนีที่เกิดใหมกับโปรตีนซึ่งกอภูมแิพที่มีรายงานไว ซึ่งใน
สวนหนึ่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจาํนวน 80 ตัวข้ึนไป ถามีความเหมือนของลําดับกรดอะมิโนมากกวา
รอยละ 35 ใหถือวาโปรตนีนัน้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาทางภมูิแพได หรืออาจใชเกณฑขอตดัสินทางวิทยาศาสตร
อ่ืนได ซึ่งในกรณีนี้ควรตรวจสอบอยางละเอียดเพิ่มเตมิ โดยอาศยัข้ันตอนทางวิทยาศาสตรเปนกรณีไป 
ควรรายงานขอมูลทั้งหมดที่เปนผลจากการเปรียบเทียบความคลายคลงึของลําดับกรดอะมิโน ใหสามารถ
ประเมินทางวทิยาศาสตรเปนแตละกรณีไป 

การเปรียบเทียบความคลายคลึงกันของลําดับกรดอะมิโนมักมีขอจํากัด โดยเฉพาะอยางย่ิงการเปรียบเทียบ
จะทําไดเฉพาะกับสารกอภูมิแพที่มีรายงานไวในฐานขอมูลทางวิทยาศาสตรเทานั้น ซึ่งฐานขอมูลนี้ควรมี
การปรับปรุงใหทันสมัยตามขอมูลทางวิทยาศาสตรเทาที่จะหาไดในชวงเวลานั้นๆ นอกจากนั้นการ
เปรียบเทียบเชนนี้จะไมสามารถตรวจสอบอิพิโทป ที่ไมมีลําดับกรดอะมิโนตอเนื่องกัน แตสามารถจับกับ
แอนติบอดีของ  IgE (IgE antibody) ได 

ถาการตรวจสอบไมพบวาลําดับกรดอะมิโนของโปรตีนใหมคลายคลึงกับสารกอภูมิแพที่เปนที่ทราบกันแลว 
ควรนําผลดังกลาวไปพิจารณารวมกับขอมูลอ่ืนตามที่ระบุในขอ 3 และควรศึกษาขั้นตอนอื่นๆ ตอไป  
ตามความเหมาะสม (ดูรายละเอียดในขอ 4 และขอ 5) แตถาตรวจสอบพบวามีความคลายคลึงกันกับ 
สารกอภูมิแพ ใหสันนิษฐานวาโปรตีนใหมนี้มีโอกาสกอภูมิแพได และหากจะมีการดําเนินการพัฒนาและ
ผลิตโปรตีนดังกลาวตอ ควรทดสอบโดยใชปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันซึ่งใชซีรัมจากผูที่ทราบวาแพตอสารจาก
แหลงที่กอใหเกิดภูมิแพนั้นๆ 

                                                  
2/ FAO/WHO Consultation ป 2001 แนะนําวาการเปลี่ยน identical amino acid segments in searches 
จาก 8 เปน 6: ลําดับเปปไทดที่ใชในการเปรียบเทียบเปนข้ันตอนยิ่งเล็กก็ย่ิงนาจะเกิดผลบวกลวงไดย่ิง
มาก ในทางกลับกันลําดับเปปไทดที่ใชที่มากขึ้นนาจะเกิดผลลบลวงมากขึ้น ซึ่งจะทําใหลดประโยชนของ
การเปรียบเทียบ 
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3.3 ความทนตอการยอยสลายดวยเพปซิน (pepsin resistance) 

โปรตีนกอภูมแิพหลายชนิดมีความทนตอการยอยสลายดวยเพปซิน จึงใชความทนตอการยอยสลายของ
เพปซินภายใตสภาวะที่เหมาะสมเปนตัวชี้วาควรมีการทดสอบขั้นตอไปเพื่อแสดงวาโปรตีนใหมนัน้มีโอกาส
ที่จะกอภูมิแพจริง3/  

วิธีทดสอบความทนตอเอนไซมนี้ควรมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และแมวาการทีโ่ปรตีนไมมี
ความทนตอการยอยสลายดวยเพปซิน ก็มิไดหมายความวาโปรตนีนัน้จะไมกอใหเกิดภูมิแพแตอยางใด   

นอกเหนือจากการทดสอบความทนตอการยอยสลายดวยเพปซินดังกลาวขางตน การประเมินอาจใชขอมูล
จากการทดสอบโดยใชเอนไซมอ่ืนๆ ไดเชนกัน4/ 

4 การตรวจคัดกรองโดยใชซีรัมเฉพาะ  

ในกรณีที่โปรตีนใหมมาจากแหลงที่ทราบวากอใหเกิดภูมิแพหรือมีลําดับของกรดอะมิโนซึ่งคลายคลึงกับ
สารกอภูมิแพ ใหตรวจหาภูมิคุมกัน ถามีซีรัมจากผูมีอาการแพ เพ่ือตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgE ตอโปรตีน
ที่กอภูมิแพดังกลาวในซีรัมของคนที่พิสูจนไดแนนอนวามีอาการแพตอโปรตีนที่เปนตนตอของโปรตีนที่ได
จากการดัดแปรพันธุกรรม การทดสอบนี้อาจจะมีขอจํากัดในแงการหาซีรัมจากผูที่มีอาการแพ5/   ที่จะ
นํามาทดสอบวาจะมีจํานวนและคุณภาพเพียงพอหรือไม รวมทั้งคุณภาพของซีรัมและการเลือก 
วิธีตรวจสอบที่จําเปนตองไดเปนมาตรฐานที่จะใหผลที่ใชได และในกรณีที่โปรตีนที่ไดจากการดัดแปร
พันธุกรรมนั้น ไดมาจากแหลงที่ทราบวาไมกอใหเกิดภูมิแพและไมมีลําดับของกรดอะมิโนที่คลายคลึงกับ
สารกอภูมิแพ อาจจะพิจารณาตรวจหาภูมิคุมกันแบบการคัดกรองกลุมคนเปาหมายโดยใชซีรัม (targeted 

                                                  
3/ ใชวิธีใน U.S. Pharmacopocia (1995) ในการกําหนด correlation (Astwood et al. 1996) 
4/ รายงานของ Joint FAO/WHO Expert Consultation on Allergenicity of Foods Derived from 
Biotechnology (2001) : Section “6.4 Pepsin Resistance” 
5/ ตามรายงานของ Joint FAO/WHO Expert Consultation on Allergenicity of Foods Derived from 
Biotechnology 22-25 มกราคม 2001 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาล ีไดแนะนําวา เพ่ือใหผลการทดสอบมี
ความเชื่อมั่นไดในระดบั 99% ควรใชซรัีมจากผูที่มีอาการแพจาํนวนอยางนอย 8 คน ในการพิสูจนวา
โปรตีนนั้นไมเปนสารกอภูมแิพหลัก (major allergen) และจํานวนอยางนอย 24 คน เพ่ือพิสูจนวาไมเปน
สารกอภูมิแพรอง (minor allergen) ถาผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการโดยวธิีภูมิคุมกนัที่เปนผลบวก 
จะบงช้ีวาโปรตีนดังกลาวนาจะเปนสารกอภูมิแพ แตในกรณีที่ผลเปนลบ อาจจะไมเพียงพอที่จะระบุวา
โปรตนีทีไ่ดจากการดดัแปรพันธกุรรมนัน้ไมเปนสารกอภูมิแพ จึงควรทําการตรวจสอบเพิ่มเติม เชน อาจจะ
ใชการตรวจสอบภูมิแพทางผิวหนัง หรือการตรวจสอบแบบภายนอกรางกายอื่นๆ 
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serum screening) โดยตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgE ตอโปรตีนดังกลาวในซีรัมของคนที่พิสูจนไดแนนอน
วามีอาการภูมิแพตออาหารหลายชนิด (ดังอธิบายในขอ 5) 

ในกรณีที่โปรตีนชนิดใหมที่แสดงออกซึ่งไดจากแหลงที่กอใหเกิดภูมิแพ ผลลบจากการทดสอบทาง
หองปฏิบัติการอาจไมเพียงพอ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เชน โดยการตรวจสอบกับผิวหนัง (skin test) 
และการตรวจสอบภายนอกรางกาย (ex vivo)6/ ผลบวกที่ไดจากการทดสอบดังกลาวอาจบอกไดวามีความ
เปนไปไดในการกอภูมิแพ  

5 ขอพิจารณาอื่นๆ (other considerations) 

นอกเหนือจากประเด็นดังกลาวขางตน ความเปนไปไดในการเปนสารกอภูมิแพของโปรตีน ยังข้ึนอยูกับ
การไดรับโปรตีนชนดินัน้ในอาหาร และผลจากกระบวนการแปรรูปเพื่อเปนอาหารดวย ดังนั้นกระบวนการ
ที่ใชในการแปรรูปและผลจากการที่มีโปรตีนนั้นในอาหารควรนํามาพิจารณาในการประเมินดวย 

เนื่องจากมีความกาวหนาอยางตอเนื่องในการพัฒนาวิธใีหมๆ เพ่ือใชในการประเมนิความเปนไปไดในการ
เปนสารกอภูมแิพ จึงควรพิจารณาวามีวธิีการอื่นใดที่อาจเหมาะสม สําหรับใชในการประเมินเพิ่มเติมได  
ซึ่งวิธีการที่จะนํามาใชเพ่ิมเติมนี ้ ตองมีพ้ืนฐานในทางวิทยาศาสตรที่ดีและสามารถพิสูจนความถกูตองของ
ผลได โดยวิธีการเหลานี้อาจรวมถึงการคัดกรองกลุมคนเปาหมายโดยใชซีรัม (ไดแก การประเมินการจับกับ 
IgE ในซีรัมของบุคคลทีไ่ดรับการยืนยันทางคลินิกแลววามีการตอบสนองตอการแพไดกวางขวางตออาหาร
หลายชนิด) การพัฒนาเก็บรวมเลือดของผูที่มีอาการภูมิแพจากบริเวณตางๆของโลก การทดสอบใน
สัตวทดลองและการวิเคราะหลําดบักรดอะมิโนเพื่อหา T-cell epitope หรือโมทีฟ (motif) ที่สัมพันธกับ
สารกอภูมิแพ 

                                                  
6/ การตรวจสอบแบบภายนอกรางกายเปนการทดสอบการกอภูมิแพ โดยใชเซลล หรือ โดยการเลีย้งเนื้อเย่ือ 
(tissue culture) จากผูมีอาการแพ (allergic human subjects) (Report of Joint FAO/WHO Expert 
Consultation on Allergenicity of Foods derived from Biotechnology) 

 


