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บทคัดย่อ
การเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้แบบ anaphylaxis เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญเนื่องจากเป็ นปฏิกิรยิ าที่เกิดขึ้น
อย่างเฉียบพลันและทาให้ผปู้ ่ วยเกิดอาการรุนแรงถึงแก่ชี วติ สารก่อภูมแิ พ้ท่เี ป็ นสาเหตุท่พี บบ่อยทีส่ ุ ด คือ อาหาร แมลง
กัดต่อยและยาบางชนิด เช่น กลุ่มยา β-lactam, NSAIDs กลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้สามารถกระตุน้ ผ่านภูมคิ มุ้ กันหรือมี
ผลต่อ mast cell ได้โดยตรงให้มกี ารหลังสารสื
่
่อกลางที่ทาให้เกิดการแพ้คอื ฮิสตามีน (histamine) ส่งผลให้ร่างกายมีการ
ตอบสนองและมีอาการแพ้เกิดขึน้ เกณฑ์การวินิจฉัยในปั จจุบนั พิจารณาจากอาการทีส่ งสัยว่าเกิดการแพ้แบบรุนแรงร่วมกับ
มีประวัติแพ้สารก่อภูมแิ พ้เป็ นหลัก สาหรับ ยาตัวแรกที่มขี อ้ บ่งใช้ในการรักษาคือ adrenaline ในรูปแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
บริเวณตรงกลางต้นขาด้านนอกเนื่องจากทาให้ระดับยาในเลือดและเนื้อเยื่อสูงอย่างรวดเร็ว ร่วมกับการพิจารณาให้ยากลุ่ม
antihistamines, corticosteroids และ/หรือ ยาพ่นขยายหลอดลมร่วมด้วย ในกรณีของการป้ องกันการเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้ซ้า
บุคลากรทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วข้องในการดูแลผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ควรตระหนักถึงความสาคัญและพิจารณาการสังใช้
่ ยา adrenaline
แบบพกติดตัวแก่ผู้ป่วยที่มขี อ้ บ่งใช้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน สอนให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ โดยการหลีกเลี่ยงสารก่อ
ภูมแิ พ้ สามารถประเมินอาการแพ้ของตนเองและใช้ยาเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการรักษาและป้ องกันไม่ให้ผปู้ ่ วยเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้ซ้า
คาสาคัญ
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Management of Anaphylaxis
Taniya Charoensareerat

Abstract
Anaphylaxis is a major public health problem because it is a severe allergic reaction of rapid onset which
is often life-threatening. The most common cause are food, insect stings and some medications including β-lactam
antibiotics and NSAIDs. The mechanism of action involves the release of inflammatory mediators especially
histamine from mast cells and basophils triggered by either immunologic or non-immunologic mechanisms.
Anaphylaxis diagnosis relies on clinical symptoms and history of allergen exposure. Adrenaline intramuscular
injection has been recommended as the first line for initial treatment. Adrenaline injection should be administered
into mid-anterolateral thigh to help achieve a more rapid peak plasma adrenaline concentration. Combination
therapy with antihistamines, corticosteroids and/or inhaled β2-agonists could also be considered when indicated.
Long-term management aim to prevent the recurrence of allergic reactions, as well as promoting a prescribing of
adrenaline auto-injector devices for patients at risk of anaphylaxis in community settings should be concerned.
Patient education on signs and symptoms of anaphylaxis, allergen avoidance, and correct adrenaline injection
technique would improve the clinical outcome and prevent anaphylaxis recurrence.
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วัตถุประสงค์
1. ทราบแนวทางการวินจิ ฉัยปฏิกริ ยิ า anaphylaxis
2. ทราบแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis
บทนา
ผูป้ ่ วยทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าการแพ้แบบ anaphylaxis เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขทีส่ าคัญเนื่องจากเป็ นปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้
อย่างเฉียบพลันและทาให้ผปู้ ่ วยเกิดอาการรุนแรงถึงแก่ชวี ติ เนื่องจากเกณฑ์การวินิจฉัยใช้อาการแสดงทางคลินิกทีส่ งสัยว่า
มีอาการแพ้แบบรุนแรงเป็ นหลักหรือร่วมกับมีประวัติแพ้สารที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ ซึ่งอาการแสดงทางคลินิกดังกล่าวมี
ความจาเพาะกับปฏิกริ ยิ าการแพ้น้อย ทาให้การรายงานข้อมูลความชุกของการเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis นัน้ ต่ า
กว่าความเป็ นจริง จากข้อมูลประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาพบความเสีย่ งต่อการเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis
ร้อยละ1-3 และมีการประมาณการการเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้ anaphylaxis ขัน้ รุนแรงถึงเสียชีวติ 154 ครัง้ ต่อผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000,000 คน (Kemp & Lockey, 2002) และสาหรับข้อมูลระบาดวิทยาของการเกิดปฏิกริ ยิ า
การแพ้แบบ anaphylaxis ในประเทศไทยพบความชุกของการเกิดในผูป้ ่ วยเด็กคิดเป็ น 61.9 ครัง้ ต่อการรักษาทัง้ หมดใน
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช 100,000 ครัง้ ต่อปี โดยอายุเฉลี่ย 7.72 ปี อัตราส่วนเพศชาย ต่อเพศหญิงคิดเป็ น 1.39:1
(Jungkraisri, 2010) นอกจากนี้ยงั มีรายงานการประเมินความเหมาะสมของการเลือกพิจารณาการใช้ยาในการรักษาจาก
ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ป่วยที่เกิดปฏิกิรยิ าแพ้แบบ anaphylaxis ระหว่างปี 2006-2010 จานวน 2,114 รายจากศูนย์
ข้อมูล 58 แห่งในประเทศเยอรมัน ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์พบว่ามีการพิจารณาเลือกใช้ยา adrenaline ซึง่ เป็ นยาตัว
แรกสาหรับการรักษาเพียงร้อยละ 13.8 และเป็ นรูปแบบฉีดเข้ากล้ามร้อยละ 3.9 ในขณะทีผ่ ปู้ ่ วยได้รบั ยากลุ่ม antihistamine
และ corticosteroid ซึ่ง เป็ น ยาทางเลือ กอัน ดับ สองของการรัก ษาร้อ ยละ 50.1 และ 51.3 ตามล าดับ (Song, Worm, &
Lieberman, 2014)
คาจากัดความ (Simons et al., 2014)
คาว่าปฏิกริ ยิ าการแพ้แบบ anaphylaxis หมายถึง ปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดจากการแพ้อย่างเฉียบพลันและรุนแรง สามารถ
ท าให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้ ยงั มีค าอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนได้ เช่ น acute allergic reaction, systemic allergic
reaction, acute IgE-mediated reaction, anaphylactoid reaction หรือ pseudo-anaphylaxis
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง
แบ่งปั จจัยเสีย่ งของการเกิดตามปั จจัยจากตัวบุคคล เช่น ช่วงอายุ สภาวะการตัง้ ครรภ์ โรคประจาตัวเดิมของผูป้ ่ วย
เช่น โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดหัวใจ และ mastocytosis โดยสาเหตุของการเกิดที่พบได้บ่อย 3 อันดับแรกคือ อาหาร
แมลงกัดต่ อ ยที่มีเ หล็ก ใน และยาบางชนิด (ตารางที่ 1) โดยมีข้อมูลรายงานแตกต่ างกัน ในแต่ ละการศึกษา เช่ น จาก
การศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยทีเ่ ข้ารับการรักษา ณ ห้องอุบตั เิ หตุและฉุ กเฉินในโรงพยาบาลขอนแก่น ช่วงระหว่างปี 2549 จนถึง
2553 พบว่าสารทีก่ ่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าแพ้ทพ่ี บบ่อยทีส่ ุด คือ แมลงกัดต่อยและอาหารทะเล (ร้อยละ 20.1) ระยะเวลาเฉลีย่ ที่
เกิดอาการแพ้หลังสัมผัสสารก่อให้เกิดอาการแพ้ คือ 30 นาที และอาการแสดงออกทางผิวหนังเป็ นอาการที่พบมากทีส่ ุด
(Campbell, Li, Nicklas, & Sadosty, 2014; Pluemchitmongkhon, 2011)
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ตารางที่ 1 สาเหตุก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis
งานวิจยั

อาหาร

แมลงกัดต่อย

ยา

อื่นๆ

Liew WK และคณะ
Greenberger และคณะ
Pluemchitmongkhon P.

6%
16%
20.1%

18%
24%
20.1%

58%
28%
14.9

5%
24%
44.9%

สาเหตุไม่แน่
ชัด
13%
0
0

พยาธิ กาเนิ ดและพยาธิ สภาพทางภูมิค้มุ กันวิ ทยา
ปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis เกิดได้ทงั ้ จากการกระตุ้นผ่านปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ ุม้ กัน (immunologic mechanism)
และไม่ได้เกิดจากปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ มุ้ กันแต่อาจเกิดจากการกระตุน้ ผ่าน mast cell โดยตรง ซึง่ การกระตุน้ ผ่านปฏิกริ ยิ าทาง
ภูมคิ ุม้ กันเป็ นได้ทงั ้ แบบผ่าน IgE (IgE - mediated) และไม่ผ่าน IgE (non -IgE - mediated) เช่น การกระตุ้นผ่าน IgG แต่
อย่างไรก็ตามยังขาดข้อมูลการศึกษาการกระตุน้ ผ่านภูมคิ มุ้ กันชนิดนี้ทแ่ี น่ชดั ในมนุษย์
กลไกการเกิดปฏิกริ ยิ าทางภูมคิ ุม้ กันแบบผ่าน IgE เริม่ ต้นจากเมื่อร่างกายได้รบั สารก่อภูมแิ พ้ (antigen) ครัง้ แรก
จะไปกระตุ้นให้ B-cell สร้างภูมิคุ้มกันชนิด IgE ซึ่งจะไปจับอยู่บริเวณผิวเซลล์ของ mast cell และ basophil ในสภาพที่
พร้อมทางาน ดังนัน้ เมื่อร่างกายได้รบั สารก่อภูมแิ พ้เป็ นครัง้ ทีส่ อง antibody ทีจ่ าเพาะอยู่บนผิวเซลล์จะเข้ามาจับกับ antigen
ทันที กระตุน้ ให้ histamine ซึง่ อยู่ภายในแกรนูลของ mast cell ถูกหลังออกมาและมี
่
ผลต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนี้
 ระบบหัว ใจและหลอดเลือ ด ท าให้เ กิด หลอดเลือ ดขยาย การไหลของเลือ ดเร็ว ขึ้น และมีผ ลเพิ่ม
permeability อาจส่งผลให้ความดันเลือดต่า หน้ามืด ช็อก หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 ระบบทางเดินหายใจ ทาให้มกี ารหลังสารคั
่
ดหลังในระบบทางเดิ
่
นหายใจเพิม่ มากขึน้ หลอดลมเกิดการ
หดเกร็ง (bronchospasm) หายใจมีเสียงหวีดจากหลอดลมที่ตีบตัน หรือเกิดการเขียวคล้า (cyanosis)
เนื่องจากร่างกายรับออกซิเจนไม่เพียงพอ
 ระบบทางเดิน อาหาร ท าให้มีก ารหลัง่ ของของเหลวในระบบทางเดิน อาหาร และเพิ่ม กระบวนการ
peristalsis ของลาไส้ ซึง่ ส่งผลอาจทาให้เกิดอาการท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียนตามมาได้
 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อใต้ผวิ หนังและเยื่อเมือก ทาให้เกิดอาการคัน ผื่นลมพิษ หน้ าแดง เยื่อบุตาแดง
น้าตาไหล และ angioedema
ตัวอย่างของของสารก่อให้เกิดอาการแพ้ โดยแบ่งตามกระบวนการกระตุม้ ภูมคิ มุ้ กันวิทยา (Simons et al., 2011)
 สารก่อภูมแิ พ้ทก่ี ระตุ้นผ่าน IgE เช่น นม ถัว่ อาหารทะเล ไข่ แมลงกัดต่อย ยางธรรมชาติ อสุจิ สารก่อ
ภู มิ แ พ้ ใ นอากาศ (aeroallergens) สารก่ อ ภู มิ แ พ้ จ ากที่ ท างาน (occupational allergens) ยากลุ่ ม
β -lactam NSAIDs และยากลุ่ม biologic agent
 สารก่อภูมิแพ้ท่ไี ม่ได้กระตุ้นผ่าน IgE เช่น สารทึบรังสี (radiocontrast media) NSAIDs dextran และ
ยากลุ่ม biologic agent
 สารก่อภูมแิ พ้ทไ่ี ม่กระตุน้ ผ่านภูมคิ ุ้มกัน แต่สามารถไปกระตุน้ mast cell ได้โดยตรง เช่น การออกกาลัง
กาย การเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ แอลกอฮอล์ และยากลุ่ม opioid

4

ลักษณะทางคลิ นิก (Ring et al., 2014)
ผูป้ ่ วยทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis อาจมีอาการแสดงทางคลินิกต่อหลายระบบ เช่น ระบบผิวหนัง ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบการหายใจ และระบบหลอดเลือดและหัวใจ ซึง่ สามารถอธิบายได้ตามกลไกพยาธิกาเนิดทีก่ ระตุน้ ให้มี
การหลัง่ สาร histamine จาก mast cell ดัง ที่ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น นอกจากนี้ ยงั อาจแบ่ง ระดับความรุน แรงของปฏิกิริยา
ออกเป็ น 4 ระดับ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis
ระดับความรุนแรง
ระบบผิวหนัง
ระบบทางเดินอาหาร
I
II

III

IV

ระบบทางเดินหายใจ

ระบบหัวใจและหลอด
เลือด
-

คั น แดง ผื่ น ลมพิ ษ
angioedema
คั น แดง ผื่ น ลมพิ ษ คลื่นไส้ ปวดเกร็งท้อง น้ ามูกไหล เสียงแหบ หัวใจเต้นเร็ว (ชีพจร
angioedema
หายใจหอบเหนื่อย
สูง ขึ้น กว่ า ปกติ > 20
ครัง้ ต่อนาที)
ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต สู ง
(ค ว า ม ดั น โ ล หิ ต
systolic สู ง ก ว่ า ค่ า
ปกติ 20 mmHg)
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
คั น แดง ผื่ น ลมพิ ษ อาเจียน defecation กล่ อ งเสีย งและสาย ความดันโลหิตต่ าจน
angioedema
เสีย งบวม หลอดลม เกิดภาวะ shock
ตีบ cyanosis
คั น แดง ผื่ น ลมพิ ษ อาเจียน defecation หายใจล้ม เหลวแบบ หั ว ใจหยุ ด เต้ น แบบ
angioedema
เฉียบพลัน
เฉียบพลัน

การวิ นิจฉัยปฏิ กิริยา anaphylaxis (Simons et al., 2012)
การวินิจฉัยผู้ป่วยเกิดปฏิกิรยิ าการแพ้แบบ anaphylaxis หรือไม่นัน้ อาศัยอาการแสดงทางคลินิกของผู้ป่วยใน
ขณะทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าแพ้เป็ นหลัก โดยไม่มคี วามจาเป็ นทีต่ ้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เช่น ระดับ tryptase, ระดับ
histamine ในเลือด หรือ platelet-activating factor เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเนื่องจากต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบผลทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ซึง่ อาจส่งผลให้ทาให้ระยะเวลาการเริม่ ต้นการรักษาในช่วงเฉียบพลันช้าไป ดังนัน้ หากอาการแสดง
ทางคลินิกของผู้ป่วยเข้าได้กบั เกณฑ์วนิ ิจฉัยข้อใดข้อหนึ่งจากทัง้ หมด 3 ข้อ ดังต่อไปนี้จะถือว่าผูป้ ่ วยมีปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ
anaphylaxis
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1. อาการเกิดขึน้ ทางระบบผิวหนังหรือเยื่อบุ หรือทัง้ สองอย่าง เช่น มีลมพิษขึน้ ทัวตั
่ ว คัน ผื่นแดง หรือมีรมิ ฝีปาก
ลิน้ เพดานอ่อน หรือหนังตาบวม โดยอาการดังกล่าวเกิดขึน้ แบบเฉียบพลันภายในเวลาเป็ นนาทีหรือหลาย
ชัวโมง
่
ร่วมกับ อาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้
1.1. อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีดจากหลอดลมที่ตีบตัน มีเสียง
ทางเดินหายใจตีบขณะหายใจเข้า (stridor) ระดับออกซิเจนในเส้นเลือดลดลง
1.2. ความดันโลหิตลดลงหรือมีการล้มเหลวของระบบต่ างๆ เช่น hypotonia วูบหมดสติ เป็ นลม อุจจาระ
ปั สสาวะราด
2. มีอาการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ ในผูป้ ่ วยทีส่ มั ผัสกับสารทีน่ ่ าจะเป็ นสารก่อภูมแิ พ้ (ภายในเวลา
เป็ นนาที หรือหลายชัวโมง)
่
2.1. อาการทางระบบผิวหนังหรือเยื่อบุ เช่น ผื่นลมพิษทัวตั
่ ว คัน ผื่นแดง ปากลิน้ และเพดานอ่อนบวม
2.2. อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีดจากหลอดลมทีต่ บี ตัน เสียงทางเดิน
หายใจตีบขณะหายใจเข้า (stridor) ระดับออกซิเจนในเส้นเลือดลดลง
2.3. ความดันโลหิตลดลงหรือระบบต่างๆ ล้มเหลว เช่น hypotonia วูบหมดสติ เป็ นลม อุจจาระ ปั สสาวะราด
2.4. มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน
3. ความดันโลหิตลดต่ าลงหลังจากสัมผัสกับสารที่ผปู้ ่ วยทราบว่าแพ้มาก่อน (ภายในเวลาเป็ นนาที หรือหลาย
ชัวโมง)
่
โดยเกณฑ์ความดันโลหิตทีล่ ดลงแยกตามช่วงอายุดงั นี้
3.1. ในเด็ก ให้ถือ เอาความดัน systolic ที่ต่ า กว่ า ความดัน ปกติต ามอายุ หรือ ความดัน systolic ที่ลดลง
มากกว่าร้อยละ 30 ของความดัน systolic เดิม*
3.2. ในผูใ้ หญ่ให้ถอื เอาความดัน systolic ทีน่ ้อยกว่า 90 mmHg หรือความดัน systolic ทีล่ ดลงมากกว่าร้อย
ละ 30 ของความดัน systolic เดิม
* หมายเหตุ : เกณฑ์กาหนดค่าความดัน systolic ทีต่ ่าในเด็ก คือ
 เด็กอายุ 1 เดือน - 1 ปี < 70 mmHg ใน
 เด็กอายุ 1 – 10 ปี < 70 mmHg + (2 x อายุ)
 เด็กอายุ 11-17 ปี
< 90 mmHg ใน
การรักษาระยะแรกในผูป้ ่ วยที่มีปฏิ กิริยา anaphylaxis (initial treatment) (Simons et al., 2012)
1. เขียนขัน้ ตอนการรักษาผูป้ ่ วยทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis อย่างชัดเจน
2. หยุดการให้หรือการสัมผัสสารทีส่ งสัยว่าเป็ นสาเหตุของการแพ้
3. ประเมินผูป้ ่ วยโดยยึดหลัก CAB คือ circulation, airway และ breathing รวมทัง้ mental status ลักษณะของ
ผิวหนัง และน้าหนักตัวของผูป้ ่ วย ทัง้ นี้ให้เตรียมวางแผนเพื่อดาเนินการในขัน้ ตอน 4-6 พร้อมๆ กันควบคู่ไปด้วย
4. ขอความช่วยเหลือ เช่น หน่วยกูช้ พี ฉุกเฉิน ถ้าทาได้
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5. ให้ยา adrenaline ความเข้มข้น 1:1000 (1mg/mL) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านนอก ในขนาด 0.01 mg/kg
ขนาดยาสูงสุดคือ 0.3 mg ในเด็กและ 0.5 mg ในผูใ้ หญ่ตามลาดับ แนะนาให้บนั ทึกเวลารวมทัง้ ขนาดยาทีใ่ ห้ในแต่
ละครัง้ และอาจให้ยาซ้าได้ทุก 5-15 นาทีหากอาการผูป้ ่ วยยังไม่ดขี น้ึ ซึง่ โดยส่วนใหญ่ผปู้ ่ วยมักจะตอบสนองต่อ
การให้ยาภายใน 1-2 ครัง้ แรก
มีการศึกษาเปรียบเทียบระดับยา adrenaline ในเลือดจากการใช้ยาในรูปแบบ auto-injector และการให้
ยาโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เทียบกับการใช้สารละลาย adrenaline และการให้ยาโดยการฉีดเข้าชัน้ ใต้ผิวหนัง
พบว่า ระยะเวลาเฉลีย่ ทีท่ าให้ระดับยาสูงสุด (Tmax) น้อยกว่าในกลุ่มทีฉ่ ีดเข้ากล้ามเนื้อ (8 และ 34 นาที ตามลาดับ)
รวมทัง้ มีระดับยาในเลือดสูงสุด (Cmax) สูงกว่ากลุ่มที่ได้รบั การฉีดเข้าใต้ผวิ หนังร้อยละ 19 (ระดับยา 2.136 และ
1.802 pg/mL ตามลาดับ) ดังนัน้ จึงแนะนาให้ผู้ป่วยฉีดยาเข้ากล้ามบริเวณกึ่งกลางต้นขาค่อนไปทางด้านนอก
(mid-anterolateral thigh) เนื่องจากจะทาให้ระดับยาในเลือดและเนื้อเยื่อขึน้ สูงอย่างรวดเร็ว (Simons, Roberts,
Gu, & Simons, 1998)
6. จัดตาแหน่งให้ผปู้ ่ วยนอนราบกับพืน้ และยกขาขึน้ เพื่อป้ องกันความดันโลหิตต่า
7. เปิ ดทางเดินหายใจให้โล่ง ร่วมกับพิจารณาให้ high flow oxygen (6-8 L/minute) ผ่านทางหน้ากากออกซิเจนหรือ
oropharyngeal airway หากมีขอ้ บ่งใช้
8. ให้สารน้า 0.9% NaCl ทางหลอดเลือดดา ประมาณ 1-2 ลิตร โดยอาจต้องให้ในอัตราเร็วถึง 5-10 mL/kg ใน 5-10
นาทีแรกสาหรับผูใ้ หญ่ หรือ 10 mL/kg ในเด็ก
9. เริม่ การทา Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ตามหลัก Advanced Cardiac Life Support Guidelines
10. ติดตามอาการและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชดิ เช่น ความดันโลหิต อัตราการเต้นและการทางาน
ของหัวใจ อัตราการหายใจ และระดับออกซิเจนในเลือด
11. พิจารณาใช้ยาในกลุ่ม H1 และ H2 antihistamine เพื่อลดอาการคัน หน้าแดง ผื่นลมพิษ ถ้าอาการยังไม่ดขี น้ึ หาก
ผูป้ ่ วยได้รบั ยา adrenaline พิจารณาให้ยาพ่นในกลุ่ม β2 adrenergic agonist ร่วมด้วย เพื่อลดอาการหลอดลมหด
เกร็ง (ตารางที่ 3) (allergy, 2015; Kemp & Lockey, 2002)
ตารางที่ 3 ขนาดและวิธใี ช้ยาในการรักษา
1st line drugs
ชื่อยาและรูปแบบยา
ขนาดยาและวิธใี ช้
Adrenaline, epinephrine
รูปแบบความเข้มข้น 1:1000 (1mg/mL) ในขนาด 0.01 mg/kg ฉีดเข้ากล้าม
ฉีดเข้ากล้าม
ขนาดยาสูงสุดในเด็ก : 0.3 mg และขนาดยาสูงสุดในผูใ้ หญ่ : 0.5 mg
หรือ
อายุ > 12 ปี
: 0.5 mg IM
อายุ 6 - 12 ปี
: 0.3 mg IM
อายุ 6 เดือน – 6 ปี : 0.15 mg IM
อายุ < 6 เดือน
: 0.15 mg IM
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2nd line drugs
ชื่อยา
Chlorpheniramine
ฉีดเข้ากล้ามหรือให้ทางหลอด
เลือดดาอย่างช้าๆ
Diphenhydramine
ยารับประทานหรือฉีดทาง
หลอดเลือดดา
Ranitidine
ฉีดทางหลอดเลือดดา
Hydrocortisone
ฉีดเข้ากล้ามหรือให้ทางหลอด
เลือดดาอย่างช้าๆ

Prednisolone
ยารับประทาน
Salbutamol
ยาพ่น
Aminophylline
ยาฉีดทางหลอดเลือดดา

ขนาดยาและวิธใี ช้
อายุ > 12 ปี
: 10 mg
อายุ 6-12 ปี
: 5 mg
อายุ 6 เดือน – 6 ปี : 2.5 mg
อายุ < 6 เดือน
: 250µg/kg
ครัง้ ละ 50 mg หรือ 5 mg/kg โดยขนาดยาสูงสุดในเด็ก 300 mg และใน
ผูใ้ หญ่ 400 mg
ครัง้ ละ 50 mg ในผูใ้ หญ่ หรือ 12.5-50 mg (1mg/kg) ในเด็ก โดยอาจเจือ
จางใน 5% DW ให้ได้ปริมาตรรวม 20 mL และฉีดทางหลอดเลือดดาช้าๆ
นานประมาณ 5 นาที
ขนาดยา 5mg/kg โดยขนาดยาสูงสุด 200 mg หรือ
อายุ > 12 ปี
: 200 mg
อายุ 6-12 ปี
: 100 mg
อายุ 6 เดือน – 6 ปี : 50 mg
อายุ < 6 เดือน
: 25 mg
ขนาดยา 1mg/kg โดยขนาดยาสูงสุด 50 mg
ขนาด 100 µg ใช้สดู พ่น 8-12 ครัง้ หรือขนาด 2.5-5 mg ผสมกับ NSS 3
mL พ่นโดยใช้หน้ากากครอบจมูก (nebulizer)
ขนาดยา 5 mg/kg ฉีดเข้าหลอดเลือดดานาน 30 นาที

การดูแลผูป้ ่ วยที่มีปฏิ กิริยา anaphylaxis ระยะยาว (long term treatment)
การดูแลผูป้ ่ วยในระยะยาว มีเป้ าหมายเพื่อการป้ องกันการเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้ซ้า โดยควรมีการเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
การทา anaphylaxis action plan
anaphylaxis action plan ควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ (รูปที่ 1) (Kim & Fischer, 2011; Ring et al., 2014)
1. ข้อ มูลการติด ต่ อ หากมีก รณี ฉุ กเฉิน เกิด ขึ้น เช่ น เบอร์โ ทรศัพท์ของญาติ หรือ เบอร์โทรศัพ ท์ของแพทย์
ประจาตัวผูป้ ่ วย รวมทัง้ เบอร์โทรศัพท์เพื่อเรียกรถโรงพยาบาลฉุกเฉินของพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
2. สารก่อให้เกิดอาการแพ้ของผู้ป่วยรายนัน้ ๆ กรณีท่เี ป็ นยา ควรมีขอ้ มูลทัง้ ชื่อ สามัญทางยา รวมทัง้ กลุ่มยาที่
อาจสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้แบบข้ามกลุ่มได้
3. อาการที่ใช้ในการประเมินว่า อาจเป็ น ปฏิกิริยาแพ้แบบ anaphylaxis เช่ น ริม ฝี ป ากบวม ผื่น ลมพิษ แน่ น
หน้าอกหรือหายใจมีเสียงหวีดจากหลอดลมทีต่ บี ตัน
4. ยาทีใ่ ช้เมื่อมีอาการ โดยควรมีขอ้ มูลด้านวิธกี ารใช้ และสถานทีเ่ ก็บยาของผูป้ ่ วยร่วมด้วย
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รูปที่ 1 ตัวอย่างของการทา anaphylaxis action plan
ยาทีใ่ ช้ในการรักษา
ควรแนะนาผูป้ ่ วยให้สามารถประเมินอาการตนเองได้หากเริม่ มีปฏิกริ ยิ าแพ้เกิดขึน้ และพิจารณาให้ยา adrenaline
แบบพกติดตัวแก่ผปู้ ่ วยทีม่ ขี อ้ บ่งใช้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน รวมทัง้ ผูป้ ่ วยควรได้เรียนรูว้ ธิ ใี ช้ยาได้อย่างถูกต้อง รูปแบบยาที่
แนะนาคือ auto-injector หากผูป้ ่ วยไม่สามารถเข้าถึงยาได้ สามารถให้ยา adrenaline ในรูปแบบ prefilled syringe แทนได้
ในปั จจุบนั มีการศึกษาการใช้ epinephrine (1:1,000) บรรจุใน syringe ปริมาณ 0.3 หรือ 0.5 mL ให้ผปู้ ่ วยพกติดตัวไปได้
โดยมีความคงตัว (stability) และการปราศจากเชือ้ (sterility) ทีส่ ามารถเก็บได้นาน 3 เดือน (Simons et al., 2014)
เกณฑ์ในการพิจารณาให้ยา adrenaline auto-injector (Muraro et al., 2014)
 มีประวัตกิ ารเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis ซึง่ มีตวั กระตุ้นคือ อาหาร ยางธรรมชาติ (latex) หรือสารก่อ
ภูมแิ พ้ทอ่ี ยู่ในอากาศ
 มีประวัตกิ ารเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis จากการออกกาลังกาย
 มีประวัตกิ ารเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ anaphylaxis โดยไม่ทราบสาเหตุ
 มีประวัติโรคร่วมที่มคี วามเสี่ยงต่อการกระตุ้นให้เกิดปฏิกิรยิ าแพ้แบบ anaphylaxis เช่น โรคหอบหืดที่คุม
อาการไม่ได้
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 มีประวัติการแพ้แมลงต่อยในผู้ใหญ่ท่ไี ม่ได้รบั การฉีดวัคซีน ที่ผลิตจากแมลงและมีอาการแพ้แบบ systemic
reaction
 มีประวัตกิ ารแพ้แมลงต่อยในเด็ก ที่มอี าการแพ้ทางระบบอื่นๆของร่างกายร่วมกับอาการแพ้ทางผื่นผิวหนัง
หรือเนื้อเยื่อบุ
 ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติของ mast cell (mast cell disorder) หรือมีระดับ tryptase ในเลือดสูงร่วมกับมีประวัติ
การแพ้แมลงต่อย ถึงแม้จะเคยได้รบั การฉีดวัคซีนภูมแิ พ้แมลงแล้วก็ตาม
สาหรับบางกรณีสามารถพิจารณาให้ยา adrenaline auto-injector เพิม่ ได้ เช่น มีประวัตกิ ารเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้แบบ
anaphylaxis และจาเป็ นต้องได้รบั ยา adrenaline มากกว่า 1 ครัง้ ขณะนาส่งโรงพยาบาล หรือเคยมีประวัตกิ ารเกิดปฏิกริ ยิ า
แพ้แบบ anaphylaxis อย่างรุนแรง จนถึงขัน้ เกือบเสียชีวติ
การทดสอบเพื่อยืนยันสาเหตุทท่ี าให้เกิดปฏิกริ ยิ าแพ้
แนะน าให้มีก ารวางแผนขัน้ ตอนการทดสอบเพื่อ หาสาเหตุ ของการแพ้โดยหลัง จากที่ผ่ า นการรัก ษาในระยะ
เฉียบพลันแล้ว โดยเริม่ จากการตรวจวัดระดับภูมคิ ุม้ กันชนิด IgE ทีจ่ าเพาะกับสารทีส่ งสัยว่าแพ้ ประเมิน สารทีส่ งสัยได้จาก
การตรวจสอบประวัตกิ ารเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้ หลังจากนัน้ พิจารณาการกระตุน้ ด้วยสารทีส่ งสัยว่าแพ้ เช่น การทดสอบทาง
ผิวหนัง (skin test) โดยห่างจากเหตุการณ์การเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้อย่างน้อย 3-4 สัปดาห์
การลดความเสีย่ งของการเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้
การลดความเสีย่ งของการเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้สามารถทาได้ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ชนิดของสารทีก่ ่อให้เกิดการแพ้ เช่น
 Food-triggered anaphylaxis : แนะนาให้หลีกเลีย่ งอาหารทีก่ ่อให้เกิดการแพ้อย่างเข้มงวด
 Stinging insect-triggered anaphylaxis : แนะนาให้หลีกเลีย่ งบริเวณทีม่ แี มลงกัดต่อยชนิดทีม่ เี หล็กใน หรือการฉีด
วัคซีนทีผ่ ลิตจากแมลงเพื่อลดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้จากพิษของแมลง (venom immunotherapy) สามารถลดความเสีย่ ง
ต่ อการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อแมลงลงร้อยละ 98 และ ร้อยละ 90 ในเด็กและผู้ใหญ่ ตามลาดับ (Sitcharungsi,
2014)
 Medication-triggered anaphylaxis : หลีกเลีย่ งยาทีเ่ ป็ นสาเหตุหรือมีโอกาสก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าแพ้ เช่น โครงสร้าง
ลักษณะคล้ายกัน เป็ นต้น หากจาเป็ นต้องใช้ยาดังกล่าว ควรพิจารณาการทา desensitization ที่มกี ระบวนการ
ทดสอบทีไ่ ด้มาตรฐานและอยู่ในสถานพยาบาล
 Idiopathic anaphylaxis หรือ ไม่ทราบสาเหตุทแ่ี น่ชดั : ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยเกิดปฏิกริ ยิ าแพ้บ่อย พิจารณาให้ยาสาหรับ
ป้ องกันปฏิกิริยาแพ้ เช่น ยากลุ่ม glucocorticoid และ non-sedating H1-antihistamine เป็ นระยะเวลานาน 2-3
เดือน รวมทัง้ พิจารณาให้ตรวจระดับของ tryptase ในเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติของ clonal mast
cell หรือ mastocytosis
การควบคุมโรคประจาตัวเดิมของผูป้ ่ วย
แนะนาให้มกี ารควบคุมอาการหรือการรักษาโรคประจาตัวเดิมของผูป้ ่ วย เนื่องจากการเจ็บป่ วยบางชนิดเป็ นปั จจัย
ร่วมในการเพิม่ ความเสีย่ งต่อการกระตุน้ ปฏิกริ ยิ าแพ้
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บทสรุป
การเกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้แบบ anaphylaxis เป็ นปั ญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญเนื่องจากเป็ นปฏิกิรยิ าที่เกิดขึ้น
อย่างเฉียบพลันและทาให้ผปู้ ่ วยเกิดอาการรุนแรงถึงแก่ชวี ติ ในปั จจุบนั ข้อมูลด้านระบาดวิทยา พบว่าการรักษาโดยการเลือก
ยา adrenaline เป็ นตัวแรกตามแนวทางการรักษา รวมทัง้ การเข้าถึงยาและการสังใช้
่ ยา adrenaline แบบพกติดตัวแก่ผปู้ ่ วย
ทีม่ ขี อ้ บ่งใช้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินนัน้ ค่อนข้างน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็ น ดังนัน้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและป้ องกัน
ไม่ให้ผู้ป่วยเกิดปฏิกิริยาการแพ้ซ้า บุคลากรทางการแพทย์ท่เี กี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จาเป็ นต้องติดตามแ นว
ทางการรักษาอยู่เสมอ รวมทัง้ แนะนาให้ผปู้ ่ วยหลีกเลีย่ งสารก่อภูมแิ พ้ สามารถประเมินอาการแพ้ของตนเองและใช้ยาเมื่อ
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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