ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน (Anaphylaxis)
การเกิดปฏิกิริยาภูมแิ พเฉียบพลันเปนอาการที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต เปนอาการแพอยางรุนแรง และควรไดรับการรักษาอยางทันทวงทีเสมอ
ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันเกิดขึน้ หลังจากไดรับสารกอภูมิแพ (มักเปนอาหาร แมลงหรือยา) ที่ผูแพแพ
ไมใชทุกคนที่เปนโรคภูมแิ พมีความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน
สําคัญที่จะตองทราบสัญญาณและอาการของปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน

(It is important to know the signs and symptoms of anaphylaxis)
อาการของปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันอาจเปนอันตรายถึงชีวิตไดและรวมถึงอาการใด ๆ ตอไปนี้:
• หายใจลําบาก/เสียงดัง
• ลิ้นบวม
• บวม/แนนในลําคอ
• พูดลําบากและ/หรือเสียงแหบ
• เสียงหวีดเวลาหายใจหรือไอไมหยุด
• เวียนศีรษะอยางตอเนื่องและ/หรือเปนลม
• ผิวซีดและตัวออนเปลี้ย (ในเด็กเล็ก)
ในบางกรณีอาการแพที่เปนอันตรายนอยกวาอาจเกิดขึ้นกอนปฏิกิรยิ าภูมิแพเฉียบพลัน เชน:
• ใบหนา ริมฝปากและ/หรือดวงตาบวม
• ลมพิษหรือผืน
่ นูนแดง
• ปวดทอง อาเจียน (อาการเหลานี้เปนอาการปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันตอแมลง)
ปจจัยหลาย ๆ ปจจัยสามารถมีผลตอความรุนแรงของอาการแพ ซึ่งรวมถึงการออกกําลังกาย ความรอน แอลกอฮอล
และปริมาณที่รับประทานและวิธีการทําอาหารสําหรับผูที่แพอาหาร
การระบุสาเหตุของปฏิกริ ิยาภูมแิ พเฉียบพลันเปนสิ่งสําคัญ (Identifying the cause of anaphylaxis is important)
แพทยของทานจะถามคําถามหลาย ๆ คําถามซึ่งอาจชวยในการจํากัดสาเหตุทเี่ ปนไปไดเชนอาหารหรือยาที่บริโภคในวันนัน้ หรือการสัมผัสกับแมลง
วิธีนี้จะชวยในการแยกแยะอาการบางอยางทีบ่ างครั้งอาจจะสับสนกับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน เชน การเปนลมหรือโรคลมชัก
หากสงสัยวาเปนโรคภูมิแพอาจมีการดําเนินการทดสอบภูมิแพซึ่งโดยปกติจะเปนการตรวจเลือดเพื่อหา IgE เฉพาะตอสารกอภูมิแพ
(กอนหนานีเ้ รียกวาการทดสอบ RAST) หรือการทดสอบภูมิแพทางผิวหนังเพื่อชวยยืนยันหรือตัดสารกระตุนที่เปนไปไดออกไปได
ขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบโรคภูมิแพมีอยูบนเว็บไซตของ ASCIA:
www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
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สิ่งสําคัญคือตองทราบวาวิธีการบางอยางที่อางวาเปนการทดสอบอาการแพ (รวมถึงการทดสอบอาหารที่เปนพิษตอเซลล การทดสอบ Vega
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว เทคนิคการเลี่ยงสารกอภูมิแพ มานตาศึกษา การทดสอบชีพจร การทดสอบ Alcat การทดสอบชั้นผิวหนังของ Rinkel
การนวดกดจุดสะทอน การวิเคราะหเสนผม และการทดสอบภูมิแพอาหารจาก IgG )
ไมใชวิธีที่ผานการการพิสูจนทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตรเพื่อการยืนยันโรคภูมิแพ
ขอมูลเกี่ยวกับการทดสอบเหลานีส้ ามารถหาดูไดจากเว็บไซตของ ASCIA:
www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment

การจัดการปฏิกิริยาภูมแิ พเฉียบพลันอยางมีประสิทธิภาพสามารถรักษาชีวิตได (Effective management of anaphylaxis saves lives)
ถาทานมีความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน ทานจะตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่องโดยแพทยของทาน ซึ่งควรรวมถึง:
• การสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญทางภูมิคุมกันวิทยา/ผูเชี่ยวชาญดานภูมิแพ *
• การระบุถึงปจจัยกระตุน
 ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน – ซึ่งจะรวมถึงประวัติทางการแพทยที่ครอบคลุมและการตรวจทางคลินิก
ตามดวยการตีความผลการทดสอบภูมิแพ
• การอบรมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุนตาง ๆ – นี่เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการแพอาหารอยางรุนแรง
เนื่องจากการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น ๆ เปนวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงปฏิกริ ิยาภูมิแพ
อาจจําเปนตองไดรับคําแนะนําจากนักกําหนดอาหารทีเ่ ชี่ยวชาญดานโรคภูมิแพ
• การจัดทําแผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมแิ พเฉียบพลัน ** - แผนปฏิบัติการ ASCIA
ใหคําแนะนําในเกี่ยวกับโอกาสและวิธีใชเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติ (อิพิเนฟริน)
• การนัดติดตามอยางสม่ําเสมอกับผูเชี่ยวชาญทางภูมิคุมกันวิทยา/ผูเชี่ยวชาญดานภูมิแพ
* รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานการแพทยที่ใหบริการเกี่ยวกับภูมิคุมกันและภูมิแพมีการระบุไวในเว็บไซต ASCIA:

www.allergy.org.au/patients/allergy-and-clinical-immunology-services/how-to-locate-a-specialist

** แผนปฏิบตั ิการของ ASCIA ตองจัดทําโดยแพทยและเก็บไวกับเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติ แผนปฏิบัติการ ASCIA

สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันมีอยูบนเว็บไซต ASCIA:

www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/ascia-action-plan-for-anaphylaxis

อะดรีนาลีนเปนวิธีการรักษาอยางแรกสําหรับปฏิกิริยาภูมแิ พเฉียบพลัน (Adrenaline is the first line treatment for anaphylaxis)
อะดรีนาลีนทํางานไดอยางรวดเร็วเพื่อลดผลขางเคียงจากปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันและเปนวิธีการรักษาอยางแรก
เครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติมอี ะดรีนาลีนขนาดคงทีส่ ําหรับใชครั้งเดียวและไดรบั การออกแบบมาเพื่อใหบคุ คลที่ไมมีความรูท างการแพทย
เชน เพื่อน ครู ผูด ูแลเด็กเล็ก ผูปกครอง ผูสัญจรหรือผูป วยเอง (ถาผูป วยไมปวยเกินทีจ่ ะใชงาน)
เครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติควรจะถูกสั่งจายใหผูปวยโดยเปนสวนหนึง่ ของแผนการจัดการปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึง
แผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันและการอบรมเกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ
หากทานหรือบุตรหลานของทานไดรับการสั่งจายเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติ
ทานควรเรียนรูและฝกใชอปุ กรณดังกลาวโดยฝกใชอุปกรณฝกหัดทุก ๆ 3-4 เดือน
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ขอมูลเพิม่ เติม (Further Information)
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน (รวมถึงแผนปฏิบตั ิการ ASCIA คําถามที่พบบอย แผนการเดินทาง ASCIA
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติ เอกสารการฝกอบรมและเอกสารแนะแนวทาง) เยี่ยมชมเว็บไซต ASCIA:
www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources
การที่ตัวทานเองหรือบุคคลในครอบครัวของทานมีปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันอาจเปนเรื่องที่ทาทาย
องคกรเพื่อผูป วยตอไปนี้ใหขอมูลสนับสนุนที่มปี ระโยชน:
• องคกรโรคภูมิแพและปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันแหงประเทศออสเตรเลีย (Allergy & Anaphylaxis Australia) www.allergyfacts.org.au
• องคกรโรคภูมิแพแหงประเทศนิวซีแลนด (Allergy New Zealand) www.allergy.org.nz

© ASCIA 2018
ASCIA เปนองคกรทางอาชีพสูงสุดสําหรับผูเชี่ยวชาญดานภูมิคุมกันวิทยา/ภูมิแพในประทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด
เว็บไซต: www.allergy.org.au
อีเมล: info@allergy.org.au
ที่อยูไปรษณีย: PO Box 450 Balgowlah NSW 2093 Australia
คําปฏิเสธ
เอกสารฉบับนี้ไดรบั การพัฒนาและไดรับการตรวจสอบโดยสมาชิก ASCIA
และขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและวรรณกรรมที่เผยแพรในขณะที่ทําการทบทวน
ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ไมไดมีวตั ถุประสงคเพื่อแทนทีค่ ําแนะนําทางการแพทย และคําถามใด ๆ
เกี่ยวกับการวินิจฉัยทางการแพทยหรือการรักษาควรไดรบั การยืนยันจากผูประกอบโรคศิลปะ
การพัฒนาเอกสารนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงขอมูลเชิงพาณิชยใด ๆ และไมไดรับอิทธิพลจากองคกรเชิงพาณิชยใด ๆ
เนื้อหาไดรบั การปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2018
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