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ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน (Anaphylaxis) 

การเกิดปฏกิิริยาภูมแิพเฉียบพลันเปนอาการท่ีอาจเปนอันตรายตอชีวิต เปนอาการแพอยางรุนแรง และควรไดรับการรักษาอยางทันทวงทีเสมอ 

ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันเกิดขึน้หลังจากไดรับสารกอภูมิแพ (มักเปนอาหาร แมลงหรอืยา) ท่ีผูแพแพ 

ไมใชทุกคนท่ีเปนโรคภูมแิพมีความเส่ียงตอการเกิดปฏิกิริยาภมูิแพเฉียบพลนั 

สําคัญท่ีจะตองทราบสัญญาณและอาการของปฏิกิริยาภมูิแพเฉียบพลัน   

(It is important to know the signs and symptoms of anaphylaxis) 

อาการของปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันอาจเปนอันตรายถึงชีวิตไดและรวมถึงอาการใด ๆ ตอไปนี้:  

• หายใจลําบาก/เสียงดัง 

• ล้ินบวม 

• บวม/แนนในลําคอ 

• พูดลําบากและ/หรือเสียงแหบ 

• เสียงหวีดเวลาหายใจหรือไอไมหยุด 

• เวียนศีรษะอยางตอเนื่องและ/หรอืเปนลม 

• ผิวซีดและตัวออนเปล้ีย (ในเด็กเล็ก) 

ในบางกรณีอาการแพที่เปนอันตรายนอยกวาอาจเกิดขึ้นกอนปฏิกิรยิาภูมิแพเฉียบพลัน เชน:  

• ใบหนา ริมฝปากและ/หรือดวงตาบวม 

• ลมพิษหรือผืน่นูนแดง 

• ปวดทอง อาเจียน (อาการเหลานี้เปนอาการปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันตอแมลง) 

ปจจัยหลาย ๆ ปจจัยสามารถมีผลตอความรุนแรงของอาการแพ ซ่ึงรวมถึงการออกกําลังกาย ความรอน แอลกอฮอล 

และปริมาณที่รับประทานและวิธีการทําอาหารสําหรับผูที่แพอาหาร 

การระบุสาเหตขุองปฏิกริิยาภูมแิพเฉียบพลนัเปนส่ิงสําคัญ (Identifying the cause of anaphylaxis is important) 

แพทยของทานจะถามคําถามหลาย ๆ คําถามซ่ึงอาจชวยในการจํากัดสาเหตุทีเ่ปนไปไดเชนอาหารหรือยาที่บริโภคในวันนัน้หรือการสัมผัสกับแมลง 

วิธีนี้จะชวยในการแยกแยะอาการบางอยางทีบ่างครั้งอาจจะสับสนกับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน เชน การเปนลมหรือโรคลมชัก 

หากสงสัยวาเปนโรคภูมิแพอาจมีการดําเนินการทดสอบภูมิแพซ่ึงโดยปกติจะเปนการตรวจเลือดเพ่ือหา IgE เฉพาะตอสารกอภูมิแพ 

(กอนหนานีเ้รียกวาการทดสอบ RAST) หรือการทดสอบภูมิแพทางผิวหนังเพ่ือชวยยืนยันหรือตดัสารกระตุนที่เปนไปไดออกไปได 

ขอมูลเก่ียวกับการทดสอบโรคภูมิแพมีอยูบนเว็บไซตของ ASCIA: 

www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing  

 

http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
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ส่ิงสําคัญคือตองทราบวาวิธีการบางอยางที่อางวาเปนการทดสอบอาการแพ (รวมถึงการทดสอบอาหารที่เปนพิษตอเซลล การทดสอบ Vega 

วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว เทคนิคการเล่ียงสารกอภูมิแพ มานตาศึกษา การทดสอบชีพจร การทดสอบ Alcat การทดสอบช้ันผิวหนงัของ Rinkel 

การนวดกดจุดสะทอน การวิเคราะหเสนผม และการทดสอบภูมิแพอาหารจาก IgG ) 

ไมใชวิธีที่ผานการการพิสูจนทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตรเพ่ือการยืนยันโรคภูมิแพ 

ขอมูลเก่ียวกับการทดสอบเหลานีส้ามารถหาดูไดจากเว็บไซตของ ASCIA:  

www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment  

การจัดการปฏกิิริยาภูมแิพเฉียบพลันอยางมีประสิทธิภาพสามารถรกัษาชีวิตได (Effective management of anaphylaxis saves lives) 

ถาทานมีความเส่ียงตอการเกิดปฏกิิริยาภูมิแพเฉียบพลัน ทานจะตองไดรับการดูแลอยางตอเนื่องโดยแพทยของทาน ซ่ึงควรรวมถึง:  

• การสงตอไปยังผูเช่ียวชาญทางภมูิคุมกันวิทยา/ผูเช่ียวชาญดานภูมิแพ * 

• การระบถุึงปจจัยกระตุนปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลนั – ซ่ึงจะรวมถึงประวัติทางการแพทยที่ครอบคลุมและการตรวจทางคลินิก 

ตามดวยการตีความผลการทดสอบภูมิแพ 

• การอบรมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปจจัยกระตุนตาง ๆ – นี่เปนส่ิงสําคญัอยางย่ิงสําหรับการแพอาหารอยางรุนแรง 

เนื่องจากการหลีกเล่ียงอาหารนั้น ๆ เปนวิธีเดียวที่จะหลีกเล่ียงปฏิกิริยาภูมิแพ 

อาจจําเปนตองไดรับคําแนะนําจากนักกําหนดอาหารทีเ่ช่ียวชาญดานโรคภูมิแพ 

• การจัดทําแผนปฏบิัติการ ASCIA สําหรับปฏกิิริยาภูมแิพเฉียบพลนั ** - แผนปฏิบัติการ ASCIA 

ใหคําแนะนําในเก่ียวกับโอกาสและวิธีใชเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติ (อิพิเนฟริน)  

• การนัดติดตามอยางสม่ําเสมอกบัผูเช่ียวชาญทางภูมิคุมกันวิทยา/ผูเช่ียวชาญดานภูมิแพ 

* รายช่ือผูเช่ียวชาญดานการแพทยที่ใหบริการเก่ียวกับภูมิคุมกันและภูมิแพมีการระบุไวในเว็บไซต ASCIA:  

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

** แผนปฏิบตัิการของ ASCIA ตองจัดทําโดยแพทยและเก็บไวกับเครื่องฉีดอะดรนีาลีนแบบอัตโนมัติ แผนปฏิบัติการ ASCIA 

สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันมีอยูบนเว็บไซต ASCIA: 

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

อะดรีนาลนีเปนวิธีการรักษาอยางแรกสําหรบัปฏิกิริยาภูมแิพเฉียบพลัน (Adrenaline is the first line treatment for anaphylaxis) 

อะดรีนาลีนทํางานไดอยางรวดเรว็เพ่ือลดผลขางเคียงจากปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันและเปนวิธีการรักษาอยางแรก 

เครื่องฉีดอะดรนีาลีนแบบอัตโนมัติมีอะดรีนาลีนขนาดคงทีสํ่าหรบัใชครั้งเดียวและไดรบัการออกแบบมาเพ่ือใหบคุคลที่ไมมีความรูทางการแพทย 

เชน เพ่ือน ครู ผูดูแลเด็กเล็ก ผูปกครอง ผูสัญจรหรือผูปวยเอง (ถาผูปวยไมปวยเกินทีจ่ะใชงาน)  

เครื่องฉีดอะดรนีาลีนแบบอัตโนมัติควรจะถูกส่ังจายใหผูปวยโดยเปนสวนหนึง่ของแผนการจดัการปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันที่ครอบคลุมซ่ึงรวมถึง 

แผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันและการอบรมเก่ียวกับวิธีการลดความเส่ียงตอการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ 

หากทานหรือบุตรหลานของทานไดรับการส่ังจายเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติ 

ทานควรเรียนรูและฝกใชอุปกรณดังกลาวโดยฝกใชอุปกรณฝกหดัทุก ๆ 3-4 เดือน 

 

http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment
http://www.allergy.org.au/patients/allergy-and-clinical-immunology-services/how-to-locate-a-specialist
http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/ascia-action-plan-for-anaphylaxis
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ขอมูลเพิม่เติม (Further Information) 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน (รวมถึงแผนปฏิบตัิการ ASCIA คําถามที่พบบอย แผนการเดินทาง ASCIA 

ขอมูลเก่ียวกับเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติ เอกสารการฝกอบรมและเอกสารแนะแนวทาง) เย่ียมชมเว็บไซต ASCIA: 

www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources  

การที่ตัวทานเองหรือบคุคลในครอบครัวของทานมีปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันอาจเปนเรื่องที่ทาทาย 

องคกรเพ่ือผูปวยตอไปนี้ใหขอมูลสนับสนุนที่มีประโยชน: 

• องคกรโรคภูมิแพและปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันแหงประเทศออสเตรเลีย (Allergy & Anaphylaxis Australia) www.allergyfacts.org.au       

• องคกรโรคภูมิแพแหงประเทศนิวซีแลนด (Allergy New Zealand) www.allergy.org.nz 

 

 

© ASCIA 2018  

 

ASCIA เปนองคกรทางอาชีพสูงสุดสําหรับผูเช่ียวชาญดานภูมิคุมกันวิทยา/ภูมิแพในประทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด 

  

เว็บไซต: www.allergy.org.au 

อีเมล: info@allergy.org.au 

ที่อยูไปรษณีย: PO Box 450 Balgowlah NSW 2093 Australia 

 

คําปฏเิสธ 

เอกสารฉบับนี้ไดรบัการพัฒนาและไดรับการตรวจสอบโดยสมาชิก ASCIA 

และขึ้นอยูกับความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญและวรรณกรรมที่เผยแพรในขณะที่ทําการทบทวน 

ขอมูลในเอกสารฉบับนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือแทนทีค่ําแนะนําทางการแพทย และคําถามใด ๆ 

เก่ียวกับการวินิจฉัยทางการแพทยหรือการรักษาควรไดรบัการยืนยันจากผูประกอบโรคศิลปะ 

การพัฒนาเอกสารนี้ไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงขอมูลเชิงพาณิชยใด ๆ และไมไดรับอิทธิพลจากองคกรเชิงพาณิชยใด ๆ 

 

เนื้อหาไดรบัการปรบัปรุงในเดือนพฤษภาคม 2018 

http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources
http://www.allergyfacts.org.au/
http://www.allergy.org.nz/
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