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แนวทางเวชปฏิบตั สิ าหรั บการดูแลผู้ป่วยที่มีการแพ้ ชนิดรุ นแรง
Clinical Practice Guidelines for Anaphylaxis

โดย
คณะทางานเพื่อการรักษาและป้ องกันการแพ้ ชนิดรุ นแรงแห่ งประเทศไทย

0

คานา (Introduction)
การแพ้ ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) เป็ นปฏิกิริยาการแพ้ ที่เกิดขึ ้นได้ หลายระบบและอาจทาให้ เกิดอันตราย
ถึงแก่ชีวิต การจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ิ (Clinical Practice Guidelines) ของการแพ้ ชนิดรุนแรงจึงมีความจาเป็ น
สาหรับแพทย์เวชปฏิบตั เิ พื่อให้ สามารถวินิจฉัยและให้ การรักษาภาวะนี ้ได้ อย่างรวดเร็ว ทาให้ สามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตได้
การจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั นิ ี ้เป็ นการปรับปรุงจากแนวทางเวชปฏิบตั ิการแพ้ ชนิดรุนแรงที่มีอยูเ่ ดิม โดย
ใช้ การอ้ างอิงหลักฐานทางการแพทย์ในปั จจุบนั และความร่วมมือจากสมาคมวิชาชีพต่างๆ โดยทางสมาคมโรค
ภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมคิ ้ มุ กันแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ เรี ยนเชิญ
ผู้แทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์
ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคจมูกแห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก เข้ าร่วม
พิจารณาการจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ใิ นครัง้ นี ้
คณะผู้จดั ทา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านรวมทังผู
้ ้ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการจัดทาแนวทางเวช
ปฏิบตั ินี ้ ซึง่ เป็ นแนวทางที่วางไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาใช้ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมิใช่ กฎตายตัวที่ต้องปฏิบตั ิ
ตามที่เขียนไว้ ทกุ ประการ ทังนี
้ ้ผู้ป่วยแต่ละรายมีปัญหาต่างกัน คณะผู้จดั ทาขอสงวนสิทธิ์ในการนาไปใช้ อ้างอิง
ทางกฎหมาย โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี
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รายชื่อคณะทางานเพื่อการรักษาและป้องกันการแพ้ ชนิดรุนแรงแห่งประเทศไทย
คาชี ้แจงคุณภาพหลักฐานและระดับคาแนะนา
คานิยาม
ระบาดวิทยา
สาเหตุ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดของ anaphylaxis
อาการและอาการแสดงทางคลินิก
เกณฑ์การวินิจฉัย
การตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ
แนวทางการรักษาในระยะเฉียบพลัน
เกณฑ์ในการรับผู้ป่วยไว้ รักษาตัวในโรงพยาบาล
แนวทางการรักษาในระยะยาวและป้องกันการเป็ นซ ้า
เกณฑ์การส่งต่อ
แผนภูมิสรุปแนวทางการรักษาภาวะ anaphylaxis เบื ้องต้ นในสถานพยาบาล
เอกสารอ้ างอิง

หน้ า
1
2
3
4
6
6
7
8
9
11
12
14
21
21
24
25
26

2
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ั นาพิพฒ
ั น์
กรรมการ
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กรรมการ
พญ. นริศรา สุรทานต์นนท์
กรรมการ
รศ.นพ. เจตทะนง แกล้ วสงคราม
ผู้แทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ศ.พญ. ศรี ศภุ ลักษณ์ สิงคาลวณิช
ผู้แทนจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
พล.อ.ต.นพ. เฉลิมพร บุญสิริ
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ผู้แทนจากสมาคมแพทย์โรคจมูกแห่งประเทศไทย
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ั ญีแพทย์แห่งประเทศไทย
ศ.คลินิก นพ. สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์
ผู้แทนจากสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบาบัดวิกฤตในเด็ก
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คาชีแ้ จงคุณภาพหลักฐานและระดับคาแนะนา
ตารางที่ 1 แสดงการให้ ระดับของคุณภาพของหลักฐาน (quality of evidence) และระดับของคาแนะนา
(strength of recommendation) ตามหลักของแนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบตั ิ (Guide to Develop
Clinical Practice Guidelines ) ที่จดั ทาโดยแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1
คุณภาพหลักฐาน (Quality of Evidence)
ระดับ
คานิยาม
A A1 หลักฐานที่ได้ จาก การทบทวนแบบมีระบบ (systematic review) หรื อการวิเคราะห์แปรฐาน
(meta-analysis) ของการศึกษาแบบกลุม่ สุม่ ตัวอย่าง-ควบคุม (randomize-controlled clinical
trials) หรื อ
A2 การศึกษาแบบกลุม่ สุม่ ตัวอย่าง-ควบคุมที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยม อย่างน้ อย 1 ฉบับ (a well-designed,
randomize-controlled, clinical trial)
B

B1 หลักฐานที่ได้ จาก การทบทวนแบบมีระบบของการศึกษาควบคุมแต่ไม่ได้ สมุ่ ตัวอย่าง (systematic
review of non-randomized, controlled, clinical trials) หรื อ
B2 การศึกษาควบคุมแต่ไม่สมุ่ ตัวอย่างที่มีคณ
ุ ภาพดีเยี่ยม (well-designed, non-randomized,
controlled clinical trial) หรื อ
B3 หลักฐานจากรายงานการศึกษาตามแผนติดตามเหตุไปหาผล (cohort) หรื อการศึกษาวิเคราะห์
ควบคุมกรณีย้อนหลัง (case control analytic studies) ที่ได้ รับการออกแบบวิจยั เป็ นอย่างดี ซึง่ มา
จากสถาบันหรื อกลุม่ วิจยั มากกว่าหนึง่ แห่ง/กลุม่ หรื อ
B4 หลักฐานจากพหุกาลานุกรม (multiple time series) ซึง่ มีหรื อไม่มีมาตรการดาเนินการ หรื อ
หลักฐานที่ได้ จากการวิจยั ทางคลินิกรูปแบบอื่นหรื อทดลองแบบไม่มีการควบคุม ซึง่ มีผลประจักษ์
ถึงประโยชน์หรื อโทษจากการปฏิบตั ิมาตรการที่เด่นชัดมาก เช่น ผลของการนายาเพ็นนิซลิ นิ มาใช้
ในราว พ.ศ. 2480 จะได้ รับการจัดอยูใ่ นหลักฐานประเภทนี ้

C

C1 หลักฐานที่ได้ จาก การศึกษาพรรณนา (descriptive studies) หรื อ
C2 การศึกษาควบคุมที่มีคณ
ุ ภาพพอใช้ (fair-designed, controlled clinical trial)

D

D1 หลักฐานที่ได้ จาก รายงานของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ประกอบกับความเห็นพ้ องหรื อฉันทามติ
(consensus) ของคณะผู้เชี่ยวชาญ บนพื ้นฐานประสบการณ์ทางคลินิก หรื อ
D2 รายงานอนุกรมผู้ป่วยจากการศึกษาในประชากรต่างกลุม่ และคณะผู้ศกึ ษาต่างคณะ อย่างน้ อย 2
ฉบับ
4

นา้ หนักคาแนะนา (Strength of Recommendation)
นา้ หนัก
++
+

+/-

-

--

ความหมาย
“แนะนาอย่ างยิ่ง” (strongly recommend) คือความมัน่ ใจของคาแนะนา ให้ ทา อยูใ่ นระดับสูง
เพราะมาตรการดังกล่าวมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยและคุ้มค่า (cost effective) (ควรทา)
“แนะนา” (recommend) คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนา ให้ ทา อยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่องจาก
มาตรการดังกล่าวอาจมีประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยและอาจคุ้มค่าในภาวะจาเพาะ (อาจไม่ ทาก็ได้ ขนึ ้ อยู่
กับสถานการณ์ และความเหมาะสม: น่ าทา)
“ไม่ แนะนาและไม่ คัดค้ าน” (neither recommend nor against) คือ ความมัน่ ใจยังก ้ากึ่งในการ
ให้ คาแนะนา เนื่องจากมาตรการดังกล่าวยังมีหลักฐานไม่เพียงพอในการสนับสนุนหรือคัดค้ านว่า
อาจมีหรื ออาจไม่มีประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วย และอาจไม่ค้ มุ ค่า แต่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพิ่มขึ ้น
ดังนันการตั
้
ดสินใจกระทา ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยอื่นๆ (อาจทาหรืออาจไม่ ทาก็ได้ )
“ไม่ แนะนา” (not recommend) คือ ความมัน่ ใจของคาแนะนา ไม่ ให้ ทา อยูใ่ นระดับปานกลาง
เนื่องจากมาตรการดังกล่าวไม่มีประโยชน์ตอ่ ผู้ป่วยและไม่ค้ มุ ค่า หากไม่จาเป็ น (อาจทาก็ได้ กรณี
มีความจาเป็ น แต่ โดยทั่วไป “ไม่ น่าทา”)
“ไม่ แนะนาอย่ างยิ่ง/คัดค้ าน” (strongly not recommend / against) คือ ความมัน่ ใจของ
คาแนะนา ไม่ ให้ ทา อยูใ่ นระดับสูง เพราะมาตรการดังกล่าวอาจเกิดโทษหรื อก่อให้ เกิดอันตราย
ต่อผู้ป่วย (ไม่ ควรทา)
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แนวทางเวชปฏิบตั สิ าหรั บการดูแลผู้ป่วยที่มีการแพ้ ชนิดรุ นแรง
Clinical Practice Guidelines for Anaphylaxis
คานิยาม (Definition)
การแพ้ ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) เป็ นปฏิกิริยาทางภูมิแพ้ ที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วทัว่ ร่างกายและอาจมี
ความรุนแรงจนเป็ นอันตรายถึงชีวิต2-6 ถือว่าเป็ นภาวะฉุกเฉินที่สาคัญอย่างหนึ่ง โดยส่วนมากผู้ป่วยจะมีปฏิกิริยา
ภูมิไวเกินของร่างกายแบบ IgE ที่จาเพาะต่อสารกระตุ้น ทาให้ มีการหลัง่ mediators จาก mast cells และ
basophils แม้ วา่ ในบางครัง้ ปฏิกิริยาทางภูมิค้ มุ กันอาจเกิดแบบ non-IgE หรื อแบบไม่จาเพาะ แต่ guidelines ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และ World Allergy Organization (WAO) ไม่แนะนาให้ ใช้ คาว่า
anaphylactoid reaction หรื อ pseudo-anaphylaxis อีกต่อไป แต่ให้ ใช้ คาว่า anaphylaxis แทน2-6 (ในกรณีของ
การแพ้ ยาแบบเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่ภาวะ anaphylaxis และเกิดจากกลไก non-IgE อาจเรี ยกว่า non-allergic drug
hypersensitivity ได้ 7) ภาวะนี ้มีความสาคัญมากในเวชปฏิบตั ิ หากไม่ได้ รับการวินิจฉัยและให้ การรักษาอย่าง
รวดเร็วอาจมีผลทาให้ ผ้ ปู ่ วยเสียชีวิตได้ ในเวชปฏิบตั ิอาจพบการใช้ คาว่า anaphylactic shock สาหรับการแพ้ ที่มี
ความรุนแรงมากโดยเฉพาะการแพ้ ยา7-9 ซึง่ ใน guideline ฉบับนี ้แนะนาให้ เรี ยกว่า anaphylaxis อย่างเดียว
ระบาดวิทยา (Epidemiology)
ความชุกของ anaphylaxis จากทุกสาเหตุพบได้ ประมาณร้ อยละ 0.05-210, 11 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ ศกึ ษาในชุมชนของมลรัฐ Minnesota ระหว่างปี ค.ศ. 1983-1987 พบอุบตั ิการณ์การเกิด anaphylaxis เป็ น 21
คนต่อแสนคนต่อปี 12 และมีผ้ รู วบรวมอุบตั กิ ารณ์การเกิด anaphylaxis ในเด็กและวัยรุ่นในปี ค.ศ. 1991-1997
พบอุบตั ิการณ์การเกิด anaphylaxis เป็ น 10.5 คนต่อแสนคนต่อปี 13 ในประเทศยุโรป พบอุบตั ิการณ์การเกิด
anaphylaxis เป็ น 1.5-7.9 คนต่อแสนคนต่อปี 14 สาหรับในเอเชีย ข้ อมูลจากประเทศเกาหลีพบอุบตั ิการณ์การเกิด
anaphylaxis เป็ น 2.3 คนต่อแสนคนต่อปี 15
ภาวะ anaphylaxis มีความชุกที่เพิ่มขึ ้น ดังการศึกษาในประเทศอังกฤษที่พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลจากภาวะ anaphylaxis มีจานวนเพิ่มขึ ้นจาก 6 คนต่อล้ านคน ในปี ค.ศ. 1990 เป็ น 40 คนต่อ
ล้ านคนในปี ค.ศ. 200116 ส่วนการศึกษาในมลรัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1990-2000 พบ
อุบตั ิการณ์การเกิด anaphylaxis ที่เพิ่มขึ ้นเป็ น 49.8 คนต่อแสนคนต่อปี 17 จากเดิม 21 คนต่อแสนคนต่อปี ในปี
ค.ศ. 1983-198712
ในประเทศไทย ความชุกของการเกิด anaphylaxis ในผู้ป่วยที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ที่
โรงพยาบาลศิริราช พบความชุกของ anaphylaxis ที่เพิ่มขึ ้นจาก 9.16 คนต่อผู้ป่วยในแสนคนในปี ค.ศ. 1999
เป็ น 55.45 คนต่อผู้ป่วยในแสนคนในปี ค.ศ. 200418 การศึกษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบอุบตั ิการณ์การ
เกิด anaphylaxis ในผู้ป่วยในเพิ่มจาก 2.6 คนต่อผู้ป่วยในแสนคนในปี ค.ศ. 1992 เป็ น 46 คนต่อผู้ป่วยในแสน
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คนในปี ค.ศ. 200119 การศึกษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ในปี ค.ศ. 2003-2004
พบการเกิด anaphylaxis เป็ น 223 คนต่อผู้ป่วยในแสนคนต่อปี 20 ส่วนการศึกษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิ
พลอดุลยเดช ในปี ค.ศ. 2005-2006 พบการเกิด anaphylaxis เป็ น 52.5 คนต่อผู้ป่วยในแสนคนต่อปี 21
การเสียชีวิตจากภาวะ anaphylaxis ในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย พบการเสียชีวิตจากภาวะ
anaphylaxis เป็ น 0.03 และ 0.06 คนต่อแสนคนต่อปี ตามลาดับ22 ในประเทศเกาหลีในช่วงเวลา 6 ปี พบการ
เสียชีวิตจากภาวะ anaphylaxis 0.1 คนต่อแสนคน15 ในประเทศไทยในช่วง 6 ปี พบ 0.19 คนต่อผู้ป่วยในแสนคน18
การเกิด anaphylaxis ซ ้าสามารถพบได้ 1 รายต่อผู้ป่วย 12 รายต่อปี 23
สาเหตุ (Causes)
สาเหตุของการเกิด anaphylaxis อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละการศึกษา24, 25 สาเหตุของการเกิด
anaphylaxis สามารถแยกตามกลไกการเกิดโรค ดังนี6้
1. Immunologic mechanisms ชนิด IgE-dependent ได้ แก่ อาหาร ยา แมลง ยางธรรมชาติ น ้าอสุจิ
สารก่อภูมิแพ้ ในอากาศ (aeroallergen) เช่น จากสัตว์เลี ้ยงหรื อละอองเกสรหญ้ า สารก่อภูมิแพ้ จากการประกอบ
อาชีพ (occupational allergen) วัคซีนภูมิแพ้ (allergen immunotherapy) และ radiocontrast media เป็ นต้ น10
โดยอาหารเป็ นสาเหตุที่พบบ่อยที่สดุ ของการเกิด anaphylaxis18, 20, 26 อาหารที่แพ้ บอ่ ยคือ อาหารทะเล (เช่น กุ้ง ปู
ปลาหมึก หอย ปลา) นม ไข่ และแป้งสาลี 4, 10, 25 สาเหตุรองลงมาได้ แก่ ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาในกลุม่ betalactams (penicillin, cephalosporin), sulfonamides, quinolones และ macrolides แมลงเป็ นสาเหตุที่พบได้
บ่อยลาดับถัดไป โดยพบว่าแมลงที่ทาให้ เกิด anaphylaxis คือแมลงตระกูล Hymenoptera ได้ แก่ ต่อหัวเสือ แตน
ผึ ้ง และกลุม่ มดมีพิษ ในผู้ป่วยบางรายที่แพ้ ไรฝุ่ นอาจมีอาการจากการรับประทานไรฝุ่ นที่ปนเปื อ้ นมาในอาหาร
จาพวกแป้งได้ (oral mite anaphylaxis, pancake syndrome)27-29
2. Immunologic mechanisms ชนิด IgE-independent ได้ แก่ ยาในกลุม่ non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), radiocontrast media, monoclonal antibodies, protamine,
immunoglobulin, albumin, dextrans เป็ นต้ น10, 24 สารเหล่านี ้บางชนิดสามารถกระตุ้นให้ เกิด anaphylaxis ได้
มากกว่า 1 กลไก
3. Non-immunologic mechanisms โดยการกระตุ้น mast cells โดยตรง ได้ แก่ ethanol, ยาในกลุม่
opioids และปั จจัยทางกายภาพ เช่น การออกกาลังกาย ความร้ อน ความเย็น แสงแดด10
4. Idiopathic anaphylaxis ใน กรณีที่ประวัตแิ ละการตรวจเพิ่มเติมไม่บง่ บอกสาเหตุ ซึง่ อาจพบได้ ถึง
ร้ อยละ 8-6024, 30, 31
ที่โรงพยาบาลศิริราช ได้ ศกึ ษาผู้ป่วยที่รับไว้ ในโรงพยาบาล พบว่าสาเหตุหลักของ anaphylaxis คือ ยา
ร้ อยละ 50 อาหาร ร้ อยละ 24 แมลงต่อย ร้ อยละ 11 และไม่ทราบสาเหตุ ร้ อยละ 1518 การศึกษาผู้ป่วยที่รับไว้ ใน
โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่ายาและอาหารเป็ นสาเหตุหลักของการเกิด anaphylaxis19 ส่วน
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การศึกษาที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พบว่าอาหาร
เป็ นสาเหตุสาคัญอันดับหนึง่ ของการเกิด anaphylaxis โดยเฉพาะอาหารทะเล20, 21
ปั จจัยที่มีผลต่ อการเกิดของ anaphylaxis
ปั จจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสต่อการเกิด anaphylaxis หรื อเพิ่มความรุนแรงจนอาจถึงขันเสี
้ ยชีวิต10, 32 ได้ แก่
1. อายุ anaphylaxis มีความรุนแรงในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก30 โดยเฉพาะในกลุม่ ที่แพ้ แมลงต่อย ในเด็ก
และวัยรุ่นพบอาหารเป็ นสาเหตุของ anaphylaxis ได้ มาก ส่วนในผู้ใหญ่พบว่ายา และแมลงต่อยเป็ นสาเหตุที่
สาคัญ33
ในเด็กวัยทารกการวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis อาจทาได้ ยาก นอกจากนี ้ยังไม่มีขนาดของ epinephrine
ชนิดพกพาที่เหมาะสมกับทารก ในเด็กวัยรุ่นอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารที่แพ้ และการไม่พก
epinephrine ในหญิงตังครรภ์
้
มีความเสี่ยงต่อภาวะ anaphylaxis จากการได้ รับยาต้ านจุลชีพกลุม่ β-lactam ใน
การป้องกันการติดเชื ้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ปบี (Group B streptococcus) ส่วนในผู้สงู อายุมีความเสี่ยงต่อการ
เกิด anaphylaxis ที่รุนแรง เนื่องจากมีโรคประจาตัว เช่น โรคปอดและโรคหัวใจ อีกทังยาที
้ ่ใช้ ประจาก็เป็ นปั จจัย
เสี่ยงต่อ anaphylaxis ที่รุนแรงทังสิ
้ ้น6, 10
2. โรคประจาตัวของผู้ป่วย โรคประจาตัวของผู้ป่วยที่อาจทาให้ ภาวะ anaphylaxis รุนแรงขึ ้น ได้ แก่
โรคหัวใจ โรคทางเดินหายใจและโรคหืด6, 30, 34 โดยเฉพาะกลุม่ ที่ควบคุมอาการได้ ไม่ดี และมีการใช้ ยาขยาย
หลอดลมในกลุม่ β2-agonist ที่ออกฤทธิ์สนบ่
ั ้ อยครัง้ เกินไป เป็ นผลให้ มีการตอบสนองต่อ epinephrine ลดลง30
นอกจากนี ้ยังมีโรคที่อาจทาให้ บอกอาการได้ ช้าลง เช่น โรคทางจิตเวช ความบกพร่องของระบบประสาท การเห็น
การได้ ยิน และพัฒนาการ เป็ นต้ น10
ภาวะ anaphylaxis รุนแรงอาจเกิดจากการมี mediator มากเกินไปหรื อการทาลาย mediator ได้ ไม่ดี
เช่น โรค hyperhistaminemia การมีระดับ angiotensin-converting enzyme (ACE) ที่ต่า การมีระดับ
tryptase ในเลือดที่สงู กว่าปกติซงึ่ เป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด anaphylaxis รุนแรงจากแมลงต่อย ผู้ที่มีการลด
ระดับของ enzyme PAF acetylhydrolase อันจะเป็ นผลให้ platelet activating factor (PAF) ถูกทาลายช้ าลง
โรค mastocytosis30 และโรคที่มี Kit mutation ที่ทาให้ มีการหลัง่ histamine และ tryptase จาก mast cell
ออกมาได้ เป็ นจานวนมาก (Kit เป็ น stem cell factor receptor ที่อยูบ่ นผิว mast cell)10
3. ยาที่ผ้ ูป่วยใช้ ยาที่ผ้ ปู ่ วยใช้ อาจทาให้ บอกอาการของภาวะ anaphylaxis ได้ ช้าลง ได้ แก่ 1st
generation H1-antihistamine, antidepressant และยานอนหลับ6, 10 ส่วนยาที่ทาให้ anaphylaxis เกิดขึ ้น
รุนแรงได้ แก่ β-blocker, ACE inhibitor และ angiotensin II receptor blocker เป็ นต้ น30 ยาในกลุม่ opioid จะ
เสริมกับยาในกลุม่ muscle relaxant หรื อยาต้ านจุลชีพในการทาให้ เกิด anaphylaxis30
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4. ปั จจัยร่ วมที่ทาให้ เกิด anaphylaxis ได้ แก่ การออกกาลังกาย การติดเชื ้อ ความเครี ยด ภาวะก่อนมี
ประจาเดือน การได้ รับ alcohol หรื อ aspirin ร่วมกับการออกกาลังกายหรื อการติดเชื ้อ สามารถเพิ่มความรุนแรง
ของการแพ้ อาหารได้ 6, 30
อาการและอาการแสดงทางคลินิก (Symptoms and signs)
อาการและอาการแสดงของ anaphylaxis แสดงดังตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงที่พบมากที่สดุ คือ
อาการในระบบผิวหนัง รองลงมาได้ แก่ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดิน
อาหารตามลาดับ35 อาการทางผิวหนังที่พบได้ บอ่ ยที่สดุ ได้ แก่ ผื่นลมพิษและ angioedema ซึง่ พบได้ ร้อยละ 8590 อย่างไรก็ตามในกรณีที่ anaphylaxis เกิดขึ ้นรวดเร็วและรุ นแรง อาจไม่พบอาการทางผิวหนังได้
anaphylaxis ในระหว่างการผ่าตัดมีความรุนแรงมากกว่า anaphylaxis ที่เกิดขึ ้นจากสาเหตุอื่น36 โดยพบอาการ
ทางผิวหนังได้ เพียงร้ อยละ 72 พบความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ได้ มากถึงร้ อยละ 75 และภาวะ
หลอดลมตีบได้ ร้อยละ 40
โดยส่วนใหญ่ anaphylaxis มักเกิดอาการภายในเวลา 5-30 นาที ภายหลังการได้ รับสิ่งกระตุ้น อย่างไรก็
ตามอาจเกิดอาการช้ ากว่านี ้ในสารก่อภูมิแพ้ ชนิดรับประทาน ซึง่ มักเกิดอาการภายใน 2 ชัว่ โมงหลังบริโภคสารที่
ก่อให้ เกิดอาการแพ้ อาจเนื่องจากสารก่อภูมิแพ้ ต้องผ่านการย่อย หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภายในระบบ
ทางเดินอาหารก่อน จากการศึกษาของ Pumphrey พบว่าระยะเวลาในการเกิดอาการของหัวใจหรื อทางเดิน
หายใจล้ มเหลวนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของสารก่อภูมิแพ้ โดยพบว่าระยะเวลาของการเกิดอาการแพ้ จากยาหรื อสารทึบ
รังสี (radiocontrast agent) ประมาณ 5 นาที จากแมลง 15 นาที และจากอาหาร 30 นาที37
อาการของ anaphylaxis ที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวเรี ยกว่า “uniphasic anaphylaxis” ถ้ าเกิด
anaphylaxis ซ ้าในเวลาต่อมา ภายหลังจากที่อาการดีขึ ้นเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง เรี ยกว่า “biphasic
anaphylaxis” สาหรับ anaphylaxis ที่เกิดติดต่อกันเป็ นเวลาหลายวัน เรี ยกว่า “protracted anaphylaxis”
ผู้ป่วยที่มี biphasic anaphylaxis มักเป็ นผู้ป่วยที่ได้ รับยา epinephrine ช้ า38 (ระยะเวลาเฉลี่ย 190 นาที ในกลุม่
biphasic เมื่อเทียบกับระยะเวลาเฉลี่ย 48 นาที ในกลุม่ ที่ไม่มี biphasic anaphylaxis) ผู้ป่วยที่ต้องใช้
epinephrine ขนาดสูงในช่วงที่มีอาการเริ่มแรก หรื อระยะเวลาในการเกิดอาการเกิน 30 นาทีภายหลังการได้ รับ
สารก่อภูมิแพ้ 39 และสารที่ก่อให้ เกิดอาการแพ้ มกั เป็ นชนิดรับประทาน39 ระยะเวลาในการเกิด biphasic
anaphylaxis นานตังแต่
้ 1 ถึง 72 ชัว่ โมง แต่มกั เกิดอาการภายใน 8 ชัว่ โมง สาหรับอาการและอาการแสดงมัก
คล้ ายกันทัง้ 2 ช่วง แต่ความรุนแรงอาจมากขึ ้น เท่าเดิม หรื อน้ อยลงก็ได้ 38 เชื่อว่าการรักษาด้ วย corticosteroid
ไม่มีผลในการลด biphasic anaphylaxis38, 39 ดังนันในผู
้ ้ ป่วยที่มีอาการรุนแรง ควรสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างน้ อย
8-24 ชัว่ โมงหลังการเกิด anaphylaxis เพื่อเฝ้าระวังการเกิด biphasic anaphylaxis38
อุบตั ิการณ์การเกิด anaphylaxis แต่ละชนิดแตกต่างกันตามวัย ในผู้ใหญ่พบเป็ นแบบ uniphasic ร้ อย
ละ 52 biphasic ร้ อยละ 20 และ protracted ร้ อยละ 2839 สาหรับในกลุม่ ผู้ป่วยเด็กพบว่าอาการเป็ นแบบ
9

uniphasic ร้ อยละ 93 biphasic ร้ อยละ 6 และ protracted ร้ อยละ 138 ในประเทศไทย มีการศึกษาที่พบการเกิด
biphasic anaphylaxis ร้ อยละ 0-2118, 20, 21, 40, 41
ตารางที่ 2 อาการและอาการแสดงของภาวะ anaphylaxis
ระบบ
ผิวหนัง
ผื่นลมพิษและ angioedema
ผื่นแดง
คันโดยไม่มีผื่น
ทางเดินหายใจ
หอบเหนื่อย หายใจเสียงหวีด
การบวมของระบบหายใจส่วนบน
เยื่อบุจมูกอักเสบ
หัวใจและหลอดเลือด
เวียนศีรษะ เป็ นลม ความดันโลหิตลดลง
ทางเดินอาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง ปวดท้ อง
ระบบอื่นๆ
ปวดศีรษะ
แน่นหน้ าอก
ชัก

ร้ อยละ
90
85-90
45-55
2-5
40-60
45-50
50-60
15-20
30-35
25-30
5-8
4-6
1-2

ดัดแปลงจากเอกสารอ้ างอิง หมายเลข 35
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เกณฑ์ การวินิจฉัย (Criteria for diagnosis)
ทางคณะทางานฯ เห็นสมควรให้ ใช้ เกณฑ์การวินิจฉัย anaphylaxis ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะ
anaphylaxis จากทัง้ 3 guidelines ในประเทศสหรัฐอเมริกา4 ทวีปยุโรป และ World Allergy Organization
(WAO)6 ดังแสดงในตารางที่ 331
ตารางที่ 3 เกณฑ์ การวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis
ภาวะ anaphylaxis จะถูกวินิจฉัยเมื่อมีอาการ 1 ใน 3 ข้ อ ดังต่ อไปนี ้
1. อาการที่เกิดขึ ้นเฉียบพลัน (ภายในเวลาเป็ นนาที หรื อไม่กี่ชวั่ โมง) ของระบบผิวหนังหรื อเยื่อบุ (mucosal
tissue) หรื อทังสองอย่
้
าง เช่น มีลมพิษขึ ้นทัว่ ตัว คัน ผื่นแดง หรื อมีอาการบวมของปาก ลิ ้น เพดานอ่อน
เป็ นต้ น
ร่ วมกับ อาการอย่ างน้ อยหนึ่งอาการดังต่ อไปนี ้
1.1. อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น ้ามูกไหล เสียงแหบ หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด
จากหลอดลมที่ตีบตัน เสียงฮื ้ดตอนหายใจเข้ า (stridor) มีการทางานของหลอดลมหรื อปอดลดลง
เช่น peak expiratory flow (PEF) ลดลง ระดับออกซิเจนในหลอดเลือดลดลง เป็ นต้ น
1.2. ความดันโลหิตลดลง หรื อมีการทางานของระบบต่างๆ ล้ มเหลว เช่น hypotonia (collapse) เป็ น
ลม อุจจาระ ปัสสาวะราด เป็ นต้ น
2. มีอาการมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ข้ อ ดังต่อไปนี ้ ในผู้ป่วยที่สมั ผัสกับสารที่น่าจะเป็ นสารก่ อภูมิแพ้ (เกิด
อาการภายในเวลาเป็ นนาที หรื อไม่กี่ชวั่ โมง)
2.1. มีอาการทางระบบผิวหนังหรื อเยื่อบุ เช่น ผื่นลมพิษทัว่ ตัว คัน ผื่นแดง หรื อมีอาการบวมของปากลิ ้น
และเพดานอ่อน เป็ นต้ น
2.2. มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น ้ามูกไหล เสียงแหบ หอบเหนื่อย หายใจมีเสียง
หวีดจากหลอดลมที่ตีบตัน เสียงฮื ้ดตอนหายใจเข้ า (stridor) มีการลดลงของ PEF ระดับ
ออกซิเจนในเลือดลดลง เป็ นต้ น
2.3. ความดันโลหิตลดลงหรื อมีการทางานของระบบต่างๆ ล้ มเหลว เช่น hypotonia (collapse) เป็ นลม
อุจจาระ ปั สสาวะราด เป็ นต้ น
2.4. มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้ อง คลืน่ ไส้ อาเจียน เป็ นต้ น
3. ความดันโลหิตลดลงหลังจากสัมผัสกับสารที่ผ้ ูป่วยทราบว่ าแพ้ มาก่ อน (เกิดอาการภายในเวลาเป็ น
นาที หรื อไม่กี่ชวั่ โมง)
3.1. ในเด็กให้ ถือเอาความดัน systolic ที่ต่ากว่าความดันปกติตามอายุ หรื อความดัน systolic ที่ลดลง
มากกว่าร้ อยละ 30 ของความดัน systolic เดิม*
3.2. ในผู้ใหญ่ให้ ถือเอาความดัน systolic ที่น้อยกว่า 90 mmHg หรื อความดัน systolic ที่ลดลง
มากกว่าร้ อยละ 30 ของความดัน systolic เดิม
* ความดัน systolic ที่ต่าในเด็กคือ
น้ อยกว่า 60 mmHg ในเด็กอายุ 0-28 วัน
น้ อยกว่า 70 mmHg ในเด็กอายุ 1 เดือน-1 ปี
น้ อยกว่า 70 mmHg + (2 x อายุเป็ นปี ) ในเด็กอายุ 1 – 10 ปี
น้ อยกว่า 90 mmHg ในเด็กอายุ 11-17 ปี
ดัดแปลงจากเอกสารอ้ างอิงหมายเลข 31, 35

ผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็ น anaphylaxis แต่ยงั ไม่เข้ าเกณฑ์การวินิจฉัยข้ างต้ น ควรนัดมาติดตาม
การดาเนินโรค หรื อส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญต่อไป
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การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร (Investigation)
Anaphylaxis เป็ นภาวะที่วินิจฉัยจากประวัติ อาการแสดง และการตอบสนองต่อการรักษาเป็ นหลัก การ
ตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการเพียงเพื่อช่วยในการวินิจฉัย หาสาเหตุของสารก่อภูมิแพ้ ที่ก่อให้ เกิดอาการ หรื อเพื่อแยก
โรคอื่น
1. การตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis ด้ วยการวัดระดับซีรัมทริปเทส (Serum
total tryptase) *ไม่ จาเป็ นต้ องส่ งตรวจทุกราย*
ระดับซีรัม tryptase เพิ่มเร็วหลังเกิดปฏิกิริยา anaphylaxis โดยมีระดับสูงสุดที่ 60-90 นาทีหลังจากเกิด
อาการ anaphylaxis และจะขึ ้นสูงอยูน่ านประมาณ 5 ชัว่ โมง25 ดังนันควรส่
้
งตรวจเลือดภายใน 1-2 ชัว่ โมง
หรื อไม่ควรเกิน 5 ชัว่ โมงหลังเกิดอาการ42, 43
ในประเทศไทยสามารถส่งตรวจหาระดับ total tryptase ได้ ที่โรงพยาบาลศิริราช จุฬาลงกรณ์ รามาธิบดี
และวชิรพยาบาล การใช้ คา่ cut off ที่น้อยกว่า 12 มคก./ล. ในคนปกติ ที่แนะนาโดยบริษัทผู้ผลิต อาจทาให้ มี
ผลบวกและผลลบลวงได้ จึงได้ มีผ้ ใู ช้ สดั ส่วนหรื อผลต่างระหว่าง total tryptase ในขณะที่ผ้ ปู ่ วยมีภาวะ
anaphylaxis เทียบกับ baseline การศึกษาของ Enrique และคณะ44 พบว่าสัดส่วนของ tryptase ในขณะที่
ผู้ป่วยที่มีภาวะ anaphylaxis เมื่อเทียบกับ baseline ที่เจาะเมื่อ 1-2 เดือนต่อมาเป็ น 2.85 ± 1.83 เท่า ส่วน
ผู้ป่วยที่ไม่ได้ เป็ น anaphylaxis ที่มีเฉพาะผื่นลมพิษหรื อ angioedema มีสดั ส่วนของ tryptase ขณะมีอาการเมื่อ
เทียบกับ baseline เป็ น 1.29 ± 0.62 เท่า การศึกษาของ Brown และคณะ พบว่าระดับ tryptase ที่เพิ่มจากเดิม
มากกว่า 2 มคก./ล. เป็ นสิง่ สาคัญที่ช่วยในการวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis45 ที่โรงพยาบาลศิริราช พบผู้ป่วยที่มี
ภาวะ anaphylaxis จากการแพ้ ก้ งุ มีสดั ส่วนของระดับ tryptase ขณะเกิดอาการเมื่อเทียบกับ baseline เป็ น
2.22 เท่า ในขณะที่กลุม่ ที่ไม่เกิดภาวะ anaphylaxis จากการแพ้ ก้ งุ มีสดั ส่วนนี ้เป็ น 1.10 เท่า46 อย่างไรก็ตาม
ภาวะ anaphylaxis จากการแพ้ อาหาร อาจพบว่า serum tryptase ไม่เพิ่มขึ ้นได้ 47
การเก็บซีรัมควรเก็บที่อณ
ุ หภูมิ 2-8˚C (ไม่เกิน 1 สัปดาห์) หากเก็บนานกว่านันควรเก็
้
บไว้ ที่ -20˚C
สามารถเก็บได้ เป็ นเวลามากกว่า 1 ปี และสามารถวัดได้ ในเลือดหลังผู้ป่วยเสียชีวิต โดยแนะนาให้ เจาะจากเส้ น
เลือด femoral ไม่แนะนาให้ เจาะจากหัวใจ10 การเก็บซีรัมไว้ ที่อณ
ุ หภูมหิ ้ องจะทาให้ ได้ คา่ ที่สงู กว่าความเป็ นจริงได้
2. การตรวจเพื่อหาสารก่ อภูมิแพ้ ที่อาจเป็ นสาเหตุของการเกิด anaphylaxis
2.1 การตรวจปฏิกริ ิยาภูมิแพ้ ทางผิวหนัง (Skin prick test, SPT และ/หรือ intradermal test, IDT)
เป็ นการตรวจหาสารก่อภูมแิ พ้ ที่อาจเป็ นสาเหตุของ anaphylaxis ที่เกิดจากปฏิกิริยาผ่าน IgE แต่ไม่ช่วย
ในการหาสาเหตุของ non-IgE mediated anaphylactic reaction ควรตรวจหลังจากเกิดอาการเป็ นเวลา 4-6
สัปดาห์ เพราะการตรวจทันทีหลังจากเกิด anaphylaxis อาจเกิดผลลบลวงจากการที่ mast cells แตกตัว
(degranulation) ไปจนหมดในช่วงเกิดอาการ
การทดสอบทางผิวหนังมี 2 วิธี ได้ แก่ การสะกิดผิวหนัง (SPT) ซึง่ มีความไวและความจาเพาะเหมาะสม
สาหรับการทดสอบการแพ้ อาหาร และสารก่อภูมิแพ้ ในอากาศ อีกวิธีได้ แก่ การฉีดเข้ าในชันผิ
้ วหนัง (IDT) จะ
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พิจารณาทดสอบต่อเมื่อการทดสอบด้ วยวิธี SPT ให้ ผลลบ และน ้ายาทดสอบนันมี
้ ความไวต่า ได้ แก่ การทดสอบ
แพ้ ยา และการทดสอบการแพ้ ผึ ้ง/ ต่อแตน หรื อมด48, 49 การทา SPT ต่ออาหารนัน้ มีคา่ positive predictive
value (PPV) น้ อยกว่าร้ อยละ 4050 แต่มีคา่ negative predictive value (NPV) มากกว่าร้ อยละ 9551 จึงอาจ
กล่าวได้ วา่ SPT ที่ให้ ผลลบต่อน ้ายาที่เหมาะสมนันสามารถที
้
่จะบอกว่าผู้ป่วยไม่ได้ มีการแพ้ แบบ IgE-mediated
ได้ เกือบทังหมด
้
แต่หากให้ ผลบวก เป็ นเพียงการบ่งชี ้ว่าอาจแพ้ สารนัน้ อย่างไรก็ดี กรณีที่มีประวัติแพ้ อาหาร
รุนแรงแบบ anaphylaxis หาก SPT ให้ ผลบวกต่ออาหารนัน้ ถึงแม้ วา่ ค่า PPV น้ อยกว่าร้ อยละ 40 ก็ควร
พิจารณาวินิจฉัยว่าแพ้ อาหาร และแนะนาให้ เลี่ยงอาหารชนิดนัน้ การตรวจด้ วยวิธีนี ้อาจเสีย่ งต่อการเกิด
anaphylaxis ได้ ดังนันในผู
้ ้ ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจึงควรเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ52
การทดสอบทางผิวหนัง (SPT และ IDT) ต่อยานันมี
้ ความไวหลากหลายขึ ้นอยูก่ บั ชนิดยา53 ยาที่มีความ
ไวจากการทดสอบทางผิวหนังสูง ได้ แก่ ยาปฏิชีวนะกลุม่ เบต้ าแลคแตม (ความไวร้ อยละ 50-70 หากไม่มี หรื อมี
major และ minor determinant, ตามลาดับ54, 55 และความไวร้ อยละ 70-80 สาหรับยากลุม่ เซฟาโลสปอริน) ยา
เคมีบาบัดกลุม่ platins ได้ แก่ cisplatin, carboplatin และ oxaliplatin (ความไวร้ อยละ 80) ยาคลายกล้ ามเนื ้อ
สาหรับดมยาสลบ (neuromuscular blocking agent, NMBA ความไวร้ อยละ 80) และสารทึบรังสี (ความไวร้ อย
ละ 50) อย่างไรก็ตาม หากสงสัยภาวะ anaphylaxis จากยาบางกลุม่ เช่น สารทึบรังสี และยาเคมีบาบัดกลุม่
platins ควรทดสอบทางผิวหนังภายใน 6 เดือน เนื่องจากหากทดสอบช้ ากว่านี ้ ความไวผิวหนังจะลดลงมาก
เหลือเพียงร้ อยละ 2056
การทดสอบทางผิวหนัง (SPT และ IDT) ต่อมด มีความไวเพียงร้ อยละ 60 เนื่องจากมดที่สามารถทาให้
เกิดการแพ้ แบบ anaphylaxis ในประเทศไทยมีได้ หลายชนิด ที่พบบ่อยได้ แก่ Solenopsis germinata (มดคันไฟ)
และ Tetraponera spp. (มดตะนอย) ในขณะที่น ้ายาทดสอบทางผิวหนังมาจากต่างประเทศมีเพียงชนิดเดียว
ได้ แก่ S. invicta (imported fire ant)57
2.2 การตรวจเลือดเพื่อหา specific IgE antibody (sIgE)
เป็ นการตรวจเลือดเพื่อหาระดับ specific IgE antibody (sIgE) ต่อสารก่อภูมิแพ้ ใช้ ในกรณีที่สงสัยว่าแพ้
แบบ IgE-mediated การแปลผลจาเป็ นต้ องใช้ ประวัตผิ ้ ปู ่ วยร่วมด้ วย เนื่องจากการตรวจพบ sIgE บ่งชี ้เพียงว่า
ผู้ป่วยมีภาวะ sensitization ต่อสารก่อภูมิแพ้ ชนิดนัน้ จากงานวิจยั พบว่าผู้ป่วยที่มีระดับ sIgE สูงมีความเสีย่ งต่อ
การแพ้ สารนันมากขึ
้
้น ส่วนการตรวจ specific IgG ไม่มีประโยชน์ในการระบุสารที่เป็ นสาเหตุของการแพ้ 58
2.3 การตรวจปฏิกริ ิยาภูมิแพ้ โดยการกิน (Oral challenge test)
โดยทัว่ ไป การทา oral challenge เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอาการเป็ น gold standard ในการวินิจฉัย
ภาวะแพ้ อาหาร แต่การทดสอบควรทาด้ วยความระมัดระวัง โดยผู้เชี่ยวชาญ และควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ ชิด
เพราะอาจกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยเกิด anaphylaxis อย่างรุนแรงได้ 59 สาหรับผู้ที่มีภาวะ food-dependent, exerciseinduced anaphylaxis อาจต้ องทาการทดสอบด้ วย oral challenge ร่วมกับการออกกาลังกาย60
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สาหรับการแพ้ ยา เนื่องจากความไวของการทดสอบทางผิวหนังที่ลดลงโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะกลุม่ เบต้ า
แลคแตม การทดสอบโดยการให้ ยาซ ้า (drug provocation test; DPT) จึงถือเป็ น gold standard ในการวินิจฉัย
ยืนยันหรื อปฏิเสธการแพ้ ยา61 นอกจากนี ้ยาบางชนิดมีความระคายเคืองสูง จึงไม่สามารถนามาทดสอบทาง
ผิวหนังได้ การวินิจฉัยยืนยันการแพ้ ยาจึงต้ องอาศัยการทา DPT เป็ นหลัก เช่น ยากลุม่ NSAIDs ยาชา และยา
ปฏิชีวนะกลุม่ อื่น ๆ นอกเหนือจากเบต้ าแลคแตม61 อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง และมีประวัตชิ ดั เจน
ว่าแพ้ แบบ anaphylaxis ต่ออาหารหรื อยาชนิดใด อาจงดการทดสอบด้ วยวิธีให้ กลับซ ้า เพื่อป้องกันการเกิดการ
แพ้ ที่รุนแรง
แนวทางการรักษาในระยะเฉียบพลัน (Acute management)
แพทย์ควรซักประวัตอิ ย่างละเอียดครอบคลุมถึงสารที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ และประเมินผู้ป่วยเบื ้องต้ นเพื่อให้
ผู้ป่วยได้ รับการรักษาที่ถกู ต้ องและรวดเร็ว (แผนภูมิที่ 1)
การรักษาเบื ้องต้ นในผู้ป่วยที่มีภาวะ anaphylaxis ใช้ หลักการเช่นเดียวกับการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ
ทัว่ ไป คือ ต้ องประเมินและแก้ ไขเรื่ องทางเดินหายใจ (airway), การหายใจ (breathing), ระบบการไหลเวียนของ
โลหิต (circulation) พร้ อมกับการให้ ยา (drugs)3-6 รวมทังหลี
้ กเลี่ยงสิ่งที่สงสัยว่าทาให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดอาการแพ้
(allergen removal)
ยาที่ใช้ ในการรักษาภาวะ anaphylaxis (ตารางที่ 4)
ขนาดยาที่ใช้ ในการรักษาภาวะ anaphylaxis ควรปรับให้ เหมาะสมตามน ้าหนักตัวของผู้ป่วย ซึง่ ในที่นี ้คา
ว่า “เด็ก” หมายถึง เด็กก่อนเข้ าวัย puberty ที่มีน ้าหนักตัวน้ อยกว่า 35-40 กก.6
1. Epinephrine เป็ นยาที่มีความสาคัญที่สดุ (drug of choice) และจาเป็ นต้ องให้ ในผู้ป่วยที่ได้ รับการ
วินิจฉัยว่ามีภาวะ anaphylaxis3-6, 62, 63 เนื่องจาก epinephrine มีฤทธิ์กระตุ้นทัง้ alpha และ beta adrenergic
receptor โดยผลของการกระตุ้น alpha-1 adrenergic receptor ทาให้ หลอดเลือดหดตัว และลดการรั่วของสาร
น ้าจากหลอดเลือด (vascular permeability) จึงส่งผลให้ การรักษาระดับความดันโลหิตดีขึ ้น รวมทังช่
้ วยลด
อาการบวมของทางเดินหายใจ ส่วนการกระตุ้น beta-1 adrenergic receptor จะมีฤทธิ์ทาให้ หวั ใจเต้ นเร็วขึ ้น
และเพิ่มการบีบตัวของหัวใจ (positive inotropic และ chronotropic effect) การกระตุ้น beta-2 adrenergic
receptor จะมีฤทธิ์ทาให้ เกิดการขยายตัวของหลอดลมและยับยังการหลั
้
ง่ mediators จาก mast cells และ
basophils10, 62, 64, 65
ขนาดยา aqueous epinephrine 1:1000 (1 มก./1 มล.) 0.01 มก./กก. หรื อ 0.01 มล./กก. ฉีดเข้ าชัน้
กล้ ามเนื ้อ3-6, 66
โดยขนาดยาสูงสุดที่ให้ คือ 0.3 มล. ในเด็ก6 หรื อ 0.2-0.5 มล. ในผู้ใหญ่6, 8, 62 หากมีน ้าหนักตัวอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติหรือคนท้ อง ควรพิจารณาให้ ขนาด 0.3 มล.67 ถ้ าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการให้ ยา
ครัง้ แรก สามารถให้ ซ ้าได้ อีก 1-2 ครัง้ ทุก 5-15 นาที3-6 วิธีการบริหารยาที่ให้ ผลการรักษาดีที่สดุ คือ ฉีด
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epinephrine เข้ าชันกล้
้ ามเนื ้อบริเวณ anterolateral ของต้ นขา68 ถ้ าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก หรือผู้ป่วยที่มี
ความดันโลหิตต่ามากและไม่ตอบสนองต่อการให้ ยา epinephrine เข้ าชันกล้
้ ามเนื ้อ หรื อผู้ป่วยมีความผิดปกติใน
การแข็งตัวของเลือด สามารถให้ ยา epinephrine ทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนื่องได้ 4-6 แต่ต้องระวังในการผสม
ยาและคานวณขนาดยาให้ ถกู ต้ อง เพราะการให้ ยา epinephrine เกินขนาดอาจทาให้ หวั ใจเต้ นผิดจังหวะ
กล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด และเกิดอันตรายถึงชีวิตได้
ขนาดยา epinephrine ที่ให้ ทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนื่อง คือ เริ่มต้ นที่ขนาด 0.1 มคก./กก./นาที ใน
เด็ก4, 5 หรื อ 1-4 มคก./นาที ในผู้ใหญ่4, 5 และปรับขนาดยาตามระดับความดันโลหิตของผู้ป่วย
การเตรียมยา (drip rate) ในเด็กใช้ สตู ร “rule of 6” คือ 0.6 x น ้าหนักตัว (กก.) เท่ากับ จานวนของยา
(มก.) ที่เจือจางด้ วย saline 100 มล. แล้ วให้ ในอัตราเร็ว 1 มล./ชม. จะได้ ยาเท่ากับ 0.1 มคก./กก./นาที4, 5 สาหรับ
ผู้ใหญ่ให้ ใช้ epinephrine (1:1000) 1 มล. เจือจางด้ วย 5% D/W 250 มล. จะได้ epinephrine 4 มคก./มล. โดย
ให้ ในอัตรา 15-60 มล./ชม. จะได้ ยาเท่ากับ 1-4 มคก./นาที และพิจารณาปรับขนาดยาตามระดับความดันโลหิต
ของผู้ป่วย4, 5, 69
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีภาวะ cardiac arrest สามารถให้ ยา epinephrine ทางหลอดเลือดดาแบบ bolus ได้
และต้ องมีการติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ ชิด
ขนาดยา epinephrine ที่ให้ ทางหลอดเลือดดาแบบ bolus คือ epinephrine (1:1,000) 0.01 มก./กก.ใน
เด็ก เจือจางด้ วย saline เป็ น 10 เท่า (epinephrine ความเข้ มข้ น 1:10,000) หรื อ epinephrine (1:1,000) 1 มก.
ในผู้ใหญ่24, 70
2. Antihistamine เป็ นยาที่แนะนาให้ ใช้ หลังจากที่ให้ epinephrine ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ
anaphylaxis แล้ ว เนื่องจากการให้ antihistamine เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการรักษาภาวะ anaphylaxis
เพราะยามีฤทธิ์เฉพาะต้ านฮีสตามีน แต่ไม่ได้ ช่วยในการแก้ ไขอาการที่เกิดจากการหลัง่ mediators อื่นๆ เช่น
leukotrienes, prostaglandin, PAF นอกจากนี ้การให้ ยา H1-antihistamine ก่อนอาจทาให้ มีอาการข้ างเคียง เช่น
มึนศีรษะ ง่วงนอน ซึง่ คล้ ายคลึงกับอาการของ anaphylaxis ที่เริ่มจะมีความดันโลหิตต่า จึงอาจทาให้ แพทย์
ประเมินอาการได้ ยาก
ยา H1-antihistamine เช่น diphenhydramine และ chlorpheniramine มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการผื่นคัน
ทางผิวหนัง71 ส่วน H2-antihistamine เช่น cimetidine, ranitidine มีฤทธิ์ชว่ ยลดการขยายตัวของหลอดเลือด ลด
อาการปวดศีรษะและลดความดันโลหิตตา่ จึงแนะนาให้ ใช้ ยาทังสองกลุ
้
ม่ ร่วมกัน4-6, 72
ขนาดยา H1-antihistamine เช่น diphenhydramine 1 มก./กก./ครัง้ ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 50 มก.)
4-6
หรื อ 25-50 มก. ในผู้ใหญ่4-6 หรื อ chlorpheniramine 0.25 มก./กก./ครัง้ ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2.5-5 มก.)
6, 73
หรื อ 10 มก. ในผู้ใหญ่6, 73 ทางหลอดเลือดดาหรื อฉีดเข้ าชันกล้
้ ามเนื ้อ โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง
H2-antihistamine เช่น ranitidine 1 มก./กก./ครัง้ ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 50 มก.) หรื อ 50 มก. ใน
ผู้ใหญ่ ให้ ทกุ 8 ชัว่ โมง ผสมใน 5% dextrose จนได้ ปริมาณ 20 มล. ฉีดเข้ าทางหลอดเลือดดาช้ าๆ ภายใน 5
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นาที4-6 หรื อ cimetidine 4 มก./กก./ครัง้ ให้ ทกุ 6 ชัว่ โมงฉีดเข้ าทางหลอดเลือดดาช้ าๆ เพื่อป้องกันการเกิดความ
ดันโลหิตลดตา่ ลง24
หมายเหตุ: ควรให้ ยาในกลุม่ antihistamine ต่อเนื่องอีกประมาณ 3-5 วัน74
3. Corticosteroid ในปั จจุบนั ถึงแม้ วา่ ไม่มีการศึกษาแบบ randomized, placebo-controlled trials
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของ corticosteroid ในการรักษาระยะเฉียบพลันของภาวะ anaphylaxis แต่การให้
corticosteroid อาจมีผลลด protracted และ biphasic anaphylaxis ได้ ดังนันอาจพิ
้
จารณาให้ corticosteroid
ในผู้ป่วยดังต่อไปนี ้ ได้ แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะ anaphylaxis รุนแรง มีประวัติโรคหืด หรื อผู้ป่วยที่เคยได้ รับ systemic
glucocorticoid ในเวลาหลายเดือนมาก่อน แต่เนื่องจากยาออกฤทธิ์ช้า จึงไม่แนะนาให้ ใช้ เป็ นยาตัวแรกที่รักษา
อาการแพ้ ชนิดรุนแรงในระยะเฉียบพลัน4-6, 75
ขนาดยา methylprednisolone 1-2 มก./กก./ครัง้ ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 50 มก.) หรื อ 50 - 100
มก. ในผู้ใหญ่ ทางหลอดเลือดดาหรื อกล้ ามเนื ้อ โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง4-6
hydrocortisone 4-8 มก./กก./ครัง้ ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 มก.) หรื อ 200 มก. ในผู้ใหญ่ ทาง
หลอดเลือดดาหรื อกล้ ามเนื ้อ โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง4-6, 67
prednisolone 1-2 มก./กก./วัน ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 40 มก.ต่อวัน) โดยการรับประทาน หรือ 3050 มก.ต่อวัน ในผู้ใหญ่ โดยแบ่งให้ 2-3 ครัง้ ต่อวัน24, 67, 76, 77
ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการรุนแรงมากและต้ องการให้ corticosteroid ในรูปแบบฉีด แต่ไม่มียา
methylprednisolone และ hydrocortisone อาจพิจารณาให้ dexamethasone 0.6 มก./กก./ครัง้ (ขนาดสูงสุด
ไม่เกิน 16 มก.) ทางหลอดเลือดดาหรื อกล้ ามเนื ้อ โดยให้ วนั ละครัง้ 78, 79
4. β2-adrenergic agonist ชนิดพ่ น ได้ แก่ salbutamol มีฤทธิ์ขยายหลอดลมและช่วยลดการอุดกัน้
ของทางเดินหายใจ พิจารณาให้ ยาในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยยังมีอาการไอ หอบ จากการหดเกร็งของหลอดลม ภายหลัง
ได้ รับยา epinephrine แล้ ว4-6
ขนาดยา salbutamol solution (5 มก./1 มล.) 0.03 มล./กก./ครัง้ หรื อ salbutamol nebule (2.5 มก./
2.5 มล.) 1-2 nebules/ครัง้ พ่นผ่าน nebulizer ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 nebules67, 76
5. ยาที่ใช้ ในผู้ป่วยที่ได้ รับ β-blocker
5.1 Glucagon มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจและลดการเกร็งของหลอดลมโดยการเพิ่ม cAMP ในเซลล์โดยตรงไม่
ผ่าน beta receptor จึงเหมาะสมในการรักษาภาวะ anaphylaxis ในผู้ป่วยที่ได้ รับยา beta blocker ซึง่ มักจะทา
ให้ อาการของ anaphylaxis รุนแรงและไม่ตอบสนองต่อ epinephrine ที่ให้ ในขนาดปกติได้ (ในสถานที่ที่มียา
glucagon)4-6
ขนาดยา glucagon 20-30 มคก./กก./ครัง้ ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 1 มก.)4, 5, 74 หรื อ 1-5 มก./ครัง้ ใน
ผู้ใหญ่4, 5, 67 ทางหลอดเลือดดา โดยฉีดช้ าๆในเวลา 5 นาที และต่อด้ วยการให้ ยาทางหลอดเลือดดาอย่างต่อเนื่อง
5-15 มคก./นาที4, 5, 74 ปรับขนาดยาตามอาการของผู้ป่วย
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5.2 Atropine เป็ นยาต้ านฤทธิ์การทางานของระบบประสาท parasympathetic ดังนันจึ
้ งมีฤทธิ์ชว่ ยเพิ่ม
อัตราการเต้ นของหัวใจ
ขนาดยา 0.02 มก./กก./ครัง้ ในเด็ก (ขนาดต่าสุด 0.1 มก.และขนาดสูงสุดไม่เกิน 0.5 มก.)80 ให้ ซ ้าได้ 1
ครัง้ หรื อขนาด 0.5 มก./ครัง้ ในผู้ใหญ่ ทางหลอดเลือดดา ให้ ซ ้าได้ ทกุ 3-5 นาที ขนาดสูงสุดรวมไม่เกิน 3 มก.ใน
ผู้ใหญ่81
นอกจากการรักษาด้ วยยาข้ างต้ นแล้ ว ความสาเร็จในการรักษาให้ ได้ ผลดีจาเป็ นต้ องอาศัยการรักษา
ประคับประคองอื่นๆ ได้ แก่
1. การให้ ออกซิเจน เพื่อแก้ ไขภาวะขาดออกซิเจน ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยมีอาการหอบหายใจลาบากและ
ความดันโลหิตต่า พร้ อมทังแก้
้ ไขภาวะเลือดเป็ นกรด ซึง่ มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้ ในการรักษาภาวะ
anaphylaxis โดยเฉพาะ epinephrine จะออกฤทธิ์ได้ ไม่ด3-6
ี
2. การจัดท่ าผู้ป่วย ควรให้ ผ้ ปู ่ วยนอนหงาย อาจยกขาสูงประมาณ 15 องศา (Trendelenburg
position) แต่ควรระวังการยกขาสูงในผู้ป่วยที่มีอาการแสดงทางระบบทางเดินหายใจหรื อมีอาการอาเจียน3-6
ผู้เสียชีวิตหรื อมีอาการช็อคแบบรวดเร็ว มักเกิดขึ ้นขณะเปลี่ยนท่าผู้ป่วยจากนอนเป็ นนัง่ หรื อยืน82 ดังนันเมื
้ ่อผู้ป่วย
เริ่มเกิดอาการของ anaphylaxis จึงไม่ควรแนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยเปลี่ยนท่าทางเร็วๆ หรื อยืนขึ ้น
3. การให้ สารนา้ ขณะที่เกิดภาวะ anaphylaxis ผนังหลอดเลือดจะมีการเพิ่ม permeability ทาให้ มี
การรั่วซึมของสารน ้าออกนอกหลอดเลือดได้ มาก
ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่า หลังจากให้ epinephrine แล้ วต้ องรี บให้ สารน ้าทางหลอดเลือดดาทันที โดย
ชนิดของสารน ้าที่ให้ ควรเป็ น crystalloid เช่น saline 10-20 มล./กก. ภายใน 5-10 นาที3, 66, 67, 73, 80, 81 หลังจาก
นันปรั
้ บอัตราความเร็วของการให้ สารน ้าตามความดันโลหิตของผู้ป่วย ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวายหรื อไตวายควร
ระวังการให้ สารน ้าอย่างรวดเร็ว
4. Vasopressor agents ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยที่มีภาวะ anaphylaxis ร่วมกับความดันโลหิตต่าซึง่ ไม่
ตอบสนองต่อการรักษาด้ วย epinephrine และการให้ สารน ้าทางหลอดเลือดดา ควรพิจารณาให้ dopamine 220 มคก./กก./นาที4 ปรับตามระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยเพื่อรักษาระดับความดันโลหิต systolic ในผู้ใหญ่ให้
สูงกว่า 90 mmHg4 หรื อความดันโลหิต systolic ในเด็กตามอายุ4 ดังนี ้
มากกว่า 60 mmHg ในเด็กอายุ 0-28 วัน
มากกว่า 70 mmHg ในเด็กอายุ 1 เดือน-1 ปี
มากกว่า 70 mmHg + (2 x อายุเป็ นปี ) ในเด็กอายุ 1–10 ปี
มากกว่า 90 mmHg ในเด็กอายุ 11-17 ปี
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ตารางที่ 4 ขนาดของยาและสารนา้ ที่ใช้ ในการรักษาภาวะ anaphylaxis
ยาหรือสารนา้

ขนาดและวิธีการให้

Epinephrine (1:1000) - 0.01 มก./กก. หรื อ 0.01 มล./กก. IM (ขนาดสูงสุด 0.3 มล.
ในเด็ก หรื อ 0.2-0.5 มล. ในผู้ใหญ่ หากมีน ้าหนักตัวอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติหรือคนท้ อง ควรพิจารณาให้ ขนาด 0.3 มล.)
- 0.1 มคก./กก./นาที IV drip ในเด็ก หรื อ 1-4 มคก./นาที
IV drip ในผู้ใหญ่

ข้ อเสนอแนะ

A1

++

A1

++

A1

++

- 1 มก./กก./ครัง้ IV ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 50 มก.) หรื อ
25-50 มก. IV ในผู้ใหญ่ โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง

A1

+

Chlorpheniramine

- 0.25 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2.5-5 มก.) ใน
เด็ก หรื อ 10 มก. ในผู้ใหญ่ IV/IM โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง

A1

+

Ranitidine

- 1 มก./กก./ครัง้ IV (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 50 มก.) ในเด็ก หรื อ
50 มก. IV ในผู้ใหญ่ โดยให้ ทกุ 8 ชัว่ โมง

A1

+

Cimetidine

- 4 มก./กก./ครัง้ IV โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง

A1

+

- 0.01 มก./กก.ในเด็ก เจือจางด้ วย saline เป็ น 10 เท่า IV
bolus หรื อ 1 มก.IV bolus ในผู้ใหญ่
Antihistamines
Diphenhydramine

- ควรให้ ทนั ทีเมื่อมีอาการและให้
ซ ้าได้ ทกุ 5-15 นาที

คุณภาพหลักฐาน ระดับคาแนะนา

- ให้ ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการ
ให้ ยา epinephrine ฉีดเข้ ากล้ าม
- ให้ ในกรณี cardiac arrest

- ควรให้ ช้าๆ เพราะอาจทาให้
ความดันโลหิตต่าได้
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ยาหรือสารนา้
Corticosteroids
Methylprednisolone
Hydrocortisone

Prednisolone

Dexamethasone

ขนาดและวิธีการให้

ข้ อเสนอแนะ

- 1-2 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 50 มก.) ในเด็ก พิจารณาให้ ในผู้ป่วยดังต่อไปนี ้
หรื อ 50 - 100 มก. IV/IM ในผู้ใหญ่ โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง
- ผู้ป่วยที่มีภาวะ anaphylaxis
- 4-8 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 100 มก.) ใน
รุนแรง
เด็ก หรื อ 200 มก. IV/IM ในผู้ใหญ่ โดยให้ ทกุ 6 ชัว่ โมง
- ผู้ป่วยที่มีประวัติโรคหืด
- ผู้ป่วยที่เคยได้ รับ systemic
glucocorticoid
- 1-2 มก./กก./วัน PO (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 40 มก.ต่อวัน
ในเด็ก หรื อ 30-50 มก.ต่อวัน ในผู้ใหญ่) โดยแบ่งให้ 2-3 ครัง้
ต่อวัน
- 0.6 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 16 มก.) โดยให้ พิจารณาให้ ในกรณีที่ไม่มียา
วันละครัง้
methylprednisolone และ
hydrocortisone

Bronchodilator drugs
Aerosolized
- salbutamol solution (5 มก./1 มล.) 0.03 มล./กก./ครัง้
2-agonist
พ่นผ่าน nebulizer (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5 มก./ครัง้ )
- salbutamol nebule (2.5 มก./2.5 มล.) 1-2 nebules/ครัง้
พ่นผ่าน nebulizer (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 2 nebules)

พิจารณาให้ ยาในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยยังมี
อาการไอ หอบ จากการหดเกร็ ง
ของหลอดลม ภายหลัง ได้ รั บ ยา
epinephrine

คุณภาพหลักฐาน ระดับคาแนะนา
A1

+/-

A1

+/-

A1

+/-

A1

+/-

C1

+
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ยาหรือสารนา้

ขนาดและวิธีการให้

Volume expanders
Crystalloids (NSS
- 10-20 มล./กก. IV loading ภายใน 5-10 นาที
หรื อ Ringer’s lactate)
Vasopressors
Dopamine

- 2-20 มคก./กก./นาที IV drip

ข้ อเสนอแนะ

- 20-30 มคก./กก./ครัง้ IV (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 1 มก.) ในเด็ก
หรื อ 1-5 มก./ครัง้ IV ในผู้ใหญ่ โดยฉีดช้ าๆ ในเวลา 5 นาที
และต่อด้ วยการให้ ยา 5-15 มคก./นาที IV drip

D1

+

D1

+

D1

+

D1

+

ปรับอัตราความเร็วของการให้ สาร
น ้าตามความดันโลหิตของผู้ป่วย
ปรับตามระดับความดันโลหิตของ
ผู้ป่วยเพื่อรักษาระดับความดัน
โลหิตให้ สงู กว่า 90 mmHg

ยาที่ใช้ ในผู้ป่วยที่ได้ รับ -blocker
Atropine
- 0.02 มก./กก./ครัง้ IV ในเด็ก (ขนาดต่าสุด 0.1 มก.และ
ขนาดสูงสุดไม่เกิน 0.5 มก.) ให้ ซ ้าได้ 1 ครัง้
- 0.5 มก./ครัง้ IV ในผู้ใหญ่ ให้ ซ ้าได้ ทกุ 3-5 นาที (ขนาดสูงสุด
รวมไม่เกิน 3 มก.ในผู้ใหญ่)
Glucagon
(ในสถานที่ที่มียา)

คุณภาพหลักฐาน ระดับคาแนะนา

- อาจใช้ ร่วมกับ atropine ในการ
รักษา bradycardia
- ปรับขนาดยาตามอาการของ
ผู้ป่วย

หมายเหตุ: IM=ฉีดยาเข้ ากล้ ามเนื ้อ IV=ฉีดยาเข้ าเส้ นเลือด PO=การให้ ยาโดยวิธีรับประทาน
เด็ก หมายถึง เด็กก่อนเข้ าวัย puberty ที่มีน ้าหนักตัวน้ อยกว่า 35-40 กก.6
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เกณฑ์ ในการรับผู้ป่วยไว้ รักษาตัวในโรงพยาบาล
เนื่องจากผู้ป่วยภาวะ anaphylaxis อาจเกิดอาการซ ้าได้ ภายหลังจากที่อาการดีขึ ้นแล้ ว ซึง่ เรี ยกว่า
“biphasic anaphylaxis” ดังนันแพทย์
้
ผ้ ดู แู ลควรสังเกตอาการผู้ป่วยภาวะ anaphylaxis อย่างน้ อย 4-8 ชัว่ โมง
ก่อนพิจารณาให้ กลับบ้ าน และควรพิจารณารับผู้ป่วยไว้ รักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีดงั ต่อไปนี3,้ 6, 67, 74
1. ผู้ป่วยภาวะ anaphylaxis ที่มีอาการรุนแรง (severe anaphylaxis) หรื อ protracted anaphylaxis
เช่น ผู้ป่วยที่ได้ รับ epinephrine มากกว่า 1 dose ผู้ป่วยที่ได้ รับสารน ้าเพื่อแก้ ไขภาวะความดันโลหิตต่า ผู้ป่วยที่
ไม่ตอบสนองต่อการรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหายใจรุนแรง
2. ผู้ป่วยที่มีประวัติ severe/protracted anaphylaxis มาก่อน
3. ผู้ป่วยที่มีโรคอื่นร่วม เช่น โรคหืด โรคหัวใจเต้ นผิดจังหวะ ผู้ป่วยที่ใช้ ยาในกลุม่ beta blocker
4. ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการสังเกตอาการตนเอง เช่น อยูค่ นเดียว หรื อที่พกั อยูไ่ กลจากโรงพยาบาล
แนวทางการรักษาในระยะยาวและป้ องกันการเป็ นซา้ (Long term management and prevention)3, 6, 83
1. ให้ ความรู้เกี่ยวกับภาวะ anaphylaxis การหลีกเลี่ยงสิง่ ที่ผ้ ปู ่ วยแพ้ และสอนการปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิด
อาการแก่ผ้ ปู ่ วย (anaphylaxis emergency action plan)
2. บัตรประจาตัวผู้ป่วยที่บอกถึงโรคและการรักษาเบื ้องต้ น
3. ให้ ผ้ ปู ่ วยพกยาฉีด epinephrine ติดตัวตลอดเวลา และได้ รับการสอนแสดงวิธีการใช้ ที่ถกู ต้ อง โดย
พิจารณาให้ epinephrine แบบพกแก่ผ้ ปู ่ วย3 ดังต่อไปนี ้
1) ผู้ป่วยที่มีภาวะ anaphylaxis ทุกราย
2) ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ พิษแมลงตระกูล Hymenoptera ได้ แก่ ผึ ้ง ต่อ แตน และมดมีพิษ โดย
พิจารณาให้ ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ แบบรุนแรงในระบบใดระบบหนึง่ เช่น ลมพิษทัว่ ตัว อาการหอบหืด หรื อหมดสติ
เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั ยาฉีด epinephrine แบบพก มี 2 ชนิด คือ
1) Epinephrine auto-injector เป็ นยา epinephrine แบบพกชนิดสาเร็จรูปพร้ อมใช้ งาน มี 2 ขนาด
คือ ขนาด 0.15 มก. สาหรับเด็กที่มีน ้าหนักตัวน้ อยกว่า 25 กก.3, 10, 66 และ ขนาด 0.3 มก. สาหรับเด็กที่มีน ้าหนัก
ตัว 25-30 กก.ขึ ้นไป3, 10 ส่วนผู้ใหญ่แนะนาให้ ใช้ ขนาด 0.3 มก. ในกรณีผ้ ปู ่ วยมีน ้าหนักตัวมากกว่าปกติ แนะนาให้
พก epinephrine auto-injector 0.3 มก. จานวนมากกว่า 1 อันขึ ้นไป เนื่องจากหากมีอาการแพ้ รุนแรง อาจ
จาเป็ นต้ องได้ รับ epinephrine 0.3 มก. มากกว่า 1 dose
2) Epinephrine prefilled syringe เป็ นยา epinephrine แบบพกชนิดถูกเตรี ยมขึ ้น โดยใช้ syringe
ขนาด 1 มล. ดูดยา epinephrine ตามขนาดน ้าหนักตัวของผู้ป่วยและใช้ เข็มขนาด 25-27 ยาว 1 นิ ้ว ใส่เก็บไว้ ใน
กล่องทึบแสงพร้ อมบัตรแจ้ งชื่อผู้ป่วย ชื่อยาและวิธีการใช้ ยาชนิดนี ้จะมีอายุการเก็บรักษาไว้ ไม่เกิน 3 เดือน84
ดังนันผู
้ ้ ป่วยควรนายาเดิมมาเปลี่ยนทุก 3 เดือน
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4. ให้ ผ้ ปู ่ วยพกยาใช้ ฉกุ เฉินกรณีเกิด anaphylaxis เช่น non-sedating H1-antihistamine,
prednisolone ยาขยายหลอดลม และยาอื่นๆ ที่แพทย์เห็นสมควร
5. ผู้ป่วยที่เกิดภาวะ anaphylaxis จากการแพ้ พิษแมลงตระกูล Hymenoptera ได้ แก่ ผึ ้ง ต่อ แตน และ
มดมีพิษ ควรแนะนาให้ ไปพบแพทย์เฉพาะทางและพิจารณาการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (allergen immunotherapy)
เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ anaphylaxis ซ ้าหลังถูกแมลงต่อยครัง้ ต่อไป
6. หลีกเลี่ยงการใช้ ยาเหล่านี ้ในผู้ที่มีประวัติ anaphylaxis
- Beta-adrenergic blocker
- Angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI)
- Tricyclic antidepressants
7. ผู้ที่แพ้ สารทึบรังสี ควรประเมินตามความรุนแรงของ anaphylaxis9 หากไม่รุนแรง ไม่มีความเสี่ยง
เสียชีวิต และตอบสนองดีตอ่ การให้ ยารักษาเบื ้องต้ น ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ สารทึบรังสีอีก ควรเลือกใช้ สารทึบรังสีที่มี
osmolality ต่าลง ร่วมกับให้ ยาป้องกันตามตารางที่ 54, 5, 85
แต่หากเป็ น anaphylaxis รุนแรง เช่น มีความดันโลหิตต่ามาก หรื อภาวะหัวใจหยุดเต้ น หรื อมีความ
เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควรหลีกเลี่ยงการใช้ สารทึบรังสีทงกลุ
ั ้ ม่ เนื่องจากมีโอกาสที่จะแพ้ แบบ IgE-mediated ซึง่ มี
โอกาสแพ้ ข้ามกันในกลุม่ ได้ มากกว่าร้ อยละ 5056 จึงควรเปลี่ยนไปใช้ การตรวจวิธีอื่น หรื อตรวจเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ โดยไม่ฉีดสารทึบรังสี และปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทดสอบยืนยันการแพ้ ยา หรื อพิจารณาหายาใช้
แทน86
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ตารางที่ 5 การให้ ยาป้ องกันในผู้ป่วยที่แพ้ สารทึบรังสี4, 5, 85
ระยะเวลาก่ อนทาหัตถการ

ยา

13 ชั่วโมง

Prednisolone
หรื อ
Hydrocortisone

7 ชั่วโมง

Prednisolone
หรื อ
Hydrocortisone

1 ชั่วโมง

Prednisolone
หรื อ
Hydrocortisone
Diphenhydramine
หรื อ
Chlorpheniramine
Ranitidine

ขนาดยา
- 1 มก./กก./ครัง้ PO (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 40
มก. ในเด็ก หรือ 50 มก. ในผู้ใหญ่)
- 4-8 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน
100 มก.) ในเด็ก หรื อ 200 มก. IV/IM ในผู้ใหญ่
- 1 มก./กก./ครัง้ PO (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 40
มก. ในเด็ก หรือ 50 มก. ในผู้ใหญ่)
- 4-8 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน
100 มก.) ในเด็ก หรื อ 200 มก. IV/IM ในผู้ใหญ่
- 1 มก./กก./ครัง้ PO (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 40
มก. ในเด็ก หรือ 50 มก. ในผู้ใหญ่)
- 4-8 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน
100 มก.) ในเด็ก หรื อ 200 มก. IV/IM ในผู้ใหญ่
- 1 มก./กก./ครัง้ IV ในเด็ก (ขนาดสูงสุดไม่เกิน
50 มก.) หรื อ 25-50 มก. IV ในผู้ใหญ่
- 0.25 มก./กก./ครัง้ IV/IM (ขนาดสูงสุดไม่เกิน
2.5-5 มก.) ในเด็ก หรื อ 10 มก. ในผู้ใหญ่ IV/IM
- 1 มก./กก./ครัง้ IV (ขนาดสูงสุดไม่เกิน 50
มก.) ในเด็ก หรื อ 50 มก. IV ในผู้ใหญ่

หมายเหตุ: IM=ฉีดยาเข้ ากล้ ามเนื ้อ IV=ฉีดยาเข้ าเส้ นเลือด PO=การให้ ยาโดยวิธีรับประทาน
เด็ก หมายถึง เด็กก่อนเข้ าวัย puberty ที่มีน ้าหนักตัวน้ อยกว่า 35-40 กก.6
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เกณฑ์ การส่ งต่ อ (Referral criteria)
เนื่องจากภาวะ anaphylaxis เป็ นภาวะที่รุนแรงเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงควรพิจารณาปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (ในกรณีที่สามารถกระทาได้ ) เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการวินิจฉัยที่ถกู ต้ อง ได้ รับการประเมิน
และวางแผนรักษาที่เหมาะสมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีดงั ต่อไปนี87้
1. ไม่ทราบสาเหตุหรื อการวินิจฉัยไม่ชดั เจน เพื่อให้ ได้ การวินิจฉัยและสาเหตุที่แน่นอน
2. ผู้ป่วยที่ต้องการทราบรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับโรคนี ้ เพื่อตอบคาถามที่ผ้ ปู ่ วยต้ องการทราบ
3. ผู้ป่วยที่เกิด anaphylaxis ซ ้า เพื่อปรับการป้องกัน ดูแลและรักษาให้ ดีและครอบคลุมขึ ้น
4. ภาวะ anaphylaxis จากการแพ้ พิษแมลงตระกูล Hymenoptera ได้ แก่ ผึ ้ง ต่อ แตน และมดมีพิษ
เพื่อพิจารณาทา venom immunotherapy
5. ผู้ป่วยที่มีอาการหนักมาก เพื่อวางแผนป้องกันและรักษาอย่างรัดกุม
6. ภาวะ anaphylaxis ที่เกิดขึ ้นสัมพันธ์กบั การออกกาลังกาย และ/หรื ออาหารที่รับประทาน เพื่อหา
สาเหตุและหลีกเลี่ยง
7. เกิดอาการขณะทางานหรื อสงสัยว่ามีสาเหตุจากสารที่สมั ผัสขณะทางาน เพื่อหาสาเหตุและ
หลีกเลี่ยงโดยอาจจะต้ องเปลี่ยนหน้ าที่ของงาน
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แผนภูมิท่ ี 1 การรักษาภาวะ Anaphylaxis เบือ้ งต้ นในสถานพยาบาล4, 74
อาการที่สงสัยว่ าเป็ น anaphylaxis

วินิจฉัยตามเกณฑ์ ในตารางที่ 3
ใช่
ประเมินอาการเบือ้ งต้ นในเรื่ อง airway, breathing, circulation
ฉีด epinephrine (1:1000) 0.01 มล./กก. IM
ขนาดสูงสุด คือ 0.3 มล.ในเด็ก และ 0.2-0.5 มล.ในผู้ใหญ่
(หากนา้ หนักตัวอยู่ในเกณฑ์ ปกติหรื อคนท้ อง ควรให้ ขนาด 0.3 มล.)
ให้ epinephrine ซา้ ได้ อีก 1-2 ครั ง้ ทุก 5-15 นาที
และตามทีมฉุกเฉินของโรงพยาบาล

ประเมินการ
ตอบสนอง

ไม่ ดีขนึ ้

ดีขนึ ้

+

พิจารณาให้ :
- H1 and H2 Antihistamines
- Corticosteroids
ให้ การรั กษาต่ อไปนีต้ ามความจาเป็ น:
- ออกซิเจน
- สารนา้
- Inhaled bronchodilators
- Glucagon (ถ้ ามี)/ Atropine (กรณีผ้ ูป่วยได้ betablocker)
- Vasopressors
- ใส่ ท่อหายใจ
กรณีมี Cardiopulmonary arrest:
- CPR
- Epinephrine ขนาดสูงเข้ าหลอดเลือดดา
- ให้ สารนา้ อย่ างรวดเร็ว
- Atropine กรณีมี bradycardia หรื อ asystole
- ย้ ายเข้ า ICU

พิจารณาสังเกตอาการอย่ างน้ อย 4-8 ชม.
และรั บตัวไว้ รักษาในโรงพยาบาลเมื่อมีข้อบ่ งชี ้ (หน้ า 21)
ให้ ยา antihistamine (± prednisolone)
รั บประทานต่ อที่บ้าน 3-5 วัน
ให้ ความรู้ เรื่ องภาวะ anaphylaxis และสอนการใช้ epinephrine

พิจารณาส่ งปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (หากทาได้ )
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