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แนวทางเวชปฏิบัตสํิาหรับผู้ป่วยที�มอีาการแพ้รุนแรง 

Anaphylaxis เป็นปฏิกิริยาการแพที้�เกิดขึ%นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว อาจเป็นสาเหตุนาํไปสู่การ

เสียชีวติได ้ภาวะนี% ถือเป็นภาวะฉุกเฉิน จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งรีบด่วน 

เกณฑ์ในการวนิิจฉัยภาวะAnaphylaxis 

ภาวะ Anaphylaxis จะถูกวนิิจฉยัเมื�อมีอาการ 1 ใน 3 ขอ้ดงัต่อไปนี%  

1. อาการที�เกิดขึ%นเฉียบพลนั (ภายในเวลาเป็นนาที หรือไม่กี�ชั�วโมง) ของระบบผิวหนังหรือเยื�อบุ 
(mucosal tissue) หรือทั%งสองอยา่ง เช่น มีลมพิษขึ%นทั�วตวั คนั หรือมีอาการบวมของปาก ลิ%น เพดาน
อ่อน เป็นตน้ ร่วมกบั อาการอยา่งนอ้ยหนึ�งอาการดงัต่อไปนี%  

1.1 อาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบเหนื�อย หายใจเสียงหวีด แน่นหนา้อก stridor เสียง

แหบ ระดบัออกซิเจนในเลือดลดลง peak expiratory flow ลดลง เป็นตน้ 

1.2 ความดนัโลหิตลดลง* 

2. มีอาการมากกว่าหรือเท่ากบั 2 ขอ้ ดงัต่อไปนี%  ในผูป่้วยที�สัมผสักบัสารที�น่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ ้

(เกิดอาการภายในเวลาเป็นนาที หรือไม่กี�ชั�วโมง) 

2.1 มีอาการทางระบบผวิหนงัหรือเยื�อบุ เช่น ผื�นลมพิษทั�วตวั คนั ผื�นแดง หรือมีอาการบวมของปาก
ลิ%น และเพดานอ่อน เป็นตน้ 

2.2 มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบเหนื�อย หายใจเสียงหวีด แน่นหนา้อก stridor เสียง
แหบ ระดบัออกซิเจนในเลือดลดลง peak expiratory flow ลดลง เป็นตน้ 



วิธีปฏิบติังาน 

โรงพยาบาลแก่งคอย 

เลขที�       CPG-PCT-……                    ฉบบัร่าง        

แกไ้ขครั% งที�   01-  8 ม.ค. 2562              หนา้   2      ของ    5 

 

สถานะเอกสาร  

 

 

วนัที�บงัคบัใช ้   4  กุมภาพนัธ์  2562 

จดัทาํโดย …………………………….……… วนัที�    ;;  มกราคม  2562 

                     พญ. สาธิกา    กระต่ายทอง  

อนุมติั………………………………………… วนัที�    ;;  มกราคม  2562 

ตาํแหน่ง         ประธานคณะกรรมการ  PCT 

 

2.3 ความดนัโลหิตลดลง* 

2.4 มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดทอ้ง คลื�นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว เป็นตน้ 

3. ความดนัโลหิตลดลง* หลงัจากสัมผสักบัสารที�ผูป่้วยทราบวา่แพม้าก่อน (เกิดอาการภายในเวลาเป็น

นาที หรือหลายชั�วโมง) 

****ความดนัโลหิตลดลง ในผูใ้หญ่ให้ถือเอาความดนั systolic ที�นอ้ยกวา่ 90 mmHg หรือความดนั 

systolic ที�ลดลง มากกว่าร้อยละ 30 ของความดนั systolic เดิม สําหรับเด็กให้ถือเอาความดนั systolic           
ที�ต ํ�ากวา่ความดนัปกติตามอายุ หรือความดนั systolic ที�ลดลง มากกวา่ร้อยละ 30 ของความดนั systolic เดิม 

ความดนั systolic ที�ต ํ�าในเด็กคือ 

 นอ้ยกวา่ 60 mmHg ในเด็กอาย ุ0-28 วนั 
 นอ้ยกวา่ 70 mmHg ในเด็กอาย ุ1 เดือน-1 ปี 
 นอ้ยกวา่ 70 mmHg + (2 x อายเุป็นปี) ในเด็กอาย ุ1 – 10 ปี 
 นอ้ยกวา่ 90 mmHg ในเด็กอาย ุ11-17 ปี 
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แนวทางการดูแลผู้ป่วย anaphylaxis ก่อนกลับบ้าน (Discharge Planning) 

ผูป่้วย anaphylaxis ที�ตอบสนองต่อการรักษาดี และได้รับการสังเกตอาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย            
24 ชั�วโมง ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนออกจากโรงพยาบาลใหแ้ก่ผูป่้วยและผูป้กครอง ดงันี%  

1. ให้คาํแนะนาํแก่ผูป่้วยและผูป้กครองเกี�ยวกบัภาวะ anaphylaxis รวมถึงการหลีกเลี�ยงสาเหตุของ

อาการแพ ้(กรณีทราบสิ�งกระตุน้ที�ทาํใหเ้กิดอาการ) 

1.1 กรณีแพอ้าหาร ควรแนะนาํการหลีกเลี�ยงอาหารที�มีหรืออาจมีสารก่อภูมิแพที้�ผูป่้วยแพ ้เนื�องจาก
อาจมีการแปรรูปหรือเป็นส่วนประกอบหนึ� งในอาหารปรุงสําเร็จบางชนิดที�ผูป่้วยไม่ทราบ เช่น 

ขนมเคก้ที�มีส่วนผสมของไข่และนมววั บะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปที�มีส่วนผสมของแป้งสาลี เป็นตน้ ดงันั%น
ผูป่้วยและผูดู้แลควรมีความรู้ว่าอาหารที�แพน้ั%นเป็นส่วนประกอบในอาหารชนิดใดบา้ง ควรอ่าน

ฉลากเพื�อดูส่วนประกอบในอาหารก่อนรับประทาน หรือสอบถามผูป้รุงอาหารก่อนการรับประทาน
และหลีกเลี�ยงการรับประทานอาหารที�ไม่แน่ใจในส่วนประกอบ 

1.2 กรณีแพย้า ควรแจง้ให้ผูป่้วยทราบชื�อยาที�แพพ้ร้อมออกบตัรแพย้าให้ผูป่้วยพกติดตวัทุกครั% ง 

รวมถึงเนน้ย ํ%าผูป่้วยวา่ตอ้งแจง้แพทยที์�ทาํการรักษาทุกครั% ง 

1.3 กรณีแพแ้มลง การป้องกนัไม่ให้ถูกแมลงต่อยซํ% านั%น ควรให้ความรู้กบัผูป่้วยถึงชนิด ลกัษณะ 

และพฤติกรรมของแมลงที�ผูป่้วยแพแ้ละรังที�อยู่อาศยั เช่น ต่อมกัทาํรังอยู่ตามชายคาบา้นในที�มืด    
รังแตนมกัทาํรังอยู่ตามตน้ไม ้รวมถึงหลีกเลี�ยงกิจกรรมที�เสี� ยงต่อการถูกต่อยซํ% าได้ง่าย เช่น การ     

ทาํสวน เดินเทา้เปล่า และควรปฏิบติัตวัอยา่งเหมาะสมเมื�อตอ้งทาํกิจกรรมกลางแจง้หรือนอกบา้น 
เช่น ควรใส่เสื%อแขนยาว กางเกงขายาว สวมถุงมือถุงเทา้กรณีทาํสวน 
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2. ให้บตัรประจาํตวัผูป่้วย เพื�อระบุว่าผูป่้วยมีปฏิกิริยาการแพรุ้นแรงจากสารชนิดใดและการรักษา

เบื%องตน้ 
3. เตรียม epinephrine ใส่ syringe พร้อมฉีด ใหผู้ป่้วยพกติดตวัเสมอและสามารถใชไ้ดท้นัทีในกรณีที�มี

อาการ โดยใช ้epinephrine (1:1000) ขนาด 0.01 mg/kg (ขนาดสูงสุดในเด็กไม่เกิน 0.3 mg และ     
ในผูใ้หญ่ไม่เกิน 0.5 mg) และใหผู้ป่้วยเก็บไวใ้นกล่องดินสอทึบแสง ซึ� งสามารถเก็บไดน้านโดยไม่

มีการเสื�อมของยาเป็นเวลา 2-3 เดือน 
4. สอนให้ผูป่้วยและผูป้กครองทราบวิธีการฉีด epinephrine เขา้กลา้มดว้ยตนเองและอาการเบื%องตน้   

ที�ควรฉีด epinephrine 
5. ยาที�ใชรั้กษาอาการหลงัออกจากโรงพยาบาล ไดแ้ก่ H1-Antihistamine ชนิดรับประทาน (กรณีผูป่้วย

ยงัมีผื�นคนัทางผวิหนงั) หรือให ้prednisolone ต่อเป็นเวลา 3 วนั (ในผูป่้วยที�มีอาการรุนแรง) เป็นตน้ 
6. นัดตรวจติดตาม เพื�อประเมินหาสารก่อภูมิแพ้หรือสิ� งกระตุ้นที�อาจเป็นสาเหตุของการเกิด 

anaphylaxis 

 

 

ที�มา : -  https://meded.psu.ac.th/binla/class05/388_551/Anaphylaxis/index.html 
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- http://www.allergy.or.th/;p4n/pdf/Thai_CPG_Anaphylaxis_;p4q_Full_version.pdf 
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