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บทที่ 10.6
Anaphylaxis
สนับสนุนการเผยแพรความรูโดย

10.6.1 บทนํา
Anaphylaxis เปนปฏิกิริยาการแพอยางรุนแรงที่กระทบระบบของรางกายหลายระบบรวมทั้ง ผิวหนัง ทางเดินลม
หายใจ ระบบหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหาร ในรายที่เปนมากอาจเกิดภาวะทางเดินลมหายใจอุดกั้นอยางสิ้นเชิงจน
หายใจไมได เกิด cardiovascular collapse และเสียชีวิต ศัพทคําวา classic anaphylaxis หมายถึงปฏิกิริยาแพที่เปนผลจาก
การทํางานของ immunoglobulin ชนิด IgE และ IgG โดยมีการกระตุน (sensitization) โดยตัวตนเหตุการแพ ( allergen) กอน
หนานั้นมาแลว ทําใหมีการผลิต antigen-specific immunoglobulin เตรียมไว เมื่อไดรับหรือสัมผัสตัวตนเหตุการแพอีกก็จะ
กระตุนใหเกิด anaphylactic reaction อยางไรก็ตาม มีบอยเหมือนกันที่เกิด anaphylactic reactions ขึ้นโดยที่ไมมีหลักฐานวา
มีการไดรับหรือสัมผัสตัวตนเหตุการแพมากอนเลย
Anaphylactoid หรือ pseudoanaphylactic reactions หมายถึงกลุมอาการทางคลินิกที่คลายกับ anaphylaxis แต
ไมไดเกิดจากระบบภูมิคุมกันของรางกาย อยางไรก็ตาม ภาวะทั้งสองอยางนี้ใชวิธีการรักษาคลายๆกัน
10.6.2 พยาธิสรีระวิทยา
เมื่อสารตนเหตุจับกับ antigen-specific IgE แลว จะมีการดึงเอา basophils และ mast cells ซึ่งถูกกระตุนใหสรางไว
กอนหนานั้นออกมา เซลเหลานี้จะปลอยสาร mediators ซึ่งรวมถึง histamines, leukotrienes, prostaglandins,
thromboxanes, และ bradykinins. สารเหลานี้เมื่อปลอยออกมาทั้งในระดับเฉพาะแหงและทั่วรางกายแลวจะทําให mucous
membrane หลั่ง secretion ออกมา ทําให capillary permeability เพิ่มขึ้นมีการรั่วซึมมากขึ้น และทําใหกลามเนื้อเรียบของ
หลอดเลือดและหลอดลมคลายตัว
สาเหตุ
ตัว antigen ใดๆก็ตามที่กระตุน IgE ไดก็ทําใหเกิด anaphylaxis ได ซึ่งอาจรวมเปนหมวดหมูเชน ยา
ลาเท็กซ แมลงตอย อาหาร เปนตน อยางไรก็ตามมีอยูประมาณ 5% ของผูปวยที่ไมสามารถระบุตัว antigen ได
ยา ยาปฏิชีวนะ (โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ็นนิซิลลินชนิดฉีดและ b -lactams ตัวอื่นๆ) แอสไพรินและยา nonsteroidal
anti-inflammatory (NSAID) สารทึบรังสื เหลานี้ลวนเปนยาที่กอใหเกิด anaphylaxis ระดับเสียชีวิตไดมากที่สุด
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ลาเท็กซ การเกิด anaphylaxis จากสารลาเท็กซเชนถุงมือยางแมวาจะเปนที่สนใจกันมากแตก็พบไดจริงนอยมาก 1,2
ในโครงการลงทะเบียนการตายจาก anaphylaxis ของอังกฤษซึ่งลงทะเบียนผูตายติดตอกันมาสิบกวาปแลวก็ไมพบวามีการ
บันทึกการตายจากการแพสารลาเท็กซ 3,4
แมลงตอย การเสียชีวิตเพราะ anaphylaxis จากแมลงตอยพบไดในแมลงกลุม hymenoptera (แมลงปกเยื่อ ) ซึ่ง
รวมถึงมด ผึ้ง ตัวตอ และหมารา การเกิด anaphylaxis ถึงตายอาจพบไดในคนที่มี IgE จากการตอยครั้งกอนหนานี้แลวมาถูก
ตอยซ้ําอีก การเสียชีวิตมักเกิดขึ้นใน 10 – 15 นาที โดยการเกิด cardiovascular collapse เปนกลไกการเสียชีวิตที่พบบอย
ที่สุด 3–5
อาหาร ถั่วลิสง นัท อาหารทะเล และขาวสาลี เปนอาหารที่กอใหเกิด anaphylaxis ถึงระดับเสียชีวิตไดบอยที่สุด
กลไกการเสียชีวิตมักเกิดจากหลอดลมเกร็งตัวและ asphyxia 3–5

6

10.6.3 อาการและอาการแสดง
ใหคิดถึง anaphylaxis เมื่อมีการสนองตอบของระบบอวัยวะตั้งแตสองระบบขึ้นไป (ผิวหนัง การหายใจ การไหลเวียน
เลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ) บางครั้งอาจไมมีอาการของการไหลเวียนเลือดและระบบการหายใจเลยก็ได ยิ่ง
ระยะจากเริ่มไดรับ antigen ไปถึงระยะแสดงอาการสั้นเทาใด ปฏิกิริยายิ่งจะรุนแรงเทานั้น อาการและอาการแสดงมักเปนดังนี้
•

•

•

อาจมีการบวมของทางเดินลมหายใจสวนบน (กลองเสียง) สวนลาง (หอบหืด) หรือทั้งสองสวน ทําใหเกิดการหายใจเขา
ยากและมีเสียงดัง ( stridor) และมีเสียงวี้ดเวลาหายใจออก ( wheezing) อาการคัดจมูกน้ํามูกไหลมักเปนอาการเริ่มตน
ของ respiratory involvement
Cardiovascular collapse เปนอาการที่พบบอยที่สุดในระยะกอนและระหวางหัวใจหยุดเตน การขยายตัวของหลอด
เลือดทําใหเกิด hypovolemia การเพิ่มขึ้นของ capillary permeability ยิ่งจะทําใหเสีย volume มากขึ้น ผูปวยอาจ
กระวนกระวาย อาจมีหนาแดงหรือหนาซีดก็ได หากมีโรคหัวใจอยูกอน หรือเกิด myocardial ischemia จากการฉีดยา
epinephrine ก็อาจเกิดภาวะ myocardial dysfunction รวมดวย 3–5
อาการและอาการแสดงของ anaphylaxis ทางระบบทางเดินอาหารรวมถึงอาการปวดทอง อาเจียน และทองเสีย

10.6.4 การวินิจฉัยแยกโรค
แมวาจะมีโรคหลายโรคที่มีอาการและอาการแสดงแบบ anaphylaxis แตไมควรคิดถึงโรคอื่นกอนที่จะไดวินิจฉัยวา
ไมใช anaphylaxis แนนอนแลวกอน เพราะการพลาดไมไดวินิจฉัยและรักษา anaphylaxis ทันเวลาอาจเปนเหตุใหเสียชีวิตได
7,8

•

•
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การแพปลาที่เนื้อเสียจากการแชเย็นไมดีพอ (Scombroid poisoning) มักเกิดขึ้นใน 30 นาทีหลังกินปลาที่เสียเนื่องจาก
มีสารฮีสตามีนเกิดขึ้นในเนื้อปลา รวมถึงปลาทูนา ซารดีน scombroid poisoning มักมีอาการผื่นแบบลมพิษ คลื่นไส
อาเจียน ทองเสีย ปวดศีรษะ อาการเหลานี้รักษาไดดวย antihistamine.
ผื่นแบบ angioedema ชนิดที่เกิดในครอบครัวเดียวกันเรียกวา hereditary angioedema ซึ่งมีอาการไมแตกตางจาก
ACLS 2005

เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ใชสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส แบบแสดงที่มา 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th

http://www.thaicpr.com

•

•

•

•

การเริ่มเกิด angioedema ในภาวะ anaphylaxis หรือภาวะแพยา อยางไรก็ตามผื่นแบบลมพิษไมเกิดในภาวะ
hereditary angioedema ภาวะ angioedema รักษาดวย C1 esterase inhibitor replacement concentrate ในกรณีที่
ไมมี อาจรักษาดวย fresh frozen plasma
Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors อาจทําใหเกิด angioedema ที่พบมากที่ทางเดินลมหายใจสวนบน
ปฏิกริยานี้อาจเกิดในเวลาเปนวันหรือเปนหลายปหลังเริ่มตนการรักษาดวยยา ACE inhibitor วิธีรักษาที่ดีที่สุดสําหรับ
angioedema ชนิดนี้ยังไมมี แตการรีบจัดการทางเดินลมหายใจแบบ aggressive เสียแตเนินๆเปนสิ่งสําคัญอยาง
ยิ่งยวด 9
โรคหอบหืดชนิดรุนแรงระดับทําใหเสียชีวิตไดก็อาจทําใหเกิดภาวะหลอดลมเกร็วตัวและ stridor ได โดยทั่วไปโรคหอบ
หืดจะไมมีอาการลมพิษหรือ angioedema รวมดวย วิธีการรักษาโรคหอบหืดแตกตางจากการรักษา aphylaxis แมวา
กลไกการเกิด immunologic hypersensitivity อาจคลายๆกัน
โรคจิตในกลุมกลัวเกินเหตุ (panic disorder) บางชนิดอาจทําใหเกิดอาการ stridor จากการที่สายเสียงถูกบีบใหหุบเขา
หากัน ในกรณีกลัวเกินเหตุนี้จะไมมีลมพิษ หรือ angioedema หรือ hypoxia หรือ hypotension รวมดวย
ภาวะ vasovagal reactions. ซึ่งรางกายสนองตอบโดยระบบประสาทอัตโนมัติซีกพาราซิมพาเทติกเดนขึ้นมา ก็มี
อาการคลาย anaphylaxis ได แตจะไมมีลมพิษ angioedema หรือหลอดลมเกร็งตัวรวมดวย จึงใชเปนตัววินิจฉัยแยก
โรคได

10.6.5 การลงมือแทรกแซงเพื่อปองกันหัวใจหยุดเตน
การออกคําแนะนําเพื่อปองกันหัวใจหยุดเตนในกรณี anaphylaxis ทําไดยากเพราะสาเหตุและอาการทางคลินิก และ
ระบบรางกายที่เกี่ยวของดวยในแตละกรณีตางกันมาก มีการวิจัยเปรียบเทียบวิธีรักษาไวนอย อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติการ
ชวยชีวิตพึงสังวรวาอาการของผูปวยอาจเลวลงอยางรวดเร็วและอาจมีความจําเปนตองเปดทางเดินลมหายใจ ชวยหายใจ และ
ชวยการไหลเวียนเลือดถาจําเปน วิธีรักษาตอไปนี้เปนวิธีที่ใชกันอยูกวางขวาง แตเปนเพียงขอสรุปมาจากการทําความตกลง
กัน ไมไดสรุปมาจากหลักฐานวิทยาศาสตร ไดแก
ใหออกซิเจน โดยใช flow rate สูง
• ฉีด epinephrine
–การฉีด epinephrine เขาทางใตผิวหนัง ( subcutaneous) ไดระดับในเลือดชา และอาจยิ่งชาเขาไปอีกในภาวะช็อก
10,11
จึงควรฉีดเขากลาม (IM) ดีกวา
•

•

•

รีบฉีด epinephrine เขากลามแตเนิ่นๆในผูปวยทุกคนที่มีอาการแสดงวาเกิด systemic reaction โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
ความดันเลือดตก ทางเดินลมหายใจบวม หรือหายใจลําบาก
ใชยาขนาด 0.3 - 0.5 มก. (1:1000) ฉีดเขากลาม ฉีดซ้ําทุก 15 – 20 นาทีถาไมดีขึ้น
– ฉีด epinephrine เขาหลอดเลือดดําหาก anaphylaxis มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงตอการเสียชีวิต 12

•

ใช epinephrine (1:10 000) 0.1 มก.ฉีด IV ชาๆ ใชเวลาฉีดนานเกิน 5 นาทีขึ้นไป อาจใช epinephrine มาเจือจางให
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ไดความเขมขน 1:10 000 กอนฉีด
13
• อาจปองกันการฉีดซ้ําบอยๆโดยให IV infusion อัตรา 1 - 4 m g/min
– การติดตามมอนิเตอรอยางใกลชิดมีความจําเปนมากเพราะเคยมีรายงานผูปวยตายจากไดยา epinephrine ใน
ขนาด overdose มาแลว 3,14
– ผูปวยที่ไดยากั้นเบตาอยูประจํามีโอกาสเกิด anaphylaxis มากวาและรุนแรงกวาคนทั่วไป และเมื่อใหยา
epinephrine ก็อาจเกิดอาการแยลง (paradoxical response) 15 ในกรณีเชนนั้นควรพิจารณาให glucagons หรือ ipratropium
แทน (ดูขางลาง)
Aggressive fluid resuscitation. ควรให isotonic crystalloid (เชน normal saline) หากผูปวยมีความดันเลือดต่ําและ
ไมสนองตอบตอ epinephrine ในทันที อาจเริ่มตน infusion ดวยปริมาตร 1 - 2 ลิตร หรือแมกระทั่ง 4 ลิตร
Antihistamines. ควรฉีดยา antihistamines IV or IM ชาๆ (เชน 25 - 50 มก. ของ diphenhydramine)
H2 blockers. Administer H2 blockers such as cimetidine (300 mg orally, IM, or IV).16
Inhaled b -adrenergic agents. ถามีหลอดลมเกร็งตัวเปนอาการหลัก ใหสูดดม albuterol ถาเปนผูปวยที่ไดยากั้น
เบตาอยูกอนควรใหสูดดม ipratropium แทน ขอที่นาสังเกตคือผูปวยบางรายที่ไดรับการรักษาแบบหอบหืดรุนแรงนั้นแทจริง
แลวมี anaphylaxis อยู ผูปวยเหลานี้จึงไดรับยา bronchodilators ซ้ําซากแทนที่จะไดรับยา epinephrine.17
Corticosteroids. ควรฉีด high-dose IV corticosteroids ตั้งแตเนิ่นๆเมื่อรักษา anaphylaxis ยานี้จะเริ่มเห็น
ผล 4 - 6 ชั่วโมงหลังฉีดเปนอยางเร็ว
การถอนเหล็กไน (
venom sac) แมลงบางชนิดเชนผึ้งอาจทิ้งเหล็กไนฝงไวบนผิวหนังของเหยื่อ เมื่อมีเวลา
ควรตรวจแผลที่ถูกตอย ถามองเห็นเหล็กไน ใหใชสันใบมีดขูดออกจากผิวหนัง 18 หลีกเลี่ยงการกดหรือบีบแผลถูกแมลงตอย
เพราะอาจทําใหไดรับพิษมากขึ้น (envenomation)
10.6.6 วิธีรักษาที่อาจมีประโยชนในอนาคต
•
•
•

Vasopressin. มีรายงาน case reports วา vasopressin อาจมีประโยชนในผูปวยที่ความดันโลหิตตกอยางรุนแรง 19,20
Atropine. มี case reports เสนอแนะวากรณีมีหัวใจเตนชามาก (severe bradycardia) การฉีด atropine อาจชวยได 8
Glucagon. ในผูปวยที่ไมสนองตอบตอ epinephrine, โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่ไดรับยากั้นเบตา การใช glucagons
อาจไดผล ยานี้เปนยา short-acting ให 1 - 2 มก. ทุก 5 นาที ฉีด IM หรือ IV ก็ได อาการขางเคียงที่พบบอยคือ
คลื่นไส อาเจียน น้ําตาลในเลือดสูง

10.6.7 การสังเกตอาการ
ผูปวยที่สนองตอบตอการรักษาดีแลวตองไดรับการมอนิเตอรตอไปอีก แตไมมีหลักฐานระบุวาตองมอนิเตอรไปนาน
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เทาไร อาการของโรคอาจกลับเปนใหมในผูปวยบางราย ( up to 20%) ภายในเวลา 1 - 8 hours ซึ่งเรียกปรากฏการณนี้วา
biphasic response เคยมีรายงานวาภาวะนี้พบไดในผูปวยหลังมีปฏิกิริยาครั้งแรกถึง 36 ชั่วโมง 15,16,21–24 ในผูปวยที่สังเกต
อาการแลวไมมีอาการอะไรเกิน 4 ชั่วโมง อาจจําหนายกลับบานได 25 เฉพาะในรายที่มี reaction รุนแรง หรือมีปญหาอื่นรวม
ดวยอาจตองมีชวงเวลาสังเกตอาการนานขึ้น
10.6.8 ภาวะทางเดินลมหายใจถูกอุดกั้น
แนะนําใหใสทอชวยหายใจเสียตั้งแตเนิ่นๆในผูปวยที่เมื่อสังเกตอาการแลวมีเสียงแหบ ลิ้นบวม
stridor หรือ
oropharyngeal swelling เพราะผูปวยกลุมนี้มีแนวโนมจะเกิดภาวการณหายใจไมพอ ผูปวยที่มี angioedema มีความเสี่ยงที่
อาการจะทรุดลงอยางรวดเร็ว สวนใหญมาดวยอาการบวมที่หนาหรือที่ labia จึงตองระมัดระวังเปนพิเศษ
อาการของผูปวยอาจทรุดลงในเวลาเร็วมาก (½ - 3 ชั่วโมง) โดยจะทราบจากการที่มีเสียง stridor เสียงแหบ ไมมี
เสียง กลองเสียงบวม ลิ้นบวมมาก หนาและคอบวม ทั้งหมดนี้อาจพบไดในผูปวยที่มาถึงโรงพยาบาลชา หรือในผูปวยที่ไม
สนองตอบตอการรักษา
ณ จุดนี้ การใช laryngeal mask airway หรือ Combitube ลวนไมไดผล แมการใสทอชวยหายใจหรือทํา
cricothyrotomy บางครั้งก็ยังทําไดยาก การไปพยายามใสทอชวยหายใจอาจยิ่งทําใหกลองเสียงบวมมากขึ้น ดังนั้นการรีบ
วินิจฉัยใหไดแตเนิ่นๆแลววางแผนจัดการทางเดินลมหายใจเปนขั้นตอนโดยผูมีความชํานาญ หากผูปฏิบัติการชวยชีวิตไมมี
ความชํานาญพอ การปรึกษาวิสัญญีแพทยและหรือแพทยหูคอจมูก เปนวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
10.6.9 การเกิดหัวใจหยุดเตน
เมื่อเกิดหัวใจหยุดเตน หัวใจของการรักษาคือ ลงมือทํา CPR ให IV fluid และฉีด adrenergic drugs มีประเด็น
ปลีกยอยสําคัญดังนี้ :
•

•

•

•

•

Aggressive volume expansion ผูปวย anaphylaxis ถึงระดับเสี่ยงตายจะมี profound vasodilation ซึ่งขยาย
capacity ของหลอดเลือดออกไปอยางมีนัยสําคัญ จําเปนตองให volume ทดแทนจํานวนมาก ใชเข็มแทงขนาดใหญ
แทงเปด IV อยางนอยสองเสน รวมกับใช pressure bag บีบไลน้ําเกลือเพื่อใหไดจํานวนมาก (ปกติใหถึง 4 - 8 ลิตร)
ในเวลาเร็วที่สุดเทาที่จะใหเร็วได
High-dose epinephrine IV. ขยับขึ้นไปใช high dose โดยไมตองลังเลถาผูปวยเกิดหัวใจหยุดเตน ปกติให
1 - 3 mg IV (3 นาที) แลวให 3 - 5 mg IV (3 นาที) แลวให 4 - 10 m g/min infusion
Antihistamine IV. มีขอมูลนอยมากที่จะบอกวาการใช antihistamines ใน anaphylactic cardiac arrest มีประโยชน
16
หรือไม แตการยึดหลักวาใหไปเถอะ เพราะหากจะมีผลเสียก็ไมมาก ก็เปนแนวปฏิบัติที่ยอมรับกันได
Steroid therapy. การใหสะเตียรอยดขณะเกิดหัวใจหยุดเตนมีผลนอยมาก แตอาจมีประโยชนในหลายๆ ชั่วโมงแรกๆ
หลังจากผูปวยฟนจากหัวใจหยุดเตนแลว (postresuscitation period)
Asystole/Pulseless Electrical Activity (PEA) Algorithms. สวนใหญใน anaphylaxis หัวใจจะหยุดเตนแบบ PEA หรือ
asystole ใหทําการรักษาไปตาม ACLS algorithm ในบทที่ 7.2
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•

Prolonged CPR. ผูปวย anaphylaxis มักจะมีอายุนอย หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดยังดีอยู และมักสนองตอบตอการ
แกไขภาวะหลอดเลือดขยายตัวและการให IV fluid ดี การทํา CPR ที่มีประสิทธิผลจะชวยรักษาระดับการสงออกซิเจน
ใหอวัยวะสําคัญไวไดจน anaphylactic reaction เบาบางลง จึงควรทํา CPR ใหนานกวาปกติกอนที่จะตัดสินใจเลิก
เพราะไมไดผล

10.6.10 บทสรุป
การจัดการ anaphylaxis รวมถึงการวินิจฉัยใหไดแตเนิ่นๆ การคาดหมายวาอาการจะทรุดลงอยางรวดเร็ว การ
เปดทางเดินลมหายใจแบบ aggressive การใหออกซิเจน การชวยหายใจ และการชวยการไหลเวียนของเลือด ภาวะแทรกซอน
ที่อาจทําใหถึงตายรวมถึงภาวะทางเดินลมหายใจอุดกั้น และ cardiovascular collapse การลงมือรักษาทันทีและ aggressive
อาจชวยผูปวยไวไดแมวาจะเกิดหัวใจหยุดเตนแลว
…………………………………….
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