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Anaphylaxis is uncommon complication
in anesthesia practice, but its effect can be lifethreatening. Therefore, early recognition and
treatment is important. Anaphylaxis is type I
hypersensitivity syndrome caused by encounter
with specific antigen resulting in severe allergic
reaction. This review will focus on signs and

symptoms, laboratory investigation, common agents
which may cause anaphylaxis in anesthesia practice
and treatment of this condition.
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บทน�ำ

ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ รุ น แรงชนิ ด anaphylaxis
หมายถึงปฏิกิริยาภูมิไวเกินที่รุนแรงเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและเกิดขึ้นกับหลายระบบทั่วร่างกายปฏิกิริยานี้
เป็นสิ่งที่พบไม่บ่อยในงานวิสัญญี แต่ก็เป็นภาวะที่มี
อันตรายท�ำให้ถงึ แก่ชวี ติ ได้ ดังนัน้ บุคลากรทางวิสญ
ั ญี
จึงควรตระหนักถึง อันตรายของภาวะนี้และมีการ
เฝ้าระวังภาวะนี้ในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึก
ทุกราย เพราะผู้ป่วยเหล่านี้จะสัมผัสกับสารที่ก่อให้
เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้หลายชนิด เช่น ยาที่ใช้ในการ
ระงับความรูส้ กึ สารน�ำ้ โดยเฉพาะสารน�ำ้ โมเลกุลใหญ่
(Colloid) เลือดและผลิตภัณฑ์จากเลือด ยาปฏิชีวนะ
สารที่ใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ วัสดุที่
ประกอบด้วยน�้ำยางพารา (latex) เป็นต้นนอกจากนี้
บุ ค ลากรทางการวิ สั ญ ญี จ ะต้ อ งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ภาวะนี้ทั้งทางด้าน พยาธิสรีระวิทยา การวินิจฉัย การ
ป้องกันและการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย
สูงสุด1,2 บทความฟืน้ วิชานีจ้ ะกล่าวถึง ปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้
รุนแรงชนิด anaphylaxisในแง่ของ ระบาดวิทยา พยาธิ
สรีระวิทยา การวินิจฉัยทางด้านคลินิกและทางห้อง
ปฏิบัติการ สารที่ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้บางชนิด
การป้องกัน การรักษา

ระบาดวิทยา

ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ รุ น แรงชนิ ด anaphylaxis
หมายถึงภาวะความผิดปกติรนุ แรงทีเ่ กิดจากภูมคิ มุ้ กัน
ของร่างกายตอบสนองต่อสารกระตุ้นบางชนิดมาก
เกินไปท�ำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้3
อุ บั ติ ก ารณ์ ข องปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ รุ น แรงชนิ ด
anaphylaxis ในงานวิสัญญีพบประมาณ 1 ต่อ 6,000
ถึง 1 ต่อ 20,000 ราย1,4 ส่วนในประเทศไทยมีการ
รายงานการเกิดอุบัติการณ์นี้ 2.1 ต่อ 10,000 ราย2
แต่จากการศึกษา พบว่ายังมีการรายงานอุบัติการณ์ที่
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ต�่ำกว่าความเป็นจริง1, 4 เนื่องจากความยากในการ
วินจิ ฉัย การสรุปนิยามของค�ำว่าปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้รนุ แรง
ชนิด anaphylaxis ที่ไม่ชัดเจน ดังนั้นบุคลากรทาง
วิสัญญีจึงควรมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการและอาการ
แสดงของผู้ป่วยตลอดเวลาที่ระงับความรู้สึก
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในประชากรผู ้ ใ หญ่
เพศหญิงมีอุบัติการณ์การเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรง
ได้มากกว่าเพศชาย แต่ในเด็กอุบัติการณ์ไม่ต่างกัน
ในระหว่างเพศ จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่า ฮอร์โมนเพศ
น่าจะมีผลต่ออุบัติการณ์การเกิดภาวะนี้1,3,4 ส�ำหรับ
สารทีก่ อ่ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้มากทีส่ ดุ ในงานวิสญ
ั ญี
คือ ยาหย่อนกล้ามเนือ้ คิดเป็นร้อยละ 45-60 ของผูป้ ว่ ย
ทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้รนุ แรงทัง้ หมด รองลงมาคือ วัสดุที่
ประกอบด้วยน�ำ้ ยางพารา (latex) คิดเป็นร้อยละ 14-20
ต่อมาคือ ยาปฏิชีวนะคิดเป็นร้อยละ 6-18 ส�ำหรับ
สารที่มีรายงานว่าก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรง
อื่นๆ ได้ เช่น ยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ สีที่ใช้
ฉีดหาต�ำแหน่งที่จะผ่าตัดสารทึบรังสีน�้ำยาฆ่าเชื้อ
สารน�้ำโมเลกุลใหญ่ เป็นต้น3,4,5

พยาธิสรีรวิทยา

ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity) เป็นภาวะ
ที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองที่มากเกินไป
ซึ่งตามนิยามของ Gell และ Coombได้แบ่งภาวะนี้
ออกเป็นสี่ชนิดตามพยาธิสรีระวิทยาดังนี7้
ชนิดที่ 1 ปฏิกิริยาภูมิไวเกินที่เกิดขึ้นฉับพลัน
(immediate hypersensitivity reaction หรือ anaphylactic
hypersensitivity reaction) เป็นปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ทที่ ำ� ให้
เกิดภาวะ anaphylaxisโดยออกฤทธิผ์ า่ นการท�ำงานของ
อิมมูโนโกลบูลินชนิด E (IgE) และ mast cell กับ
เม็ดเลือดขาวชนิด Basophils ซึ่งจะท�ำให้เกิดอาการ
ต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไป
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ชนิดที่ 2 ออกฤทธิ์ผ่านการท�ำงานของของ
อิมมูโนโกลบูลินชนิด G (IgG) และอิมมูโนโกลบูลิน
ชนิด M (IgM) โดยจะเกิดปฏิกิริยาที่ผิวของเซลล์ เป็น
ภาวะภูมิไวเกินที่เรียกว่า cytotoxic antibody ตัวอย่าง
ของปฏิ กิ ริ ย าชนิ ด นี้ ก็ ไ ด้ แ ก่ ก ารให้ เ ลื อ ดผิ ด กลุ ่ ม
เป็นต้น
ชนิ ด ที่ 3 เป็ น ภาวะภู มิ ไ วเกิ น ที่ เ กิ ด จาก
แอนติ บ อดี ใ นร่ า งกายกั บ แอนติ เ จนจากภายนอก
ร่างกายจับกัน (immune complex) ท�ำให้มกี ารกระตุน้
ระบบ complement ท�ำให้เม็ดเลือดขาวมารวมกัน
แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อภายในร่างกาย
ตัวอย่างของปฏิกิริยาชนิดนี้ก็ได้แก่ serum sickness,
rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus
(SLE)
ชนิดที่ 4 เป็นภาวะภูมิไวเกินที่ออกฤทธิ์ผ่าน
เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด ที (T lymphocyte) โดยสิ่ ง
แปลกปลอมจะกระตุ ้ น เม็ ด เลื อ ดขาวชนิ ด ที ใ ห้ มี
ปริมาณมากขึน้ และเปลีย่ นเป็น cytotoxic T cell รวมทัง้
มี ก ารกระตุ ้ น macrophage และไปท� ำ ลายสิ่ ง
แปลกปลอมและเนื้อเยื่อรอบๆ ซึ่งภาวะภูมิไวเกิน
ชนิดนี้จะต่างจากชนิดอื่นๆ ตรงที่ออกฤทธิ์ผ่านเซลล์
และกลไกการออกฤทธิ์ จ ะช้ า (cell-mediated
delayed-type hypersensitivity reaction)โดยทั่วไป
จะเกิดประมาณ 18-24 ชั่วโมง ตัวอย่างของปฏิกิริยา
ชนิดนี้ก็ได้แก่ contact dermatitis, graft-versus-host
ส�ำหรับปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิด Anaphylaxis จะหมายถึงปฏิกิริยาภูมิไวเกินที่ออกฤทธิ์ผ่าน
การท�ำงานของอิมมูโนโกลบูลินชนิด E (IgE) เท่านั้น3
ส่วนค�ำว่า anaphylactoid จะหมายถึงภาวะที่มีอาการ
และอาการแสดงคล้ายกับ anaphylaxis แต่จะไม่ได้
ออกฤทธิ์ผ่าน IgE8ในบทความนี้จะกล่าวถึงปฏิกิริยา
ภูมิแพ้รุนแรง anaphylaxis เท่านั้น
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กลไกการเกิดของ
ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิด anaphylaxis

ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิดนี้จัดเป็นปฏิกิริยา
ภูมไิ วเกินชนิดที่ 1 ซึง่ เกิดจากการสัมผัสสารทีก่ ระตุน้
ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ จ ากภายนอกร่ า งกายซึ่ ง จะ
กระตุ้นให้มีการสร้าง IgE ที่เฉพาะเจาะจงกับสารนั้น
ขึ้นในร่างกาย IgE ที่สร้างขึ้นมานี้จะไปจับกับ mast
cells และเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิลล์ (basophils)
ต่อมาเมื่อมีการสัมผัสกับสารนั้นอีกครั้งสารนั้นจะ
ไปจับกับ IgE ที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่บน mast cells และ
basophils ท�ำให้มีการปล่อยสาร histamine, tryptase,
carboxypeptidase A และ proteoglycan3 สารเหล่านี้
จะไปกระตุ้นให้มีการสร้างสารที่ก่อให้เกิดอาการ
อักเสบของร่างกายคือ arachidonic acid metabolite,
platelet activating factor และ cytokine ต่างๆ9, 10
ซึ่งก่อให้เกิดอาการและอาการแสดงดังนี1,6-8
้
ทางผิ ว หนั ง มี ผื่ น ลมพิ ษ ผื่ น แดงทั่ ว ทั้ ง ตั ว
หลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัว
ระบบหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดขยาย
ความดันโลหิตต�่ำ มีภาวะช็อค มีการสูญเสียสารน�้ำ
ออกนอกหลอดเลือด เกิดอาการบวมได้ อีกทัง้ อาจเกิด
การหดเกร็งของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ มีอาการ
หัวใจเต้นผิดจังหวะจนอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ระบบหายใจ มีอาการไอหลอดลมตีบ เสมหะ
อุ ด ตั น มี ก ารบวมของทางเดิ น หายใจจนอุ ด กั้ น
ทางเดินหายใจได้
ระบบทางเดินอาหาร มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสีย ถ่ายเหลวได้
ได้มีการจ�ำแนกความรุนแรง ออกเป็นสี่ระดับ
ตามการแบ่งแยกของ Ring และ Messmer5,8
ระดับที่ 1 มีอาการที่ระดับผิวหนัง มีผื่นลมพิษ
ผื่นแดงที่ผิวหนัง
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ระดับที่ 2 มีอาการที่อวัยวะหลายระบบ คือ
ทางผิวหนังร่วมกับระบบอื่นเช่น ความดันโลหิตต�่ำ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ หายใจหอบเหนื่อย มีอาการทาง
ระบบทางเดินอาหาร
ระดับที่ 3 มีอาการระดับที่เสี่ยงจนถึงชีวิตได้
เช่น ความดันโลหิตตกรุนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
รุนแรง หลอดลมตีบ
ระดับที่ 4 หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจ

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยภาวะปฏิกิริยาภูมิแพ้ anaphylaxis
ควรต้องใช้ข้อมูลประกอบกันหลายด้าน คือ ด้าน
อาการและอาการแสดง ด้านการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การและการตรวจทางห้องปฏิบัติการอิมมูโนวิทยา
การวินิจฉัยโดยใช้อาการและอาการแสดงเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญมาก โดยบุคลากรทางวิสัญญีจะต้องมีการ
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ ในผูป้ ว่ ยทุกรายทีม่ ารับการระงับ
ความรู้สึก ถ้าผู้ป่วยมีอาการและอาการแสดงเข้ากับ
อาการของ anaphylaxis ดังที่ได้กล่าวมาแล้วต้องรีบ
ท�ำการวินิจฉัยและรักษาให้ทันท่วงที

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจหาเอนไซม์ทริปเทส (tryptase)
จุ ด ประสงค์ เ เป็ น การตรวจเพื่ อ ยื น ยั น การ
วินจิ ฉัยว่าเป็น anaphylaxis จริง ทริปเทสเป็นเอนไซม์
ที่อยู่ใน basophils ซึ่งปกติแล้วจะมีการสร้างน้อยมาก
และถูกเก็บอยู่ในเซลล์ แต่เมื่อมีภาวะ anaphylaxis ba
sophils จะถูกกระตุ้นเอนไซม์นี้จะถูกปล่อยออกมา
ระดับของทริปเทสที่ถือว่ามีความส�ำคัญทางคลินิก
คื อ มากกว่ า 25 ไมโครกรั ม ต่ อ ลิ ต ร เมื่ อ เกิ ด ภาวะ
anaphylaxis เอนไซม์จะถูกปล่อยออกมาแต่จะเป็น
ช่วงเวลาสั้นๆ แล้วหลังจากนั้นจะลดลงซึ่งต่างจาก
ภาวะอื่น เช่น ภาวะที่ basophils ถูกสร้างขึ้นมามาก
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เกินไปหรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือด เป็นต้น ภาวะ
เหล่านีเ้ อนไซม์ทริปเทสก็จะสูงขึน้ เช่นกันแต่จะสูงขึน้
และจะสูงคงระดับตลอด ดังนัน้ การตรวจวินจิ ฉัยภาวะ
anaphylaxis จากค่านี้จึงควรเจาะเลือดสามครั้งเป็น
อย่างน้อย คือ เจาะตอนทีม่ อี าการทันที ครัง้ ทีส่ องเจาะ
1-2 ชั่วโมง จากครั้งแรก ครั้งที่สามเจาะหลังจากครบ
24 ชัว่ โมง เพือ่ ดูระดับเอนไซม์วา่ ลดลงหรือไม่ การเจาะ
เลือดให้เจาะจากหลอดเลือดด�ำปริมาณ 5 มิลลิลิตร
ใส่หลอดเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง1,2,14
การตรวจหาสารที่ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
การตรวจหาอิ ม มู โ นโกลบู ลิ น ที่ จ� ำ เพาะกั บ
สารกระตุ้น (specific IgE: sIgE)2 เป็นการตรวจหา
อิมมูโนโกลบูลนิ ทีจ่ ำ� เพาะกับสารกระตุน้ ซึง่ ท�ำให้เกิด
ปฏิกิริยาภูมิแพ้ซึ่งการตรวจชนิดนี้ใช้หลักการคือ จะ
น�ำสารที่คิดว่าเป็นตัวกระตุ้นไปจับกับสารพอลิเมอร์
เช่น sepharose หรือ cellulose กลายเป็นวัสดุทเี่ รียกว่า
ImmunoCap14 ซึง่ ถ้าน�ำเอาซีรมั่ ทีไ่ ด้จากการเจาะเลือด
ผู้ป่วยโดยเจาะเลือดจากหลอดเลือดด�ำใส่หลอดเก็บ
เลือดที่มีส่วนประกอบของ Heparin หรือ EDTA
มาทดสอบ และซีร่ัมนั้นมีอิมมูโนโกลบูลินที่จ�ำเพาะ
กับสารกระตุ้น (sIgE) อยู่ก็จะให้ผลทดสอบเป็นบวก
ต่อสารนัน้ แสดงว่าผูป้ ว่ ยมีปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้ตอ่ สารนัน้
ซึง่ ImmunoCap ทีม่ กี ารใช้ทดสอบอยู่ ได้แก่ ImmunoCap ส�ำหรับ latex, penicillin, cefaclor, chlohexidine,
suxamethonium, quaternary ammonium morphine,
pholocodine ซึ่งเป็นสารจ�ำเพาะส�ำหรับยาหย่อน
กล้ามเนือ้ ซึง่ จากการศึกษาพบว่า ImmunoCap ส�ำหรับ
pholocodine มีความไว (sensitivity) ร้อยละ 88 และ
มีความจ�ำเพาะ (specificity) สูงถึงร้อยละ 10015 แต่
ส�ำหรับ ImmunoCap ตัวอื่นจะมีความไวประมาณ
ร้ อ ยละ 84-95 ความจ� ำ เพาะประมาณร้ อ ยละ
85-9416,17,35
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ส�ำหรับการตรวจหา specific IgE อีกวิธีหนึ่ง
คือวิธกี ารทางเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ radioimmunoassay
ในปัจจุบันนี้ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากห้องปฏิบัติการที่
สามารถตรวจได้มีไม่มาก และวิธีการนี้มีผลบวกลวง
ถึ งร้ อ ยละ 50 ดัง นนั้นสถาบันโรคภูมิ แ พ้ แ ละโรค
ติดเชื้อของสหรัฐอเมริกาจึงไม่แนะน�ำให้ใช้วีธีนี้ใน
การวินิจฉัยภาวะ anaphylaxis37

การทดสอบ Intradermal test ฉีดสารกระตุ้นเข้าที่ชั้น
dermal 0.02-0.05 มิลลิลิตร แล้วรอดูผลถ้าให้ผลลบ
ให้เพิ่มความเข้มข้นของสารกระตุ้นเป็นสิบเท่าแล้ว
ทดสอบอีกครั้งโดยท�ำการทดสอบให้ห่างกัน 15-20
นาที ถ้ า ยั ง ให้ ผ ลลบให้ เ พิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของสาร
กระตุ้นจนมากที่สุดที่ไม่ท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนัง ถ้ายังให้ผลลบก็ถือว่าการทดสอบเป็นลบ17

การตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง (skin test)
การตรวจ skin test ยังเป็นการตรวจวินจิ ฉัยหลัก
ของการตรวจหาสารกระตุ้นภูมิแพ้ เพราะเป็นการ
ตรวจที่มีความไวสูงและมีสารที่สามารถทดสอบได้
เกือบทุกชนิดจึงเป็นที่นิยมใช้การตรวจนี้ แต่ข้อเสีย
ของการตรวจนี้คือ ไม่สามารถตรวจได้ทันทีที่ผู้ป่วยมี
อาการ เนื่องจากมักจะให้ผลลบลวง (false negative)
ซึง่ สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่ mast cells ถูกใช้ไปหมด
ระหว่างทีม่ ี anaphylaxis3 การทดสอบชนิดนีจ้ งึ แนะน�ำ
ให้ท�ำหลังจากสัมผัสกับสารกระตุ้น 4-6 อาทิตย์ โดย
ขั้นตอนเราจะท�ำ skin prick test (PTs) ก่อนตามด้วย
intradermal test (IDTs) ซึ่ง IDTs จะท�ำในกรณีที่ PTs
ให้ผลลบ เพราะ IDTs แม้ว่าจะมีความไวมากกว่าแต่
จะมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงได้
มากกว่า PTs(18)
skin prick test ท�ำได้โดยทดสอบระดับการ
ตอบสนองของผิวหนังก่อนโดยใช้น�้ำเกลือและสาร
ฮีสตามีนทดสอบ โดยผิวหนังบริเวณที่ถูกกระตุ้น
โดยน�้ำเกลือจะเป็นตัวแสดงแทนผลลบ ส่วนผิวหนัง
บริเวณทีถ่ กู กระตุน้ โดยฮีสตามีนจะเป็นตัวแสดงแทน
ผลบวก หลังจากนั้นก็จะมีการหยดสารที่เราสงสัยไป
บนผิวหนัง แล้วใช้เข็มขนาดเล็กเขี่ยกระตุ้นที่ผิวหนัง
แล้วรอดูผลใน 15-20 นาที โดยเทียบกับบริเวณที่
ทดสอบโดยน�ำ้ เกลือกับฮีสตามีน ถ้าได้ผลลบให้เริม่ ท�ำ

การทดสอบการตอบสนองของร่างกายต่อยา (drug
provocation test: DPT)
เป็นการทดสอบปฏิกิริยาต่อสารที่สงสัยว่าจะ
แพ้โดยให้สารที่สงสัยกับผู้ป่วย โดยถ้าเป็นไปได้จะให้
ทางเดียวกับที่ผู้ป่วยมีอาการแพ้ ขนาดเริ่มต้นขึ้นกับ
ความรุนแรงของอาการที่เคยเป็น โดยทั่วไปประมาณ
1:10,000 - 1:10 ของขนาดการรักษา แล้วค่อยๆ เพิ่ม
ขนาดยา จนครบขนาดสูงสุดที่ได้ระบุไว้ในค�ำแนะน�ำ
การใช้สารนั้น ควรท�ำในสถานที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญใน
การดูแลผูป้ ว่ ยกลุม่ นีอ้ ยูแ่ ละมีอปุ กรณ์ชว่ ยชีวติ พร้อม
ก่อนท�ำควรประเมินผลดีและผลเสียต่อผู้ป่วยก่อน
เช่น ความรุนแรงของปฏิกิริยา ความจ�ำเป็นต้องใช้ยา
ชนิดนั้นในอนาคต3,19
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ข้อบ่งชี้ในการท�ำ DPT
1. เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ป่วยไม่ได้แพ้ยา ในกรณีที่
อาการไม่เข้ากับการแพ้ยา
2. เพือ่ ยืนยันการวินจิ ฉัยแพ้ยาในรายทีม่ อี าการ
ทางคลินกิ แต่ไม่สามารถยืนยันด้วยการทดสอบทีม่ อี ยู่
เช่น skin test หรือการทดสอบด้วยวิธีอ่ืนๆให้ผลลบ
แต่ยังสงสัยอยู่ว่าอาจจะแพ้สารตัวนี้
ข้อห้ามในการท�ำ ผู้ป่วยที่มีอาการแพ้รุนแรง
เช่น Steven Johnson syndrome, toxic epidermal
necrolysis
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สารที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงได้
ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงสารทีม่ รี ายงานว่ามีอบุ ตั กิ ารณ์
การเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบ anaphylaxis ที่พบบ่อย
เท่ า นั้ น ส่ ว นสารอื่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง แสดงว่ า มี
อุบัติการณ์การเกิด anaphylaxis ต�่ำมาก

ยาหย่อนกล้ามเนื้อ

ยาหย่อนกล้ามเนื้อเป็นสารที่มีการรายงานว่า
เป็นสาเหตุของปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบ anaphylaxis ที่มี
อุบัติการอุบัติการณ์มากที่สุดในการระงับความรู้สึก
โดยคิดเป็นร้อยละ 50-70 โดยยาหย่อนกล้ามเนื้อที่มี
รายงานว่ า ก่ อ ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ ม ากที่ สุ ด คื อ
rocuronium, suxamethonium และ atracurium4,20,21
ส� ำ หรั บ กลไกการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ ต ่ อ ยาหย่ อ น
กล้ามเนื้อ เชื่อว่าเกิดจากการที่ยาหย่อนกล้ามเนื้อมี
โครงสร้างส่วนหนึ่งที่เป็น substituted ammonium
group ซึง่ โครงสร้างนีจ้ ะมีลกั ษณะคล้ายกับ สารประกอบ
ทีอ่ ยูใ่ นยา, น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ , ส่วนประกอบทางอุตสาหกรรม
และเครื่องส�ำอางค์บางชนิด ท�ำให้เกิดการกระตุ้น
IgE ที่จ�ำเพาะกับโครงสร้างนี้ในผู้ป่วยที่เคยได้รับสาร
เหล่านี้มาก่อน ต่อมาเมื่อมาท�ำการระงับความรู้สึก
และได้ยาหย่อนกล้ามเนื้อซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกันจึง
เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ขึ้น ดังนั้นปฏิกิริยาภูมิแพ้ดังกล่าว
จึงอาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผู้ป่วยได้รับยา
หย่อนกล้ามเนื้อ ซึ่งมีหลักฐานในการพิสูจน์ทฤษฎีนี้
คือ ในประเทศนอร์เวย์ช่วงปี ค.ศ. 1970-1980 ได้มี
การจ�ำหน่ายยาแก้ไอชนิดหนึง่ ซึง่ มีสว่ นประกอบของ
Pholcodine ซึ่งมีโครงสร้าง ammonium group อยู่
เช่นกัน ปรากฎว่าได้มีอุบัติการณ์ของปฏิกิริยาภูมิแพ้
แบบ anaphylaxis ต่อยาหย่อนกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาก
แต่เมือ่ ยาแก้ไอตัวนีถ้ กู ถอดออกจากตลาดก็พบว่าอุบตั ิ
การณ์ของปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบ anaphylaxis ต่อยา
หย่อนกล้ามเนื้อก็ลดลงมากเช่นกัน3-4,21-22

194 วิสัญญีสาร

_15-1345(189-204)P14.indd 194

มีรายงานในต่างประเทศพบว่า การใช้ยาแก้ฤทธิ์
ยาหย่ อ นกล้ า มเนื้ อ sugammadex สามารถรั ก ษา
ปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบ anaphylaxis ที่มีสาเหตุมาจาก
rocuronium ได้20 ผลรักษาที่ได้จากการให้ยาตัวนี้
เข้าใจว่าเกิดจากกลไกการออกฤทธิข์ อง sugammadex
จะไปจับรอบโมเลกุลของ rocuronium ท�ำให้สว่ นของ
โมเลกุลของ rocuroniumไม่สามารถกระตุ้นให้เกิด
ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไป แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี ควรมี
การศึกษาเรื่องการใช้ยา sugammadex ในการรักษา
ปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบ anaphylaxis ที่มีสาเหตุมาจาก
rocuronium ต่อไปเพื่อที่จะทราบได้อย่างแน่นอนว่า
สามารถใช้ยาตัวนี้รักษาภาวะนี้ได้อย่างแน่นอนและ
ปลอดภัย23
การทดสอบภาวะปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ แ บบ
anaphylaxis ต่อยาหย่อนกล้ามเนื้อ ควรท�ำในผู้ป่วย
ที่มีประวัติว่ามีปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงต่อยาหย่อน
กล้ามเนื้อ เพื่อการวินิจฉัยที่แน่นอน และทดสอบว่า
มีการแพ้ยาหย่อนกล้ามเนือ้ ตัวอืน่ หรือไม่ การทดสอบ
จะใช้การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง ซึ่งมีการศึกษา
ว่าให้ผลน่าเชือ่ ถือทีส่ ดุ โดยท�ำการทดสอบทัง้ skin prick
test และ intradermal test แต่ ถ ้ า การทดสอบ
ทางผิวหนังให้ผลลบสามารถใช้การทดสอบทางรังสี
อิมมูนโนวิทยา (IgE Radioimmunoassay; RIA) ช่วย
ทดสอบเพิ่มเติมได้ซึ่งมีรายงานว่าผลที่ได้น่าเชื่อถือ
เช่นกัน7,24
สารที่มีน�้ำยางพารา (latex) เป็นส่วนประกอบ
ลาเท็กซ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการสกัด
น�้ำยางพาราแล้วน�ำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์เช่น ถุงมือส�ำหรับการท�ำหัตถการ หน้ากาก
อนามัย สายสวนปัสสาวะ เป็นต้น การแพ้นำ�้ ยางพารา
เกิดจากการแพ้สารโปรตีนที่ประกอบอยู่ในลาเท็กซ์
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาภูมิไวเกินชนิดที่ 1 ซึ่ง
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ออกฤทธิ์ผ่าน IgE7,25
ลาเท็กซ์เป็นสารที่ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
รุนแรงได้เป็นอันดับสองในงานวิสัญญี ซึ่งผู้ที่มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวก็คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดหลายครั้ง ผู้ป่วยที่เป็นโรคของกระดูกสันหลัง
ชนิด spina bifida ผู้ป่วยที่มีประวัติว่าแพ้อาหารหรือ
ผลไม้บางชนิด เช่น มะม่วง กีวี เกาลัด อะโวกาโดร
กล้วย เสาวรส เป็นต้น หรือบุคลากรทางการแพทย์
เองก็ มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด อาการแพ้ จ ากน�้ ำ ยางพารา
ได้สูง25,26
การวินิจฉัย เราสามารถวินิจฉัยภาวะแพ้น�้ำ
ยางพารา ได้จากการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง และ
การทดสอบทางรังสีอิมมูโนวิทยา (Radioallergosorbent test:RAST) เพื่อหา IgE ที่จ�ำเพาะกับน�้ำยางพารา
ในปัจจุบนั การรักษาภาวะนีท้ ดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื การหลีกเลีย่ ง
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจากน�้ำยางพาราเท่านั้น ส่วน
การรักษาแบบอื่นเช่นการอิมมูโนบ�ำบัด (immunotherapy) ได้ผลเป็นบางรายเท่านั้น3

เพนนิซิลิน มีรายงานว่าผู้ป่วยที่แพ้เพนนิซิลินจะมี
อาการแพ้ยากลุม่ นีด้ ว้ ยประมาณร้อยละ 8-107 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าสามารถให้ยากลุม่ นีไ้ ด้อย่าง
ปลอดภัยในกลุ่มผู้ป่วยที่แพ้เพนนิซิลิน28 นอกจากนี้
มีการศึกษาโดยการทบทวนกรณีผู้ป่วยย้อนหลังถึง
2933 รายพบว่าสามารถให้ยากลุ่ม cephalosporin ได้
อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาเพนนิซิลินที่
ไม่ได้แพ้รุนแรงจนถึงขั้น anaphylaxis29
ส่วนยาปฏิชีวนะกลุ่มอื่น เช่น clindamycin,
metronidazole, gentamicin พอุบตั กิ ารณ์ของการแพ้ยา
รุนแรงน้อยมาก ยา vancomycin อาจจะมีปัญหาที่
เรียกว่า redman syndrome ซึ่งเกิดจากการให้ยาที่
เร็วเกินไป ท�ำให้เกิดการหลั่งฮีสตามีน เกิดอาการ
ผื่นขึ้น คัน และความดันโลหิตตกได้ แต่อาการนี้ไม่ได้
เกิดจากปฏิกริยาภูมิแพ้ การป้องกันก็คือให้ยาด้วย
อัตราที่ช้าและอาจพิจารณาให้ยาต้านฮีสตามีนช่วย
รักษาถ้าเกิดอาการ ส่วนปฏิกิริยาแพ้ต่อ vancomycin
พบว่าเกิดได้น้อยมาก

ยาปฏิชีวนะ

สารน�้ำโมเลกุลใหญ่ (colloid)
อุบัติการณ์ของปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงที่เกิด
จากสารน�้ำโมเลกุลใหญ่พบได้ประมาณร้อยละ 4 ของ
ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ รุ น แรงที่ เ กิ ด ในห้ อ งผ่ า ตั ด ทั้ ง หมด
สารที่มีอุบัติการณ์มากที่สุดคือกลุ่มเจลาติน (gelatin)
ซึ่งพบว่าเกิดปฏิกิริยาเป็นร้อยละ 0.875 ของผู้ป่วย
ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ เจลาติ น ในห้ อ งผ่ า ตั ด ส่ ว นกลุ ่ ม
เดกซ์แทรน (dextran) พบร้อยละ 0.27 และกลุ่มแป้ง
(starch) พบร้อยละ 0.00611 การวินิจฉัย นอกจากใช้
อาการและอาการแสดงแล้ว อาจจะตรวจปฏิกิริยา
ภูมิแพ้ทางผิวหนัง และตรวจหา IgE ที่จ�ำเพาะต่อ
เจลาติน (gelatin specific IgE) โดยใช้วิธีทางอิมมูโน
วิทยาได้

ยาปฏิชวี นะเป็นยาทีม่ กี ารรายงานว่าเป็นสาเหตุ
ของปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงแบบ anaphylaxis ได้เป็น
อันดับสามในการระงับความรู้สึก4,5 โดยยากลุ่มที่มี
รายงานว่าเป็นสาเหตุมากที่สุดคือกลุ่มเพนนิซิลิน 7
ซึ่งกลไกการเกิดปฏิกิริยาจะเป็น ปฏิกิริยาภูมิไวเกิน
ชนิดที่ 1 ซึง่ ออกฤทธิผ์ า่ น IgE การวินจิ ฉัยจะใช้อาการ
ทางคลินกิ ร่วมกับการตรวจภูมแิ พ้ทางผิวหนังทัง้ skin
prick test และ intradermal test ซึ่งมีความจ�ำเพาะสูง
ประมาณร้อยละ 90-97 แต่ขอ้ เสียคือความไวไม่สงู มาก
คือประมาณร้อยละ 50-703,27
ยาปฏิชีวนะกลุ่ม cephalosporin ซึ่งเป็นยา
ปฏิชีวนะอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการใช้บ่อยในห้องผ่าตัด
ยากลุ่มนี้พบว่ามีโครงสร้างบางส่วนคล้ายกับยากลุ่ม
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สีที่ใช้ในการหาต�ำแหน่งเพื่อการผ่าตัด (dye)
มีการใช้สีที่ชื่อ isosulphan blue ในการหา
ต�ำแหน่งของต่อมน�ำ้ เหลืองในการผ่าตัดเต้านม และสี
patent blue V ในการผ่าตัดกระดูกสันหลังเพื่อหา
ต�ำแหน่งที่จะผ่าตัด สีทั้งสองเป็นสีที่มีโครงสร้าง
คล้ายกัน มีรายงานอุบัติการณ์การเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้
รุนแรงจากสี ประมาณร้อยละ 2.7 แยกเป็น isosulphan
blue ร้อยละ 1.7-2.9 การวินจิ ฉัยจะใช้การตรวจภูมแิ พ้
ทางผิวหนัง ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารแพ้สที งั้ สองสีชนิดนี้ อาจจะ
ใช้ methylene blue แทนซึ่งเนื่องจากมีรายงานการ
แพ้ต�่ำ3,30
น�้ำยาฆ่าเชื้อ (chlorhexidine)
น�้ำยา Chlorhexidine เป็นน�้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้
ในทางการแพทย์ซงึ่ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายแบบ
เช่น เป็นน�้ำยาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อที่ผิวหนังก่อนที่จะ
ท�ำหัตถการ เป็นน�้ำยาบ้วนปาก ใช้เป็นเจลหล่อลื่น
ส�ำหรับท�ำหัตถการทางระบบปัสสาวะ น�ำ้ ยานีส้ ามารถ
ฆ่าเชื้อได้หลายชนิดคือ แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และ
เชื้อไมโคแบคทีเรีย (mycobacterium)
ปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้รนุ แรงทีเ่ กิดจาก chlorhexidine
มีรายงานครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1985 และมีรายงานผูป้ ว่ ย
หลายฉบับออกมาต่อเนื่อง นอกจากนี้จากการที่มีการ
ใช้ chlorhexidine มากขึน้ ในเวชปฏิบตั ทิ ำ� ให้มรี ายงาน
ว่ามีผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาภูมิไวเกินกับน�้ำยานี้มากขึ้น31
ส�ำหรับการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงมักจะพบใน
การท�ำหัตถการที่มีการสอดใส่เครื่องมือเข้าไปในตัว
ผูป้ ว่ ยเช่นการใส่สายสวนหลอดเลือดด�ำใหญ่ (central
venous catheter) การท�ำหัตถการทางระบบทางเดิน
ปัสสาวะโดยใช้เจลทีม่ สี ว่ นประกอบของ chlorhexidine
โดยปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้รนุ แรงนีจ้ ะเป็นปฏิกริ ยิ าภูมไิ วเกิน
ชนิดที่ 1 (type I IgE mediated hypersensitivity) การ
วินจิ ฉัยจะใช้การอาการทางคลินกิ ร่วมกับการทดสอบ
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ภูมิแพ้ทางผิวหนัง3,7,31
เอธิลีนออกไซด์ (ethylene oxide)
เอธิ ลี นออกไซด์ เ ป็ นก๊ า ซที่ ใ ช้ ใ นการฆ่ า เชื้ อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลาย
ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ รุ น แรงจากก๊ า ซนี้ พ บได้ น ้ อ ยมาก
ประมาณร้อยละ 1.532 โดยผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะ
เกิดปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้รนุ แรงจากก๊าซนีไ้ ด้แก่ผปู้ ว่ ยทีเ่ ป็น
โรคทางกระดูกสันหลัง myelomeningoceleและ spina
bifida และผู้ป่วยโรคไตวายที่ได้รับการฟอกเลือดอยู่
การวินิจฉัยจะใช้การตรวจหาอิมมูโนโกลบูลินชนิดอี
ที่จ�ำเพาะต่อก๊าซชนิดนี้ (specific IgE)1,32

การรักษาปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรง

ในการระงั บ ความรู ้ สึ ก การวิ นิ จ ฉั ย ภาวะ
ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรง เป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก เนื่องด้วย
อัตราการเกิดภาวะนี้ต�่ำประกอบกับอาการมักจะถูก
บดบังโดยยาระงับความรู้สึกและอาการทางผิวหนัง
จะมองเห็นยากเพราะมีการคลุมผ้าสะอาดเพื่อการ
ผ่าตัด33 แต่การวินจิ ฉัยภาวะนีก้ ค็ วรจะท�ำหลังจากการ
รักษาผูป้ ว่ ยโดยวิธอี นื่ ไม่ได้ผล เมือ่ มีการวินจิ ฉัยแล้วก็
ต้องท�ำการรักษาให้ทันท่วงทีโดย
1. ประเมินผู้ป่วยตามหลัก A B C34
A: airway ประเมินทางเดินหายใจดูภาวะการ
อุดกั้นของทางเดินหายใจ ทางเดินหายใจบวม
B: breathing ประเมินการหายใจว่าหายใจพอ
หรือไม่ มีเสียงผิดปกติ มีภาวะเขียว มีภาวะหายใจ
ล้มเหลว
C: circulation ประเมินระบบไหลเวียนโลหิต
วัดความดันโลหิต จับชีพจร และหยุดการให้สารที่
คิดว่าเป็นสาเหตุของภาวะ anaphylaxis
2. ร้องขอความช่วยเหลือ
3. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบยกขาสูงเพื่อเพิ่ม
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การไหลเวียนเลือดด�ำเข้าสู่หัวใจ
4. ให้ adrenaline โดยให้ขนาด 1:1,000 เข้า
กล้ามเนื้อ
• ผู้ใหญ่ ให้ 500 ไมโครกรัม (0.5 มิลลิลิตร)
• เด็กอายุมากกว่า 12 ปีให้ 500 ไมโครกรัม
		 (0.5 มิลลิลิตร)
• เด็กอายุ 6-12 ปีให้ 300 ไมโครกรัม (0.3
		 มิลลิลิตร)
• เด็กอายุตำ�่ กว่า 6 ปีให้ 150 ไมโครกรัม (0.15
		 มิลลิลิตร)
การให้ adrenaline ทางหลอดเลื อ ดด� ำ นั้ น
แนะน�ำให้ต่อเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้เท่านั้น โดย
เริ่มที่ขนาด 50 ไมโครกรัม และค่อยๆ เพิ่มขึ้น ส่วน
เด็กให้เริ่มที่ 1 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
5. ให้ น�้ ำ เกลื อ เป็ น crystalloid ขนาด
500-1,000 มิลลิลติ ร ในเด็กให้ 20 มิลลิลติ รต่อกิโลกรัม
6. พิจารณาให้ยา chlorpheniramine โดยให้เข้า
กล้ามหรือเข้าหลอดเลือดด�ำช้าๆ ตามอายุดังนี้
• ผู้ใหญ่ให้ 10 มิลลิกรัม
• เด็ก 6-12 ปีให้ 5 มิลลิกรัม
• เด็ก 6 เดือนถึง 6 ปี ให้ 2.5 มิลลิกรัม
• เด็กอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน ให้ 250 ไมโครกรัม
		 ต่อกิโลกรัม
• ส�ำหรับยากลุ่ม H2 blocker นั้นไม่มีข้อมูล
		 ที่ ส นั บ สนุ น ว่ า มี ป ระโยชน์ ใ นการรั ก ษา
		 ภาวะ anaphylaxis36
7. พิจารณาให้ยา hydrocortisone โดยให้เข้า
กล้ามหรือเข้าหลอดเลือดด�ำช้าๆ ตามอายุดังนี้
• ผู้ใหญ่ให้ 200 มิลลิกรัม
• เด็ก 6-12 ปีให้ 100 มิลลิกรัม
• เด็ก 6 เดือนถึง 6 ปี ให้ 50 มิลลิกรัม
• เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน ให้ 25 ไมโครกรัม
		 ต่อกิโลกรัม
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8. ถ้าผูป้ ว่ ยมีภาวะหัวใจหยุดเต้นก็ให้รกั ษาตาม
แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง (advance cardiac
life support)

สรุป

ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิด anaphylaxis เป็น
ภาวะที่ พ บได้ ไ ม่ บ ่ อ ยแต่ มี ค วามรุ น แรง การระงั บ
ความรู้สึกสามารถบดบังอาการของภาวะนี้ได้ ดังนั้น
เมือ่ พบว่าผูป้ ว่ ยมีอาการผิดปกติเช่นความดันโลหิตต�ำ่
โดยที่ไม่ทราบสาเหตุและรักษาโดยวิธีอ่ืนไม่ได้ผล
ต้องนึกถึงภาวะ anaphylaxis ด้วย ส�ำหรับสารทีพ่ บว่า
เป็นสาเหตุของภาวะนี้ได้บ่อยคือ ยาหย่อนกล้ามเนื้อ
สารที่ มี ส ่ ว นประกอบของยางพารา ยาปฏิ ชี ว นะ
ตามล�ำดับ ซึ่งก็ต้องระวังการใช้ยาหรือสารกลุ่มนี้
ให้ดี
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ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิด anaphylaxis กับงานวิสัญญี (anaphylaxis in anesthesia)
บทคัดย่อ
บทน�ำ: ปฏิกริ ยิ าภูมแิ พ้รนุ แรงชนิด anaphylaxis เป็นสิง่ ทีพ่ บไม่บอ่ ยในงานวิสญ
ั ญี แต่เป็นภาวะทีอ่ นั ตราย
ถึงชีวิตและต้องได้รับการรักษาโดยทันท่วงที ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิด anaphylaxis เกิดจากภาวะภูมิไวเกิน
(Hypersensitivity) ชนิดที่ 1 โดยที่เมื่อร่างกายสัมผัสสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้จากภายนอกร่างกาย
จะกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ปฏิ กิ ริ ย าภู มิ แ พ้ ขึ้ น ในบทความนี้ จ ะมี ก ารกล่ า วถึ ง อาการและอาการแสดงของผู ้ ป ่ ว ย
การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ สารที่เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิด anaphylaxis ที่พบบ่อย
ในงานวิสัญญี และการรักษาภาวะนี้
ค�ำส�ำคัญ:		 ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงชนิด anaphylaxis, วิสัญญี, การวินิจฉัย, การรักษา
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