แผนขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันสําหรับผูปกครองที่บุตรหลานมีความเสี่ยงตอการเปนปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน
(Anaphylaxis fact sheet for parents of children at risk of anaphylaxis)
ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันคืออะไรและรักษาอยางไร? (What is anaphylaxis and how is it treated?)
ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันเปนอาการแพที่รุนแรงที่สุดและเปนอันตรายถึงชีวิตได ซึ่งมักเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากสัมผัสกับอาหาร แมลงหรือยาที่บุคคลนั้น ๆ มีการแพอยูแลว
ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันตองไดรับการปฏิบัติในลักษณะเหตุการณฉุกเฉินทางการแพทยและตองไดรับการรักษาดวยอะดรีนาลีน (อิพิเนฟริน) ในทันที
เครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติไดรับการออกแบบมาสําหรับการใชงานโดยผูที่ไมมคี วามรูทางการแพทย เชน ผูปกครอง เจาหนาที่โรงเรียนหรือเจาหนาที่สถานดูแลเด็กเล็ก เพื่อน
ผูสัญจรผาน หรือผูที่เปนโรคภูมิแพ (ถาไมรูสึกปวยจนเกินไปและมีอายุมากพอ)
อุปกรณเครื่องฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติประกอบดวยอะดรีนาลีนขนาดคงที่สําหรับใชครั้งเดียวซึ่งทํางานไดอยางรวดเร็วเพื่อแกไขปฏิกิริยาภูมแิ พเฉียบพลัน
คําแนะนํามีรวมอยูในฉลากอุปกรณ ในแผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน และที่เว็บไซต ASCIA: www.allergy.org.au/anaphylaxis

หากบุตรของทานไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกริ ิยาภูมแิ พเฉียบพลัน แพทยที่ทําการรักษาควรใหขอ มูลดังตอไปนี้:

(If your child has been diagnosed at risk of anaphylaxis, their treating doctor should provide:)

 การอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงสารกอภูมแิ พที่ทราบ (สารที่กอใหเกิดอาการแพ) การอบรมมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับปฏิกิริยาแพเฉียบพลันเนื่องจากภูมิแพอาหาร
ซึ่งอาจเกิดไดดวยอาหารปริมาณนอยมากหรือการไดรับสัมผัสโดยไมไดตงั้ ใจ
ควรใชกลยุทธเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารทีท่ ราบและสารกอภูมิแพแมลงที่บานและที่โรงเรียน อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็ก
ขอมูลเพิ่มเติมสามารถอานไดจากเว็บไซตของ ASCIA: www.allergy.org.au/schools-childcare
โรคภูมแิ พอาหาร - www.allergy.org.au/patients/food-allergy โรคภูมิแพแมลง - www.allergy.org.au/patients/insect-allergy-bites-and-stings
 แผนปฏิบัติการของ ASCIA สําหรับปฏิกิรยิ าภูมิแพเฉียบพลัน แผนนี้จะอธิบายวาควรทําอยางไรหากบุตรหลานของทานมีอาการแพ
ซึ่งจะตองมีการกรอกขอมูลและลงลายมือชื่อโดยแพทยของบุตรหลานของทานและเก็บไวกับเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติถึงแมวาบุตรหลานของทานจะพกไวก็ตาม
แผนจะมีรายละเอียดรวมถึงขอมูลสวนบุคคล สัญญาณของปฏิกิริยาภูมิแพ คําแนะนําในการใชอุปกรณและคําแนะนําสําหรับการตัดสินใจใหยาอื่น ๆ
 ใบสั่งยาสําหรับเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติสองหนวย ซึ่งชวยใหบุตรหลานของทานสามารถพกไวไดหนึ่งหนวยตลอดเวลา (ในขณะอยูในบานหรือออกนอกบาน)
และอีกหนึ่งหนวยที่โรงเรียนหรือสถานดูแลเด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและชั้นประถมศึกษาตอนปลายควรพกอุปกรณหนึ่งหนวยติดตัวในขณะทีอ่ ีกหนึ่งหนวยควรเก็บไวที่โรงเรียน
อุปกรณสองเครื่องไดรับการลดหยอนคาใชจายผานระบบ PBS ในออสเตรเลียและอุปกรณเพิ่มเติมสามารถซื้อไดในราคาเต็มจากรานขายยา ขอมูลเพิ่มเติม:
www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/adrenaline-autoinjectors-faqs
 การอบรมเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติ
ขอแนะนําใหทานฝกฝนโดยใชเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติสําหรับการฝกที่ไดรับการสั่งจายสําหรับบุตรหลานของทานอยางสม่ําเสมอ
อุปกรณสําหรับฝกไมมีเข็มและไมมีอะดรีนาลีน ดังนั้นจึงสามารถนํามาใชซ้ํา ๆ เพื่อฝกฝนและสอนครอบครัวและเพื่อนฝูง
 ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องประดับที่ระบุขอมูลทางการแพทย สิ่งนี้เปนตัวเลือกและไมไดทดแทนแผนปฏิบัติการของ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน

ผูปกครองมีบทบาทอยางไร? (What is the role of the parent?)
 แจงอาจารยใหญโรงเรียนหรือผูดแู ลในโรงเรียนอนุบาล/สถานดูแลเด็กเล็ก หากบุตรของทานไดรับใบสั่งยาเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติ
เคยมีปฏิกิริยาภูมแิ พเฉียบพลันมากอนหรือตอเนื่องมา มีการเปลี่ยนแปลงในโรคภูมิแพ และความตองการดานสุขภาพอื่น ๆ หรือความพิการ (รวมถึงปญหาการเรียนรู)
ที่อาจมีผลตอการจัดการปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน
 จัดทําแผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกริ ิยาภูมิแพเฉียบพลันที่มีการกรอกและลงลายมือชื่อโดยแพทยที่ทําการรักษาของบุตรของทานเสร็จเรียบรอยแลว
ขอมูลนี้ควรไดรับการอัปเดต (รวมทั้งภาพถาย) เมื่อมีการออกใบสั่งยาเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติใหม (โดยปกติทุก 12-18 เดือน) หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงของอาการแพ
แผนการเหลานี้เปนเอกสารทางการแพทยและตองไมไดรับการกรอกหรือเปลี่ยนแปลงโดยผูปกครอง เจาหนาที่โรงเรียนหรือเจาหนาที่สถานดูแลเด็กเล็ก
 จัดเตรียมเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติใหโรงเรียน อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็กของบุตรหลานของทาน โปรดสังเกตวันที่บนฉลากและเปลี่ยนอุปกรณกอนหมดอายุ
แมวาบุตรหลานของทานจะมีเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติเปนของตัวเองทานก็ควรใหเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติอีกหนวยหนึ่งกับโรงเรียน
เพราะเปนสิ่งจําเปนในกรณีที่บุตรหลานของทานไมมีเครื่องฉีดเมื่อจําเปน
 ชวยในการพัฒนาแผนการดูแลสุขภาพสวนบุคคลหรือแผนการลดความเสี่ยง นี่เปนแผนงานที่เจาหนาที่โรงเรียน
อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็กจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนความตองการดานการดูแลสุขภาพของบุตรหลานของทาน
 การอบรมที่เหมาะสมกับวัย ใหความรูแกบุตรหลานของทานเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงสารกอภูมิแพที่ทราบและเหตุผลของความสําคัญ
เตือนพวกเขาวาถารูสึกไมสบายพวกเขาควรบอกคนใกล ๆ ทันที เชน ครูหรือผูใหญคนอื่น
ใหความมั่นใจวาการทําเชนนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองและไมควรกลัวที่จะประสบปญหาในการทําเชนนี้
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อะไรคือความรับผิดชอบของโรงเรียน อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็กของบุตรหลานของทาน?
(What are the responsibilities of your child’s school, preschool or childcare service?)
 การฝกอบรมพนักงานในดานความรู การจัดการ การรับรูและการรักษาภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน
 การดําเนินการตามยุทธศาสตร เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับสารกอภูมิแพที่ทราบโดยบังเอิญ รวมถึง กิจกรรมพิเศษเชนการทัศนศึกษา
 การจัดเก็บเครื่องฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติที่เหมาะสม พรอมทั้งแผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันในสถานที่ที่สามารถเขาถึงไดงาย
หลีกเลี่ยงแสงแดดและความรอนโดยตรง เจาหนาที่ยังจําเปนตองทราบสถานที่เก็บอุปกรณที่นักเรียนพกไวที่ตกลงกันไว (เชน กระเปาเสื้อผา เข็มขัด กระเปาเปนักเรียน)

ขอมูลเพิ่มเติม (Further information)
 สมาคมภูมิคุมกันวิทยาและภูมแิ พแหงออสตราเลเซีย (Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA)) www.allergy.org.au
องคกรวิชาชีพทางการแพทยที่ใหการฝกอบรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส แหลงขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลสําหรับผูปวยและผูบริโภค
 องคกรโรคภูมิแพและปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันแหงประเทศออสเตรเลีย (Allergy & Anaphylaxis Australia) www.allergyfacts.org.au
องคกรสนับสนุนผูปวยแหงชาติที่ใหคําแนะนําและแหลงขอมูลเกี่ยวกับโรคภูมิแพและปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน
 องคกรมาตรฐานอาหารแหงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด (Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ)) www.foodstandards.org.au
ใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายการติดฉลากอาหารและสารกอภูมิแพในอาหารบนฉลากอาหาร
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