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แผนขอมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันสําหรับผูปกครองท่ีบุตรหลานมีความเสี่ยงตอการเปนปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน   

(Anaphylaxis fact sheet for parents of children at risk of anaphylaxis) 

ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันคืออะไรและรักษาอยางไร? (What is anaphylaxis and how is it treated?) 

ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันเปนอาการแพท่ีรุนแรงท่ีสุดและเปนอันตรายถึงชีวิตได ซ่ึงมักเกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากสัมผัสกับอาหาร แมลงหรือยาท่ีบุคคลน้ัน ๆ มีการแพอยูแลว 

ปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันตองไดรับการปฏิบัติในลักษณะเหตุการณฉุกเฉินทางการแพทยและตองไดรับการรักษาดวยอะดรีนาลีน (อิพิเนฟริน) ในทันที 

เคร่ืองฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติไดรับการออกแบบมาสําหรับการใชงานโดยผูท่ีไมมคีวามรูทางการแพทย เชน ผูปกครอง เจาหนาท่ีโรงเรียนหรือเจาหนาท่ีสถานดูแลเด็กเล็ก เพื่อน 

ผูสัญจรผาน หรือผูท่ีเปนโรคภูมิแพ (ถาไมรูสึกปวยจนเกินไปและมีอายุมากพอ) 

อุปกรณเคร่ืองฉีดอะดรีนาลีนแบบอัตโนมัติประกอบดวยอะดรีนาลีนขนาดคงท่ีสําหรับใชคร้ังเดียวซ่ึงทํางานไดอยางรวดเร็วเพื่อแกไขปฏิกิริยาภูมแิพเฉียบพลัน 

คําแนะนํามีรวมอยูในฉลากอุปกรณ ในแผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน และท่ีเว็บไซต ASCIA: www.allergy.org.au/anaphylaxis 

หากบุตรของทานไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดปฏิกริิยาภูมแิพเฉียบพลัน แพทยท่ีทําการรักษาควรใหขอมูลดังตอไปนี้:  

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

 การอบรมเพ่ือหลีกเล่ียงสารกอภูมแิพท่ีทราบ (สารท่ีกอใหเกิดอาการแพ) การอบรมมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับปฏิกิริยาแพเฉียบพลันเน่ืองจากภูมิแพอาหาร 

ซ่ึงอาจเกิดไดดวยอาหารปริมาณนอยมากหรือการไดรับสัมผัสโดยไมไดตัง้ใจ 

ควรใชกลยุทธเพื่อหลีกเล่ียงการสัมผัสกับอาหารท่ีทราบและสารกอภูมิแพแมลงท่ีบานและท่ีโรงเรียน อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็ก 

ขอมูลเพิ่มเตมิสามารถอานไดจากเว็บไซตของ ASCIA:  www.allergy.org.au/schools-childcare   

โรคภูมิแพอาหาร  - www.allergy.org.au/patients/food-allergy   โรคภูมิแพแมลง - www.allergy.org.au/patients/insect-allergy-bites-and-stings 

 แผนปฏิบัติการของ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน แผนน้ีจะอธิบายวาควรทําอยางไรหากบุตรหลานของทานมีอาการแพ 

ซ่ึงจะตองมีการกรอกขอมูลและลงลายมือช่ือโดยแพทยของบุตรหลานของทานและเก็บไวกับเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติถึงแมวาบุตรหลานของทานจะพกไวก็ตาม 

แผนจะมีรายละเอียดรวมถึงขอมูลสวนบุคคล สัญญาณของปฏิกิริยาภูมิแพ คําแนะนําในการใชอุปกรณและคําแนะนําสําหรับการตัดสินใจใหยาอ่ืน ๆ 

 ใบสั่งยาสําหรับเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติสองหนวย  ซ่ึงชวยใหบุตรหลานของทานสามารถพกไวไดหน่ึงหนวยตลอดเวลา (ในขณะอยูในบานหรือออกนอกบาน) 

และอีกหน่ึงหนวยท่ีโรงเรียนหรือสถานดูแลเด็ก 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาและช้ันประถมศึกษาตอนปลายควรพกอุปกรณหน่ึงหนวยตดิตัวในขณะท่ีอีกหน่ึงหนวยควรเก็บไวท่ีโรงเรียน 

อุปกรณสองเคร่ืองไดรับการลดหยอนคาใชจายผานระบบ PBS ในออสเตรเลียและอุปกรณเพิ่มเติมสามารถซ้ือไดในราคาเต็มจากรานขายยา ขอมูลเพิ่มเตมิ:  

www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/adrenaline-autoinjectors-faqs 

 การอบรมเก่ียวกับวิธีการใชเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติ 

ขอแนะนําใหทานฝกฝนโดยใชเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติสําหรับการฝกท่ีไดรับการส่ังจายสําหรับบุตรหลานของทานอยางสม่ําเสมอ 

อุปกรณสําหรับฝกไมมีเข็มและไมมีอะดรีนาลีน ดังน้ันจึงสามารถนํามาใชซํ้า ๆ เพื่อฝกฝนและสอนครอบครัวและเพื่อนฝูง  

 ขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองประดับท่ีระบุขอมูลทางการแพทย ส่ิงน้ีเปนตัวเลือกและไมไดทดแทนแผนปฏิบัติการของ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน 

ผูปกครองมีบทบาทอยางไร? (What is the role of the parent?) 

 แจงอาจารยใหญโรงเรียนหรือผูดแูลในโรงเรียนอนุบาล/สถานดแูลเด็กเล็ก หากบุตรของทานไดรับใบส่ังยาเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติ 

เคยมีปฏิกิริยาภูมแิพเฉียบพลันมากอนหรือตอเน่ืองมา มีการเปล่ียนแปลงในโรคภูมิแพ และความตองการดานสุขภาพอ่ืน ๆ หรือความพิการ (รวมถึงปญหาการเรียนรู) 

ท่ีอาจมีผลตอการจัดการปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันท่ีมีการกรอกและลงลายมือช่ือโดยแพทยท่ีทําการรักษาของบุตรของทานเสร็จเรียบรอยแลว 

ขอมูลน้ีควรไดรับการอัปเดต (รวมท้ังภาพถาย) เมื่อมีการออกใบส่ังยาเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติใหม (โดยปกติทุก 12-18 เดือน) หรือหากมีการเปล่ียนแปลงของอาการแพ 

แผนการเหลาน้ีเปนเอกสารทางการแพทยและตองไมไดรับการกรอกหรือเปล่ียนแปลงโดยผูปกครอง เจาหนาท่ีโรงเรียนหรือเจาหนาท่ีสถานดูแลเด็กเล็ก 

 จัดเตรียมเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติใหโรงเรียน อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็กของบุตรหลานของทาน โปรดสังเกตวันท่ีบนฉลากและเปล่ียนอุปกรณกอนหมดอายุ 

แมวาบุตรหลานของทานจะมีเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติเปนของตัวเองทานก็ควรใหเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติอีกหนวยหน่ึงกับโรงเรียน 

เพราะเปนส่ิงจําเปนในกรณีท่ีบุตรหลานของทานไมมีเคร่ืองฉีดเมื่อจําเปน 

 ชวยในการพัฒนาแผนการดูแลสุขภาพสวนบุคคลหรือแผนการลดความเสี่ยง น่ีเปนแผนงานท่ีเจาหนาท่ีโรงเรียน 

อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็กจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนความตองการดานการดูแลสุขภาพของบุตรหลานของทาน 

 การอบรมท่ีเหมาะสมกับวัย ใหความรูแกบุตรหลานของทานเก่ียวกับวิธีหลีกเล่ียงสารกอภูมิแพท่ีทราบและเหตุผลของความสําคญั 

เตือนพวกเขาวาถารูสึกไมสบายพวกเขาควรบอกคนใกล ๆ ทันที เชน ครูหรือผูใหญคนอ่ืน 

ใหความมั่นใจวาการทําเชนน้ันเปนส่ิงท่ีถูกตองและไมควรกลัวท่ีจะประสบปญหาในการทําเชนน้ี 

http://www.allergy.org.au/schools-childcare
http://www.allergy.org.au/patients/food-allergy
http://www.allergy.org.au/patients/insect-allergy-bites-and-stings
http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/adrenaline-autoinjectors-faqs
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อะไรคือความรับผิดชอบของโรงเรียน อนุบาลหรือสถานดูแลเด็กเล็กของบุตรหลานของทาน?  
(What are the responsibilities of your child’s school, preschool or childcare service?) 

 การฝกอบรมพนักงานในดานความรู การจัดการ การรับรูและการรักษาภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน 

 การดําเนินการตามยุทธศาสตร เพื่อลดความเส่ียงในการสัมผัสกับสารกอภูมิแพท่ีทราบโดยบังเอิญ รวมถึง กิจกรรมพิเศษเชนการทัศนศึกษา 

 การจัดเก็บเคร่ืองฉีดอะดรีนาลินอัตโนมัติท่ีเหมาะสม พรอมท้ังแผนปฏิบัติการ ASCIA สําหรับปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันในสถานท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดงาย 

หลีกเล่ียงแสงแดดและความรอนโดยตรง เจาหนาท่ียังจําเปนตองทราบสถานท่ีเก็บอุปกรณท่ีนักเรียนพกไวท่ีตกลงกันไว (เชน กระเปาเส้ือผา เข็มขัด กระเปาเปนักเรียน)  

ขอมูลเพิ่มเติม (Further information) 

 สมาคมภูมิคุมกันวิทยาและภูมแิพแหงออสตราเลเซีย (Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA))  www.allergy.org.au  

องคกรวิชาชีพทางการแพทยท่ีใหการฝกอบรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส แหลงขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลสําหรับผูปวยและผูบริโภค 

 องคกรโรคภูมิแพและปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลันแหงประเทศออสเตรเลีย (Allergy & Anaphylaxis Australia) www.allergyfacts.org.au  

องคกรสนับสนุนผูปวยแหงชาติท่ีใหคําแนะนําและแหลงขอมูลเก่ียวกับโรคภูมิแพและปฏิกิริยาภูมิแพเฉียบพลัน 

 องคกรมาตรฐานอาหารแหงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด (Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ)) www.foodstandards.org.au  

ใหขอมูลเก่ียวกับกฎหมายการติดฉลากอาหารและสารกอภูมิแพในอาหารบนฉลากอาหาร 

http://www.allergy.org.au/
http://www.allergyfacts.org.au/
http://www.allergyfacts.org.au/
http://www.foodstandards.org.au/
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