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ค าน า  
 Drug hypersensitivity เป็นอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา ท่ีไม่ไดเ้กิดจากการออกฤทธ์ิทางเภลชัวทิยา จึงไม่
สามารถคาดการณ์ได ้โดยมกัมีอาการแสดงท่ีคลา้ยคลึงกบัอาการทางภูมิแพ ้ซ่ึงอาจมีอาการแสดงและกลไกในการ
เกิดพยาธิสภาพไดห้ลากหลาย ทั้งท่ีเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุม้กนัท่ีไวเกิน เรียกวา่ การแพย้า (drug allergy) 
และท่ีไม่ไดเ้กิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุม้กนัท่ีไวเกิน ซ่ึงจะเรียกวา่ non-allergic reaction หรือ pseudoallergy 
 อุบติัการณ์ของการเกิดผื่นแพย้าพบไดม้ากพอสมควร โดยคิดเป็นร้อยละ 2-3 ของผูป่้วยท่ีนอนใน
โรงพยาบาล แต่โชคดีท่ีมากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์มีลกัษณะผืน่แดงแบบ maculopapular exanthema (MPE) ซ่ึงมกัมี
อาการไม่รุนแรง โดยมีเพียงประมาณ 2 เปอร์เซ็นตท่ี์ผืน่แพย้าจะด าเนินต่อเป็นการแพย้าท่ีมีผืน่แบบรุนแรง (severe 
cutaneous adverse reaction; SCAR)[1] เช่น Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN), 
drug-induced hypersensitivity syndrome (DIHS) หรือ drug rash with eosinophilia and systemic symptoms 
(DRESS) และ acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) ซ่ึงแมจ้ะมีอุบติัการณ์ต ่า แต่มีอตัราเส่ียงต่อการ
เสียชีวติ และเกิดทุพพลภาพตามมาได ้ยาท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของการแพย้า ไดแ้ก่ยาปฏิชีวนะ, nonsteroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs), ยากนัชกักลุ่มอะโรมาติก, ยารักษาโรคเก๊าท ์allopurinol และยาตา้นไวรัส เช่น 
nevirapine และ abacavir เป็นตน้[2, 3] 
 

การจ าแนกกลุ่มอาการ drug hypersensitivity 
 การจ าแนก drug hypersensitivity ตามกลไกทางภูมิคุม้กนัท่ีไวเกินของ Gell and Coombs แบบดั้งเดิมท าให้
มีความสับสน และยากต่อการน าไปปฏิบติั ดงันั้นทาง European Network of Drug Allergy (ENDA) จึงไดแ้นะน า
ใหจ้  าแนกชนิดของ drug hypersensitivity ตาม onset of reaction เป็น 2 กลุ่ม[4]ไดแ้ก่ 

1. การแพย้าแบบเฉียบพลนั (immediate reaction) หมายถึงมีอาการแสดงภายใน 1 ชัว่โมงหลงัจากไดรั้บยา 
โดยมกัมีอาการแสดงดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ผืน่ลมพิษ (urticaria), การบวมใตผ้ิวหนงัและเยื่อเมือก (angioedema), 
wheezing, อาการทอ้งเสีย, เวียนศีรษะ และความดนัโลหิตตก ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้ว้ยกลไกของ Gell and Coombs 
type I (IgE-mediated) 

2. การแพย้าแบบไม่เฉียบพลนั (nonimmediate reaction) หมายถึง มีอาการแสดงหลงัจากไดรั้บยามากกวา่ 
1 ชัว่โมง ซ่ึงอาจมีอาการแสดงไดห้ลากหลาย โดยบางอาการยงัไม่ทราบกลไกการเกิดพยาธิสภาพ เช่น ผืน่ลมพิษท่ี
เกิดชา้ (delayed-appearing urticaria) ส่วนกลุ่มอาการแสดงท่ีจ าเพาะ เช่น MPE, SJS-TEN, DIHS/DRESS และ 



AGEP เช่ือวา่เกิดจากกลไกทางภูมิคุม้กนัแบบพึ่งเซลล ์ชนิด T lymphocyte (T cell-mediated) โดยกลุ่มหลงัมกัมี
อาการแสดงของการแพย้าหลงัจากไดรั้บยาไปแลว้มากกวา่ 24 ชัว่โมง 
 
อาการแสดงทางคลนิิกของกลุ่มอาการแพ้ยาแบบต่าง ๆ และยาทีเ่ป็นสาเหตุของการแพ้ยา (ตารางท่ี 1) 
 ในการประเมินการแพย้า นอกจากประวติัเก่ียวกบั                      แพย้า                    
   ต   ร่างกาย และการส่งตรวจเบ้ืองตน้ทางหอ้งปฏิบติัการก็มีความส าคญั โดยพบวา่ร้อยละ                 
พบ         ต ของระบบอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย  จึงสามารถแบ่งอาการแสดงทางคลินิกของการแพย้าเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  
 1.  อาการแสดงทางผิวหนงั (ท่ีมองเห็นได)้  

2.  ความผดิปกติของอวยัวะภายใน (ท่ีตอ้งตรวจร่างกายเพิ่มเติม หรือส่งตรวจเบ้ืองตน้ทางหอ้งปฏิบติัการ)  
 ในการเกิดการแพย้าแบบเฉียบพลนั ซ่ึงสามารถสังเกตไดจ้ากลกัษณะผืน่ลมพิษ และ angioedema ควร
ต   วดัสัญญาณชีพ โดยเฉพาะความดนัโลหิต และฟังเสียงปอด จากนั้นจึงซกัประวติัเก่ียวกบัอาการทอ้งเสีย 
ทอ้งเดิน เวยีนศีรษะ และหากสงสัยภาวะ anaphylaxis ควรใหก้ารรักษาดว้ย epinephrine ฉีดเขา้กลา้มทนัทีแลว้ 
                        ต                                        ต                     ภาวะน้ี 
 ในการเกิดการแพย้าแบบไม่เฉียบพลนั ส่ิงส าคญัคือการท าความคุน้เคยกบัลกัษณะผืน่ของ SCAR 
(ภาพ            ) เน่ืองจากมีอตัราการเสียชีวิตสูง และส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อหาความผดิปกติของ
อวยัวะภายใน โดยเฉพาะ ตบั ไต ปอด และระบบเลือด ส่วนความผดิปกติทางสัญญาณชีพท่ีพบไดบ้่อย ไดแ้ก่ ไข ้
โดยในการแพย้าบางประเภท เช่น                                               ต       [5, 6] 
 ล าดบัสุดทา้ยคือการจดจ า                                 ต                                        
                             ป่วย                                                       หากเป็น
                                      ต                                                           ล าดบั
      เพื่อดูวา่ยาชนิดใด      มาใน                  กบัการแพย้านั้น ๆ มากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือน ามาประกอบกบัขอ้มูล
เก่ียวกบัชนิดยาท่ีเป็นสาเหตุของลกัษณะการแพน้ั้นไดบ้่อย  ต                   ประเมิน      ยาชนิดใดน่าจะเป็น
สาเหตุของการแพย้ามากท่ีสุด 
 
Differential Diagnosis ของการแพ้ยาประเภทต่าง ๆ 
   Urticaria และ anaphylaxis ตอ้งแยกจาก non-allergic reaction และ anaphylactoid reaction โดยทั้งสองกลุ่ม
มีอาการแสดงและการรักษาเบ้ืองตน้ท่ีเหมือนกนั แต่เกิดจากกลไกท่ีแตกต่างกนั โดย anaphylactoid reaction 
จะใหผ้ลลบจากการทดสอบภูมิแพท้างผวิหนงั และอาจใหย้าซ ้ าไดโ้ดยวธีิให ้premedication[4] (ตารางท่ี 2) 
   MPE ตอ้งแยกจาก viral exanthema โดยมีขอ้สังเกตคือ ผื่นจากการติดเช้ือไวรัสมกัพบในเด็กมากกวา่ใน
ผูใ้หญ่ ลกัษณะผืน่มกัเร่ิมจากท่ีใบหนา้ และหายเร็วกวา่ผื่นแพย้า 
   AGEP ตอ้งแยกจาก pustular psoriasis โดยอาศยั onset of reaction ของการเกิดผืน่ AGEP ซ่ึงมกัพบหลงัจาก
ไดรั้บยาเพียง 1-2 วนั[7] 



ตารางท่ี 1 แสดง onset of action และอาการแสดงทางคลินิกของการแพย้าชนิดต่าง ๆ[5, 6, 8] 
ประเภทของการแพย้า Onset of 

reaction 
อาการแสดงทางผิวหนงั ความผิดปกติของอวยัวะภายใน การส่งตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการ 

ยาท่ีเป็นสาเหตท่ีุพบไดบ่้อย 

I Immediate reaction      

  Urticaria < 1 ชัว่โมง ผื่นลมพิษ, angioedema  -  ยาปฏิชีวนะกลุ่ม ß-lactam,  
  Anaphylaxis < 1 ชัว่โมง ผื่นลมพิษ, angioedema, flushing Wheezing, ทอ้งเสีย, เวยีนศีรษะ, ความ

ดนัโลหิตตก 
ระดบั tryptase ในเลือด NSIADs, ยาคลายกลา้มเน้ือท่ีใชใ้น

การเตรียมผา่ตดั และยาเคมีบ าบดั 
II Non-immediate reaction      
  MPE 4-14 วนั ผื่นแดงลกัษณะ macule และ papule กระจายอยา่ง

สมมาตร มกั spare บริเวณใบหนา้ ฝ่ามือ และฝ่าเทา้ 
อาจมีไขต้  ่า ๆ และคนัเลก็นอ้ย แต่
หายไปไดเ้องใน 2-3 วนั 

- ยาเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะยา
ปฏิชีวนะ, ยากนัชกั, allopurinol 

 AGEP 1-2 วนั ผื่นตุ่มหนองขนาดเลก็จ านวนมาก ร่วมกบัผิวแดงทัว่
ตวั 

ไขสู้ง เมด็เลือดขาวในเลือดสูง อาจพบ
การท างานของไตบกพร่องชัว่คราว 

ตรวจนบัเมด็เลือด 
การท างานของไต 

Penicillin, diltiazem, macrolide 

  DIHS/DRESS 2-6 สปัดาห์ ผื่นเร่ิมแรกมีลกัษณะ morbiliform eruption ร่วมกบั
ผิวหนงับวมบริเวณใบหนา้ (face swelling) แต่จะ
ด าเนินต่อจนเป็น exfoliative dermatitis  

ไขสู้ง ต่อมน ้ าเหลืองโต ขอ้อกัเสบ 
ตบัอกัเสบ การอกัเสบแบบ interstitial 

ท่ีไตและปอด เมด็เลือดขาวในเลือด
สูงโดยเฉพาะ eosinophil 

ตรวจนบัเมด็เลือด, 
ตรวจปัสสาวะ การ
ท างานของตบั และไต 
และภาพถ่ายรังสีปอด 

ยากลุ่ม sulfonamide, ยากนัชกั
กลุ่มอะโรมาติก, allopurinol, gold 
salt, minocycline, dapsone 

  SJS-TEN 1-3 สปัดาห์ ผื่นตุ่มน ้ าพองบน purpuric macule โดยเฉพาะท่ีใบหนา้ 
และล าตวั Nikolsky sign* เป็นบวก และมีผิวหนงั
ก าพร้าตายและหลุดลอก (epidermal necrosis and 

detachment) โดยแยก SJS จากการมีพ้ืนท่ีผิวหนงัท่ีหลุด
ลอกเพียง 10% ในขณะท่ี TEN 30% และ 10-30% เป็น 
overlap SJS-TEN การอกัเสบท่ีเยือ่เมือกมกัรุนแรงโดย
เฉพาะท่ีตา ช่องปาก และอวยัวะเพศ 

ไขสู้ง (โดยเฉพาะใน TEN) การ
อกัเสบและหลุดลอกของเยือ่เมือกท่ี
ทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ
การสูญเสียน ้ าทางผิวหนงั ภาวะไต
วายแบบ prerenal azotemia การเผา
ผลาญพลงังานมากข้ึน และเมด็เลือด
ขาวในเลือดต ่า 

ตรวจนบัเมด็เลือด 
ตรวจปัสสาวะ การ
ท างานของไต และ 
ภาพถ่ายรังสีปอด 

antibacterial sulfonamide, ยากนัชกั
กลุ่มอะโรมาติก,  NSAIDs กลุ่ม 
oxicam, allopurinol, nevirapine และ 
lamotrigine 

 

AGEP, acute generalized exanthematous pustulosis; MPE, maculopapular exanthema; DIHS/DRESS, drug-induced hypersensitivity syndrome/drug rash with eosinophilia and systemic symptoms; SJS-TEN, Steven-Johnson 
syndrome-toxic epidermal necrolysis 

* Nikolsky sign เป็นบวก หมายถึงการใชมื้อถูบริเวณผิวหนงัท่ีแดง และท าใหเ้กิดผิวหนงัก าพร้าหลุดลอก แลว้เกิดตุ่มน ้ าพองท่ีผิวหนงัในบริเวณนั้น ๆ 



   DIHS/DRESS มกัเกิดชา้หลงัจากไดรั้บยา และในผูป่้วยบางรายมีต่อมน ้าเหลืองโตมาก และพบเมด็เลือดขาว
ชนิด atypical lymphocyte และ/หรือ eosinophilในเลือดสูง จึงตอ้งแยกจากการติดเช้ือบางชนิด lymphoma 
และ hyper eosinophilic syndrome (HES)[5] 
  SJS-TEN ตอ้งแยกจากผืน่อ่ืน ๆ ท่ีหลุดลอก หรือมีผืน่ตุ่มน ้าพอง[5, 6, 9] 
1. โรคท่ีมีผื่นแดงหลุดลอกท่ีพบในเด็ก ไดแ้ก่ Staphylococcal Scald Skin Syndrome (SSSS) และ Kawasaki 

disease ซ่ึงลกัษณะผวิหนงัท่ีลอกจะต้ืนกวา่ คือชั้นผวิหนงัท่ีหลุดลอกอยูใ่ตต่้อชั้น stratum corneum (ซ่ึงเป็น
ผวิ epidermis ชั้นบนสุด) โดยจะไม่พบผืน่ลกัษณะ macule หรือ target ในขณะท่ี SJS-TEN จะพบผวิหนงั
ก าพร้าตายและหลุดลอกทั้งชั้น คือผวิหนงัชั้น stratum basalis หลุดลอกออกจาก dermoepidermal junction 

2. ผืน่แพย้าแบบรุนแรงอ่ืน ๆ ท่ีมีผวิหนงัลอก ไดแ้ก่ exfoliative dermatitis และ AGEP ซ่ึงอาจมีผวิหนงัลอก
ไดใ้นระยะทา้ย ๆ ของผืน่ แต่มกัไม่พบการอกัเสบของเยื่อเมือก  

3. ภาวะอ่ืน ๆ ท่ีมีผืน่ตุ่มน ้าพองร่วมกบัผวิหนงัหลุดลอก ไดแ้ก่ 
 -  Acute graft-versus-host disease (GVHD) พบในผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายอวยัวะ มกัเกิดเฉียบพลนั และ
 เกิดจากการติดเช้ือไวรัส มากกวา่เกิดจากยา 

- Paraneoplastic pemphigus พบผืน่ตุ่มน ้าแบบเฉียบพลนัได ้โดยสามารถแยกจาก SJS/TEN ไดจ้ากการ
ตรวจทางพยาธิวทิยา และยอ้มสี immunofluorescence ใหผ้ลเป็นบวก คือพบแอนติบอดีในรอยโรคท่ี
ผวิหนงั ในขณะท่ี SJS-TEN ยอ้มไม่พบคือผลเป็นลบ 
- Generalized fixed drug eruption (gFDE) เป็นผืน่แพย้าท่ีไม่รุนแรง ลกัษณะผืน่บวมสีแดง รูปร่างกลมหรือ
รี และขอบเขตชดัเจน มีจ านวนไม่มาก เวลาหายผวิหนงัจะมีสีน ้าตาลออกม่วง มีลกัษณะจ าเพาะคือผืน่จะ
เกิดข้ึนท่ีเดิมทุกคร้ังท่ีไดรั้บยาท่ีเคยแพซ้ ้ า แต่หากเป็นชนิดท่ีมีผืน่จ  านวนมาก และกระจายทั้งตวั อาจพบตุ่ม
น ้า (bullae) บนผืน่ได ้สามารถแยกจาก SJS-TEN โดยการท่ีผูป่้วยมีอาการไม่รุนแรง ไม่พบการอกัเสบของ
เยือ่บุ มกัไม่มีไข ้และไม่พบความผดิปกติของอวยัวะอ่ืน ๆ จึงไม่มีอตัราเสียชีวติ   

 
กลไกการเกดิพยาธิสภาพทางภูมิคุ้มกนัของการแพ้ยา  
 แบ่งตาม onset of reaction ของ drug hypersensitivity[4] 

1. การแพย้าแบบเฉียบพลนั เกิดจากการสร้างแอนติบอดีชนิด IgE (IgE-mediated reaction) โดยผูป่้วยตอ้งเคย
ไดรั้บยาดงักล่าวมาก่อน และเกิดการ sensitization กระตุน้ใหมี้การสร้างแอนติบอดีชนิด IgE ท่ีจ  าเพาะต่อยา 
และเม่ือไดรั้บยาซ ้ า IgE จ าเพาะน้ีจะกระตุน้ให้ mast cell เกิด degranulation  

 ส าหรับ                                ต                                             
   ต          IgE แต่อาการแสดงเกิดจากสารตวักลางชนิดเดียวกนั จึงมีอาการและความรุนแรงได้
ใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 2) 

2. การแพย้าแบบไม่เฉียบพลนั เกิดจากการกระตุน้ใหมี้การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัแบบพึ่ง T lymphocyte (  
    -                          ต                   ต                           ต     [10]  

 



     ตารางท่ี 2 แสดงกลไกการเกิดอาการแสดงทางภูมิแพแ้บบ pseudoallergy[4] 
ประเภทยา กลไกการเกิดอาการแสดงทางภูมิแพ ้

   Opiate, vancomycin, radiocontrast media  การกระตุน้ใหมี้การหลัง่สารฮีสตามีนจาก mast cell แบบไม่จ าเพาะ 
   Radiocontrast media, protamine การกระตุน้การท างานของ complement 
   ACE inhibitor การสะสมของ bradykinin 
   ASA, NSAIDs การกระตุน้ใหมี้การสร้าง leukotriene เพ่ิมข้ึน 

 
หลกัการรักษาเบือ้งต้น  ไดแ้ก่การหยดุยากลุ่มเส่ียงทนัที  การรักษาตามอาการ และเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้น 

1. การหยดุยากลุ่มเส่ียงทนัที: ควรหยดุยากลุ่มเส่ียง หรือยาท่ีตอ้งสงสัยท่ีไดรั้บใหม่ในช่วง 2 เดือนทั้งหมด 
และพิจารณาใหเ้ฉพาะยาท่ีจ าเป็น ท่ีส าคญัคือพยายามเล่ียงการใหย้าใหม่ ๆ ในช่วง 4-6 สัปดาห์หลงัการแพ้
ยา เน่ืองจากระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายยงัท างานมากข้ึนกวา่ปกติ (hypersensitivity state) อาจท าให้เกิดผืน่
มากข้ึน โดยไม่ไดเ้กิดจากการแพย้าตวัใหม่ท่ีให้ 

 
 Practical Point: อาการแรกของการแพย้าแบบรุนแรงชนิดไม่เฉียบพลนั มกัมีไข ้โดยอาการแสดงของผื่นอาจยงัไม่

ชดัเจน เช่น ใน SJS-TEN อาจมีอาการอกัเสบของเยือ่เมือกในช่องปากน ามาก่อน หรือ ใน DIHS/DRESS มีเพียง
ผวิหนงับริเวณใบหนา้บวม ร่วมกบัเมด็เลือดขาวในเลือดสูง ท าใหผู้ป่้วยมกัไดรั้บการวินิจฉยัเป็นการติดเช้ือ และ
ไดรั้บการรักษาดว้ยยาปฏิชีวนะ จากนั้นอาการแสดงของผื่น และความผดิปกติของอวยัวะอ่ืน ๆ จึงจะชดัเจนมากข้ึน 
ท าใหแ้พทยผ์ูดู้แลและผูป่้วยมกัโทษยาท่ีผูป่้วยเพิ่งไดรั้บ และอาจลืมหยดุยาท่ีเป็นสาเหตุจริง ๆ ดงันั้นในทางปฏิบติั 
จึงควรหยุดยากลุ่มเส่ียงท่ีไดรั้บใหม่ในช่วง 2 เดือนทั้งหมด และเลือกใชย้าเท่าท่ีจ  าเป็น จากนั้นค่อยมาพิจารณายาท่ี
เป็นสาเหตุการแพย้า โดยใชร้ะยะเวลาท่ีเร่ิมไดรั้บยาท่ีเขา้ไดก้บั onset of reaction ของกลุ่มอาการแพย้าในผูป่้วยราย
นั้น แต่กรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บยาท่ีเคยแพซ้ ้ าอีก onset of reaction อาจเกิดเร็วข้ึนเป็นภายใน 48 ชัว่โมง  
 

2. การรักษาตามอาการ 
 2.1)  การแพย้าแบบเฉียบพลนัรุนแรง (anaphylaxis)[11] 
   -   จดัใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่านอน และใหก้ารรักษาดว้ย oxygen  
   -   Airway, Breathing, Circulation 
 -   Epinephrine ฉีดเขา้กลา้ม ในผูใ้หญ่ใหข้นาด 0.3-0.5 ซีซี ของยา 1:1000 (1mg/ml) ฉีดซ ้ าไดทุ้ก 

10-15 นาที (รวมกนัไม่เกิน 1 ซีซี) ในเด็กให ้0.01 ซีซี/กก. ฉีดซ ้ าใหทุ้ก 15 นาที (รวมกนัไม่เกิน 
0.5 ซีซี) จากนั้นอาจใหซ้ ้ าไดทุ้ก 4 ชัว่โมงตามอาการ 

 -    ยาตา้นฮีสตามีน ใหไ้ดท้ั้ง H1 และ H2 blocker: diphenhydramine 1-2 มก./กก. (25-50 มก.) ฉีด
 เขา้กลา้มหรือใหท้างเส้นเลือด, ranitidine 50 มก. ฉีดเขา้ทางเส้นเลือด 

 -    Hydrocortisone ฉีดเขา้เส้นเลือด หรือ prednisolone รับประทาน 30-60 มก.ต่อวนั กรณีอาการ
 ไม่รุนแรงเพื่อป้องกนัปฏิกิริยาแบบ late phase 



 -   การใหส้ารน ้าให้เพียงพอ และอาจใชย้ากระตุน้ความดนัโลหิต ในกรณีท่ีใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้
 แลว้ยงัมีความดนัโลหิตต ่า 

 -   สังเกตอาการผูป่้วยในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงในกรณีท่ีเกิด anaphylaxis แบบรุนแรง 
 2.2)  การแพย้าแบบไม่เฉียบพลนั 

 กรณี MPE: รักษาดว้ยยาตา้นฮีสตามีน และยาสเตียรอยดช์นิดทา[7] 
 กรณี SJS-TEN[12] 

-   หากมีผืน่หลุดลอกเป็นบริเวณกวา้ง ควรส่งตวัไปยงัโรงพยาบาลท่ีมี ICU หรือ Burn unit โดย
ในขณะส่งตวัผูป่้วย ควรใหก้ารรักษาเบ้ืองตน้ดว้ยการใหย้าระงบัปวดจากแผลอกัเสบท่ีเยือ่เมือก 
ใหส้ารน ้า การท าแผลท่ีผิวหนงัดว้ยวธีิ aseptic และหลีกเล่ียงอุปกรณ์ท าแผลท่ีแปะติดกบั
ผวิหนงัอนัจะท าใหผ้วิหนงัหลุดลอกมากข้ึน  

-   การรักษาใน ICU ใชห้ลกัการเดียวกนักบัผูป่้วยท่ีมีแผลไฟไหม ้คือ การใหส้ารน ้าอยา่งเพียงพอ 
การใหส้ารอาหาร และใหย้าตา้นจุลชีพท่ีเหมาะสม 

-   ในปัจจุบนัมีเพียงขอ้มูลจากการศึกษายอ้นหลงั ท่ีพบวา่การใหส้เตียรอยดใ์นระยะแรกท่ียงัมีการ
ด าเนินไปของผืน่อาจลดอตัราเสียชีวติได ้แต่ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีชดัเจนมากพอท่ีจะน ามาตั้งเป็น
เกณฑก์ารรักษาได ้ส่วนการรักษาดว้ย intravenous immunoglobulin (IVIg), การท า plasma 
exchange, การให ้N-acetyl cysteine, การใหย้ากดภูมิคุม้กนั cyclophosphamide หรือ 
cyclosporin ต่างยงัไม่มีขอ้มูลท่ีสนบัสนุนวา่ไดป้ระโยชน์ แมว้า่รายงานการรวบรวมผูป่้วยของ
หน่วยตจวทิยา ร.พ.รามาธิบดีจะพบวา่ผูป่้วยท่ีไดรั้บ IVIG รอดชีวติทุกรายแต่จ านวนผูป่้วยมี
เพียง 3 ราย และตอ้งใหย้าในขนาดสูง (1 กรัมต่อน ้าหนกัตวั 1กก.ต่อวนั เป็นเวลา 3 วนั) จึง
แนะน าวา่ควรพิจารณาให ้IVIG ก็ต่อเม่ือผูป่้วยยงัไม่ดีข้ึนหลงัจากไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสม
แลว้เป็นเวลา 7 วนั  

 กรณี DIHS/DRESS  
-   การใหส้เตียรอยด์จะช่วยท าใหอ้าการแสดงทางคลินิกดีข้ึนอยา่งชดัเจน โดยให ้prednisolone 40-

60 มก.ต่อวนั แต่ควรระวงัในช่วงลดยา และลดชา้ ๆ ในช่วง 6-8 สัปดาห์ [13] 
 

การด าเนินโรค และการพยากรณ์โรค  (ตารางที ่3) 
  การแพย้าแบบ anaphylaxis ท่ีแพทยท์ัว่ไปกลวัวา่มีโอกาสเสียชีวติสูง กลบัพบวา่มีอตัราการเสียชีวติต ่ากวา่
การแพย้าแบบรุนแรงอ่ืน ๆ เพราะหากใหก้ารวนิิจฉยั และให ้epinephrine ไดท้นัทีก็สามารถป้องกนัภาวะช็อคได ้

  การแพย้าแบบ DIHS/DRESS มกัใหก้ารวนิิจฉยัไดล่้าชา้ เน่ืองจากผืน่ในระยะแรกไม่จ  าเพาะ แต่พบความ
ผดิปกติของอวยัวะภายในอยา่งมาก จึงควรส่งตรวจเบ้ืองตน้ทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อช่วยในการวนิิจฉยั และใหก้าร
รักษาไดเ้ร็วข้ึน โดยมกัตอบสนองดีต่อการใหส้เตียรอยด ์จึงมีอตัราการเสียชีวติปานกลาง แต่มกัมีระยะเวลาด าเนิน
โรคท่ีค่อนขา้งนาน แพทยท์ัว่ไปตอ้งระมดัระวงัในช่วงลดยา อาจมีการก าเริบกลบัซ ้ าของผืน่ และตบัอกัเสบได ้ 



  การแพย้าแบบ SJS-TEN เป็นการแพย้าท่ีรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวติมากท่ีสุด มกัมีการด าเนินของผืน่และ
การอกัเสบของเยือ่เมือกอยา่งรวดเร็วในวนัแรก ๆ ดงันั้นเม่ือสงสัยวา่ผูป่้วยแพย้าประเภทน้ี จึงควรนดัติดตามดู
อาการอยา่งใกลชิ้ดภายใน 24-48 ชัว่โมง เพื่อใหก้ารรักษาอาการทางผวิหนงั และความผดิปกติของอวยัวะภายใน
ก่อนท่ีจะเกิดภาวะแทรกซอ้นและทุพพลภาพตามมา 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการด าเนินโรค และการพยากรณ์โรคของการแพย้าชนิดต่าง ๆ[5, 6] 
ประเภทของการแพย้า การด าเนินของโรค ภาวะแทรกซอ้น 

หรือทุพลภาพ 
อตัราเสียชีวติ 
(เปอร์เซ็นต)์ 

สาเหตุของการเสียชีวติ 

I Immediate reaction     
  Urticaria ผื่นลมพิษอยูช่ัว่คราว และหายเป็นปกติ

ใน 24 ชัว่โมง 

ไม่มี 0 - 

  Anaphylaxis อาการแสดงรุนแรงมกัเกิดภายใน 1 ชม. 
อาจเกิดปฏิกิริยาแบบ late-phase ไดท่ี้ 4-6 
ชัว่โมง  

Asphyxia 2 ระบบหวัใจและการ
ไหลเวยีนโลหิต และ/
หรือการหายใจลม้เหลว 

II Non-immediate reaction     
  MPE ผื่นหายภายใน 1-2 สปัดาห์ ไม่มี 0 - 
AGEP ผื่นหายภายใน 5 วนั  5  
  DIHS/DRESS อาการด าเนินมากข้ึน และคงอยูน่าน

หลายสปัดาห์  พบอาการผื่น และตบั
อกัเสบกลบัซ ้ าไดห้ากลดยาสเตียรอยด ์

 10 ภาวะตบัวาย และไตวาย  

  SJS-TEN ผื่นจะด าเนินอยา่งรวดเร็วภายใน 3-4 
วนั และเร่ิมหายท่ี 3 วนั ถึง 3 สปัดาห์  
อาจมีไขสู้งไดน้านถึง 10 วนั  ส่วนการ
อกัเสบของเยือ่เมือกจะหายชา้ท่ีสุด เร่ิม
ท่ี 2 สปัดาห์ และใชเ้วลาเป็นเดือน 

เยือ่บุตาและ
อวยัวะเพศอกัเสบ 
และรอยด่างของ

ผิวหนงั 

10  
(กรณี SJS ) 

30  

(กรณี TEN) 

การติดเช้ือซ ้ าซอ้น หรือ
การอกัเสบของปอด 

 
แนวทางป้องกนั  

 เน่ืองจากการแพย้าท่ีรุนแรงเพียงคร้ังเดียวก็สามารถท าให้ผูป่้วยเสียชีวติ และเป็นเหตุใหแ้พทยถู์กฟ้องร้อง
ได ้แพทยท์ัว่ไปจึงควรใหค้วามระมดัระวงัการใชย้ากลุ่มท่ีมีอุบติัการณ์การแพย้าแบบผื่นรุนแรงไดบ้่อย (ตารางท่ี 2) 
โดยเฉพาะในผูป่้วยท่ีมีความเส่ียงต่อการแพย้า (ตารางท่ี 4) ยา allopurinol เป็นยากลุ่มเดียวท่ีพบวา่การแพย้าแบบผืน่
รุนแรงส่วนมากเกิดจากการใชย้ามากเกินความจ าเป็น และขนาดยาเร่ิมตน้ท่ีสูงเกินไป[3] ดงันั้นจึงเป็นยาท่ีน่าจะ
สามารถป้องกนัการแพไ้ดส่้วนหน่ึงโดยพิจารณาใหย้าในผูป่้วยท่ีมีขอ้บ่งช้ีเท่านั้น ไม่ควรใหย้าในผูป่้วยท่ีมีเพียง
ระดบักรดยริูกในเลือดสูงท่ียงัไม่มีอาการ และควรเร่ิมใหย้าในขนาดนอ้ย คือ 50-100 มก.ต่อวนั โดยเฉพาะในผูป่้วย
สูงอายหุรือมีการท างานของไตบกพร่อง และค่อย ๆ ปรับเพิ่มหากระดบักรดยริูกในเลือดยงัไม่ไดต้ามเป้าหมาย   

 
ตารางท่ี 4 แสดงปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดการแพย้า 



ปัจจยัดา้นผูป่้วย ปัจจยัดา้นยา 
 อาย ุและเพศ: อายมุาก เพศหญิง  ยาโมเลกุลใหญ่ 
 โรคภูมิแพ:้ สัมพนัธ์กบัการเกิด pseudoallergy จาก 
ASA/NSAIDs และ iodinated radiocontrast media มากข้ึน 

 การบริหารยาแบบฉีดเขา้เส้นเลือด หรือเขา้กลา้ม 
ใหใ้นขนาดสูง ใหย้านาน และใหย้าแบบซ ้ า ๆ  

 พนัธุกรรม: HLA-B กบัการแพย้า SJS-TEN   
 ภาวะท่ีความผดิปกติทางภูมิคุม้กนั: HIV, autoimmune 
disease, viral infection 

 

 
การวนิิจฉยัชนิดยาท่ีเป็นสาเหตุการแพย้ายงัมีความล าบาก เน่ืองจากผูป่้วยมกัไดรั้บยาหลายชนิดในเวลา

เดียวกนั จึงควรส่งปรึกษาแพทยเ์ฉพาะทางดา้นภูมิแพ ้หรือแพทยเ์ฉพาะทางดา้นผวิหนงัเพื่อท าการตรวจวนิิจฉยั
ยนืยนัชนิดยาท่ีแพ ้รวมถึงเลือกยาท่ีสามารถใชไ้ด ้โดยเฉพาะในการแพย้ากลุ่มส าคญัท่ีตอ้งใชบ้่อย หรือท่ีไม่มียา
ทดแทน เช่น ยาปฏิชีวนะกลุ่ม ß-lactam, NSAIDs, ยาคลายกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการเตรียมผา่ตดั, ยาชาเฉพาะท่ี และยา
เคมีบ าบดับางชนิด  

นอกจากน้ีควรรายงานการแพย้าแก่กลุ่มงานเภสัชกรของโรงพยาบาล เพื่อเก็บเป็นขอ้มูลของโรงพยาบาล 
และระดบัประเทศ  

ขั้นตอนท่ีควรท าเพื่อลดอุบติัการณ์แพย้าซ ้ า ไดแ้ก่   
1.  ออกบตัรแพย้าแก่ผูป่้วย ควรระบุอาการ วนัท่ี และช่ือยาท่ีแพ ้และหากเป็นไปไดร้ะบุช่ือยาท่ีสามารถใชแ้ทนได ้ 
2.  ใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วยเม่ือเกิดอาการแพย้า ควรถ่ายรูปผื่น และเก็บฉลากยาท่ีสงสัยวา่แพม้าใหแ้พทยป์ระเมิน 
3.  ถามประวติัการแพย้าของผูป่้วยทุกคร้ังก่อนท่ีจะใหย้า 

 
บทสรุป 
  Drug hypersensitivity เป็นภาวะท่ีพบไดบ้่อยในเวชปฏิบติั ดงันั้นแพทยท์ัว่ไปจึงควรท าความคุน้เคยกบั
กลุ่มอาการแพย้าแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการแพย้าแบบเฉียบพลนั ซ่ึงมีวธีิการวนิิจฉยัท่ีไม่ยุง่ยาก และการใหก้าร
รักษาท่ีทนัท่วงทีสามารถป้องกนัการเสียชีวติได ้ส่วนการแพย้าท่ีมีผืน่แบบรุนแรงมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นขอ้
หา้มของการใหย้าซ ้ า การประเมินการแพย้าควรค านึงประวติัอาการแพย้าโดยเฉพาะ onset of reaction ลกัษณะผืน่ 
ความผดิปกติของอวยัวะต่าง ๆ โดยเฉพาะสัญญาณชีพ และการส่งตรวจเบ้ืองตน้ทางห้องปฏิบติัการ ซ่ึงมี
ความส าคญัในการเลือกการตรวจยนืยนัชนิดยาท่ีเป็นสาเหตุ และพิจารณาชนิดยาท่ีสามารถใหไ้ด ้และสุดทา้ยคือ
การรายงานการแพย้าต่อกลุ่มงานเภสัชกรของโรงพยาบาลเพื่อบนัทึกเป็นขอ้มูลของโรงพยาบาล ออกบตัรแพย้าให้
ผูป่้วย และเพิ่มความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วยต่อไป 
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ภาพท่ี 1 แสดงผื่นลมพิษ ซ่ึงมีลกัษณะผื่นนูนสีซีดลอ้มดว้ย
ผิวหนงัแดง (wheal and flare) บริเวณหนา้ผากร่วมกบัมีการ
บวมใตช้ั้นผิวหนงับริเวณเปลือกตา (angioedema) 
 

 
ภาพท่ี 3 แสดงการอกัเสบของเยือ่เมือกท่ีปาก ร่วมกบัผื่น
ลกัษณะ purpuric macule ซ่ึงเป็นลกัษณะของ Stevens-Johnson 
syndrome (SJS) 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงใบหนา้บวม (face swelling) ซ่ึงสามารถพบ
ไดใ้นระยะแรกของการแพย้าแบบ DRESS (drug rash with 
eosinophilia and systemic symptoms) 

 
ภาพท่ี 2 แสดงผื่น target ท่ีพบไดใ้น erythema multiforme (EM) 

โดยมีลกัษณะคลา้ยเป้า หรือม่านตา (iris) มีวงนูนเป็น 3 โซน 
โดยมีวงรอบนอกสีซีด และมกัพบบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเทา้ และ
ใบหนา้ 

 

 
  ภาพท่ี 4 แสดงผื่น macule ท่ีมีตุม่น ้ าพอง (blister) อยู่
บนผืน่ และพบกระจายทัว่ตวั ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบได้
ในการแพย้าแบบ SJS 

 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงผื่นแดงแบบ morbilliform หรือ 
maculopapular ท่ีอาจพบไดใ้นระยะแรกของการแพย้า
แบบ DRESS 



  

 
 


