การประเมินและติดตามอาการไม่ พงึ ประสงค์ จากการใช้ ยา
นิยามและความหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานติดตามอาการไม่ พงึ ประสงค์ จากการใช้ ยา
Adverse Drug Event (ADE) หมายถึง การบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างผูป้ ่ วยได้รับ
ยา อาจเกิดจากการรักษาที่เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมก็ได้ ทาให้ผปู ้ ่ วยเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์
Adverse Drug Reaction (ADR) หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ และเป็ น
อันตรายต่อร่ างกายมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ เพื่อป้ องกัน วินิจฉัย บาบัดรักษา
โรค หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทางานของร่ างกาย โดยไม่รวม ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยา
เกินขนาด โดยอุบตั ิเหตุหรื อตั้งใจ ตลอดจนการใช้ยาในทางที่ผดิ อุบตั ิเหตุ หรื อการจงใจใช้
ยาเกินขนาด และผิดวิธี
Side Effect (SE) หมายถึง ผลใดๆ ที่ไม่ได้จงใจให้เกิดขึ้นจากเภสัชภัณฑ์ ซึ่ งเกิดขึ้นใน
การใช้ตามขนาดปกติในมนุษย์ และสัมพันธ์กบั คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยา
Drug Allergy หมายถึง ปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุม้ กันของร่ างกายต่อต้านยาที่ได้รับเข้า
ไป
การแพ้ยาซ้า หมายถึง เหตุการณ์ที่ผปู้ ่ วยได้รับยา (ทั้งจากตนเอง ผูด้ ูแล หรื อจาก
บุคลากรทางการแพทย์) แล้วเกิดอาการแพ้ยา โดยเกิดจากยาที่เคยเกิดอาการแพ้ยาดังกล่าว
จาก ยาที่มีชื่อสามัญทางยาเดียวกัน ทั้งที่เคยบันทึกประวัติหรื อไม่บนั ทึกประวัติในเอกสาร
ของโรงพยาบาล ยกเว้น : การตั้งใจให้ยาซ้ า ( Rechallenge) ของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาหรื อมีขอ้ บ่งชี้ทางการแพทย์
การแพ้ ยาในกลุ่มเดียวกัน หมายถึง เหตุการณ์ที่ผปู้ ่ วยได้รับยา (ทั้งจากตนเอง ผูด้ ูแล
หรื อจากบุคลากรทางการแพทย์) แล้วเกิดอาการแพ้ยา โดยมีลกั ษณะเหมือนอาการที่เคยแพ้
มาก่อนจาก ยาที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกัน ทั้งที่เคยบันทึกประวัติหรื อไม่
บันทึกประวัติในเอกสารของโรงพยาบาล

ADR Classification Severity level แบ่ งเป็ น 9 ระดับ ดังนี้
ระดับ A
เหตุการณ์ซ่ ึ งมีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน
ระดับ B เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น แต่ยงั ไม่ถึงผูป้ ่ วย
ระดับ C
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ไม่ทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับอันตราย
ระดับ D
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้ตอ้ งมีการเฝ้ าระวังเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าไม่เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วย
ระดับ E
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้เกิดอันตรายชัว่ คราวต้องมีการ
บาบัดรักษา
ระดับ F
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วย ส่ งผลให้เกิดอันตรายชัว่ คราวและต้อง
นอนโรงพยาบาล หรื ออยูโ่ รงพยาบาลนานขึ้น
ระดับ G
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วยส่ งผลให้เกิดอันตรายถาวรแก่ผปู ้ ่ วย
ระดับ H
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วยส่ งผลให้ตอ้ งทาการช่วยชีวติ
ระดับ I
เกิดความคลาดเคลื่อนกับผูป้ ่ วยซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุของการเสี ยชีวติ

การแบ่ งประเภท Adverse Drug Reaction (ADRs)
1. Type A - Augmented/ Attenuated : เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ที่คาดคะเนได้จากฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของยานั้น ขึ้นกับขนาดของยาที่ใช้ พบได้มาก อาการที่เกิดขึ้นจะไม่
รุ นแรงถึงชีวติ เช่น ยากลุ่ม antihistamine มีฤทธิ์ เป็ น anticholinergic จึงทาให้เกิด
อาการปากแห้ง ตาพร่ า ยากลุ่ม beta-blocking agents ทาให้เกิดอาการหัว ใจเต้นช้า
หลอดลมตีบ
2. Type B – Bizarre response เป็ นอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง ไม่
เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของยานั้นแต่อย่างไร ดังนั้นจึงไม่สามารถอธิ บาย
กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ อุบตั ิการณ์ของการเกิดพบค่อนข้างน้อยแต่
รุ นแรง อันตราการตายสู ง การแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ของยาประเภทนี้ ทาได้วธิ ี
เดียวคือ ให้ผปู้ ่ วยหยุดยาและรักษาตามอาการของผูป้ ่ วย เช่น anaphylaxis จากการแพ้
ยากลุ่ม penicillins

กลไกการเกิดปฏิกริ ิยาการแพ้ยา แบ่ งได้ เป็ น 4 ชนิด ดังนี้ :
1. Type I : Immediate type : IgE (anaphylaxis.Immediate hypersensitivity)
การแพ้แบบ anaphylaxis เกิดขึ้นโดยการที่ยาหรื อ Metabolites ของยาทาให้เกิด
Tissuesensitizing - IgE Reaction ซึ่ งอยูบ่ นผิวของ Mast ได้รับยาครั้งต่อไป ตัวยาหรื อ
metabolites ของยาจะไปจับกับ receptor ของมันบน Ig E นาให้ mast cell แตกและมีการ
หลัง่ mediators ต่างๆ เช่น hitamine, 5-HT, kinins ซึ่ งทุกตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การเกิด
anaphylatic reaction ขึ้นมาได้
อาการแสดงของ Type I Reaction คือ Anaphylaxis, Urticaria, Angioedema และ
Bronchoconstric ซึ่ งอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน 1 ชัว่ โมงนับจากเมื่อมี antibody พร้อม
แล้ว
2. Type II : Cytotoxic type: Cell
ปฏิกิริยา Type II เกิดจากการที่ยาไปจับกับเนื้อเยื้อของร่ างกายซึ่ งมักเป็ นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว หรื อเกร็ ดเลือด ทาให้มี antibodies ชนิด IgE หรื อ IgM ซึ่งมีความจาเพาะ
ต่อผนังของเม็ดเลือดแดงหรื อเกร็ ดเลือดที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้นจะกระตุน้ ปฏิกิริยาต่าง ๆ
โดย Complements หรื อ Phagocytic cell ทาให้เซลหรื อเนื้อเยือ่ ที่มียามาเกาะอยูน่ ้ นั ถูก
ทาลายไป
อาการแสดงทางคลินิกของ Type II เช่น hemolytic anemia, agraunlocytosis และ
thrombocytopenia เป็ นต้น อาการข้างต้นจะแสดงนับจากเมื่อมี antibody พร้อมแล้ว
มากกว่า 72 ชัว่ โมง
3. Type III : Immune Complex
ปฏิกิริยา Type III เกิดจากยาจับกับ Antibody ชนิด IgG เกิดเป็ น antigen-antibody
compexes ซึ่งจะ deposit ตาม endothelial cell ของหลอดเลือดทาให้มีการกระตุน้
Complement และมีการทาลายของ Capillary endothelium ขึ้น อาการแสดงทางคลินิกของ
Type III reaction เรี ยกว่า serum sickness เช่นมีไข้ต่อมน้ าเหลือโต ปวดข้อ และอาจมี
maculopapular rash ได้

อาการแสดง คือ Serum sickness, Cutaneous vasculitis, Urticaria, Nephritis
อาการข้างต้นจะแสดงนับจากเมื่อมี antibody พร้อมแล้ว มากกว่า 72 ชัว่ โมง
4. Type IV : Cell-Mediated or delayed hypersensitivity Reaction: T-cell
ปฏิกิริยานี้เกิดจากยาไปกระตุน้ T-cells lymphocyte ที่ recognized ยาตัวนั้นได้ทา
ให้มีการกระตุน้ Inflammatory mediators ต่าง ๆ ออกมา
อาการแสดงทางคลินิกของ Type IV คือ Contact dermatitis, Photoallergy, Fixed
drug eruption, Maculopapular, Morbiliform rash, Stevens Johnson syndrome, TEN ซึ่ง
อาการข้างต้นจะแสดงนับจากเมื่อมี antibody พร้อมแล้ว มากกว่า 72 ชัว่ โมง

ผืน่ แพ้ยา
ผืน่ แพ้ยา สามารถแบ่งเป็ นชนิดต่างๆ โดยอาศัยลักษณะของผืน่ ที่ปรากฏ ผืน่ แพ้ยา
ที่พบ หรื อมี รายงานการเกิดบ่อย ๆ ได้แก่
1. ผืน่ แพ้ยาชนิด Maculopapular rash : เป็ นผืน่ แพ้ยาที่พบได้บ่อยที่สุด
ลักษณะสาคัญ
มีรอยโรคทั้งที่เป็ น ตุ่มนูน และรอยแดงผสมกัน ผืน่ ที่เกิดขึ้นจะมีท้ งั อยู่
เดี่ยวๆ และรวมกันจนเป็ นปื้ นขนาดใหญ่ ขอบของผืน่ แยกจากผิวปกติได้ ไม่ ชัดเจน ผืน่
มักจะเป็ นทั้งสองข้ างของร่ างกายเท่าๆ กัน กระจายไปทัว่ ร่ างกาย รวมทั้งฝ่ ามือฝ่ าเท้า คัน
มาก ไม่มีอาการปวด แสบ เจ็บผิวหนัง ซึ่ งบริ เวณที่ไม่พบผืน่ ชนิดนี้ คือ บริ เวณเยือ่ บุต่างๆ
เช่นในช่องปาก เยือ่ บุตา หรื ออวัยวะเพศ

2. ผืน่ ชนิด Urticaria และ Angioedema :
ลักษณะสาคัญ
ผืน่ ลมพิษ ( urticaria) มักจะ เกิดขึน้ เร็วมาก ขอบผืน่ ยกนูน มักเป็ น
หยักๆ และไม่ ครบเป็ นวงกลม ตรงกลางของผืน่ อาจดูซีดกว่ าตรงขอบ ผิวหนังด้านบน
ของผืน่ จะไม่มีการลอกเป็ นขุย หรื อเป็ นตุ่มน้ าหรื อตุ่มหนอง มักหายเองได้ ภายใน 24
ชั่วโมง โดยไม่มีร่องลอย กรณี ยาฉี ดเข้าเส้นเลือดอาจเกิดขึ้นทันทีทนั ใด และหากแพ้
รุ นแรงอาจทาให้ระบบหายใจทางานผิดปกติ หลอดลมตีบ หายใจหอบ และมีเสี ยง
wheeze ความดันโลหิ ตลดต่าลง และอาจทาให้ผปู ้ ่ วยเสี ยชีวติ ได้อย่างรวดเร็ ว เรี ยกว่า
anaphylactic shock

Angioedema เป็ นผืน่ ลมพิษที่เกิดขึ้นเฉพาะที่บางส่ วนของร่ างกาย
ผิวหนังจะมีอาการบวมนูน คัน และรู ้สึกตึง พบได้บ่อยตามเยือ่ บุต่างๆ เช่น ที่ริมฝี ปาก
รอบดวงตา หรื ออวัยวะเพศ ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะยุบ มีโอกาสเกิด anaphylactic
shock มากว่าผืน่ ลมพิษที่เกิดตามผิวหนังทัว่ ไป

3. ผืน่ ชนิด Fixed drug eruption :
ลักษณะสาคัญ
ผืน่ จะเกิดขึน้ หลังจากได้ รับยาทีแ่ พ้ประมาณ 30 นาที แต่ ไม่ ค่อยเกิน 24
ชั่วโมง ผืน่ มีรูปร่ างกลมหรื อรี มีสีแดงจัด ตรงกลางของผืน่ อาจเป็ นสี แดงคล้ า สี อมม่วง
หากรุ นแรงอาจพองเป็ นตุ่มน้ าได้ มักมีอาการเจ็บๆ คันๆ เมื่อหายแล้ว จะทิง้ รอยดาคลา้ ไว้
ชัดเจนและนาน กรณีทเี่ ป็ นการแพ้ยาเดิมซ้าๆ นอกจากจะต้ องปรากฏผืน่ ในบริเวณทีเ่ คย
ปรากฏผืน่ ในครั้งก่อนหน้ าแล้ว อาจมีผนื่ ทีบ่ ริเวณใหม่ เพิม่ ขึน้ ได้

4. ผืน่ ชนิด Eczematous drug eruption:
ลักษณะสาคัญ
เป็ นผืน่ แพ้ยาที่พบบ่อยชนิดหนึ่ง มีอาการ คันมาก รอยโรคที่เป็ นทั้ง ตุ่ม
นูนและปื้ นแดง คล้าย maculopapular rash แต่ ผืน่ แพ้ยา eczematous drug eruption จะมี
ความนูนหนามากกว่ า ส่ วนมากมักจะมีขนาดใหญ่ ผืน่ หลายแห่ง อาจบวมเป็ นตุ่มนา้ ใสๆ
แตกออกเป็ นนา้ เหลืองไหลเยิม้ และตกสะเก็ด ผูป้ ่ วยที่ไม่เคยได้รับยานี้มาก่อนอาจไม่มี
อาการผิดปกติในครั้งแรกที่ได้รับยา แต่ถา้ ได้รับยานานเกินกว่า 2 สัปดาห์หรื อได้รับยา
นั้นอีกในภายหลังก็จะเกิดผืน่ แพ้ยาขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ 2 วันหลังจากได้รับยาครั้งที่ 2

5. ผืน่ ชนิด Erythema Multiforme (EM):
ลักษณะสาคัญ
ผืน่ ชนิดนี้อาจประกอบด้วยผืน่ หลายแบบในผูป้ ่ วยคนเดียวกัน เช่น
รอยแดง ตุ่มนูน ทั้งขนาดเล็กหรื อใหญ่ ผืน่ คล้ายผืน่ ลมพิษ แต่ ผืน่ จะมีรูปร่ างคล้ ายเป้ายิง
ธนู (target lesion หรือ iris lesion) โดยมีลกั ษณะรู ปร่ างกลม เป็ นวงสามชั้น ชั้นในสุ ดจะ
มีสีแดงเข้มจัดหรื อเป็ นตุ่มน้ าพอง ชั้นถัดมาจะมีสีซีดจาง และชั้นนอกสุ ดจะมีสีแดงจางๆ
มักพบบริเวณปลายมือปลายเท้า บริเวณเหนือข้ อศอก ข้ อต่ อต่ างๆและบริเวณใบหน้ า ผืน่
ส่ วนมากจะปรากฏขึ้นอย่างทันทีทนั ใด และอาจจะเป็ นอยูน่ านเป็ นสัปดาห์ นอกจากนี้
ผูป้ ่ วยจะ ต้ องมีผนื่ ตามเยือ่ บุหนึ่งแห่ ง เช่ น ริมฝี ปาก เพดานปาก เหงือก เยือ่ บุตา หรือ
อวัยวะเพศ โดยเป็ นแผลถลอกตืน้ ๆ มีเลือดออก เมื่อแห้ งจะเป็ นสะเก็ดสี ดา

6. Stevens –Johnson syndrome:
ลักษณะสาคัญ
เป็ นผืน่ แพ้ยาที่พบไม่บ่อยในประเทศไทย และพบบ่อยกว่าปกติใน
ผูป้ ่ วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ จัดเป็ นผืน่ แพ้ยาชนิดรุ นแรงประเภทหนึ่ง สามารถทา
ให้ผปู ้ ่ วยมีอาการแทรกซ้อนและอาจเสี ยชีวติ ได้ ลักษณะผืน่ เป็ นวงกลมแต่ไม่ครบทั้งสาม
ชั้น เป็ นผืน่ สี แดงจัดหรื อแดงเข้มตรงกลางอาจเป็ นสี เทาๆ สี ดาหรื อพองเป็ นตุ่มน้ า เรี ยกว่า
atypical target lesion โดยการวินิจฉัยว่าเป็ น Stevens –Johnson syndrome จะต้ องมี
รอยโรคทีบ่ ริเวณเยือ่ บุมากกว่ าหนึ่งแห่ งขึน้ ไป และมีความรุ นแรงของผิวหนังทีเ่ กิดการ
หลุดลอกน้ อยกว่ าร้ อยละ 10

7. Toxic epidermal necrolysis (TEN):
ลักษณะสาคัญ
เป็ นผืน่ แพ้ ยาทีม่ ีความรุ นแรงมากทีส่ ุ ด มีลกั ษณะหลายอย่างคล้ายกับ
Stevens –Johnson syndrome ผูป้ ่ วยจะมี อาการนาคล้ายไข้ หวัด มีไข้ คลืน่ ไส้ อาเจียน เจ็บ
คอ ปวดเจ็บตามตัว หรือมีอาการเจ็บตามผิวหนังทัว่ ไป
ต่อมาจะมีผนื่ คล้าย
maculopapular rash ผืน่ จะพองกลายเป็ นตุ่มน้ าและหลุดลอกออกอย่างรวดเร็ วเป็ นแผ่น
ใหญ่ๆ เป็ นแผลตื้นๆ มีน้ าเหลืองหรื อเลือดซึ มๆ คล้ายโดนน้ าร้อนลวกชนิดรุ นแรง (ความ
รุ นแรงของผิวหนังทีเ่ กิดการหลุดลอกมากกว่ าร้ อยละ 30) นอกจากนี้บริ เวณเยือ่ บุต่างๆ
เช่น ริ มฝี ปาก เยือ่ บุตา หรื อตามอวัยวะเพศมักมีการหลุดลอกร่ วมด้วย มีเลือดออกซึ ม เมื่อ
แห้งจะเป็ นแผ่นสี ดาคล้ า ผู้ป่วยจะมีอาการทรุ ดลงอย่ างรวดเร็ว มีโอกาสติดเชื้อแทรกซ้ อน
ได้ ง่ายมาก โดยอัตราตายจะมีความสั มพันธ์ กบั ขนาดของผิวหนังทีเ่ กิดการหลุดลอกและ
อาการแทรกซ้ อนทีเ่ กิดกับอวัยวะภายในต่ างๆ

8. Exfoliative dermatitis :
ลักษณะสาคัญ
ระยะเริ่มแรกผิวหนังจะแดง คล้ายกับผืน่ แพ้ยาแบบ maculopapular
rash ผืน่ จะค่ อยๆลุกลามอย่ างช้ าๆ และลอกหลุดเป็ นขุยแห้ งๆจนทัว่ ร่ างกาย ผิวหนังจะ
แดงและดูเป็ นมันเงา บางแห่งอาจมีการอักเสบมาก มีน้ าเหลืองไหลเยิม้ และตกสะเก็ด
ผู้ป่วยอาจรู้ สึกคัน แต่ ไม่ มีอาการแสบร้ อน หรือเจ็บบริเวณผิวหนัง
เมื่อเป็ นนานขึ้น
ผิวหนังจะหนา ด้าน และแห้งเป็ นขุยมีปริ มาณมากขึ้น บริ เวณฝ่ ามือฝ่ าเท้าจะมีขยุ สะสม
จนเป็ นปื้ นหนา เล็บมือและเท้าหนาและเป็ นสี คล้ าขึ้น และ เล็บจะค่ อยๆหลุดลอกออก
บริเวณหนังศีรษะจะมีอาการลอกคล้ ายเป็ นรังแค ผมจะค่ อยๆหลุดร่ วงจนทาให้ ผมบาง
ชัดเจน

9. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Syndrome (DRESS) :
ลักษณะสาคัญ
เป็ นผืน่ แพ้ยาที่มีชื่อเรี ยกได้หลายอย่าง เช่น dapsone syndrome,
phenytoin hypersensitivity syndrome, hypersensitivity syndrome reaction,antiepileptic
hypersensitivity syndrome ซึ่งนอกจากมีผนื่ ขึน้ แล้วจะมีอาการอืน่ ๆ ร่ วมด้ วย ดังนี้
9.1 ไข้ มักเป็ นอาการนามาก่อนอาการอื่นประมาณ 1 ถึง 2 วัน
9.2 ผืน่ มีได้หลายแบบ เช่น maculopapular rash, Stevens –Johnson
syndrome, Toxic epidermal necrolysis (TEN), Exfoliative dermatitis
9.3 อาการซึ่งแสดงถึงความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น ต่อมน้ าเหลือง
โต ตับอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ

10. Photosensitive drug eruption:
ลักษณะสาคัญ
ผืน่ ชนิดนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อผูป้ ่ วยจะต้องสัมผัสกับทั้งยาและแสงแดด
โดยจะพบผืน่ เฉพาะบริ เวณที่ถูกแสงแดด กลไกของการเกิดผืน่ มี 2 แบบ คือ
10.1 ผืน่ ทีเ่ หมือนถูกแดดเผาไหม้ ( phototoxic reaction) ระยะแรก
ผิวหนังจะ แดงไหม้ แสบร้ อน แต่ ไม่ คัน หากอาการรุ นแรงมากก็อาจพองเป็ นตุ่มน้ าได้
หลังจากอาการทุเลาจะเป็ นรอยดาคล้ าเป็ นเวลานาน

10.2 Photoallergic reaction ลักษณะคล้าย eczematous drug
eruption คือ เป็ น ตุ่ม และผืน่ นูนเล็กน้ อยสี แดง ถ้าอาการรุ นแรงอาจมีน้ าเหลืองไหลเยิม้
และตกสะเก็ด ไม่ มีอาการแสบร้ อน แต่ จะคัน

11. ผืน่ แพ้ ยาทีเ่ ป็ นตุ่มนา้ พุพอง (bullous drug eruption);
ลักษณะสาคัญ
ตุ่มน้ าพุพองที่เกิดมักมีจานวนน้อย และเกิดขึ้นเร็ วหลังได้รับยาที่แพ้
และหายได้ง่าย

12. การเปลีย่ นแปลงของสี ผวิ ทีเ่ กิดจากยา (drug-induced pigmentary change):
ลักษณะสาคัญ
ยาบางชนิดสามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสี ผวิ ได้ โดยอาจไป
สะสมที่ช้ นั หนังแท้ หรื ออาจไปกระตุน้ เซลล์สร้างเม็ดสี ( melanocyte) ให้ทางานมากขึ้น
หรื อ ยาอาจจะทาลายเซลล์เสร้างเม็ดสี ทาให้การสร้างเม็ดสี ลดน้อยลง

13. ผืน่ คล้ายสิ วทีเ่ กิดจากยา (acneiform drug eruption) :
ลักษณะสาคัญ
ตุ่มสิ วทีข่ นึ้ จะอยู่ในระยะเดียวกันเกือบทั้งหมด มักจะเป็ นตุ่มสี แดง
ขนาดเล็ก 1-3 มม. แต่ ไม่ ค่อยพบสิ วอุดตัน( comedone) หรือตุ่มหนอง สิ วที่เกิดจากยานี้
อาจถือว่าเป็ นผลข้างเคียงจากยามากกว่าการแพ้ยา

14. Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) :
ลักษณะสาคัญ
มีผนื่ เป็ นตุ่มหนองเกิดขึน้ เป็ นจานวนมากมาย หลังจากได้ รับยา 1-3
สั ปดาห์ ตุ่มหนองจะ เริ่มขึน้ ทีใ่ บหน้ าก่อน จากนั้นจะลามไปทัว่ ตัว ผูป้ ่ วยมักจะ มีไข้ ร่วม
ด้ วย ผลการตรวจเม็ดเลือดจะมีจานวนเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น เมื่ออาการทุเลาลงตุ่มหนองจะ
แห้งและผิวลอกเป็ นแผ่นๆ

15. โรคเส้ นเลือดอักเสบทีเ่ กิดจากยา (vasculitis):
ลักษณะสาคัญ
มักเกิดที่เส้นเลือดขนาดเล็กๆ ผืน่ ทีเ่ กิดขึน้ จะมีลกั ษณะเป็ นจุดเลือดออก
ขนาดเล็ก นูนเล็กน้ อย ( palpable purpura) ตาแหน่งที่พบบ่อยคือ บริเวณหน้ าแข้ งสอง
ข้ าง อาจลามไปแขนและลาตัวได้ ผืน่ มักไม่ คัน บางรายอาจรู้สึกเจ็บเล็กน้อย หรื อมีไข้
ปวดตามข้อ ปวดเมื่อยตามตัว

