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Adverse  Drug  Reaction 

 

 

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Averse Drug Reactions) 
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเกิดขึ้นมานานควบคู่กับการใช้ยา อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นเวลาใด

ก็ได้เมื่อมีการใช้ยาเพื่อการบ าบัดรักษา มีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เน่ืองมาจากอาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยานี้ 1.7 – 5 % และผู้ป่วยอีกจ านวนมากที่เกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ระหว่างการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล มีผู้ส ารวจพบว่าอุบัติการของการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์ของ
ผู้ป่วยขณะเข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะอยู่ระหว่าง 10 –20 % 

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น จะรุนแรงมากน้อยต่างกันแต่ส่วนมาก (60 –70 %) จะมีอาการไม่
รุนแรง เช่น อาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ผื่นคัน ง่วงนอน นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ฯลฯ แต่บางคร้ัง
อาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือพิการ เช่น การเกิด aplastic anemia จากการใช้ Chloramphenicol , anaphylactic 
shock จากการแพ้ยากลุ่มPenicillin หรือท าให้ทารกพิการ เนื่องจากมารดาใช้ยา Thalidomide ในระหว่าง
ตั้งครรภ์ 

การที่ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์นี้ มีผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยเองและต่อส่วนรวมด้วย ผลกระทบ
ต่อผู้ป่วย คือ ผู้ป่วยจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น ผู้ป่วยจึง
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง บางครั้งผู้ป่วยอาจเสียชีวิตหรือพิการเป็นเหตุ
ให้มีผลเสียต่อครอบครัวอีกทอดหนึ่ง ผลต่อส่วนรวม คือ บุคคลากรทางการแพทย์ต้องเสียเวลาในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มผู้ป่วยโดยไม่จ าเป็น รัฐบาลก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้พิการ
เหล่านี้(ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เรียกว่า ค่าใช้จ่ายทางอ้อม ) ดังนั้นจึงเป็นผลเสียหายต่อระบบสาธารณสุขและ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ 

 
1. ค าจ ากัดความ มีผู้ให้ค าจ ากัดความของข้อความ Averse Drug Reaction(ADR) ไว้หลายแบบ ในแต่ละ
ประเทศก็จะแตกต่างกันไป แม้แต่ในประเทศเดียวกัน เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา Case and Guzzetti ได้
ส ารวจการให้ค าจ ากัดความของ ADR ในโรงพยาบาลต่างๆ 76 แห่ง พบว่าแตกต่างกันถึง 59 แบบ ในที่นี้จะ
ขอยกค าจ ากัดความขององค์การอนามัยโลกและของ Karch and Lasagna ซึ่งเป็นค าจ ากัดความที่บทความ
ต่างๆอ้างถึงมากที่สุด 

องค์การอนามัยโลก ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “อาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น
โดยมิได้ตั้งใจและเป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และเกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติเพื่อการป้องกัน 
วินิจฉัย บรรเทา หรือบ าบัดรักษาโรคหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขการท างานของอวัยวะมนุษย์ แต่ไม่
รวมถึงการใช้ยาในขนาดสูง จากอุบัติเหตุหรือโดยจงใจหรือการใช้ยาในทางที่ผิด” 
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2. กลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Mechanisms of ADR)  
Rawlins และ Thompson (1977) ได้แบ่งกลไกการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. Type A (Augmented) adverse drug reactions เป็นอาการที่เกิดจากฤทธิ์ของเภสัชวิทยา
ของยา อาการที่เกิดจะรุนแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขนาดของยา และการตอบสนองของแต่ละ
บุคคล  

Type A reaction นี้ สามารถท านายได้ล่วงหน้าจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา ถึงแม้ว่า อุบัติการณ์
ของการเกิด Type A reaction นี้ค่อนข้างสูง(มากกว่า 80%) แต่อัตราการตายจะต่ า อาการของผู้ป่วย Type 
A reaction สามารถแก้ไขได้โดยการลดขนาดยาลงหรือเปลี่ยนไปใช้ยาอ่ืน หรือให้ยาชนิดอ่ืนที่สามารถ
ลบล้างอาการไม่พึงประสงค์จากยาชนิดแรก ตัวอย่างเช่น 

 Bradycardia จากยากลุ่ม B-adrenoreceptor antagonists  
 Haemorrhage จากยากลุ่ม anticoagulants drowsiness จาก benzodiazepine anxiolytics  
2. Type B (Vizarre) adverse drug reactions เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดคะเนได้

ล่วงหน้าจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเมื่อได้รับยาในขนาดปกติ  แต่ไม่สามารถพบในระหว่าง
ท าการศึกษาพิษวิทยาของยา อุบัติการณ์ของการเกิด Type B reaction นี้ค่อนข้างต่ า(น้อยกว่า 
20%) แต่อัตราการตายจะสูงเมื่อเกิดType B reaction มีวิธีแก้เพียงประการเดียว คือ ต้องให้
ผู้ป่วยหยุดยานั้น และให้การรักษาตามอาการ ตัวอย่าง เช่น  

 Malignant hyperthemia จากยากลุ่ม anesthetics  
 Acute porphyria และ immumological reactions  

 

Comparison between type A and Type B adverse drug reactions 

 Type A (Augmented 
response) 

Type B (Bizarre response) 

Pharmacologically 
predictable 

Yes No 

Dose – dependent Yes No 

Incidence & morbidity High Low 

Mortality Low High 

Treatment Adjust dose Stop 
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Adverse  Drug  Reaction 

 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จัดเป็นการแพ้ยา แบบ type B คือพบได้
น้อยกว่าแต่อาการที่เกิดมักจะรุนแรงกว่า  ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้  เพราะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา  ในการเกิดปฏิกิริยาชนิดน้ี  จะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย  จัดออกได้เป็น  4  แบบ  ตาม  Gells  and  Coomb’s  classification  คือ 

1. Immediate  type  hypersensitivity  reaction 
2. Cytotoxic  type  hypersensitivity  reaction 
3. Immune  complex  type  hypersensitivity  reaction 
4. Delayed  type  hypersensitivity  reaction 

 
1.  Immediate  type  hypersensitivity  reaction 

  Immediate  type  hypersensitivity  reaction  หรืออาจเรียกว่า  “ anaphylactic  type ”  เป็น  
allergic  drug  eruption  ที่พบได้บ่อยกว่าชนิดอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยา  Penicillin  ส่วนมากยาจะมี
ขนาดของโมเลกุลค่อนข้างเล็กน้ าหนักโมเลกุลน้อยกว่า  2000Kd  จะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้  ซึ่งเรียกว่า  “ hapten ”  จะต้องผ่านขบวนการ  drug  
metabolism  ให้กลายเป็น  reactive  metabolite  เสียก่อน  จากนั้นก็จะไปจับกับ  macromolecule  หรือ  
protein  โดย  covalent  bond  จึงจะสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิต้านทานได้  เช่น  
Penicillin  จะถูก  metabolism  กลายเป็น  Penicilloyl , Penicillic  acid  หรือ  Penicillamine  ก่อน 
  เมื่อยารวมกับ  protein  จะกลายเป็น  drug - protein  conjugate  ซึ่งเป็น  complete  antigen  
จะไปกระตุ้นให้  plasma  cell  สร้าง  IgE  ซึ่งจ าเพาะกับยานั้นเพิ่มมากขึ้น  IgE  จะไปเกาะที่ผิวหนังของ  
mast  cell  หรือ  basophil  ต่อมาหากผู้ป่วยได้รับยาเดิมอีก  ก็จะไปจับกับ  IgE  2  molecule  ที่จ าเพาะกับยา
นั้นที่อยู่บนผิวของ  mast  cell  หรือ  basophil  เข้าด้วยกัน  ท าให้มีการเพิ่ม  permeability  ของผนังเซลล์  มี
การปล่อยสารหลายชนิดจากภายในเซลล์  โดยสาร  histamine  เป็นสารที่มีความส าคัญมากที่สุด  จะท าให้
เกิดอาการ  คือ 
   Immediate  reaction   เกิดอาการในเวลาไม่กี่นาทีภายหลังได้รับยา  อาการค่อนข้าง
รุนแรง  ประกอบด้วย  อาการคัน  ผื่น  ลมพิษ , bronchospasm , laryngeal  edema , wheeze , rhonchi , 
hypotension  จนเกิด  anaphylactic  shock  ได้ 
   Accelerated  reaction        จะเกิดอาการภายในระยะเวลา  1 - 72  ชั่วโมง  ภายหลังได้รับ
ยา  จะมีผื่น  ลมพิษ , laryngeal  edema  ได้ 
   Late  reaction จะใช้เวลานานกว่า  72  ชั่วโมงจึงจะเกิดอาการโดยจะมีเฉพาะ  ผื่นลมพิษ  
อย่างเดียว 
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2.  Cytotoxic  type  hypersensitivity  reaction 

  Cytotoxic  type  hypersensitivity  reaction  นี้  antibody  จะมีบทบาทที่ส าคัญ  ท าให้เกิด
การท าลายของอวัยวะต่างๆ  เช่น  ไต  ตับ  ระบบโลหิต  เส้นประสาท  กล้ามเนื้อ  แต่ยังไม่พบกับระบบ
ผิวหนัง  โดยสามารถเกิดขึ้นได้  3  วิธี  คือ 
   1)  ยาจะไปมีผลเปลี่ยนแปลงที่  tissue  ท าให้เกิดมีส่วนที่เป็น  hapten  ขึ้นที่ผิวของ
เซลล์  ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ท าให้  antibody  สามารถท าลายได้  เช่น 
      Penicillin - induced  hemolytic  anemia 
      Quinine - induced  thrombocytopenia 
   2)  ยาจะไปรวมกับ  antibody  เกิดเป็น  drug - antibody  complex  และไปจับที่ผิว
ของเซลล์  เช่น  platelete , WBC  แล้วมีการท าลายเซลล์ดังกล่าว 

  3)  ยาชักน าให้เกิด  antibody  ที่จ าเพาะต่อ  tissue - specific  antigen  เช่น  
Methydopa  ท าให้เกิด  antibody  ต่อ  red  blood  cell  ท าให้เกิด  hemolysis 
 

3.  Immune  complex  type  hypersensitivity  reaction 
  Immune  complex  type  hypersensitivity  reaction  อาจเรียกว่า  “ Serum  sickness  type ”  
หรือ  “ Arthus  reaction ”  ก็ได้  การที่จะเกิด  immune  complex  ระหว่างยากับ  antibody  ได้นั้นยาจะต้อง
คงอยู่ในกระแสโลหิตเป็นเวลาที่นานพอส าหรับการสร้าง  antibody  ได้ทัน  ส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ  5 - 
7  วัน  antibody  ส่วนมาก  คือ  IgG  บางรายอาจเป็น  IgM  ก็จะไปรวมตัวกับยานั้น  immune  complex  ที่
เกิดขึ้นจะไปจับที่ผนังของเส้นเลือดแล้วจะกระตุ้น  complement  อันเป็นจุดเร่ิมต้นของ  inflammation  ท าให้
มีการท าลาย  เส้นเลือดนั้น (vasculitis)  โดยจะปรากฏอาการกับอวัยวะที่มีเส้นเลือดถูกท าลาย  ผู้ป่วยจะมีไข้  
ปวดข้อ  ไตอักเสบ  เส้นประสาทอักเสบ  ตับอักเสบ  ระบบผิวหนังจะปรากฏเป็น  ผื่นลมพิษ , vasculitis , 
maculo - papular  rash  หรือ  erythema  multiforme 
 

4.  Delayed  type  hypersensitivity  reaction 
  Delayed  type  hypersensitivity  reaction  มีสาเหตุจากยา  ส่วนมากจะท าให้เกิดอาการกับ
ระบบผิวหนัง  ตัวอย่างของปฏิกิริยาที่คุ้นเคยกันดีคือ  allergic  contact  dermatitis  ที่เกิดจากการแพ้ยาโดย
การทาที่ผิวหนัง  ลักษณะของผื่นที่เกิดขึ้นจะเป็น  eczema  แต่ยาที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยกินหรือฉีด  ก็
สามารถท าให้เกิดได้เช่นกัน  ผื่นที่พบนอกจากจะเป็น  eczema  แล้ว  อาจพบได้เป็น  maculo - papular  rash 
, fixed  drug  eruption , erythema  nodosum , lichenoid  eruption 
  เมื่อยาที่เป็น  antigen (hapten)  เข้าสู่ร่างกาย (ส่วนมากโดยการซึมผ่านทางผิวหนัง) จะถูก  
Langerhans  cell  ซึ่งมีหน้าที่ในการน า  antigen  ไปส่งให้  lymphocyte  ในบริเวณใกล้เคียง  พาไปส่งที่ 
lymphocyte  แล้วต่อไปที่  lymph  node  ที่บริเวณ  lymph  node  จะมีการแบ่งตัวของ  lymphocyte  ท าให้มี  
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sensitized - T  cell  เพิ่มจ านวนมากขึ้น  แล้วส่งกลับไปที่บริเวณผิวหนังที่ยาผ่านเข้าสู่ร่างกาย  และบริเวณ
อ่ืนๆด้วย  ระยะนี้จะเรียกว่า  “ sensitization  phase ”  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  14  วัน 
  ต่อมาถ้าผู้ป่วยได้รับยาตัวเดิมอีก  ยาจะถูก  sensitized  lymphocyte  ที่อยู่บริเวณนั้นเข้าจับ  จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ของ  lymphocyte  โดยจะมีการปล่อยสารชื่อ  lymphokines  ออกมาหลายชนิด  
ซึ่งท าให้เกิดการอักเสบ (inflammation)  เกิดเป็นผื่นดังที่กล่าวมาแล้ว 
 
 

การแพ้ยาข้ามกัน  ( Cross  reactivity ) 
กลไกการแพ้ยา   เกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อยา  หรือ   Metabolies    ของยาผ่านระบบ

ภูมิคุ้มกันด้วยการสร้าง   Antibody    เช่น   IgE  ,  IgG    หรือ  IgM   หรือมีกลไกอ่ืน  เช่น  ผ่านการกระตุ้น   
T – lymphocytes  โดยยาหรือ   metabolies   ของยา  ท าหน้าที่เป็น  antigen  โดยปกติสารที่มีโมเลกุลใหญ่
กว่า   1,000   daltons   เท่านั้นจึงจะสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้  ดังนั้นยาหรือ   metabolies   ของยาซึ่ง
มีโมเลกุลที่มีขนาดเล็กกว่านี้จะต้องจับกับสารอ่ืนให้มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น  เช่น    protein   จึงจะสามารถเป็น  
antigen  ได้   เรียกโมเลกุลของยาที่ไปจับกับสารอ่ืนได้ว่า  hapten     หลังจากมีการสร้าง   antibody   หรือมี
การกระตุ้น   T – cell   โดย   hepten   แล้วจะเกิดการแพ้ยาได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับยาในครั้งต่อมา 

โครงสร้างของยาที่ท าหน้าที่เป็น  antigen    หรือ  antigenic   determinant   ได้แก่   โครงสร้างส่วน
ใดส่วนหนึ่งของในโมเลกุลของยา  เช่น  โครงสร้างหลักหรือเป็น   Side  chain   หรือโครงสร้างทั้งโมเลกุล
ของยา 

กลุ่มยาในปัจจุบันที่มีการศึกษาเร่ืองการแพ้ยาข้ามกัน  ( Cross  reactivity ) มากที่สุดได้แก่ยาในกลุ่ม  
beta – lactam , ยาที่มีส่วนประกอบของหมู่   sulfonamides   salicylate   หรือ  NSAID  และ  ยาชัก    

ยากลุ่ม    ฺBeta – Lactam 
 1. กลุ่ม   Penicillins 
 beta - lactam   ring    เป็น   antigenic   determinant    ที่พบบ่อยดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเป็นยาด้านอ่ืน 
ๆ  ในกลุ่ม Penicillins ค่อนข้างสูงเพราะทุกตัวมี  beta - lactam   ring    ที่สามารถแตกออกมาเป็นโครงสร้าง
ที่คล้ายคลึงกับการแตกออกของ  beta - lactam   ring    ของยา    Penicillins   ได้ 

2. ยากลุ่ม   Cephalosporins 
 -  beta - lactam   ring    เป็น   antigenic   determinant   ผู้ป่วยที่แพ้   Cephalosporins   ตัวใดตัวหนึ่ง
ก็มีโอกาสสูงที่จะแพ้    Cephalosporins    ตัวอ่ืน ๆ  ด้วยทุกตัว  และมีโอกาสสูงที่จะแพ้ยากลุ่ม   beta – 
lactam   เช่น  penicillin   determinant   หรือ    cabapenem   
 -  Side  chain   ของ  Cephalosporins   เป็น   antigenic   determinant   ผู้ป่วยที่แพ้ยา   
Cephalosporins   ตัวใดตัวหนึ่งมีโอกาสที่จะแพ้ยา  Cephalosporins   เฉพาะตัวที่มี   Side  chain   เหมือนกัน
เท่านั้น 
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 -  โครงสร้างของยาท้ังโมเลกุล  เป็น  antigenic   determinant    ผู้ป่วยจะแพ้  Cephalosporin   
เฉพาะตัวที่แพ้เท่านั้น 
 

ยาที่มี   Sulfonamides   เป็นส่วนประกอบ   
ยาที่มี   Sulfonamides   เป็นส่วนประกอบ  เช่น  sulfamethoxazole   acetazolamide, glyburide, 

glipizide, HCTZ, furosemide   เป็นต้น 
ปัจจุบันพบว่าโครงสร้างของยาต่านจุลชีพ  จะมีความแตกต่างกับยาที่ไม่ใช่ยาต้านจุลชีพ  คือ  ยาต้าน

จุลชีพจะมีหมู่  arylamide  ( NH2 )  ส่วนยาที่มิใช่ยาต้านจุลชีพจะไม่มีหมู่นี้ซึ่ง   arylamide   พอถูก   oxidation   
แล้วจะได้  hydroxylamine   metabolite    ซึ่งมีความสามารถเป็น  hepten  และก่อให้เกิดการแพ้ได้  ดังนั้นจึง
มีโอกาสน้อยที่จะเกิดการแพ้ยาข้ามกันระหว่างยาในกลุ่ม  sulfonamide  หรือระหว่างยาต้านจุลชีพและไม่ใช่
ยาต้านจุลชีพ 
 

ยากลุ่ม  NSAIDs   และ   Salicylates 
 -  กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีประวัติโรคหืด  แต่มีประวัติเกิดอาการผื่นลมพิษ  หรือ  angioedma   จากยาใน
กลุ่ม   NSAIDs    กลายตัวที่มีโครงสร้างไม่เหมือนกัน angioedma   ที่เกิดน่าจะเกิดผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวกับ   
IGE  แต่น่าจะเกิดจากยาไปยับยั้งการสร้าง   PGE2   แนวทางการปฏิบัติไม่ควรใช้ยาในกลุ่มนี้เลย  แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นต้องใช้   Aspirin   ใน  MI   ( myocardial  infarction ) หรือ  Ischemic  stroke   ให้ใช้   
desensitization    หากต้องการใช้  NSAIDs  ให้ใช้ในกลุ่ม   Cox - II 
 -  กรณีผู้ป่วยมีประวัติเกิดอาการผื่นลมพิษ  หรือ  angioedema   จากยาเพียงตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มแต่
ไม่แพ้ยาตัวอ่ืน ๆ  ในกลุ่มที่มีโครงสร้างไม่เหมือนกัน angioedema    น่าจะเกิดผ่าน  IgE  ไม่น่าจะเกิดจากการ
ยับยั้ง   PGE2  ดังนั้นผู้ป่วยน่าจะสามารถใช้ยา   NSAIDs   ตัวอ่ืนที่มีโครงสร้างแตกต่างไปจากยาตัวที่แพ้ได้ 

- กรณีผู้ป่วยเกิดผื่นลมพิษ    angioedema    หรือ   anaphylaxis   จากยา   NSAIDs   ตัวใดตัวหนึ่ง   
และผู้ป่วยไม่เคยมีประวัติการใช้ยา    NSAIDs   ตัวอ่ืน ๆ  อีกเลย  แนวทางการปฏิบัติ   คือไม่ควรใช้ยาตัวใด
ในกลุ่มนี้อีกเลย  กรณีจ าเป็นต้องใช้ยา     ASA   เช่น  ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ า ๆ  MI   หรือ   Ischemic   
stroke  ต้องให้โดยวิธี   desensitization   หากจ าเป็นต้องใช้  NSAIDs     ควรให้กลุ่มที่ยับยั้ง   Cox – II  
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กลุ่มยากันชัก 
 กลุ่มยากันชักที่มี   aromatic  ring     อยู่ในโครงสร้างได้แก่  Phenytoin ,  Carbamazepine   และ  
phenobarbitone    เมื่อ    metabolized  ผ่าน   P – 450  ได้เป็น   arene  oxide   และเชื่อกันว่าสารตัวนี้เป็น
ตัวกระตุ้นระบบคุ้มกันและเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดกลุ่มอาการ    Anticonvulsant   Hypresensitivity (AHS) 
ได้แก่   อาการทางผิวหนัง  ตั้งแต่ผื่นแดง  จนถึงภาวะ   Stevens – Johnson   syndrome หรือ  Toxic  
Epidermal  Necrolysis  ( TEN )ร่วมกับอาการไข้  ต่อมน้ าเหลืองโต   ตับอักเสบ  ( Transminase  enzyme  
เพิ่มสูงขึ้น )  และการเพิ่มขึ้นของ    eosinophil   โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นประมาณ  1 – 12  สัปดาห์   หลัง
ได้รับยา 
 ดังนั้นถ้าผู้ป่วยมี   AHS   เกิดขึ้น  เนื่องจากยากันชักตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มที่มี    Aromatic  ring   เป็น
องค์ประกอบไม่ควรใช้ยาตัวใดในกลุ่มนี้อีกเลย   และยากันชักที่น่าจะปลอดภัยในผู้ป่วยเกิด   AHS  ได้แก่  
benzodiazepine ,  valproic  acid ,  gabapentin   และ  topiramate 
 

 
 
 
 
 

บทที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 

Note  อาการที่สงสัยว่าผู้ป่วยแพ้ยา 
1. ในรายที่มีอาการแพ้ไม่รุนแรง อาจมีเพียงลมพิษ ผื่นคัน หรือมีผื่นแดง จุดแดงหรือตุ่มใสเล็กๆขึ้น 
ทั่วตัว หน้าบวม หนังตาบวม ริมฝีปากบวม มักเกิดจากการกินยาเม็ด เช่น แอสไพริน เพนนิซิลลิน แอมพิ
ซิลลิน ยากลุ่มซัลฟา 
2. ในรายที่มีอาการแพ้ปานกลาง อาจมีอาการใจสั่น แน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน หรือหายใจขัด 

คล้ายหืด มักเกิดจากการใช้ยาฉีด 
3. ในรายที่มีอาการแพ้รุนแรง จะมีอาการเป็นลม ตัวเย็น ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่่า และหยุดหายใจ มักเกิด
หลังจากฉีดยากลุ่มเพนนิซิลลิน หรือเซรุ่มในทันทีทันใด บางครั้งอาจเสียชีวิตในขณะที่ได้รับยาฉีด เรียก
อาการแพ้ยารุนแรงชนิดนี้ว่า Anaphylactic shock หรืออาจพบเป็นลักษณะพุพอง หนังเปื่อยลอกทั้งตัว
คล้ายถูกไฟลวก ปากเปื่อย ตาอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบ มีไข้ ซึ่งเรียกว่ากลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสัน 
(Stevens Johnson Syndrome) 

4. ในการแพ้เลือด หรือน้่าเกลือ มักมีอาการไข้ หนาวสั่นหรือลมพิษขึ้น 
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บทที่  2 
การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง (Skin Test) 

 
 
 

ในยาบางรายการ  การทดสอบทางผิวหนัง  (skin  testing)  สามารถใช้อธิบายหรือพิสูจน์ 
(demonstrate)  ปรากฏการณ์ (allergic  drug  reaction)  ซึ่งเกิดจาก  drug  specific  IgE  และสามารถใช้
ท านาย (predict) ความสัมพันธ์ของความเสี่ยง (relatively  high  risk) จาก  immediate  hypersensitivity  
reactions  แต่ไม่สามารถใช้ในการท านายความเสี่ยงซึ่งเกิดจาก  delayed reactions  หรือปฏิกิริยาทางผิวหนัง
อ่ืน ( most  dermatologic  reactions )  

ดังนั้น 
   หากผลการทดสอบเป็นบวก (Positive  reaction)  :  จึงแสดงหรือท านายได้ว่า   

ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการแพ้ยา / สารซึ่งน ามาทดสอบ 
 หากผลการทดสอบเป็นลบ (Negative  reaction)  :  ไม่ได้แสดงว่าจะไม่เกิดการแพ้ยา
เสมอไป  เนื่องจากอาจเกิด  false - negative  หรือสาร / ตัวยาที่น ามาใช้ทดสอบไม่
เฉพาะเจาะจงต่อการเกิดปฏิกิริยา  และ / หรือการแพ้ยานั้นเกิดจากปฏิกิริยาอื่น  ซึ่งไม่ใช่  
drug - specific  IgE / immediate  hypersensitivity  reactions 
 ดังนั้น  แม้ผลการทดสอบเป็นลบ (Negative  reaction)  ก็ยังต้องระมัดระวังและเตรียม
ความพร้อมในการแก้ไข / รับมือกับปฏิกิริยารุนแรงซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยที่แจ้ง  และ / หรือมีประวัติว่าเคยแพ้ยา 

 
หมายเหตุ ผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติแพ้ยา penicillin  ( penicillin allergy )  ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะ
ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการเกิด  immediate reaction  เน่ืองจากยังพบการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและเป็น 

   อันตรายถึงชีวิตได้จากการใช้   - lactam antibiotics  ในผู้ป่วยซึ่งไม่มีประวัติแพ้ penicillin  ( penicillin     
   allergy )  
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ค าถามที่พบบ่อยเกี่ยวกบัการท า Skin Test 

1. ปุจฉา ท าไมต้องมีการทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง (skin Test) 
    วิสัชนา  การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง (Skin Test) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วินิจฉัยว่า ผู้ป่วยจะมีโอกาส
แพ้ยาตัวที่จะท าการทดสอบหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยา และมีโอกาสได้ใช้ยาที่
เคยมีประวัติการแพ้ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ 

2. ปุจฉา  มีความจ าเป็นต้องทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนัง (Skin Test) ทุกคร้ังท่ีมีการใช้ยาต้านจุลชีพหรือไม่ 
    วิสัชนา  ไม่มีความจ าเป็นต้องท า Skin Test ทุกครั้งกับผู้ป่วยทุกคนที่จะใช้ยาต้านจุลชีพเน่ืองจาก 

- ยา Penicillin การให้ยาผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติแพ้โดยไม่ได้ท า Skin Test มีความปลอดภัยเท่ากับ
การให้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา แต่มีผล Skin Test เป็นลบ ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นต้องท า
การทดสอบการแพ้ยาทางผิวหนังในผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติแพ้ยา Penicillin 

- ยาต้านจุลชีพกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ Penicillin ปัจจุบันข้อมูลยังมีจ ากัด อีกทั้งวิธีการท ายังไม่น่าเชื่อถือ 
ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และยังขาดข้อมูลในเร่ืองความเข้มข้นของยาในการทดสอบ ท าให้การ
แปรผลที่ถูกต้องท าได้ยาก อาจเกิดผลบวกลวง (False Positive) และผลลบลวงได้ (False 
Negative) 

3. ปุจฉา  การท า Skin Test ส าหรับยา Penicillin ควรค านึงถึงเร่ืองใดบ้าง 
    วิสัชนา   

- ควรจะทราบว่าโครงสร้างส่วนไหนที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแพ้ยาทั้งโมเลกุล หรือเป็นเพียง
โครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือเป็น metabolites ตัวใดของยา หรือเป็นโมเลกุลของยาที่จับกับ 
protein  
- ปฏิกิริยาการแพ้ มี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1.  การแพ้แบบไม่ผ่าน IgE ได้แก่ nephritis , exfoliative dermatitis , Stevens – Johnson 
syndrome , toxic epidermal necrolysis (TEN) , hemolytic anemia , erythrema multiforme  ซึ่งเป็น
การแพ้ยาที่ค่อนข้างรุนแรงและไม่สามารถท านายการแพ้ยาในลักษณะดังกล่าวได้ จึงไม่ควรท า Skin 
Test 

2. การแพ้ยาแบบผ่าน IgE ได้แก่ ผื่นลมพิษ , angioedema , bronchospasm และ 
anaphylaxis สามารถทดสอบการแพ้ Penicillin ทางผิวหนังได้โดยวิธี Skin prick test 
และ Intradermal test   

 NOTE   
o ไม่ควรท า Skin Test ในผู้ป่วยที่ได้รับยาที่มีผลต่อการตอบสนองของการท า Skin Test 

เช่น antihistamines หรือ tricyclic antidepressant  ภายใน 48 ชม.หรือ 
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Sympathomimetic agents ในขนาดสูงภายใน 4 ชั่วโมง เพราะจะท าให้เกิดการบดบังผล
การท า Skin Test ได้ 

o ในการทดสอบแพ้ยาทางผิวหนังทุกคร้ังควรมีการท า Control ควบคู่ไปด้วยเพื่อป้องกัน
ผลบวกลวง (False Positive) หรือผลลบลวง (False Negative) 
Positive control ได้แก่ histamine หรือ morphine 
Negative Control ได้แก่ สารที่ใช้ในการท าละลายยา 

4. ปุจฉา  มีแนวทางอย่างไรบ้างในการท า Skin Test ของยากลุ่ม Cephalosporin 
    วิสัชนา  เน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าโครงสร้างใดหรือ metabolites ตัวใดของยากลุ่มนี้เป็น 
antigenic determinant ซึ่งอาจท าให้เกิดผลลบลวงและยากต่อการแปรผล แต่อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของยา 
cephalosporin ที่ควรเลือกใช้โดยทั่วไป คือ 3 mg / ml 

5. ปุจฉา  มีแนวทางอย่างไรบ้างในการท า Skin Test ส าหรับยากลุ่มอื่นๆท่ีไม่ใช่ Penicillin และ 
Cephalosporin  
  วิสัชนา  ยากลุ่มอื่นในปัจจุบันพบว่ามีข้อจ ากัดคล้ายกับยากลุ่ม Cephalosporin โดยยังขาดข้อมูลในเร่ือง
ความเข้มข้นที่เหมาะสมและการแปรผลการทดสอบ แต่อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของยาที่เลือกใช้ควรไม่
ระคายเคืองผิวหนัง 
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บทที่  3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัตสิ าหรับ  Penicillin  Skin  Testing 
 

 

ขั้นตอนการเตรียมสารละลาย 
Control Solutions 
 Negative control : Normal saline  
 Positive control :  Morphine sulfate (10 mg/100 ml 0.9 % NaCl, 0.1 mg/ml) หรือ  

Histamine (1 mg/ml)  
 Test Solutions : Benzylpenicilloyl-Polylysine (Pre-Pen ® ) 6x10-5 mol/L = Major determinant 

( มีจ าหน่ายในต่างประเทศ ) 
 

I Benzylpenicilloyl-Polylysine (Pre-Pen ®   6x10-5 mol/L = Major determinant 
A Undiluted Pre-Pen®   
B 1 : 100 concentration 

 Dilute โดยน า 0.1 ml ของ Pre-Pen®   ปรบัปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl ครบ 10 ml 
C 1 : 10,000 concentration ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้แบบ anaphylaxis 

 Dilute โดยน า 1 ml ของ 1 : 100 conc.Pre-Pen®  ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % Nacl ครบ 
100 ml 

II Penicillin G sodium / potassium = Minor determinant 
A 5,000 unit / ml concentration หรืออาจใช้ 10,000 units / ml Concentration  

ต้องการ Penicillin G sodium  5,000 units / ml 
 Dilute โดยน า 5,000,000 units ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl ครบ 100 ml 
       จะได้  50,000 units / ml 
 Dilute ต่อ โดยน า 1 ml ของ 50,000 units / ml ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl  
        ครบ 10 mlจะได้  5,000 units / ml 
 
ต้องการ Penicillin G sodium  10,000 units / ml 
 Dilute โดยน า 5,000,000 units ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl ครบ 100 ml  

                                  จะได้ 50,000 units / ml 
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 Dilute ต่อ โดยน า 1 ml ของ 50,000 units / ml ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl ครบ 5 ml 
        จะได้  10,000 units / ml 

B 5 units / ml concentration ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้แบบ anaphylaxis 
 Dilute โดยน า 0.1 ml ของ 5,000 units / ml ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl ครบ 100 ml 

 
III Penicillin product to be administered – if not penicillin G 

A Ampicillin 2.5 mg/ml concentration โดยใช้ 0.9 % NaCl เป็นตัวท าละลาย 
 Dilute โดยน า Ampicillin  250 mg ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl ครบ 100 ml 

B Nafcillin 2.5 mg/ml concentration โดยใช้ 0.9 % NaCl เป็นตัวท าละลาย 
 Dilute โดยน า Nafcillin 250 mg ปรับปริมาตรด้วย 0.9 % NaCl ครบ 100 ml 
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Intradermal  test 
 

1. ใช้  insulin หรือ Tuberculin  syringe  กับเข็มขนาด  3/8 - 5/8  นิ้ว  เบอร์  26 - 30 (26 - 30  gauge  needle) 
ฉีดสาร / ยาที่ต้องการทดสอบ  Intradermal  โดยใช้สารละลายของยา / สารที่ต้องการทดสอบประมาณ  
0.01 - 0.02  มล. ฉีดในต าแหน่งต้นแขนด้านนอก ซึ่งต่ ากว่า deltoid muscle ให้เกิดตุ่มเล็ก (small  bleb) 
และฉีด  control  bleb ด้วย  0.9% NaCl  ให้ห่างกันพอประมาณ   อย่างน้อย 15 cm.  
NOTE 

การฉีดควรไล่ฟองอากาศออกให้หมด เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปอยู่ในชั้นผิวหนัง เพราะจะท าให้การ
แปลผลผิดพลาดได้ และต้องระวังอย่าฉีดลึกจนเกินไป ถ้าไม่เกิดเป็น bleb ขึ้น ให้ฉีดซ้ าที่ต าแหน่งใหม่ 
เพราะอาจท าให้เกิด false negative ได้ 

2. หลังจาก 15 นาที ท าการแปลผลโดยประเมินลักษณะ wheal 
การแปลผล 
 Positive  reaction : เกิดผื่น (wheal) มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย  6 x 6  มม.  ร่วมกับผิวหนัง

ร้อนแดง ( erythema )  และ / หรือใหญ่กว่า  saline  control  อย่างน้อย  3 - 5  มม.  ( มักมี
อาการคันและตุ่มบนผิวหนังมีขนาดใหญ่ขึ้นชัดเจน)  โดยเกิดขึ้นภายใน  15  นาที ) 

 Negative  reaction : ตุ่มมีขนาดเท่าเดิมหรือมีผลเหมือน  control  bleb  (saline control) 
 

Note : หากเกิดปฏิกิริยาผลบวก  ควรให้การรักษา  และหยุด / หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าว 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 

Intradermal  test  เป็นวิธีที่ค่อนข้าง sensitive จึงใช้ detect คนไข้ที่มี sensitvity ต่ าๆ ได้ดี  
แต่การตรวจโดยวิธีนี้มีข้อเสียคือ อาจเกิด systemic reaction ได้ เช่น เกิด hypotension, angioedema, 
airway obstruction ได้ เป็นต้น 

ข้อควรระวัง 1.  การทดสอบทางผิวหนังควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ 
2.  อาจเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงระหว่างการทดสอบ  ต้องระวังและเตรียมความพร้อม 
3.  ให้แยกเข็มและ  Syringe  ส าหรับสาร / ยาที่ต้องการทดสอบแต่ละชนิดและสารควบคุม 
4.  หากผู้ป่วยมีการแพ้ระหว่าง skin testing และ Desensitization ควรให้ 
 Hydrocortisone 100 mg IVP 
 Diphenhydramine 50 mg IVP 
 Epinephrine 1 : 1000 sc. 

5.  ยาในกลุ่ม  Antihistamines ( Hydroxyzine , diphenhydramine ฯลฯ ) , doxepin , 
Tricyclic  antidepressants  และ  adrenergic  drugs  อาจยับยั้งผลการทดสอบทางผิวหนัง      
( skin  test )ควรหยุดใช้ยาอย่างน้อยที่สุด  24  ชม.  ก่อนการทดสอบทางผิวหนัง  
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6.  Antihistamine  ที่มีค่าคร่ึงชีวิตยาว (Long - half  lives)  เช่น  Hydroxyzine , 
Fexofenadine  ฯลฯ  อาจมีผลรบกวน (attenuate)  ผลการทดสอบทางผิวหนังได้เป็นเวลาถึง
สัปดาห์  หรือนานกว่านั้น หลังจากหยุดใช้ยา 
 

ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงในการแปลผลจากการท า skin test 
1. ต าแหน่งท่ีทดสอบ ผิวหนังแต่ละจุดในร่างกายจะมีความไวต่อทั้ง histamine และ allergen 

ไม่เท่ากัน ผิวหนังที่บริเวณหลังจะมี reactivity สูงกว่าท้องแขน (forearm) โดยทั่วไปหลังช่วงบนจะ
มี reactivity สูงกว่าบริเวณหลังด้านล่าง 

2. อายุ ความไวของผิวหนังต่อทั้ง histamine และ allergen ในเด็กและจะไวน้อยกว่าผู้ใหญ่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน และในผู้ป่วยสูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี จะมี reactive ของผิวหนังน้อยกว่าคนหนุ่มสาว เน่ืองจากมีปริมาณ total และ specific 
IgE ในคนสูงอายุจะค่อยๆ ลดลง และมี reactivity ของผิวหนังต่อสารกระตุ้นที่ลดลง 

3. เพศ ความไวของผิวหนังในเพศชายและหญิงนั้นไม่แตกต่างกัน แต่ในเพศหญิงจะมี 
reactivity ของผิวหนังต่างกันออกไปในแต่ละช่วงของรอบเดือน (menstrual cycle) โดยช่วงที่มี 
reactivity สูงสุด ได้แก่ ช่วงวันที่ 12-16 ของรอบเดือน ซึ่งตรงกับช่วงที่มี ovulation และเป็นช่วงที่มี
ระดับของ estrogen สูงสุด 

4. เชื้อชาติ คนผิวด าจะมีความไวของผิวหนังสูงกว่าคนผิวขาว 
5. ยา ยาบางอย่างมีผลในการกดความไวของผิวหนัง โดยที่ยาแต่ละอย่างจะมีฤทธิ์ในการกด

ความไวของผิวหนังไม่เท่ากัน ทั้งระยะเวลาและความรุนแรงที่กด ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 ดังนั้น จึง
ควรจะงดยาเหล่านี้ก่อนท า skin test โดยงดยา astemizole ก่อนที่ท าการตรวจทางผิวหนังประมาณ 
30-60 วัน ยา ketotifen ต้องงดมากกว่า 5 วัน ยา imipramine จะต้องงดมากกว่า 10 วัน ส่วนยา 
antihistamine ตัวอ่ืนงดประมาณ 3-10 วัน ส าหรับยา oral corticosteroid นั้น ถ้าได้รับในช่างสั้นๆ 
(น้อยกว่า 1 สัปดาห์ จะไม่มีผลต่อ skin reactivity แต่ถ้าได้ในแต่ละช่วงระยะเวลานานติดต่อกัน อาจ
มีผลได้บ้าง ส่วน topical steroid มีฤทธิ์ในการกด reactivity ของ ผิวหนังได้เช่นเดียวกัน จึงควรงด
ก่อนท า test ประมาณ 2-3 สปัดาห์ 

6. ภาวะของโรคบางอย่าง จะท าให้ skin test ต่อสารแพ้ลดลง เช่น กรณีที่เป็น eczema ใน
ต าแหน่งที่ทดสอบ ผู้ป่วยเป็นมะเร็งก าลังได้รับการรักษาโดย chronic hemodialysis หรือเป็น diabetic 
neuropathy เป็นต้น ควรเลี่ยงการตรวจในบริเวณที่เป็น eczema หรือในผู้ป่วยที่เป็นโรคดังที่กล่าว
มาแล้ว ถ้าผู้ป่วยก าลังมี systemic anaphylaxis ควรเลื่อนการทดสอบออกไปประมาณ 1 สัปดาห์ 
เน่ืองจากเพิ่งเกิดภาวะ mast cell degranulation ถ้าทดสอบในช่วงนี้อาจได้ผล false nagative ได้ 

7. จ านวน allergen ที่แพ้ คนไข้ที่แพ้สารแพ้หลายชนิดจะมี reactivity ต่อ histamine สูงกว่า
คนไข้ที่แพ้สารแพ้เพียงชนิดเดียว 
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บทที่  4 
 

แนวทางในการท า Skin test  
ของยากลุ่มอื่นนอกจาก Penicillin 

 
เน่ืองจากในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าโครงสร้างใดหรือ metabolites ตัวใดของยากลุ่มนี้เป็น antigenic 

determinant ซึ่งอาจท าให้เกิดผลลบลวงและยากต่อการแปรผล แต่อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของยา 
cephalosporins ที่ควรเลือกใช้โดยทั่วไป คือ 3 mg / ml  ส าหรับการเจือจางยาในกลุ่ม cephalosporins บางตัว
เพื่อท าการทดสอบการแพ้ทางผิวหนังดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ยาต้านจุลชีพ ความเข้มข้นเร่ิมต้นของยา (mg/ml) 
การเจือจางยาจากความเข้มข้นเร่ิมต้น 

เพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง 
Cefotaxime 
Cefuroxime 
Cefazolin 

Ceftazidime 
Ceftriaxone 

95 
90 

330 
250 
250 

 
 

10 เท่า 

ตารางท่ี 1 แสดงการเตรียมสารละลายยา cephalosporin เพื่อท าการทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง 
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แนวทางในการท า Skin Test ส าหรับยากลุ่มอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่ Penicillins และ Cephalosporins  

   
ส าหรับยากลุ่มอื่นในปัจจุบันพบว่ามีข้อจ ากัดคล้ายกับยากลุ่ม Cephalosporins โดยยังขาดข้อมูลใน

เร่ืองความเข้มข้นที่เหมาะสมและการแปรผลการทดสอบ แต่อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของยาที่ควรเลือกใช้
โดยที่ไม่ระคายเคืองผิวหนังแสดงในตารางที่ 2 
 

ยาต้านจุลชีพ ความเข้มข้นเร่ิมต้นของยา (mg/ml) 
การเจือจางยาจากความเข้มข้นเร่ิมต้น 

เพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง 
Gentamycin 
Clindamycin 

Co-trimoxazole 
Erythronycin 
Vancomycin 
Azithromycin 

Nafcillin 

40 
150 

80 (Sulfa component) 
50 
50 

100 
250 

10 เท่า 
10 เท่า 

100 เท่า 
1,000 เท่า 

10,000 เท่า 
10,000 เท่า 
10,000 เท่า 

ตารางท่ี 2 แสดงการเตรียมสารละลายยากลุ่มอื่นๆ เพื่อท าการทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง 
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บทที่  5 
 

การประเมิน ADR 
 

   ในการประเมินผู้ป่วยว่ามีโอกาสแพ้ยามากน้อยเพียงใดนั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้ 

1. อาการแสดงของอาการแพ้ 

2. เวลาที่เร่ิมพบอาการ 

3. ยาที่ผู้ป่วยได้รับก่อนแสดงอาการ เวลาที่เร่ิมใช้ยาแต่ละรายการ ขนาดยาที่ผู้ป่วยได้รับและวิธีใน 

การบริหารยา 

4. โรคหรืออาการที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล โรคร่วมหรือโรคประจ าตัวอ่ืนๆ 

5. ประวัติการแพ้ยา 

6. ประวัติการแพ้อาหาร 

7. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

8. ผลการตรวจร่างกาย 

9. ประวัติการใช้ยาในอดีต 

10. อาการของผู้ป่วยภายหลังหยุดยาที่สงสัย 

จากข้อมูลข้างต้นการที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้มาจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการท างานเป็นทีมสห
สาขาวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ADR  จะเห็นได้ว่าการซักประวัติแพ้ยาก่อนส่งมอบ
ยาของเภสัชกร หรือก่อนการสั่งจ่ายยาของแพทย์ หรือก่อนการส่งผู้ป่วยพบแพทย์ของพยาบาล 
ก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการแพ้ยากับผู้ป่วยได้ 
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 หลังจากได้ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นก็น ามาสู่ การประเมิน ADR  โดยใช้  Naranjo's algorithm: ซึ่ง
ออกแบบมาส าหรับประเมินความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์กับยาที่สงสยั ประกอบด้วยชุดค าถาม 
10 ข้อ  13 คะแนน ดังนี้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่  
ไม่

ทราบ 
คะแนน 

1. เคยมีสรุปหรือรายงานการปฏิกริยานี้มาแล้วหรือไม่ +1 0 0  
2. อาการไม่พึงประสงค์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากได้รับยาที่คิดว่าเป็น
สาเหตุหรือไม่  

+2 -1 0  

3. อาการไม่พึงประสงค์นี้ดีขึ้นเมื่อหยุดยาดังกล่าว หรือเมื่อให้ยา
ต้านที่จ าเพาะเจาะจง (specific antagonist) หรือไม่  

+1 0 0  

4. อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเมื่อเร่ิมให้ยาใหม่
หรือไม่  

+2 -1 0  

5.ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นสามารถเกิดจากสาเหตุอ่ืน (นอกเหนือจากยา) 
ของผู้ป่วยได้หรือไม่  

-1 +2 0  

6. ปฏิกริยาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เมื่อให้ยาหลอกหรือไม่  -1 +1 0  

7. สามารถตรวจวัดปริมาณยาได้ในเลือด (หรือของเหลวอ่ืน) ใน
ปริมาณความเข้มข้นที่เป็นพิษหรือไม่  

+1 0 0  

8.ปฏิกริยารุนแรงขึ้นเมื่อเพิ่มขนาดยาหรือลดความรุนแรงลงเมื่อ
ลดขนาดยาหรือไม่ 

+1 0 0  

9.ผู้ป่วยเคยมีปฏิกริยาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันนี้มาก่อน ในการ
ได้รับยาครั้งก่อน ๆ หรือไม่  

+1 0 0  

10. อาการไม่พึงประสงค์นี้ ได้รับการยืนยันโดยหลักฐานที่เป็น
รูปธรรม (objective evidence)หรือไม่ 

+1 0 0  

รวม     

 
 
 
 
 
 

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q1#q1
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q2#q2
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q2#q2
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q3#q3
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q3#q3
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q4#q4
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q4#q4
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q5#q5
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q5#q5
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q6#q6
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q7#q7
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q7#q7
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q8#q8
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q8#q8
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q9#q9
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q9#q9
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q10#q10
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/HTML/PRODUCT/APR/arv/appen5.html#q10#q10
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ผลการประเมินจะออกมาในรูปแบบความน่าจะเป็นโดยแบ่งระดับความน่าจะเป็นของอาการไม่พึง

ประสงค์ว่าสัมพันธ์กับยามากน้อยเพียงใด เป็น 4 ระดับ 

           

ระดับคะแนน 

คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 9 Definite  ใช่แน ่   

  คะแนนเท่ากับ 5-8  Probable  ใช่   

  คะแนนเท่ากับ 1-4  Possible  อาจจะใช่   

  คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0  Doubtful  น่าสงสัย   

1.  ถ้าผลการประเมินได้ระดับ “ใช่แน”่ จะหมายถึง อาการไม่พึงประสงค์ที่พบในคร้ังนี้เกิดจากยาที่
สงสัยแน่นอน  ไม่มีสาเหตุอ่ืน 
 2.  ถ้าผลการประเมินได้ระดับ “น่าจะใช่” จะหมายถึง  ไม่มีสาเหตุอ่ืนให้สงสัย แต่ยังไม่มีการทดลอง
ใช้ยาซ้ าจึงไม่สามารถมั่นใจได้ 100%  ว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบเกิดจากยาที่สงสัยแน่นอน ระดับความ
เชื่อมั่นจะน้อยกว่า “ใช่แน”่  ดังนั้นถ้าอาการ ADR  ที่พบไม่รุนแรงมากนักแต่ยานั้นมีความจ าเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากกว่ายาทางเลือก ก็อาจตัดสินใจใช้ยาซ้ า 
 3.  ถ้าผลการประเมินได้ระดับ “อาจจะใช่” จะหมายถึง มีสาเหตุอ่ืนให้สงสัย เช่น มีการใช้ยาหลายตัว
ซึ่งเคยมีรายงานการท าให้เกิด ADR  ดังกล่าว อีกทั้งยังไม่มีการทดลองใช้ยาตัวใดซ้ าเลย และผู้ป่วยอาจได้รับ
ยาทุกตัวพร้อมกันหรือระยะเวลาใกล้ๆกัน จึงไม่สามารถมัน่ใจได้ 100 % ว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่พบเกิด
จากยาที่สงสัยแน่นอน ระดับความเชื่อมั่นจะน้อยกว่า  “ใช่แน่” และ  “น่าจะใช่”  ดังนั้นถ้าอาการ ADR  ที่พบ
ไม่รุนแรงมากนักแต่ยานั้นมีความจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยมากกว่ายาทางเลือก  การตัดสินใจใช้ยา
ซ้ าอาจอาจจะง่ายกว่า “น่าจะใช่” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

 

บทที่  6 
 

บทบาทของสหสาขาวิชาชีพ 
 
 ทีมสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลควรร่วมก าหนดนโยบายด้านมาตรการป้องกันการ
แพ้ยาร่วมกันและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันจ าเป็นต้องแจ้ง
รายละเอียดให้แต่ละหน่วยงานทราบหน้าที่ของสหสาขาวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ผู้เขียนยกตัวอย่างเช่น  
  
 จุดสั่งยา 

 แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พยาบาลส่งเสริม ต้องซักประวัติและขอดู
บัตรแพ้ยาทุกคร้ังก่อนสั่งยา 
จดุซักประวัต ิ
พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พยาบาลงานผู้ป่วยนอก เมื่อซักประวัติเรียบร้อยควรมีการลง
หลักฐานโดยอาจจะเขียนหรือใช้ตราปั้ม โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้ 
 

ไม่แพ้ยา  หมายถึง  ไม่มีประวัติว่าเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
สงสัยแพ้ยา  หมายถึง ไม่มีบัตรแพ้ยาหรือมีเพียงค าบอกเล่าว่าแพ้ยาและไม่มีหลักฐานยืนยัน
ที่แน่ชัดว่าแพ้ยา 
มีบัตรแพ้ยา  หมายถึง  ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยาชัดเจนและมีหลักฐานยืนยันว่าแพ้ยา เช่น บัตร
แพ้ยา 

 
จุดจ่ายยา 
 เภสัชกร     ติดสติกเกอร์ที่ Chart ที่แฟ้มผู้ป่วยใน 
 เภสัชกร พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ซักประวัติก่อนจ่ายยาและถ้าผู้ป่วยต้องนอน
โรงพยาบาลและมีประวัติแพ้ยาชัดเจนให้แนบสติกเกอร์แพ้ยาสีชมพูและลงชื่อยาที่แพ้เพื่อให้
พยาบาลในหอผู้ป่วยติดสติกเกอร์ที่หน้า Chart ของผู้ป่วย 
 เภสัชกร   เมื่อได้รับรายงานอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ให้ ประเมินอาการโดยใช ้
Naranjo's algorithm และแบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
พิจารณาออกบัตรแพ้ยาและบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล HosXp 
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จุดบริหารยา 
 พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน พยาบาลในหอผู้ป่วย ต้องสอบถามประวัติแพ้ยา   ทุกคร้ังก่อน
บริหารยาให้ผู้ป่วยและในกรณีที่มีประวัติแพ้ยาคลุมเครือ (ไม่มีบัตรแพ้ยาหรือมีเพียงค าบอกเล่า
และไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดว่าแพ้ยา) หรือผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้ ให้ท า Skin test ก่อน
การให้ยาปฏิชีวนะ 

 
หมายเหตุ  เมื่อบุคลากรทางสาธารณสุขพบผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้แจ้ง
ฝ่ายเภสัชกรรมเพื่อจะได้ประเมินอาการต่อไป 
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