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โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

พญ.เบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนัง
แห่งประเทศไทย

ต้องยอมรับว่าปัญหาเรือ่ งแพ้ยาเป็นปัญหา
ทีพ่ บบ่อย เนือ่ งจากในปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยบางราย เช่น ผูส้ งู อายุ
ผูป้ ว่ ยทีม่ ภี มู คิ มุ้ กันบกพร่อง จ�ำเป็นต้องรับประทาน
ยาร่วมกันหลายชนิด ท�ำให้มีโอกาสแพ้ยาสูงขึ้น
การแพ้ยามีอาการแสดงออกได้หลายอวัยวะ ผิวหนัง
ก็เป็นอีกอวัยวะหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ง่าย ผื่นแพ้ยา
ที่ ผิ ว ห นั ง จึ ง เ ป ็ น อ า ก า ร ที่ พ บ ไ ด ้ บ ่ อ ย
ซึ่งบางครั้งผื่นมีอาการรุนแรง อาจท�ำให้เสียชีวิตได้
การแพ้ยายังมีอาการแสดงของระบบอื่นๆ  เช่น ไข้
เรื้อรัง ปวดข้อ แผลในปาก ตับอักเสบ ไตวาย ต่อม
น�้ำเหลืองโต เป็นต้น
อาการ ”แพ้ยา” (Drug Allergy) เกิดจาก
ปฏิกริ ยิ าของระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายในบุคคลนัน้ ๆ
ที่มีความไวเกินต่อยาชนิดต่างๆ ที่ได้รับเข้าไป
ไม่วา่ จะเป็นรูปแบบยารับประทาน ยาฉีด ยาทาและ
ยาพ่นสูดดม ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดกับ
ทุกคน  แต่เกิดขึน้ กับบางคนเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั ยาชนิดต่างๆ
เข้าไป คล้ายกับผู้ที่แพ้อาหารทะเล ซึ่งเป็นสิ่งที่คน
ทัว่ ไปไม่แพ้ จะมีเพียงบางคนเท่านัน้ ทีแ่ พ้อาหารทะเล
ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ การแพ้ยาถือเป็นความโชคร้าย
เฉพาะบุคคล และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
อาการแพ้ยาในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน ทั้งๆ ที่
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เรื่องน่ารู้ :

ส�ำหรับผื่นแพ้ยาและผื่น
แพ้แสงแดด
ได้ยาชนิดเดียวกัน ซึง่ แตกต่างกับ “อาการข้างเคียง
ของยา” (Adverse Drug Reaction) หมายถึง
ผลข้างเคียงที่เราไม่ต้องการ ซึ่งเกิดจากการใช้ยา
ชนิดนัน้ ๆ อาการข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ จะเหมือนกันทุก
คนที่ได้รับยาชนิดเดียวกัน เพียงแต่อาการที่เกิดขึ้น
จะมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  เช่น
อาการคลื่นไส้อาเจียน ผมร่วงจากยาเคมีบ�ำบัดใน
การรักษาโรคมะเร็ง นอกจากนี้อาการผื่นแพ้ยายัง
แตกต่างจากอาการผื่นที่ผิวหนังที่เกิดจาก “การได้
รับยาเกินขนาด” (Drug Overdose) เช่น การรับ
ประทานยาเมทโทรเทร็กเสท ทีใ่ ช้รกั ษาโรคสะเก็ดเงิน
รับประทานยาเกินขนาด ท�ำให้เกิดผื่นแดง แสบ
ผิวหนังตายได้ ส�ำหรับอาการ ผื่นแพ้ยา มีได้หลาย
รูปแบบ ตั้งแต่ผื่นที่มีความรุนแรงน้อย มีอาการ
เฉพาะที่ผิวหนังอย่างเดียว ไปจนถึงผื่นที่มีความ

รุนแรงมาก อีกทัง้ มีความผิดปกติของอวัยวะภายใน
เช่น ตับ ไต ปอด ระบบเลือด ร่วมด้วย
ผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง  เช่น ผื่นแพ้ยาแบบ
Erythema Multiforme (EM), Stevens - Johnson
syndrome (SJS) และ Toxic Epidermal Necrolysis
(TEN) นั้น เป็นผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง บางรายอาจ
ถึงแก่ชวี ติ ได้ ถ้าผูป้ ว่ ยได้รบั ยาทีเ่ ป็นสาเหตุเป็นครัง้ แรก
มั ก จะเกิ ด อาการภายหลั ง ได้ รั บ ยาประมาณ
1 - 3 สัปดาห์ แต่หากเคยได้รับยาดังกล่าวมาก่อน
จะมีอาการเกิดขึ้นเร็วภายใน 1 - 3 วัน หลังจากได้
รับยาชนิดเดิมอีกครั้ง โดยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะ
น�้ำมูกไหล ปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัวน�ำมาก่อน
ต่อมาจะเริม่ มีผนื่ ขึน้ ทีบ่ ริเวณหน้า ล�ำตัวและแขนขา
ผืน่ มีลกั ษณะจ�ำเพาะ ผืน่ สีแดง ตรงกลางมีสเี ข้มหรือ
เป็นสีน�้ำตาล บางรายมีตุ่มน�้ำพอง เจ็บบริเวณผื่น
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ผื่นอาจรวมกันเป็นบริเวณกว้างได้ ในผู้ป่วยที่เป็น
รุนแรงจะพบว่ามีการตายของผิวหนังชัน้ หนังก�ำพร้า
ทั้งแถบ ท�ำให้เกิดการหลุดลอกของผิวหนังก�ำพร้าที่
ตายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะบริเวณที่มีการ
เสียดสีหรือกดทับ ผู้ป่วยอาจมีรอยโรคที่เยื่อบุ เช่น
ตาแดงอักเสบ มีแผลเจ็บที่ปาก หรืออวัยวะเพศ
อาจพบความผิดปกติของอวัยวะภายในร่วมด้วย เช่น
ตับอักเสบ ไตวาย เม็ดเลือดขาวในเลือดต�่ำ ท�ำให้มี
ความเสี่ ย งติ ด เชื้ อ แทรกซ้ อ นได้ ยาทุ ก ชนิ ด
แม้กระทั่งสมุนไพรพื้นบ้าน ท�ำให้เกิดผื่นแพ้ยา
รุนแรงแบบนีไ้ ด้ แต่ยาทีม่ รี ายงานบ่อย เช่น ยารักษา
โรคเกาต์ Allopurinol ยาต้านการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์
กลุ่ม NSAIDs, ยากันชัก เช่น Carbamazepine
และ Phenyltoin และยาปฏิชีวนะ เช่น ยากลุ่ม
Sulfa เป็นต้น
ผืน่ แพ้ยาชนิดไม่รนุ แรง ผืน่ แพ้ยาส่วนใหญ่
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ มักเป็นผื่นแพ้ยาชนิดไม่
รุนแรง มีลกั ษณะเป็นผืน่ แดง แบนราบหรือาจจะนูน

เล็กน้อย Maculopapular Drug Eruptions (MPE)
กระจายทัว่ ร่างกาย มัก Spare ใบหน้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
ผื่นมักเกิดเร็วตั้งแต่ 2 - 3 วัน หลังได้รับยาชนิดเดิม
มีอาการคันร่วมด้วยเกือบทุกราย มีไข้ได้ ยาเกือบ
ทุกชนิดท�ำให้เกิดผื่นแพ้ยาชนิดนี้ได้   โดยยาที่เป็น
สาเหตุทพี่ บบ่อย ได้แก่ ยาปฏิชวี นะ โดยเฉพาะกลุม่
เพนนิซลิ นิ   ยากันชัก  ยารักษาโรคเกาต์ allopurinol    
และยาปวดข้อ ปวดกระดูก กลุ่ม NSAIDs  เป็นต้น
ผืน่ แพ้ยารูปแบบอืน่ ๆ  เช่น ผืน่ แพ้ยาแบบ
ตุ่มหนองขนาดเล็กๆ จ�ำนวนมาก ร่วมกับผิวแดง
ทั่วร่างกาย ที่เราเรียกว่า Acute Generalized
Exanthematous Pustulosis (AGEP) จะมีอาการไข้
สูง เม็ดเลือดขาวในกระแสเลือดสูงด้วย ตุ่มหนอง
มักเกิดทันทีหลังได้รับยาที่เป็นสาเหตุ 1 - 2 วัน, ผื่น
แพ้ยาที่เป็นลมพิษ (Urticaria) เป็นปื้นนูนแดง คัน
แต่ละผื่นจะขึ้นๆ ยุบๆ เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ บางครั้ง
อาจมีปากหรือตาบวมร่วมด้วย, ผื่นแพ้ยาแบบ
ผิวหนังทั่วตัวแดงลอกเป็นขุย (Exfoliative Derma-

titis), ผื่นแพ้ยาแบบขึ้นที่เดิมทุกครั้งที่ได้รับยานั้น
(Fixed Drug Eruption) เป็นผื่นบวมแดงรูปร่างกลม
หรือรี มีขอบชัดเจน เวลาหายจะกลายเป็นสีน�้ำตาล
เทาหรือสีออกม่วง
เมื่อเกิดอาการผื่นที่ผิวหนัง คันกระจาย
ทั่วร่างกายเป็นที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ผื่นเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาเป็ น วั น หรื อ เป็ น สั ป ดาห์ สิ่ ง ที่ ต ้ อ ง
สันนิษฐานคือ หากมีประวัติการรับประทานยาหรือ
ฉีดยาก่อนหน้านี้ ก็ต้องสงสัยว่า ผื่นนั้นเกิดจาก
อาการแพ้ยาหรือไม่ แต่หากไม่มปี ระวัตกิ ารได้รบั ยาใดๆ
มี ป ระวั ติ สั ม ผั ส แสงแดด แล้ ว มี ผื่ น กระจาย
ทั่วร่างกาย โดยผื่นที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่อยู่นอกร่มผ้า
เช่น บริเวณใบหน้า คอ แขนด้านนอก หลังมือ หลังเท้า  
ก็ต้องสงสัยว่าเป็น “ผื่นแพ้แสงแดด” (Photosensitivity) หรือไม่ อย่างไรก็ดบี างครัง้ ผูป้ ว่ ยมีประวัตกิ าร
รับประทานยาหรือทายาบางประเภท ร่วมกับการได้
รับแสงแดดไปพร้อมๆ กัน แล้วท�ำให้เกิดผื่นบริเวณ
ที่อยู่นอกร่มผ้า ก็ต้องนึกถึง “ผื่นแพ้ยาร่วมกับ
แสงแดด” (Drug induced Photosensitivity)   ชนิด
หลังนีบ้ างครัง้ วินจิ ฉัยยากเพราะผูป้ ว่ ยบางรายได้รบั
ยามาเป็ น เวลานานหลายเดื อ นหรื อ หลายปี โ ดย
ไม่เกิดผื่น พอลูกหลานพาไปเที่ยวต่างจังหวัดโดน
แดดร่วมด้วย จึงเพิ่งเกิดผื่นขึ้น ก็พบได้บ่อยๆ  
ยาที่เป็นสาเหตุของผื่นแพ้แสงแบบนี้ เช่น ยาขับ
ปัสสาวะ ยารักษาความดันโลหิตสูงกลุ่ม thiazide  
ยาปฏิชีวนะกลุ่ม sulfa และ quinolone ยารักษา
อาการซึมเศร้าบางประเภท ยารักษาเบาหวาน
เป็นต้น นอกจากเราจะได้รับยาโดยการรับประทาน
แล้ว อีกทางหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ การทายาทีผ่ วิ หนังเอง
เช่น  ยาทาคลายกล้ามเนื้อกลุ่ม NSAIDs โดยเฉพาะ
Ketoprofen gel การสัมผัสน�้ำหอม สารฆ่าเชื้อใน
สบู่ น�้ำยาฆ่าเชื้อบางตัว แม้กระทั่งยางจากต้นไม้
ผลไม้ ในบ้ า นเราที่ พ บบ่ อ ย เช่ น ยางมะม่ ว ง
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ยางมะม่วงหิมพานต์ และยางต้นรักจีน รักใหญ่ทมี่ า
ใช้ท�ำเครื่องเขิน และลงรักปิดทอง รวมทั้งสารใน
เปลือกมะนาว มะกรูด ก็กอ่ ให้เกิด “ผืน่ แพ้แสงและสาร
เคมี” (Photoallergic and Phototoxic reaction)
ได้ด้วย ที่น่าสนใจคือ ครีมกันแดดเองในบางกรณีก็
ก่อให้เกิดการผืน่ แพ้แสงในบางคนได้ดว้ ย โดยเฉพาะ
ครีมกันแดดทีม่ สี ว่ นผสมของสาร oxybenzone โชค
ดีว่าพบไม่บ่อยนัก
การวินิจฉัยโรค ในปัจจุบันยังไม่มีการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความจ�ำเพาะในการ
วินจิ ฉัยผืน่ แพ้ยา ดังนั้นแพทย์จะให้การวินิจฉัยโดย
อาศัยประวัติของผู้ป่วย วันที่เริ่มเกิดผื่นแพ้ยา,
ประวัตยิ าทีไ่ ด้ภายใน 2 สัปดาห์ - 2 เดือนก่อนเกิดผืน่ ,
วันทีเ่ ริม่ เกิดผืน่ แพ้ยา จะช่วยบอกว่ายาชนิดใดน่าจะ
เป็นสาเหตุ, ประวัติการเคยได้รับยามาก่อนหน้านี้
หรือไม่, ประวัติการแพ้ยาในอดีตร่วมกับการตรวจ
ร่างกายพบลักษณะผื่นเข้าได้กับการแพ้ยา แพทย์
อาจพิจารณาส่งตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ
เพื่ อ หาว่ า มี ค วามผิ ด ปกติ ที่ อ วั ย วะภายในอื่ น ๆ
ร่วมด้วยหรือไม่
การวินจิ ฉัยโรคยังต้องแยกจากภาวะอืน่ ๆ  
เช่น ผืน่ แพ้ยาแบบ Maculopapular Drug Eruptions
ต้องแยกจากโรคติดเชื้อ เช่น โรคหัด โรคเอดส์
เป็นต้น ผืน่ แพ้ยาแบบ Stevens - Johnson syndrome
และ Toxic Epidermal Necrolysis ต้องแยกจากโรค
ตุม่ น�ำ้ พองใสทีเ่ กิดจากภูมคิ มุ้ กันของร่างกายท�ำลาย
เซลผิวหนัง เช่น Bullous Pemphigoid, Pemphigus
Vulgaris ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องตัดชิ้นเนื้อเพื่อ
วินิจฉัยแยกโรค
การรักษาทีส่ ำ� คัญคือ หยุดยาทีเ่ ป็นสาเหตุ
ในรายที่ไม่ทราบ ควรหยุดยาทุกตัวที่สงสัยหรือยาที่
ไม่ จ� ำ เป็ น ที่ ไ ด้ รั บ ใหม่ ใ นช่ ว ง 2 เดื อ นทั้ ง หมด
จากนัน้ ค่อยมาพิจารณายาทีอ่ าจเป็นสาเหตุของการ
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แพ้ยา โดยใช้ระยะเวลาที่เริ่มได้รับยาที่เข้าได้กับ
onset ของผืน่ แพ้ยา แต่กรณีทผี่ ปู้ ว่ ยเคยได้รบั ยามา
แล้ว ผื่นอาจเกิดขึ้นเร็วภายใน 48 ชั่วโมง รายที่ผื่น
แพ้ยาเป็นไม่รุนแรง ไม่จ�ำเป็นต้องให้ยาสเตียรอยด์
รับประทาน เนือ่ งจากผืน่ แพ้ยาเหล่านี้ มักหายไปเอง
หลังหยุดยาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ แต่ในรายที่ผื่น
แพ้ยาชนิดรุนแรง อาจจ�ำเป็นต้องให้ยาสเตียรอยด์
ในระยะแรก ที่ยังมีการลุกลามของผื่น อาจจะช่วย
ลดอัตราการเสียชีวิตได้ แต่ถ้าให้ยาสเตียรอยด์ช้า
อาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของ
การให้สเตียรอยด์ การรักษาอืน่ ๆ เป็นการรักษาตาม
อาการ โดยการให้ยาทาสเตรียรอยด์ ยาแอนติฮสิ ตามีน  
ค�ำแนะน�ำ
1. อาการแพ้ยา ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าว่าใครจะแพ้ยาตัวไหน แต่สามารถป้องกัน

ลดอุบัติการณ์การแพ้ยา โดยหลีกเลี่ยงการกินยาที่
ไม่จ�ำเป็น
2. เมือ่ มีประวัตแิ พ้ยา ผูป้ ว่ ยต้องจดจ�ำชือ่
ยาให้แม่นย�ำไปตลอดชีวติ และเมือ่ เจ็บป่วยคราวต่อไป
ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนว่า เคยแพ้ยามาก่อน
เพื่อป้องกันการเกิดแพ้ยาซ�้ำอีก
3. หากสงสัยว่าอาจแพ้ยาทีร่ บั ประทานอยู่
เช่น มีผื่นที่ผิวหนัง ให้หยุดยาที่สงสัยว่าจะเป็น
สาเหตุทันที ถ่ายรูปผื่น และน�ำฉลากยาที่สงสัย
ไปปรึกษาแพทย์ทันที
4. การจดจ�ำระยะเวลาเริม่ เกิดผืน่ จะช่วย
บอกว่ายาชนิดใดน่าจะเป็นสาเหตุของการแพ้ยาใน
ผู้ป่วยแต่ละราย

