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บทนา
พบอุบตั ิการณ์ของอาการแสดงทางผิวหนังของผื่นแพ้ยาที่มีสาเหตุจาเพาะกับชนิดของยาและผื่น
ประมาณร้อยละ 1-81 และส่วนใหญ่มกั จะพบว่ามีอาการแพ้ยาที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 2
ของผื่นแพ้ยาทางผิวหนังทัง้ หมดที่มีอนั ตรายถึงชีวิต (severe cutaneous adverse drug reaction:
SCAR)1 ได้แก่ acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), drug reaction with
eosinophilia and systemic symptoms (DRESS), Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic
epidermal necrolysis (TEN)
ในบทความนีจ้ ะกล่าวถึงผื่นแพ้ยา Stevens-Johnson syndrome (SJS) และ toxic epidermal
necrolysis (TEN) เท่านัน้
Stevens-Johnson syndrome (SJS) and Toxic epidermal necrolysis (TEN)
ระบาดวิทยา
ยังไม่มีการศึกษาอุบตั ิการณ์ของภาวะนีใ้ นประเทศไทย แต่พบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ ายประมาณ 2
เท่า โอกาสการเกิดการแพ้ยาจะเพิ่มขึน้ เมื่อมี specific HLA antigens
พยาธิกาเนิดของโรค
กลไกการเกิดโรคเกิดจากหลายสาเหตุรว่ มกันทัง้ ปัจจัยทางพันธุกรรมและปฏิกิรยิ าการตอบสนอง
ของภูมิคมุ้ กันของร่างกาย โดยเฉพาะ cytotoxic T cells (CTLs) และ NK cells มีการเปลี่ยนแปลงของ
โปรตีนทาให้เกิดการตายของ keratinocyte เป็ นจานวนมากโดยผ่านกระบวนการ Fas-Fas ligand
(FasL), perforin/granzyme B และ granulysin2
ถ้ามีการหลุดลอกของผิวหนังน้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืน้ ที่ผิวร่างกายจะเรียกว่า “StevensJohnson syndrome (SJS)” ถ้ามีการหลุดลอกของผิวหนังมากกว่าร้อยละ 30 ของพืน้ ที่ผิวร่างกายจะ
เรียกว่า “Toxic epidermal necrolysis (TEN)” ถ้ามีการหลุดลอกของผิวหนังอยู่ระหว่างร้อยละ 10-30
เรียก “Stevens-Johnson syndrome-Toxic epidermal necrolysis overlapping (SJS-TEN
overlapping)”

สาเหตุ2
ยาเป็ นสาเหตุท่พี บได้บ่อยที่สดุ ยาที่มีรายงานว่าทาให้เกิดการแพ้ ได้แก่ antibiotics (penicillin,
cephalosporins, sulfonamide), NSAIDs, sulfonamide derivatives, aromatic anticonvulsants
(phenobarbital, phenytoin, carbamazepine), allopurinol เป็ นต้น โดยพบว่า ปฏิกิรยิ าที่เกิดขึน้ จากยา
มักเป็ นยาที่ผปู้ ่ วยมีประวัติเคยใช้ยาชนิดนัน้ มาก่อนภายในระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์3
การติดเชือ้ Mycoplasma spp. เป็ นสาเหตุหนึ่งที่พบว่าสามารถทาให้เกิดภาวะนีไ้ ด้ มักพบใน
ผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่สบาย มีรอยโรคทางผิวหนังแต่ไม่มีประวัติการได้รบั ยาใด ๆ ก่อนเกิดอาการ
มีรายงานว่าการติดเชือ้ ไวรัสบางชนิดเป็ นสาเหตุให้เกิดได้ โดยพบการเกิด reactivation ของไวรัส
Epstein-Bar virus (EBV viral load) และ herpes simplex virus (HSV) ยังพบว่าสาเหตุการเกิดอาจ
สัมพันธ์กบั การได้รบั วัคซีน การได้รบั รังสีหรือสารพิษบางชนิด โรคมะเร็ง และ graft-versus-host disease
(GVHD) ในขณะที่สว่ นหนึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค4
อาการและอาการแสดง2, 3
สามารถพบอาการนาก่อนการเกิดผื่นขึน้ เป็ นเวลาประมาณ 1-7 วัน ได้แก่ อาการไข้สงู อ่อนเพลีย
อาเจียน ผิวแดงร้อน ปวดศีรษะ ปวดข้อ และปวดกล้ามเนือ้
อาการแสดงที่สาคัญคือ มีความผิดปกติท่เี ยื่อบุต่าง ๆ ของร่างกายอย่างน้อย 2 ตาแหน่งร่วมกัน
โดยเฉพาะที่ปาก ลิน้ กระพุง้ แก้ม ตา จมูก อวัยวะเพศ ทวารหนัก
ผื่นที่ขนึ ้ มีความหลายหลายได้ตงั้ แต่เป็ นตุ่มนา้ ผื่นสากแดง ผื่นลักษณะเหมือนเป้ายิง (target)
หรือมีลกั ษณะเป็ นสะเก็ดเลือด (hemorrhagic crust) มักเริ่มต้นที่บริเวณหน้า และด้านบนของลาตัว
นา้ เหลืองและนา้ เลือดที่อยู่ภายในตุ่มนา้ อาจเซาะให้ต่มุ นา้ มีขนาดขยายเพิ่มขึน้ ได้ ผื่นมักขยายขนาดและ
มารวมตัวกันและหลุดลอกเป็ นแผ่น โดยเฉพาะเมื่อมีการเสียดสี หรือสัมผัสผิวหนังจะทาให้เกิดการหลุด
ลอกของผิวหนังได้ เรียก “Nikolsky sign” ทาให้เกิดแผลตามลาตัว แผลหลุดลอกที่เยื่อบุตา ปาก อวัยวะ
เพศ และทวารหนัก มีจานวนผูป้ ่ วยไม่มากที่มีอาการแผลที่เยื่อบุหลอดอาหาร ทางเดินหายใจและปอด4
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึน้ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางตา พบได้มากถึงร้อยละ 50 ได้แก่ เยื่อบุตา
อักเสบ ตาสูแ้ สงไม่ได้ แผลที่กระจกตา จอตาอักเสบ เป็ นต้น ภาวะแทรกซ้อนทางทางเดินอาหาร ได้แก่
อาการปวดท้อง ภาวะตับอักเสบ ตับม้ามโต เลือดออกในทางเดินอาหาร ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้นอ้ ย เช่น
ปอดอักเสบ ข้ออักเสบ กล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ สมองผิดปกติ ไตอักเสบ

การวินิจฉัย
อาศัยประวัติและการตรวจร่างกาย โดยเฉพาะชนิดของผื่นที่เกิดขึน้ สัมพันธ์กบั ระยะเวลาการได้รบั
ยาก่อนเกิดผื่นผิวหนัง ร่วมกับอาการแสดงที่เยื่อบุผิวหนังอย่างน้อย 2 ตาแหน่ง ก่อนที่จะมีอาการหลุดลอก
ของผิวหนังทัง้ ชัน้ และมีอาการที่ระบบอื่น ๆ ของร่างกายร่วมด้วย
การวินิจฉัยแยกโรค
เช่น infection (viral exanthem, Staphylococcal scalded skin syndrome: SSSS, toxic
erythroderma), erythema multiforme และ generalized bullous fixed drug eruption / morbilliform
drug eruption เป็ นต้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ควรตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับอาการแสดงและตรวจหาภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึน้ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ตรวจปัสสาวะ (urine analysis) ค่าการทางานของ
ตับ (liver function test) ไต (BUN, creatinine) และค่าเกลือแร่ (electrolyte) ในร่างกาย
อาจพิจารณาตรวจเพิ่มเติมเพื่อประเมินการดาเนินของโรคตามหลักฐานการใช้

pediatric-

SCORTEN การติดตามการเพาะเชือ้ ของเลือดซึ่งเป็ นภาวะแทรกซ้อนที่พบและเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิต
ได้
การรักษา5
ควรให้ผปู้ ่ วยได้รบั การรักษาแบบผูป้ ่ วยใน ในหอผูป้ ่ วยอาการหนักทุกรายที่สงสัยภาวะนี ้ ร่วมกับ
การหยุดยาที่คาดว่าเป็ นสาเหตุให้เกิดพยาธิสภาพ และมีการประเมินสภาพผิวหนังอย่างละเอียด
ควรตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงทัง้ อาการแสดงทางผิวหนังและการเปลี่ยนแปลงทาง
ห้องปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค
การักษาแบบจาเพาะ
•Systemic corticosteroid
ในปัจจุบนั ยังไม่มีขอ้ สรุปที่ชดั เจนเกี่ยวกับประโยชน์ของการให้ยา systemic corticosteroid ใน
การรักษา SJS และ TEN รวมถึงยังไม่มีชนิดและขนาดของยา corticosteroid ที่แน่นอน
จากการทา meta-analysis จานวน 11 การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ systemic corticosteroid พบว่า
การใช้ยามีประสิทธิภาพ

(effectiveness)

ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไม่ได้รบั ยาและให้การรักษาตาม

อาการ แต่ไม่พบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิต (mortality) ได้6

ผูเ้ ชี่ยวชาญบางท่านจึงแนะนาให้มีการใช้ systemic corticosteroid ในช่วงเริ่มแรกที่เริ่มมีอาการ
แสดงเพื่อรักษาชีวิต (live-saving) และอาจจะเป็ นประโยชน์เนื่องจากราคายาที่ไม่สงู มากนักซึ่งอาจจะ
เหมาะกับประเทศที่มีขอ้ จากัดทางเศรษฐานะด้านการเงิน (limited health budget)
•Intravenous Immunoglobulin (IVIG)
การให้ Intravenous Immunoglobulin (IVIG) เพื่อป้องกันการเกิด apoptosis ของ cell ในเด็กมี
รายงานการใช้ IVIG ที่มีขนาดของยาแตกต่างกันตัง้ แต่ 0.05-2 mg/kg/day7 แล้วได้ประโยชน์ในการลด
จานวนวันของการเกิดไข้และระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการดาเนินโรคให้สนั้ ลง6
จากการทา systematic review และ meta-analysis ของ 11 การศึกษาของผูท้ ่รี บั การรักษาด้วย
IVIG พบว่าอัตราการเสียชีวิต (standardized mortality rate) มีความใกล้เคียงกันทัง้ ในกลุม่ ที่ใช้ยาขนาด
ต่าหรือขนาดสูง และไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ8
•Others
นอกจากนี ้ ยังมีการนา cyclosporine, cyclophosphamide, thalidomide และ anti-TNF alpha
agents เช่น infliximab มาศึกษาในกลุม่ ผูป้ ่ วยผูใ้ หญ่ แต่จานวนผูป้ ่ วยเด็ก จานวนและผลการศึกษายังมี
จานวนน้อยอยู่มาก
การรักษาแบบประคับประคอง
•การดูแลผิวหนัง
การดูแลแผลเพื่อป้องกันการติดเชือ้ จากผิวหนัง เนื่องจากพบว่าการติดเชือ้ เป็ นสาเหตุหลักของการ
เสียชีวิตในผูป้ ่ วยกลุม่ นี ้ และการ colonization ของแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังที่มีรอยโรค สามารถทาให้เกิด
การติดเชือ้ ในกระแสเลือด (blood Stream Infection-BSI) และเป็ นสาเหตุให้เสียชีวิตมากที่สดุ มักเกิดจาก
การติดเชือ้ Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Acinetobacter และ gram negative
อื่น ๆ6
ควรดูแลบริเวณผิวหนังที่หลุดลอกด้วยการทา wet dressing ด้วยนา้ เกลือหรือ Burrow’s solution
และปกคลุมด้วย sterile white petrolatum gauze, paraffin gauze หรือ hydrocolloid dressing,
synthetic bilaminar membrane dressing4 เฝ้าระวังการติดเชือ้ แทรกซ้อนในกระแสเลือด เลือกใช้ยา
ปฏิชีวนะที่เหมาะสมกับอาการที่เปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย
•การประเมินสารนา้ และความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย เนื่องจากมีการสูญเสียสารนา้ และโปรตีน
จากแผล ควรให้ปริมาณสารนา้ ที่เหมาะสมและตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็ นระยะ

•การประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและเยื่อบุต่าง ๆ
การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ตงั้ แต่ในระยะเริ่มแรกจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึน้ ได้ การดูแล
รักษาประกอบไปด้วย การทาความสะอาดตา แยกหนังตา การใช้ยาหยอดตา หรือยาป้ายตา เพื่อป้องกัน
การติดเชือ้ และลดปฏิกิรยิ าการอักเสบของดวงตา
การให้การรักษาด้วยยาหยอดสเตียรอยด์อย่างรวดเร็วและรุนแรง

(aggressive

topical

corticosteroid) การให้สารให้ความชุ่มชืน้ แก่ดวงตาในระยะเริ่มแรกที่มีอาการ รวมถึงการทา amniotic
membrane transplantation ถือว่ามีความสาคัญเป็ นอย่างมากในการป้องกันอันตรายที่เกิดขึน้ กับดวงตา
ในระยะยาว (long-term ocular sequelae)
รักษาความสะอาดในช่องปากด้วยนา้ เกลือและยาอมบ้วนปาก

ใช้ยาชาเฉพาะที่เพื่อบรรเทา

อาการปวด ดูแลป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เยื่อบุทางเดินปั สสาวะและเยื่อบุทางเดินหายใจ
การดาเนินของโรคและการพยากรณ์โรค
อัตราการเสียชีวิตสัมพันธ์กบั พืน้ ที่ผิวที่มีการหลุดลอกของผิวหนัง โดยจะพบอัตราการเสียชีวิตจาก
การติดเชือ้ แทรกซ้อนจากแผลที่เปิ ด การติดเชือ้ ในกระแสเลือด ในผูป้ ่ วย SJS, TEN ได้ประมาณร้อยละ 15 และร้อยละ 25-30 ตามลาดับ2, 4 รวมถึงภาวะขาดนา้ และเกลือแร่ในร่างกายที่ผิดปกติ เป็ นปัจจัยที่ทาให้
ผูป้ ่ วยเสียชีวิตได้
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