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Drug hypersensitivity syndrome (DHS) หรือ Drug reaction with eosinophilia and
systemic symptoms (DRESS) เปนการแพยาชนิดที่รุนแรง และอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได
เนื่องจากแพทยทั่วไปและกุมารแพทยที่ใหการดูแลรักษาผูปวยเด็กอาจยังขาดการตระหนักถึง
ภาวะนี้ รวมทั้งยังมีปญหาในการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม ดังนั้นสมาคมกุมารแพทยแหง
ประเทศไทยจึงไดมอบหมายใหชมรมแพทยผิวหนังเด็กแหงประเทศไทยจัดทําแนวทางการปฏิบัติ
มาตรฐาน (Clinical practice guideline) เพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูปวยกลุมอาการ
DHS/DRESS ในประเทศไทย
แนวทางการดูแลรักษากลุมอาการ DHS/DRESS นี้เปนความเห็นรวมกันภายในชมรม
แพทยผิวหนังเด็กแหงประเทศไทย ซึ่งเปนเพียงแนวทางเพื่อใชในการดูแลรักษาผูปวย มิใชกฎ
ตายตั ว ที่ ต องปฏิ บัติ ก ารรั ก ษาตามที่เ ขี ย นไว ทุ ก ประการ ทั้ ง นี้ เ พราะผูป ว ยแตล ะรายมี ปญ หา
แตกตางกัน
วิธีการสราง Guideline นี้ประกอบดวยการทบทวนผลงานวิจัยที่มีอยูเดิมนํามาวิเคราะห
Level of evidence คือ สาระสําคัญและแหลงที่มาของผลการศึกษาไดถูกจัดระดับของ
ความนาเชื่อถือเปน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ I หลักฐานไดจากงานวิจัยที่เปน systematic review หรือ randomized controlled
clinical trials (RCT) ที่ดีอยางนอย 1 งานวิจัย
ระดับ II หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน non- randomized controlled clinical trials
หรือ before & after clinical trials หรือ cohort studies
ระดับ III หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน case-control studies หรือ individual casecontrol study, descriptive studies of case series
ระดับ IV หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน descriptive studies, case series หรือ case
reports

ระดับ V หลักฐานที่ไดจากการศึกษาที่เปน expert opinion หรือฉันทามติ (consensus)
ของคณะผูเชี่ยวชาญ
Grade of recommendations คือ ความเหมาะสมที่จะนําไปประยุกตใช คําแนะนําวิธี
ปฏิบัติมีระดับของความมั่นใจ (grade of recommendations) แบงไดเปน 5 ระดับ
ระดับ A แนวทางปฏิบัตินี้ใหมีการนําไปใช (Strongly recommended)
ระดับ B แนวทางปฏิบัตินี้ควรมีการนําไปใช (Recommended)
ระดับ C แนวทางปฏิบัตินี้เปนทางเลือกหนึ่งในการนําไปใช (Optional)
ระดับ D แนวทางปฏิบัตินี้ไมแนะนําใหนําไปใชในกรณีทั่วไป (Not recommended in
normal situation)
ระดับ E แนวทางปฏิบัตินี้ไมแนะนําใหนําไปใช (Not recommended in all situation)
วิธีการจัดทํา Guideline นี้เริ่มโดยคณะกรรมการจัดทําไดเตรียมแนวทางเบื้องตน นําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการชมรมแพทยผิวหนังเด็กแหงประเทศไทยและปรับปรุงบทความใหสมบูรณ
นําเสนอตอคณะกรรมการสมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาดําเนินการเผยแพรไป
ยังองคกรทางการแพทยตางๆตอไป
คณะผูจัดทําขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชอางอิงทางกฎหมาย โดยไมผานการพิจารณา
จากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในแตละกรณี
ความนํา
การแพยาเปนภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อรางกายไดรับยา ซึ่งยานี้อาจจะไปกระตุนภูมิคุมกันของ
ผูปวยบางราย ทําใหเกิดความผิดปกติตางๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะอาการทางผิวหนัง ซึ่งเปนอาการ
แสดงของการแพยาที่พบไดบอยที่สุด อาการของการแพยามีความรุนแรงแตกตางกันซึ่งอาจมี
อาการแพ ย าเล็ ก น อ ย เช น ผื่ น ผิ ว หนั ง ไข จนถึ ง อาการรุ น แรงเป น อั น ตรายถึ ง แก ชี วิ ต ได เช น
Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN) และ drug
hypersensitivity syndrome (DHS) การแพยาที่รุนแรงที่จะกลาวถึงในที่นี้ คือ กลุมอาการ drug
hypersensitivity syndrome (DHS) หรือในรายที่พบ eosinophilia เรียกวา drug reaction with
eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)
DHS/DRESS หมายถึง กลุมอาการไมพึงประสงคจากการใชยาที่มีอาการรุนแรง และเปน
ปฏิกิริยาแบบ idiosyncrasy ยังไมทราบอุบัติการณที่แนนอน มีการประมาณอุบัติการณอยูระหวาง
1:1,000- 1:10,0001 ของผูไดรับยา ผูปวยมักมีประวัติการไดรับยาเปนครั้งแรก อาการจะปรากฏ
ภายหลังการไดรับยาเปนเวลาตั้งแต 1-8 สัปดาห ผูปวยสวนใหญจะมีผื่นผิวหนัง มีไข ตอม
น้ําเหลืองโต รวมกับมีความผิดปกติของอวัยวะภายในอยางใดอยางหนึ่ง เชน ตับอักเสบ ปอด
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อักเสบ ไตอักเสบ เปนตน นอกจากนี้การตรวจ complete blood count จะพบมี eosinophil สูงขึ้น
(บางรายตรวจพบในสัปดาหที่ 2-3) หรือพบ atypical lymphocyte ได
ผื่นที่พบในภาวะนี้มีหลายแบบ สวนใหญเปนผื่นแดงราบ (macule/ patch) หรือนูน
(papule/ plaque) แตอาจพบตุมน้ําหรือเปนตุมหนองได
ยาที่อาจเปนสาเหตุของการเกิด DHS/DRESS ที่พบไดบอยที่สุด ไดแก ยากันชักกลุม
aromatic1-5 และยากลุม sulfonamides6-7 นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายชนิดที่มีรายงานวาอาจเปน
สาเหตุของการเกิด DHS/DRESS (ตามตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงยาที่อาจเปนสาเหตุของการเกิด DHS/DRESS
Drug group
Drug
Antiepileptic drugs
- Aromatic antiepileptic drug1-5: phenytoin, phenobarbital,
carbamazepine
- Lamotrigine8-10
Anti-infective agents
- Sulfonamide group6-7: sulfazalazine11
- Antibiotics drugs: ampicillin12, cefotaxime12, vancomycin13,
minocycline14, cotrimoxazole
- Anti-tuberculosis drugs15-16: isoniazid
- Anti-retroviral drugs17-18: nevirapine
- Terbinafine19
- Dapsone20-21
Cardiovascular drugs
- Calcium channel blocker: diltiazem22
- Angiotensin-converting enzyme: captopril23-24
- Beta-blocker agents24
Non-steroidal
- Aspirin26, ibuprofen27
anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) 25
Others
- Allopurinol28, atorvastatin29, quinine30 , imatinib31, efalizumab32,
chlorambucil33, mercury34
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การวินิจฉัยโรค
ลักษณะทางคลินิก
ผูปวยจะมีประวัติไดรับยาที่อาจเปนสาเหตุมากอนประมาณ 1-8 สัปดาห และมีอาการไข
ออนเพลีย เจ็บคอ นํามากอนที่จะมีผื่นผิวหนัง ซึ่งผื่นที่พบในภาวะนี้มีหลายแบบ สวนใหญเปนผื่น
แดงราบ (macule/ patch) หรือนูน (papule/ plaque) แตพบตุมน้ําหรือเปนตุมหนองได บางรายมี
อาการคันหรือเจ็บที่ผื่นและมีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุตางๆ เชน ตาแดง ปากเจ็บ อาการแสบขัด
เวลาถายปสสาวะได รวมกับตอมน้ําเหลืองโต ตัวและตาเหลือง ปวดทอง บวม ปสสาวะไมออก
อาการเหนื่อยหอบ ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง
การตรวจรางกายพบตอมน้ําเหลื องโต ตับโตกดเจ็บ ในผูปวยที่ มีอาการรุ นแรงจะพบ
อาการเหนื่อยงาย หัวใจเตนเร็ว ระบบหายใจลมเหลว เจ็บหนาอก ระบบไหลเวียนลมเหลวหรือ
ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลง เปนตน
การตรวจทางหองปฏิบัติการ
ผูปวยที่สงสัยกลุมอาการ DHS/DRESS ควรสงตรวจ
1. Complete blood count มักพบจํานวนเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น โดยเฉพาะจํานวน
eosinophil ควรสูงมากกวาหรือเทากับ 1,500 เซลล/ลบ.มม. หรือพบ atypical
lymphocyte บางครั้งอาจพบมีภาวะซีดจาก hemolytic anemia, neutropenia,
agranulocytosis, thrombocytopenia หรือ aplastic anemia ได
2. การตรวจหนาที่ตับ มักพบมีระดับเอนไซม transaminase สูงขึ้น
3. การตรวจปสสาวะ และการตรวจหนาที่ไต เพื่อประเมินภาวะ nephropathy
4. การตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆ เชน การตรวจเอกซเรยปอด การตรวจการทํางาน
ของตอมธัยรอยด ขึ้นกับประวัติและอาการของผูปวยที่ตรวจพบ
5. การตรวจชิ้นเนื้อผิวหนัง มักไมมีความจําเปนในการวินิจฉัยโรค
ในกรณีที่ไมพบความผิดปกติทางหองปฏิบัติการตั้งแตเริ่มตน ควรทําการตรวจซ้ําในอีก 1
สัปดาหตอมา
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การวินิจฉัยกลุมอาการ DHS/DRESS
อาศัยเกณฑการวินิจฉัยทั้ง 3 ขอ35 (level of evidence: IV) ดังตอไปนี้
1. อาการแสดงทางผิวหนัง ผื่นที่พบในภาวะนี้มีหลายแบบ สวนใหญเปนผื่นแดงราบ
(macule/ patch) หรือนูน (papule/ plaque) แตอาจพบตุมน้ําหรือเปนตุมหนองได
2. Complete blood count พบ eosinophil มากกวาหรือเทากับ 1,500 เซลล/ลบ.มม.
หรือพบ atypical lymphocyte
3. มีอาการตามระบบตางๆ อยางนอย 1 อาการไดแก
a. ตอมน้ําเหลืองโต โดยมีขนาดมากกวา 2 ซม.
b. ตับอักเสบ โดยพบมีระดับเอนไซม transaminase มากกวาหรือเทากับ 2 เทา
c. Interstitial nephropathy
d. Interstitial lung disease
e. Myocardial involvement
ในกรณีที่มีประวัติการใชยาที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิด DHS/DRESS แมพบเกณฑการ
วินิจฉัยเพียงขอ 1 และขอ 3 ก็สมควรหยุดยาและใหการรักษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การวินิจฉัยแยกโรค
Acute viral infections เชน การติดเชื้อ Ebstein-Barr virus, hepatitis virus, influenza virus
หรือ cytomegalovirus เปนตน
Cutaneous drug reactions อื่นๆ เชน การแพยาชนิด SJS และ TEN
Idiopathic hyper-eosinophilic syndrome
Kawasaki disease
Juvenile idiopathic arthritis
Lymphoma

ภาวะแทรกซอน
ภาวะแทรกซอนของกลุมอาการ DHS/DRESS มักเปนผลจาก internal organ
involvement ไดแก
1. ตับเปนอวัยวะที่พบความผิดปกติไดบอยที่สุด จะตรวจพบระดับ transaminase, alkaline
phosphatase, bilirubin สูงขึ้น หรือมี inflammatory reaction เปน hepatitis ในกรณีที่
รุนแรงจะมี hepatic necrosis หรือ liver failure ได พบวา ระยะเวลาที่หยุดยาหลังมีอาการ
เกิดขึ้นสัมพันธกบั ความรุนแรงของภาวะแทรกซอนที่ตับ
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2. ไตเป น อวั ย วะที่ พ บความผิ ด ปกติ ไ ด บ อ ยรองลงมาจากตั บ พบ mild
hematuria,
granulomatous interstitial nephritis ตรวจปสสาวะพบ red blood cell, white blood cell
หรือ eosinophil กรณีที่รุนแรงจะเกิดภาวะ acute renal injury
3. บริ เ วณเยื่ อ บุ ต า งๆ เช น บริ เ วณเยื่ อ บุ ต า พบอาการเจ็ บ ตาบวมแดง อาจเกิ ด purulent
conjunctivitis, photophobia, pseudomembrane และ corneal ulceration นอกจากนี้ยัง
อาจพบรอยโรคที่อวัยวะเพศและทวารหนักได
4. ระบบประสาทและสมอง พบความผิ ด ปกติ ไ ด ไ ม บ อ ยแต มี ค วามสํ า คั ญ โดยจะพบ
encephalitis หรือ aseptic meningitis ได
5. ระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะปอด พบ interstitial pneumonitis, vasculitis, respiratory
distress syndrome
6. ระบบตอมไรทอ ในชวงแรกที่มีไข หัวใจเตนเร็ว เปนสาเหตุจาก thyroiditis ได ตรวจพบระดับ
TSH ต่ําลง และในอีก 2-3 เดือนตอมาจะเกิด hypothyroidism จากภาวะ autoimmune
thyroiditis มีระดับ thyroxine hormone ต่ําลง ระดับ TSH สูงขึ้น หรือพบ anti-microsomal
antibodies
7. ระบบทางเดินอาหาร มีความผิดปกติที่พบได เชน colitis ผูปวยจะมี bloody diarrhea, ปวด
ทอง หรืออาจพบ pancreatitis ได
8. ภาวะแทรกซ อ นอื่ น ๆที่ พ บได แ ต ไ ม บ อ ย ได แ ก ระบบเลื อ ดอาจพบ neutropenia,
agranulocytosis, aplastic anemia ระบบอื่นๆ เชน epididymitis, myositis, myocarditis,
arthritis
การรักษา
1. ควรหยุดยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุทุกตัวทันที (grade of recommendation: A) และออกบัตร
แพยา
2. รักษาตามอาการ และรักษาแบบประคับประคอง ไดแก
2.1 ใหยาลดไข paracetamol
2.2 ใหยา antihistamines เชน hydroxyzine, chlorpheniramine
2.3 แกไขภาวะ fluid and electrolyte imbalance
2.4 ใหอาหารที่มีพลังงานสูง
2.5 เฝาระวังการติดเชื้อแทรกซอนตามระบบตางๆ
3. Systemic corticosteroids therapy (level of evidence: IV, grade of recommendation: B)
ในกรณีที่วินิจฉัยกลุมอาการนี้ควรให systemic corticosteroids36-38 เชน prednisolone
1-2 มก./กก./วัน39 ไปจนกวา internal organ involvement จะเริ่มดีขึ้น เชน ระดับ transaminase
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ลดลง จึงคอยๆปรับลดยาในระยะเวลาเฉลี่ย 2-4 สัปดาห ในกรณีที่ลดยาลงอยางรวดเร็วอาจ
พบวาผื่นกลับเปนซ้ําได ในระหวางการให systemic corticosteroids ควรเฝาติดตามอาการของ
ผูปว ยอยา งใกล ชิ ด เนื่ อ งจากอาจมีผลใหผูปวยมี โ อกาสติ ดเชื้ อสู ง ขึ้ น และอาจมี เ ลื อดออกใน
ทางเดินอาหารได
ยาอื่นๆที่มีรายงานเชน cyclosporine40, N-acetylcysteine41-42 (level of evidence: IV,
grade of recommendation: C)
การดําเนินโรค
ผูปวยที่ไดรับการรักษาถูกตอง อาการจะดีขึ้น บางรายอาจมีอาการกลับเปนซ้ําไดอีกใน 34 สัปดาห แตอาการมักนอยกวาครั้งแรก อัตราการเสียชีวิตประมาณรอยละ 10 สวนใหญเกิดจาก
ภาวะตับวาย
การปองกัน
1. Primary prevention
การใหคําปรึกษาแกครอบครัวเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงการแพยาในลักษณะเดียวกันใน first
degree relatives ใหระมัดระวังการใชยาในกลุมที่ผูปวยแพ เนื่องจากความสามารถในการ
detoxify ยา เกี่ยวของกับภาวะทางพันธุกรรม โดยเฉพาะยากันชักกลุม aromatic anticonvulsants
และยาปฏิชีวนะกลุม sulfonamides (level of evidence: IV, grade of recommendation: B)
2. Secondary prevention (grade of recommendation: A)
ควรใหขอมูลชื่อยาที่แพ กลุมยาที่ตองหลีกเลี่ยงกับผูปวยและผูดูแลผูปวย แนะนําการพก
บัตรแพยาเพื่อแจงแพทยทราบ ตองบันทึกขอมูลในเวชระเบียน หรือระบบยาของโรงพยาบาลเพื่อ
ปองกันการไดรับยาที่แพหรือกลุมยาที่มีความเสี่ยงซ้ํา
สรุป
กลุมอาการ DHS หรือ DRESS เปนปฏิกิริยาการแพยาที่รุนแรง ผูปวยจะมีอาการไข ผื่น
ตอมน้ําเหลืองโต และมีอวัยวะภายในมีความผิดปกติรวมดวย ที่สําคัญและพบบอยคือตับ อาการ
ไขและผื่นมักเกิดขึ้นภายใน 1-8 สัปดาห หลังไดรับยาเปนครั้งแรก มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ
รอยละ 10 สวนใหญเกิดจากภาวะตับวาย ยาที่เปนสาเหตุสวนใหญ ไดแก ยากันชักกลุม
aromatic, ยาปฏิชีวนะกลุม sulfonamides เมื่อใหการวินิจฉัยกลุมอาการ DHS/DRESS ควรหยุด
ยาที่เปนสาเหตุทันที ใหการรักษาตามอาการ และการรักษาแบบประคับประคองรวมกับการให
systemic corticosteroids
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการวินิจฉัยและการรักษากลุมอาการ DRESS
ผูปวยที่มีอาการไขและผื่น
มีประวัติการไดรับยาภายใน 1-8 สัปดาห
สงสัยการแพยา
ใช

ไมใช

หยุดยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุทันที

คนหาสาเหตุอ่นื เชน
- Viral infection: EBV, CMV
- Autoimmune disease: JIA, KD
- Malignancy: Lymphoma
- อื่นๆ: Idiopathic hyper-eosinophilic syndrome

ซักประวัติและตรวจรางกายอยางละเอียด
ผูปวยมีอาการตามระบบอื่นๆ เชน jaundice,
lymphadenopathy, hepatomegaly เปนตน
ใช

ไมใช

ทําการตรวจทางหองปฏิบัติการไดแก CBC, urinalysis, liver
function test, renal functionและการตรวจทางหองปฏิบัติการ
อื่นๆ ขึ้นกับอาการและอาการแสดงทางคลินิก

Drug eruption อื่นๆ

- มีความผิดปกติของระดับเอนไซม transaminase > 2 เทา
- ตรวจพบมี eosinophilia > 1,500 เซลล/ลบ.มม. และ/หรือพบ atypical lymphocyte
- ตรวจพบความผิดปกติของระบบอื่นๆ
ใช

ไมใช

วินิจฉัยกลุมอาการ DRESS/DHS
ใหการรักษาโดยการให systemic corticosteroids เชน
prednisolone 1-2 mg/kg/d และใหการรักษาแบบประคับประคอง
ประเมินและติดตามอาการและอาการแสดงรวมทั้งผล
liver function test
อาการดีขึ้น
ใช
คอยๆ ลดยา systemic
corticosteroids ชาๆ

ไมใช
ใหการรักษาตอเนื่องโดย systemic
corticosteroids และตรวจหาภาวะแทรกซอนอื่นๆ
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