


คําปรารภ

ตามที่ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดจัดพิมพหนังสือคูมือการติดตามอาการ
อันไมพึงประสงค : ความผิดปกติทางระบบผิวหนัง (Skin Disorder) ข้ึนในป พ.ศ. 2542 และแจก
จายแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถานพยาบาลตาง ๆ ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทยที่สนใจและปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการติดตามอาการไมพึงประสงค ไดใช
เปนคูมือในการวินิจฉัย แยกแยะ เพื่อระบุอาการไมพึงประสงคจากการใชยานั้น ปรากฏวาหนังสือ
ดังกลาวไดรับความสนใจเปนอยางสูง โดยมีผูติดตอขอรับหนังสือเขามาเปนจํานวนมากอยางตอ
เนื่องจนตองจัดพิมพเพิ่มอีกสองครั้ง และถูกแจกจายจนหมดลงอยางรวดเร็ว

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนังสือคูมือลักษณะ
ดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากมายตอผูที่เกี่ยวของและปฏิบัติงานติดตามอาการไมพึง 
ประสงคในสวนตาง ๆ ของประเทศ ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดประสานกับ
โครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทํา
หนังสือคูมือการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาขึ้นใหม โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมข้ึนในสวน
ของอาการไมพึงประสงคที่พบบอยในระบบอื่น ๆ ของรางกาย รวม 7 ระบบ พรอมทั้งเพิ่มกรณี
ศึกษาเปนตัวอยางประกอบในแตละระบบดวย

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หวังเปนอยางยิ่งวาผูที่ไดใชคูมือเลมนี้ จะไดรับ
ความรูและสามารถประยุกตใชในการติดตามอาการไมพึงประสงคใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้
ขอขอบคุณคณะผูนิพนธและบรรณาธิการหนังสือเลมนี้ที่ไดสละเวลาในการคนควาและเรียบเรียง
จนคูมือเลมนี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี หวังวาคูมือนี้จะชวยใหระบบการเฝาระวังความปลอดภัยใน
การใชยาเปนสวนหนึ่งที่จะนําไปสูการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยตอไป

นายวิชัย   โชควิวัฒน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา



คํานํา

ยาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ และเปนปจจัยเดียวที่มีทั้งคุณอนันตและโทษมหันต หากไมมีความ
ระมัดระวัง ในการใชอยางเพียงพอ อาการไมพึงประสงคจากการใชยาเปนโทษเปนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กับผูใชยาโดยไมเลือกบุคคล เปนปญหาที่ควรไดรับการดูแลจากบุคลากรการแพทยทุกฝายที่เกี่ยวของ ใน
อันที่จะรวมมือกันปองกันและบรรเทาปญหาซึ่งอาจสงผลตอชีวิตและสุขภาพของผูปวยและประชาชนทั่ว
ไป

ส่ิงที่จะเอื้อประโยชนแกบุคลากรการแพทยในการเฝาระวังและติดตามเพื่อปองกันหรือแกไขอาการ
ไมพึงประสงคจากการใชยาไดทันทวงที คือการสามารถสังเกตอาการหรืออาการแสดงที่จะบงชี้ รวมทั้ง
การมีหลักฐานขอมูลอางอิงวาอาการที่สงสัยนั้นนาจะมีความสัมพันธกับยาหรือไม อยางไร ซึ่งหนังสือ
”คูมือการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา” เลมนี้  สมควรจะเปนคําตอบ และชวยในการปฏิบัติ
งานดังกลาวไดเปนอยางดี

ความพยายามของผูนิพนธ และ บรรณธิการหนังสือเลมนี้  เปนสิ่งที่เกิดจากแรงบันดาลใจดวยเห็น
ประโยชนดังกลาว เปนสิ่งที่นาชื่นชมและเปนกําลังใจแกคณะผูจัดทําใหสรางหนังสือที่มีคุณคาเชนนี้อยาง
สม่ําเสมอ

ผูชวยศาสตราจารย อภิฤดี  เหมะจุฑา
หัวหนาโครงการจัดต้ังภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บรรณาธิการแถลง

หนังสือ “คูมือการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยา” นี้ เกิดจากความรวมมือ
ระหวางศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา  กระทรวงสาธารณสุข  และ  โครงการ
จัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก  คณะเภสัชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   โดยมีวัตถุประสงค
รวมกันในความมุงหวังที่จะใหบุคคลากรทางการแพทยใชเปนคูมือในการติดตามอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาในประเทศไทย
            หนังสือเลมนี้สําเร็จลุลวงออกมาเปนรูปเลมไดดวยการอุทิศทั้งแรงกายและแรงใจจาก 
ผูนิพนธทุกทาน  ซึ่งลวนตระหนักในความสําคัญของการติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใช
ยา  โดยถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของเภสัชกรทุกคนทุกฝาย ไมวาจะปฏิบัติงานอยูในหนวย
งานใดที่จะตองใหการสนับสนุนแกบุคลากรทางการแพทยในการเฝาระวังและติดตามการใชยาใน
ผูปวย

ผูนิพนธตางหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะไดรับประโยชนจากความรูในหนังสือนี้ไปใชในการ
ปฏิบัติงานดูแลผูปวย    โดยเฉพาะการเฝาระวังและติดตามอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของ
ผูปวย  สามารถสืบคนและติดตามอาการไมพึงประสงคที่เกิดตอระบบตางๆ  ของรางกาย   ตลอด
จนทราบถึงวิธีการแกไขอาการที่เกิดขึ้นและปองกันไมใหผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคนั้นซ้ําอีก
ตอไป  เพื่อใหการใชยาของผูปวยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่สุด

เนื้อหาภายในหนังสือแบงออกเปน 9 บท   ประกอบดวยความรูทั่วไปเกี่ยวกับอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยาเปนบทแรก จากนั้นจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับอาการไมพึงประสงคที่เกิดตอ
ระบบตางๆ ของรางกายที่พบบอย รวม 7 ระบบ  ซึ่งจะกลาวถึงลักษณะตางๆ ของอาการไมพึง
ประสงคที่เกิดตอระบบนั้น ยาที่ทําใหเกิดอาการ  กลไกการเกิด  และวิธีการแกไขอาการไมพึง
ประสงค   นอกจากนี้จะมีกรณีศึกษาเปนตัวอยางประกอบในแตละระบบดวย  บทสุดทายเปนผล
ของยาที่มีตอการติดเชื้อในรางกาย

ขอขอบคุณผูนิพนธทุกทานที่กรุณาสละเวลามาชวยเขียนบทความ และขอขอบคุณ ผูชวย
ศาสตราจารย อภิฤดี เหมะจุฑา  หัวหนาโครงการจัดตั้งภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ใหการสนับสนุนคณาจารยในภาคฯในการจัดทําหนังสือ
            ทายที่สุด  ขอขอบคุณ ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา   ที่ใหความสนับ
สนุนในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ออกเผยแพร

ผูชวยศาสตราจารย นารัต เกษตรทัต
บรรณาธิการ
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1

การติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา

ผูชวยศาสตราจารย นารัต  เกษตรทัต
1.  คําจํากัดความ

            1.1  Adverse  event / Adverse experience
คือปรากฏการณทางคลินิกที่เปนอันตรายตอรางกาย  ซึ่งเกิดขึ้นระหวางที่ผูปวยไดรับยา  และมี

ความสัมพันธกับเวลาที่ไดรับยา  แตไมสามารถระบุถึงความสัมพันธกับยาที่ผูปวยไดรับ

             1.2  Adverse  Drug  Reaction
คือปฏิกิริยาตอบสนองตอยาที่เปนอันตรายแกรางกาย  ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นเองเมื่อใชยาในขนาด

ปกติเพื่อการปองกัน  วินิจฉัย  บรรเทา  หรือบําบัดรักษาโรคหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขการทํางานของอวัยวะ
ในรางกาย  แตไมรวมถึงการใชยาในขนาดสูงทั้งโดยตั้งใจหรือมิไดต้ังใจ  หรือจากการใชยาไปในทางที่ผิด

1.3   Side  effect
       คือปฏิกิริยาทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นเนื่องจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยานอกเหนือจาก
คุณสมบัติหลักหรือขอบงใชของยานั้น  เกิดขึ้นในขนาดที่ใชรักษาสามารถ คาดการณไดวาจะเกิด  และระดับ
ความรุนแรงจะขึ้นกับขนาดของยา

1.4 Unexpected adverse reaction
คืออาการไมพึงประสงคจากยาที่ไมไดถูกระบุไวในเอกสารกํากับยาหรือทะเบียนตํารับยาหรือ

ในตํารายาตางๆ

1.5   Toxic  Reaction
        เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับยาที่มีขนาดสูงจนเกิดพิษ  หรือยามีการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ในรางกายผูปวยมากเกิน  เนื่องจากผูปวยนั้นมีความผิดปกติทางเภสัชจลนศาสตร   จนทําใหมีระดับยาในราง
กายสูงจนเกิดความเปนพิษ
             1.6   Hypersensitivity

คือปฏิกิริยาที่ไมสามารถอธิบายไดดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา  เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ
ของรางกายผูปวยตอยานั้นโดยไมข้ึนกับขนาดของยา  สวนใหญอาการมักเกิดขึ้นภายหลังจากที่เคยไดรับยา
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ชนิดนี้มากอน  แลวไปกระตุนใหรางกายสราง  antibodies  จึงเกิดอาการแพหลังจากไดรับยาเดิมในครั้งตอมา

            1.7  Idiosyncrasy
คือการตอบสนองที่ผิดปกติของรางกายตอยา  ไมสามารถอธิบายสาเหตุได   ไมข้ึนกับขนาด

ยา มักมีสวนเกี่ยวของกับพันธุกรรม   ผูใชจะมีความไวตอยามากเกินแมใชยาขนาดนอย  หรือบางครั้งจะไมมี
ความไวตอยาเลย  แมจะใหในขนาดสูงมากก็ตาม   idiosyncrasy  จะไมสัมพันธกับกลไกการเกิดภูมิแพ  แต
มักจะเกี่ยวของกับ enzymatic defect ซึ่งมักไมปรากฏอาการในเวลาปกติ  แตจะแสดงอาการเมื่อไดรับยาบาง
ชนิดเขาไป

           1.8   Drug  Interaction
คือการตอบสนองที่ผิดปกติของรางกายตอฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา  ซึ่งเปนผลมาจากการ

ไดรับยาตั้งแต  2  ชนิดขึ้นไปรวมกัน

1.9  Serious adverse reaction / adverse event
คือปรากฏการณทางคลินิกที่เกิดขึ้นแลว เปนผลให
- ผูปวยตาย
- ผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือตองนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น
- ผูปวยพิการหรือไรความสามารถอยางถาวร
- เปนอันตรายรายแรงตอชีวิตผูปวย

 1.10  Significant adverse drug reaction
The American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) ไดใหคําจํากัดความของ 

significant adverse drug reaction ไวดังนี้
   คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดไมไดต้ังใจ  ไมตองการ  หรือการตอบสนองตอยาที่มาก

เกินความตองการ  ซึ่งเปนผลให
                                  1.  ตองหยุดยา
                                  2.  ตองเปลี่ยนชนิดยา
                                  3.  ตองเปลี่ยนขนาดยา
                                  4.  ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
                                  5.  ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
                                  6.  ตองการรักษาแบบประคับประคอง
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                                  7.  รบกวนการวินิจฉัยโรค  ทําใหวินิจฉัยไดยากขึ้น
                                  8.  การทํานายโรคไดผลที่เลวลง

9. ผูปวยพิการชั่วคราวหรือถาวร  หรือทําใหผูปวยเสียชีวิต

2.  ปจจัยสงเสริม

อาการไมพึงประสงคจะเกิดขึ้นไดงายหรือรุนแรงหากผูปวยมีปจจัยสงเสริม (predisposing factors)
ตางๆ ซึ่งไดแก

2.1 ชนชาติ (race)
ความแตกตางของชนชาติอาจเปนปจจัยสงเสริมใหผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคไดงายหรือ

รุนแรงกวาชนชาติอ่ืน เชน
-  หญิงชาวสแกนดิเนเวียนและชิลี จะเกิด cholestetic jaundice จากการใชยาเม็ดคุมกําเนิด

ไดมากกวาชนชาติอ่ืน
- ชาวอัฟริกัน จะเกิด hemolytic anemia จากภาวะพรองของเอนไซน G6PD  มากกวาชน

ชาติอ่ืนๆ  เชน  ชาวเมดิเตอเรเนียน อยางไรก็ตาม ภาวะ hemolytic anemia     ที่เกิดกับชาวเมดิเตอเรเนียนนี้ 
ถึงแมวาจะพบอุบัติการณเกิดนอย แตถาเกิดขึ้นแลวจะมีความรุนแรงมากกวาชนชาติอ่ืน

ความแตกตางของกระบวนการทําลายยาในชนชาติตาง ๆ เชน ในกระบวนการ acetylation 
ชนชาติคอเคเชียน จะเปน slow acetylators ชนชาติเอสกิโมจะเปน fast acetylators จึงทําใหชาวยุโรป พบ
ภาวะ peripheral neuropathy จากการใช isoniazidไดบอยกวาชาวเอสกิโม

2.2 เพศ
ผูหญิงเกิดอาการไมพึงประสงค ไดบอยกวาผูชาย สาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจาก  พบวาผิวหนัง 

และทางเดินอาหารของผูหญิงมีความไวตอส่ิงกระตุนมากกวาผูชาย
ตัวอยางอาการไมพึงประสงคที่พบในผูหญิงมากกวาผูชาย เชน
- การเกิดพิษจาก digoxin
- การเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ จาก heparin
-   การเกิด agranulocytosis จาก phenylbutazone, chloramphenicol ซึ่งพบมากกวาถึง 3   

                             เทา
- การเกิด aplastic anemia จาก chloramphenicol   ซึ่งพบมากกวาถึง 2 เทา
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2.3 อายุ
เด็กทารกและผูสูงอายุ จะมีความเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคมากกวาผูใหญ ทารก

แรกเกิดจะมีกระบวนการทําลายยาที่ยังไมสมบูรณ เชน ถึงแมวา จะมีการพัฒนากระบวนการ sulphate 
conjugation  แต microsomal oxidation และ glucuronidation  จะทํางานชากวาผูใหญ   ยาที่มีความเสี่ยง
สูง เมื่อใชในเด็ก เชน chloramphenicol,barbiturates, morphine, vitamin K เปนตน 

ผูสูงอายุ จะมีการทํางานของตับและไตลดลง ทําใหกระบวนการทําลายยาและขจัดยาออกจากราง
กายลดลง อาจทําใหระดับยาในรางกายสูงกวาปกติ  จึงเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาตอไปนี้ได เชน
ยา benzodiazepines   ยา tricyclic antidepressants ยาตานการอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด เปนตน

2.4 ความผิดปกติของภูมิคุมกัน
ผูที่มีความผิดปกติของภูมิคุมกัน เชน เปนโรคภูมิแพ ไขละอองฟาง ผิวหนังแพงาย  จะมี

โอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคไดมากกวาคนปกติ ผูปวยที่เปนโรคภูมิคุมกันบกพรอง จะมีโอกาสเกิด Stevens 
Johnson Syndrome ไดมากกวาคนปกติ ประมาณ 50-80%

2.5 โรคตับ โรคไต
ผูปวยโรคตับ โรคไต จะมีความเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยามากกวาคนปกติ
- ผูปวยที่ตับถูกทําลาย จะทําใหการทําลายยาลดลง เชน การทําลายยา paracetamol, 

phenytoin , barbiturates , ฯลฯ  แตในโรคตับเร้ือรัง ไมเพียงแตการทํางานของเอนไซมที่ใชทําลายยาจะลดลง
เทานั้น แตปริมาณการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงตับจะลดลงดวย  เปนผลใหตับ ทําลายยาลดลงดวย

- ผูปวยตับแข็งระยะสุดทายหรือตับอักเสบ จะมีการทําลายยาที่ใช phase I metabolism 
ลดลงมาก  ทําใหมีระดับยาเพิ่มข้ึน เชน phenytoin, warfarin, theophylline ฯลฯ

- ผูปวยตับอักเสบเฉียบพลัน ตับแข็ง จะมีการสราง clotting factors ตางๆ ลดลง เพราะ
ฉะนั้น หากใชยาที่มีผลยับยั้งการแข็งตัวของเลือด เชน anticoagulants, ticlopidine, NSAIDS จะมีโอกาสเกิด
เลือดออกผิดปกติไดงาย

- ระบบประสาทสวนกลางของผูปวย hepatic encephalopathy จะมีความไวตอยาที่มีฤทธิ์
สงบระงับ เชน barbiturates, narcotic drugs, chlorpromazine มากกวาปกติ

- ผูปวยโรคตับแข็ง จะมีการสรางอัลบูมินลดลง จึงมีผลตอยาที่ชอบจับกับโปรตีน เชน 
NSAIDS, phenytion  เนื่องจากยาเหลานี้จะจับกับอัลบูมินนอยลง มียาในรูปอิสระมากขึ้น ระดับยาในเลือดจึง
สูงขึ้น จนอาจเกิดพิษได
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ผูปวยโรคไต จะมี glomerular filtration ลดลง จึงอาจเกิดพิษจากยาที่ถูกขับออกทางไต เชน digoxin, 
ACE-inhibitors, aminoglycosides,  cytotoxic agents เปนตน

2.6   ภาวะหรือโรคที่ผูปวยเปนอยู
- ผูปวยที่เปน hypothyroidism จะมีกระบวนการทําลายยาโดยตับลดลง ทําใหระดับของยา

บางชนิดเชน propranolol, digoxin สูงขึ้นจนอาจเกิดพิษได
- ผูปวยที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา หรือแคลเซียมในเลือดสูง จะเกิดพิษจาก digoxin 

ไดงาย
- ผูปวยที่มีภาวะโซเดียมในเลือดต่ํา จะเกิดพิษจาก lithium ไดงาย
- ผูปวยโรคหัวใจลมเหลว จะมีการบวมของเยื่อบุผนังลําไส และการไหลเวียนของเลือดใน

อวัยวะภายใน (splanchnic circulation) ลดลง ทําใหการทําลายยาบางชนิด เชน propranolol, lignocain ลด
ลง อาจเกิดพิษจากยาดังกลาวได

3. การจําแนกประเภทของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

นิยมไดแบงประเภทของการเกิดอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยาตามกลไกของการเกิดอาการ
ออกเปน  2  ประเภท  คือ
          1.  Type  A  (augmented)  adverse  drug  reactions  เปนอาการที่เกิดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ของยา  อาการที่เกิดจะรุนแรงหรือไม  ข้ึนอยูกับขนาดของยา  และการตอบสนองของแตละบุคคล

Type  A  reactions  นี้  สามารถทํานายไดลวงหนาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาถึงแมวาอุบัติ
การณของการเกิด  type  A  reactions  นี้คอนขางสูง  (มากกวา  80%)  แตอัตราการตายจะต่ํา  อาการของผู
ปวย  type  A  reactions  สามารถแกไขไดโดยการลดขนาดลงหรือเปลี่ยนไปใชยาอื่น  หรือใหยาชนิดอื่นที่
สามารถลบลางอาการอันไมพึงประสงคจากยาชนิดแรก  ตัวอยางของกลไกการเกิด type A reactions ไดแก

- ผลจากยามีการออกฤทธิ์ทางการรักษาที่บริเวณเปาหมายมากกวาปกติ
ตัวอยางเชน ภาวะหัวใจเตนชากวาปกติ (bradycardia)  จากการใช β-blockers

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (hypoglycemia)  จากการใช antidiabetics
งวงนอน (drawsiness) จากการใช benzodiazepines
จ้ําเลือด (bruising) จากการใช warfarin
ภาวะความดันเลือดต่ําจากการใช antihypertensives
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- ผลจากยามีการออกฤทธิ์ทางการรักษานอกบริเวณเปาหมาย
ตัวอยางเชน อาการผมรวงผิดปกติ (alopecia) ไขกระดูกถูกกดการทํางาน (myclosuppression) 

จากการใชยา antineoplastic agents
- ผลจากยามีการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆ นอกเหนือจากฤทธิ์ทางการรักษา

ตัวอยางเชน อาการหลอดลมหดตัว (bronchospasm) จากการใช nonselective β-blockers
อาการปากแหง ปสสาวะไมออกจากการใช tricyclicantidepressants
อาการทองรวง  จากการใช broadspectrum antibiotics
อาการงวงนอน จากการใช antihistamines
อาการ anti-androgenic properties จากการใช cimetidine

              2.  Type  B  (bizarre)  adverse  drug  reactions  เปนอาการที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดคะเน
ไดลวงหนาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเมื่อใหยาในขนาดปกติ  และมักไมพบในระหวางทําการศึกษาพิษวิทยาของ
ยาหรือการศึกษาทดลองในคน  อุบัติการณของการเกิด type  B  reactions  นี้คอนขางต่ํา  (นอยกวา  20 %)  
แตอัตราการตายจะสูง  type B reactions นี้อาจเกี่ยวของกับปฎิกิริยาภูมิคุมกันหรือไมก็ได
                   เมื่อเกิด type  B  reactions  มีวิธีแกเพียงประการเดียวคือ  ตองใหผูปวยหยุดยานั้น  และใหการ
รักษาตามอาการ

ตัวอยางเชน anaphylactic shock จากการใช penicillin G
Steven Johnson Syndrome จากการใช carbamazepine
ภาวะเกล็ดเลือดต่ําจากการใช ACE-inhibitors
agranulocytosis จากการใช ticlopidine
hepatotoxicity จากการใช halothane
hemolytic anemia จากการใช NSAIDs

เกณฑที่แสดงวาอาจเกิด type B reactions
1. ไมมีความสัมพันธระหวางฤทธิ์ทางเภสัชวิทยากับอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
2. อาการจะไมเกิดขึ้นเมื่อมีการใชยาเปนครั้งแรก  แตจะเกิดขึ้นเมื่อมีการใชยาครั้งตอๆ มา  โดยจะมี

ชวงระยะเวลาระหวางการใชยาครั้งแรกกับอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น  ชวงระยะเวลานี้จะนาน
เทาใดขึ้นอยูกับลักษณะของอาการไมพึงประสงค็ที่เกิดขึ้น

3. ไมเกี่ยวของกับขนาดยาที่ใช  อาการอาจเกิดขึ้นแมไดรับยาเพียงเล็กนอย และอาการจะกลับสูปกติ
เมื่อหยุดยา
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4. สวนใหญแลวมักจะเกี่ยวของกับปฏิกิริยาภูมิคุมกันของรางกาย

เนื่องจากมี  ADR  บางชนิดที่ไมสามารถจัดใหเขาใน  Type  A  หรือ  B  ได  จึงมีผูจัดแบง  ADR  
เพิ่มข้ึนอีก  2  กลุม  (Grahame-Smith  D.G  and  Aronson  J.K.,  1992)  คือ
           3.  Type  C  (Chronic,  continuous,  long-term  effects)

    เกิดจากการใชยาเปนเวลานานๆ  แลวเกิดอาการไมพึงประสงคข้ึนซึ่งสามารถแบงยอยออกไดเปน  
3  แบบ  คือ

       -  Adaptive  changes  เกิดจากเมื่อใชยาไปนานๆ  แลวผูปวยเกิดความทนตอยาหรือติดยานั้น
ข้ึน  ตัวอยางเชน  การใช  narcotic  analgesics  ไปนานๆแลวตองเพิ่มขนาดยาขึ้นเรื่อยๆจึงจะบรรเทาอาการ
ปวดได  และมีอาการติดยาดวย

       -  Rebound  phenomena  เมื่อใชยาบางชนิดไปนานๆ  และหยุดใชทันทีอาจเกิดอาการไมพึง
ประสงคที่รุนแรง  เชน  การใชยา  β- adrenoreceptor  antagonists  เปนเวลานานๆแลวหยุดยาทันที  อาจทํา
ใหเกิด  rebound  tachycardia  ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด  myocardial  ischemia,  การใช  clonidine  เมื่อหยุด
ทันที  จะเกิด  rebound  hypertension  ได  การใช  barbiturates  เมื่อหยุดยาอาจเกิดภาวะสับสน,  กระวน
กระวาย  หรือเกิดอาการชักได  การใช  benzodiazepines  เมื่อหยุดยาอาจทําใหนอนไมหลับ

       -  Other  effects  เชน  การเกิด  chloroquine - induced  retinopathy  and  blindness
   4. Type  D  (Delayed  effects)

  อาการไมพึงประสงคชนิดนี้เกิดขึ้นภายหลังจากหยุดยามาเปนเวลานานแลว  มักจะทําใหเกิดเนื้อ
งอกหรือมะเร็ง  ซึ่งกลไกการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งนั้น  อาจเกิดจากตัวยาเอง  เชน  ยากลุมฮอรโมน  
diethystiboestrol  หากมารดาใหขณะตั้งครรภ  พบวาทําใหเกิด  vaginal  adenocarcinoma  ในลูกสาวได  
การใช  HRT  ในหญิงหมดประจําเดือนอาจทําใหเกิด  endometrial  carcinoma,  การใชยาเม็ดคุมกําเนิดอาจ
ทําใหเกิดมะเร็งของตับ ;   หรือเกิดจากยานั้นไปมีผลตอยีนส  ทําใหมีการสรางเนื้อเยื่อผิดปกติ  เชน  การใช  
cyclophosphamide  นานๆ  จะมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งของกระเพาะปสสาวะ  การใช  
cyclophosphamide  หรือ  chlorambucil  อาจเกิด  nonlymphocytic  leukemias ;  หรือไปกดการตอบ
สนองของภูมิตานทาน  เชน  การใชยากดภูมิตานทาน  เชน  azathioprine  รวมกับ  corticosteroids  จะมี
ความเสี่ยงตอการเกิด  lymphomas  ไดสูง  และอาจพบวาเกิดมะเร็งของตับ,  ทอน้ําดี,  กระเพาะปสสาวะได

ตอมา  Wills  S.  และ  Brown  D.  (1999)  ไดเสนอการจัดแบงประเภทของอาการไมพึงประสงคจาก
ยาขึ้นใหม  โดยแบงยอยใหละเอียดกวาของ Rawlins & Thompson  ซึ่งประกอบดวย  9  กลุม  ดังนี้
              1)  Type  A  (augmented)  reactions    คือปฏิกิริยาที่ข้ึนกับขนาดยา    สามารถทํานายหรือคาด
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การณลวงหนาไดจากความรูทางเภสัชวิทยา  ผูปวยจะมีอาการดีข้ึนหรือหายจากอาการเมื่อมีการลดขนาดยา
หรือหยุดยา  ปฏิกิริยากลุมนี้เปนปฏิกิริยาที่พบมากที่สุดในบรรดาอาการไมพึงประสงคที่พบทั้งหมด
              2)  Type  B  (bugs)  reactions  คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอันเปนผลเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของจุล
ชีพบางชนิด  ตางจาก  Type  A  ตรงที่ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานี้จะเกิดขึ้นโดยตรงบนตัวจุลชีพแทนที่จะเกิดขึ้นโดย
ตรงกับรางกายมนุษย  และผูปวยจะมีอาการดีข้ึนเมื่อหยุดยา

ตัวอยางเชน  ยาที่มีสวนผสมของน้ําตาล  จะมีผลชวยในการเจริญเติบโตของจุลชีพ  เปนผลใหจุลชีพ
เหลานี้สรางสารที่ไปทําลายฟน  จึงเกิดฟนผุข้ึน  ;  การใชยาตานจุลชีพบางชนิดจะทําใหจุลชีพดื้อตอยาแลวไป
เจริญเติบโตในลําไสจนทําใหผูใชยาเกิดลําไสอักเสบ  (pseudomembranous colitis)  ยาตานจุลชีพบางชนิดที่
ออกฤทธิ์กวาง  จะไปทําลาย  normal  flora  ทําใหเชื้อราเจริญเติบโตขึ้น  เกิด  oral  thrush  เปนตน

มีขอพึงสังเกตวาการติดเชื้อนี้จะตางกับการติดเชื้อที่เกิดเนื่องจากรางกายไดรับยาที่กดภูมิคุมกัน  เชน  
steroids,  cyclosporin,  ฯลฯ  ซึ่งจัดเปนอาการไมพึงประสงค  Type  A  เพราะอาการไมพึงประสงคปฐมภูมิ  
เปนภาวะที่รางกายขาดภูมิคุมกัน  จึงเกิดการติดเชื้อซึ่งเปนอาการไมพึงประสงคทุติยภูมิ
               3)  Type  C  (chemical)  reactions  อาการอันไมพึงประสงคหลายชนิดเกิดเนื่องจากฤทธิ์
ทางเคมี  หรือลักษณะกายภาพในธรรมชาติของยามากกวาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา  ตัวอยางเชน  การเกิด
เนื้อเยื่อระคายเคือง,  อักเสบ หรือตาย  เนื่องจากยารั่วไหลออกมาจากบริเวณที่ฉีด  หรืออาการปวดบริเวณที่ฉีด
ยา  อาการระคายเคืองเฉพาะที่หรือการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหาร  ผลเหลานี้เกิดเนื่องจากฤทธิ์
ระคายเคืองของตัวยาเองทั้งสิ้น  และความรุนแรงของปฏิกิริยาจะขึ้นกับขนาดยาที่ไดรับ
               4)  Type  D  (delivery)  reactions  อาการไมพึงประสงคบางชนิดเกิดเนื่องจากวิธีการเตรียมยา,
วิธีการปลดปลอยตัวยา  หรือวิธีการบริหารยา  ปฏิกิริยาเหลานี้ไมไดข้ึนกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาหรือฤทธิ์
ทางเคมีของยา  ตัวอยางเชน  อาการอักเสบ  หรือมีการสรางเนื้อเยื่อผิดปกติจากการใชยาในรูปแบบฝงใตผิว
หนัง  (implants)  ;  ขนาดของผงยาในผลิตภัณฑยาฉีดทําใหเกิดลิ่มเลือดหรือหลอดเลือดอุดตัน,  อาการไอ
จากการใชยาพนชนิดผง,  การติดเชื้อบริเวณที่ฉีดยา  เปนตน  อาการเหลานี้จะดีข้ึนหากหยุดใชยาหรือเปลี่ยน
วิธีการบริหารยา

5)  Type  E  (exit)  reactions  ผูปวยจะเกิดอาการไมพึงประสงคข้ึนหากมีการหยุดยาหรือเปนที่รูจัก
กันวาเกิด  “ปฏิกิริยาถอนยา  (withdrawal  reactions)”  เปนผลเนื่องมาจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา  ซึ่ง
สามารถทํานายหรือคาดการณได  อาการจะดีข้ึนเมื่อไดรับยากลับไปใหม  ระดับความรุนแรงของอาการจะขึ้น
กับระยะเวลาที่ไดรับยามากกวาขนาดยา  ตัวอยางเชน  อาการถอนยาเนื่องจากการใชยากลุม  opioids,  
benzodiazepines,  tricyclic  antidepressans,  beta  blockers,  clonidine,  nicotine  เปนตน

6)  Type  F  (familial)  reactions  อาการไมพึงประสงคในกลุมนี้จะเกิดขึ้นกับกลุมคนบางกลุมเทานั้น  
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ซึ่งไดัรับการถายทอดทางพันธุกรรมใหมีความผิดปกติเกี่ยวกับกระบวนการทําลายยา  เชน  phenylketonuria,  
glucose-6-phosphate  dehydrogenase  (G6PD)  deficiency,  C1  esterase  inhibitor  deficiency,  
porphyria   และ  sickle  cell  anemia  อาการจะดีข้ึนเมื่อหยุดยา

ตัวอยางเชน  ผูปวยที่เปน  G6PD  deficiency  จะเกิด  hemolysis  เมื่อไดรับยา  quinine  เปนตน
อาการไมพึงประสงค  Type  F  นี้  จะไมเกิดในผูที่ไมมีความผิดปกติ  ไมวาผูนั้นจะไดรับยาในขนาดสูง

เพียงใด
อาการไมพึงประสงคในกลุมนี้จะตองเปนการถายทอดทางพันธุกรรมเทานั้น  ซึ่งตางจากอาการไมพึง

ประสงคที่เกิดจากความผิดปกติของการทําลายยาในผูปวยบางราย  เชน  มีความผิดปกติของการทํางานของ
เอนไซม  cytochrome  p450  2D6  เราจะจัดอาการไมพึงประสงคแบบหลังนี้เปน  Type A  เพราะไมไดถาย
ทอดทางพันธุกรรม

7)  Type  G  (genetotoxicity)  มียาหลายชนิดที่ไปทําลายยีนสอยางถาวร  โดยเฉพาะยาที่มีฤทธิ์เปน  
carcinogenic  หรือ  genotoxic  ยาที่มีฤทธิ์เปน  teratogenic  บางชนิด  (แตไมทั้งหมด)  สามารถทําลายยีนส
ของตัวออนได  ซึ่งจะถายทอดความผิดปกตินี้ไปชั่วลูกชั่วหลานได

8)  Type  H  (hypersensitivity)  reactions  อาการไมพึงประสงคในกลุมนี้จะเกี่ยวของกับปฏิกิริยา
ภูมิแพของรางกาย  ไมสามารถทํานายดวยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหรือไมข้ึนกับขนาดยาที่ไดรับ  และอาการจะดี
ข้ึนหรือหายไปเมื่อหยุดยา  ตัวอยางเชน  การเกิดผื่นแพยา,  ปฏิกิริยาแพแสง,  Stevens-Johnson  syndrome,  
angioedema,  blood  dyscrasias

9)  Type  U  (unclassified)  reactions  อาการไมพึงประสงคบางชนิดไมสามารถจัดเขาในกลุมใดได
เนื่องจากยังไมทราบกลไกในการเกิด  ตัวอยางเชน  การรับรสเปลี่ยนไป,  กลามเนื้ออักเสบจากการใชยา  
simvastatin  หรืออาการคลื่นไสอาเจียนหลังจากใชยาดมสลบชนิดกาซ  เปนตน

อาการไมพึงประสงคบางชนิดสามารถมีกลไกการเกิดไดมากกวาหนึ่งแบบเชน  NSAIDs  ที่ทําใหเกิด
การระคายเคืองตอทางเดินอาหาร  จะเกิดจากกลไก  2  แบบคือ  Type  A  reaction  โดยยาจะไปยับยั้งการ
สราง  prostaglandins  และ  Type  C  reaction โดยยาจะมีฤทธิ์ระคายเคืองตอเยื่อบุทางเดินอาหาร  ซึ่งจาก
การศึกษาวิจัยพบวา  Type  A  reaction  จะมีความสําคัญมากกวา  ดังนั้น  เราจะสามารถปองกันการเกิด
อาการไมพึงประสงคนี้ไดโดยใชยาที่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงตอการยับยั้ง  prostaglandin  E2  หรือใหยาที่มีฤทธิ์
เชนเดียวกับ  prostaglandin  รวมกับการใช  NSAIDs  อยางไรก็ตามเราสามารถลดการระคายเคืองของตัวยา
โดยการใชผลิตภัณฑที่เปน  enteric  coated  ใชยาที่เปน  non-irritant  pro-drug  หรือ  รับประทานยาหลัง
อาหารทันที

เปนที่นาสังเกตวาการจัดแบงประเภทอาการไมพึงประสงคของ  Wills & Brown  จะตัดปฏิกิริยาที่เกิด
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จากอันตรกิริยาระหวางยา  ความลมเหลวในการรักษาและการใชยาเกินขนาดออกจากการจัดแบงประเภทนี้
ดวย

นอกจากจะมีการจัดแบงประเภทอาการไมพึงประสงคตามกลไกของการเกิดอาการแลว  ยังมีการจัด
แบงประเภทตามความรุนแรง  ความถี่  ความสัมพันธของการเกิด  ฯลฯ  แตไมมีผูนิยมใชกันมากนัก  จึงไมขอ
กลาวถึงในที่นี้

4.  ความผิดปกติของระบบอวัยวะตางๆ ของรางกายอันเนื่องมาจาก

อาจจําแนกความผิดปกติของระบบอวัยวะตางๆ ของรางกายที่เกิดจากยา ไดดังนี้

4.1  Chromosome damage
 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้เกิดไดหลายกลไก เชน ยา mitomicin C ไปยับยั้งการสราง DNA ยา 

cisplatin ทําใหเกิดการเชื่อมกันภายในสาย DAN  นอกจากนี้ยาบางชนิดทําใหเกิดผลทางออมตอ DNA เชน 
methotrexate ยับยั้ง folic acid เปนผลใหยับยั้งการสราง inosine จึงไมเกิดการสังเคราะห purine ทําใหมีผล
ตอ DNA เปนตน ซึ่งจะไปทําลาย chromosome ตอไปได

           4.2  Disorders of fetus and infant
 ยาจะลดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงรกจนเปนอันตรายตอตัวออนในครรภ  ยาจะทําใหการเจริญเติบ

โตของตัวออนชาลงโดยไปมีผลตอสารอาหารในเซลล กระบวนการสรางและสลายเซลล หรือการแบงตัวของ
เซลล ยาจะไปเพิ่มหรือลดการบีบตัวของมดลูก ซึ่งอาจทําใหมีการคลอดกอนกําหนดหรือชากวากําหนด

           4.3  Disorders of the heart
                       อาการไมพึงประสงคจากยาตอหัวใจอาจเกิดจากยาอื่นที่มิไดยารักษาโรคหัวใจแตเกิดพิษตอหัว
ใจ เชน ยาขยายหลอดลม ผลจาก sympathomimetic effect อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาตอหัว
ใจ ยากลุม neuroleptic อาจมีฤทธิ์เปน class l antiarrhythmic effect ทําใหเกิด proarrhythmic effect ได

 4.4  Disorders of the peripheral vascular system
 อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดในระบบนี้สวนใหญมักจะทราบกลไกลการเกิด จึงจัดเปน type 

A เชน การเกิดภาวะความดันเลือดสูงจาก sympathomimetic drugs, cyclosporin  การเกิดหลอดเลือดสวน
ปลายตีบ จากยารักษาไมเกรน การเกิดภาวะอุดตันของลิ่มเลือดจากยาเม็ดคุมกําเนิด เปนตน แตมีบาง
ปฏิกิริยาที่เกิดจาก radiographic contrast media และการเกิด anaphylactic reaction จะเปน type B
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  4.5  Respiratory disorders
 อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอระบบนี้เร่ิมพบมากขึ้นเรื่อย ๆในทางคลินิก อาการตอบสนอง

ที่พบในกลุมเดียวกันมักจะทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคคลายคลึงกัน ยังไมทราบกลไกการตอบสนองของ
ปอดตอการเกิดพิษของยา รวมทั้งอาการและอาการแสดงที่แนชัด ภาพถายรังสี ผลตรวจทางหองปฏิบัติการก็
ยังไมจําเพาะเจาะจงที่จะแยกการเกิดอาการไมพึงประสงคของยาและการกําเริบของภาวะโรค จึงควรที่จะไดมี
การวินิจฉัยสาเหตุของอาการผิดปกติใหถูกตอง และหากพบวายาใดทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคแลว ก็ไม
ควรมีการใหยานั้นแกผูปวยอีกตอไป ตัวอยาง อาการไมพึงประสงคในระบบนี้ เชน การเกิด pulmonary 
thromboembolism ในผูปวยที่ใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน เปนตน

 4.6  Dental disorders
 ไดแก อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอเนื้อเยื่อบริเวณฝปาก  ล้ิน เนื้อเยื่อบริเวณเหงือก ฟน 

และตอมน้ําลาย ตัวอยาง เชน การเกิดแผลบริเวณชองปากจากยารักษามะเร็ง การเกิดฟนเปลี่ยนสี เนื่องจาก
ยา tetracycline การเกิดเหงือกหนาตัวเนื่องจากยา phenytoin เปนตน

  4.7  Gastrointestinal disorders
 อาการไมพึงประสงคในระบบนี้มักพบบอยเนื่องจากยาที่ใหเขาไปในรางกายมักจะผานระบบนี้  

กลไกการเกิดสวนใหญเปน type A  ตัวอยางอาการไมพึงประสงคจากยาที่พบในระบบนี้ไดแก อาการคลื่นไส 
อาเจียน จาก digitalis, opiates, oestrogen, levodopa  การเกิดแผลในทางเดินอาหาร เนื่องจากยากลุม 
NSAIDs   อาการทางระบบทางเดินอาหารอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ความวิตกกังวล ความเครียด 
สภาพของอาหาร ดังนั้นการจะตัดสินวาสาเหตุนั้นเกิดจากยาหรือไมจะตองพิจารณาถึงปจจัยอื่นที่อาจเกี่ยว
ของดวย

               4.8  Hepatic disorders
อาการไมพึงประสงคจากยาตอตับจะพบประมาณ 5% ของอาการไมพึงประสงคที่พบทั้งหมด 

ความรุนแรงของอาการจะมีต้ังแตเกิดความผิดปกติของการทํางานของตับเพียงเล็กนอยและไมแสดงอาการ จน
ถึงเกิดการทําลายตับอยางรุนแรงและแสดงอาการ อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดกับระบบนี้มีทั้งขึ้นกับ
ขนาดยาและไมข้ึนกับขนาดยา ตัวอยางเชน paracetamol ที่ผูปวยไดรับมากเกินไปจนมีผลทําลายตับ จัดเปน 
type A หรือ stavudine ที่ผูปวยไดรับและเกิดการทําลายของตับ จัดเปน type B เปนตน
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 4.9  Renal disorders
 ไตเปนอวัยวะที่มีหนาที่กรองของเสียเมตาบอไลต กําจัด ทําใหยาเขมขนขึ้นของยาหลายชนิด จึงมี

โอกาสเกิดพิษจากยาไดดวยหลายกลไก นอกจากนี้ความผิดปกติที่เกิดที่ไตยังมีหลายลักษณะดวยกัน  ตัวอยาง
เชน ยากลุม aminoglycosides ทําใหเกิดผลตอ acute tubular necrosis โดยการเปลี่ยนแปลง tubular 
function  ยากลุม NSIADs อาจมีผลทําใหเกิด glomerulonephritis และ acute interstitisal nephritis เปนตน

 4.10  Endocrine disorders
อาการไมพึงประสงคจากยาตอระบบนี้ มักเปน type A มากกวา type B เนื่องจากทราบกลไก

ของยาเปนอยางดี ตัวอยางเชน หากไดรับยา carbimazole หรือ thyroxine มากเกินไปจะเกิด hypothyroidism 
และ hypertyroidism ตามลําดับ การไดรับยา glucocorticoids ติดตอกันนาน ๆจะเกิด Cushing’s syndrome 
เปนตน

4.11 Disorders of metabolism
ยาบางชนิดมีผลตอกระบวนการสรางและสลายคารโบไฮเดรต โดยทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูง

ข้ึนเชน corticosteroids   ยาบางชนิดทําใหสมดุลของอิเล็กโทรไลตผิดปกติ เชน ยากลุม diuretics ทําใหเกิด 
ภาวะโซเดียมหรือโพแทสเซียมในเลือดต่ํา เปนตน

4.12 Disorders of muscle ,bone and connective tissue
อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดขึ้นในระบบนี้มักเปน type A ตัวอยาง เชน การเกิดอาการปวด

กลามเนื้อจากยา suxamethonium การเกิดตะคริวกลามเนื้อจากยา salbutamol ชนิดรับประทาน เปนตน

4.13 Skin disorders
อาการไมพึงประสงคจากยาที่พบสวนใหญจะเกิดตอระบบนี้มากกวาระบบอวัยวะอื่นๆ โดยพบ

ประมาณ 30% ของอาการไมพึงประสงคที่ไดรับรายงานทั้งหมด ซึ่งบางครั้งเปนการยากที่จะระบุไดวายาชนิด
ใดทําใหเกิดผื่น เนื่องจากผื่นที่เกิดขึ้นมีหลายลักษณะแตกตางกันไป อาการไมพึงประสงคในระบบนี้ มีทั้งที่เปน 
type A และ type B   ตัวอยางอาการไมพึงประสงคที่จัดเปน type A เชน การเกิด captopril eruption ที่เนื่อง
มาจาก kinin potentiation   สวนอาการไมพึงประสงค type B เชน penicillin  eruption อาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้นกับผูปวยบางกลุมไมสามารถระบุไดวาเปน type A หรือ B เชน การเกิดอาการไมพึงประสงคจาก 
cotrimoxazole สูงขึ้นเปน 10 เทาในผูปวยที่ติดเชื้อ เอชไอวี ในขณะที่ผูปวยกลุมอ่ืนสามารถจัดเขาเปน type B
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4.14 Neurological disorders
อาการไมพึงประสงคจากยาทางระบบนี้ข้ึนกับปจจัยทางเภสัชศาสตร และเภสัชพลศาสตร รวม

ทั้ง ปจจัยของเพศ อายุ  และภาวะโรคของแตละบุคคล ตัวอยางอาการไมพึงประสงคเชน การเกิดอาการชักใน 
ผูปวยที่ไดรับ lignocaine ที่ใชในการรักษาภาวะหัวใจเตนผิดปกติ เปนตน

4.15 Eye disorders
มีรายงานวายาหลายชนิดทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอตา แตสวนใหญสามารถกลับคืนเปน

ปกติไดและมีความสําคัญทางคลินิกเพียงเล็กนอย ยกเวนยา cortcosteroids และ chloroquine จะทําใหเกิด 
ocular damage แบบถาวร ซึ่งจะทําใหผูปวยสูญเสียการมองเห็น จึงตองติดตามการใชยาเหลานี้อยางใกลชิด

4.16 Ear, nose, and throat disorders
ยาที่ทําใหเกิดพิษตอหูอาจมีผลตอการไดยิน หรือผลตอการทรงตัว ตัวอยางเชน ยากลุม 

aminoglycosides ที่ทําลายสวนควบคุมการไดยินและ vestibular ของหูชั้นใน อาการผิดปกติตอจมูกที่พบ
บอยไดแก การอุดกั้นในจมูก และการรับกลิ่นเสียไป ตัวอยางเชน การใชยาพนจมูกไปนานๆ อาจทําใหเกิดการ
อุดกั้นในโพรงจมูก สวนอาการไมพึงประสงคจากยาที่พบบริเวณภายในลําคอ พบไดนอยเนื่องจากยาจะผาน
จากปากไปสูกระเพาะอยางรวดเร็ว จึงไมคอยพบอาการไมพึงประสงคที่บริเวณนี้

            4.17 Psychiatric disorders
อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดทางจิตนี้ยากที่จะตัดสินวาเกิดจากยาหรือภาวะโรค แตพบวา

อาการที่เกิดจากยาจะเกิดขึ้นชา และคงอยูนานเปนสัปดาห หรือเปนเดือนหลังจากหยุดยา ตัวอยาง อาการไม
พึงประสงคจากยา เชน การเกิดอาการเพอจากยากลุม anticholinergics เชน atropine, benztropine,
amitryptyline    การเกิดภาวะสมองเสื่อมจากยากลุม antidepressants เปนตน

4.18 Disorders of blood cells and haemostasis
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบนี้ จะมีลักษณะคลายกับโรคของระบบเลือดอื่นๆ  และผูปวยอาจ

มีประวัติใชยาหลายชนิดรวมดวยในขณะที่พบวาเกิดความผิดปกติของระบบเลือด ทําใหวินิจฉัยไดยากวาเกิด
จากยาชนิดใด ตัวอยางความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบนี้ เชน ภาวะเลือดจาง ภาวะเม็ดเลือดขาวลดต่ํา หรือ
ภาวะเกล็ดเลือดต่ํา ภายหลังที่ผูปวยไดรับยาตานมะเร็ง เปนตน
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4.19 Neoplastic disorders
Hormones, immunosuppressants และ  chemotherapeutic agents สามารถทําใหเกิด

มะเร็งได ส้ิงเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่แพทยควรพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการเลือกแผนการรักษาตัวอยางเชน ยา
เม็ดคุมกําเนิดทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งเตานมเพิ่มข้ึน การใช cyclosporin มีความเสี่ยงตอการเกิด
มะเร็งปุมน้ําเหลือง (lymphoma) เปนตน

4.20 Disorders of temperature regultion
อาการไมพึงประสงคที่เกี่ยวของกับการควบคุมอุณหภูมิของรางกายที่ทราบกันดีไดแก การเกิด

ไขจากยา กลไกการเกิดมีหลายกลไก เชน การอักเสบของเนื้อเยื่อที่ถูกทําลายทําใหเปนสารกอไข  ยาทําใหเกิด
การปลอยสารกอไข การเปลี่ยนแปลงศูนยควบคุมอุณหภูมิ การชักนําใหเกิดปฏิกิริยาไวเกิน เปนตน   ตัวอยาง
ยาที่ทําใหเกิดไข เชน procainamide   ยาตานวัณโรค เปนตน

4.21 Obstetrical and gynaecological disorders
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบนี้ เชน การเกิดภาวะเลือดออกในผูปวยที่ไดรับยาคุมกําเนิน 

estrogen ทําใหเกิดการเจริญผิดปกติของเยื่อบุมดลูก พบเกิดถุงน้ําในรังไขของผูปวยที่ไดรับ clomiphene 
citrate เปนตน

4.22 Drug – induced sexual dysfunction and fertility
ความผิดปกติในระบบนี้โดยทั่วไปมักกลาวถึงความผิดปกติในผูชาย มักเปน type A ซึ่งทํานาย

ไดจากกลไกทางเภสัชวิทยาของยา ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เชน clonidine,
methyldopa เปนตน

5. ความถี่ของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) ไดจัดแบงความถี่
ของการเกิดอาการไมพึงประสงคออกเปนระดับตางๆ ดังตารางที่ 1.1  ดังนี้
ตารางที่ 1.1  การแบงระดับความถี่ของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

     Very common >1/10 (>10 %)
     Common (frequent) >1/100  and  <1/10 (>1 %  and  <10 %)
     Uncommon (infrequent) >1/1,000  and  <1,000 (>0.1 %  and  <1 %)
     Rare >1/10,000  and  <1,000 (>0.01 %  and  <0.1 %)
     Very rare <1/10,000 (<0.01 %)
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6. ระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคจากการใชยา

นิยมแบงระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค  ออกเปน  3  ระดับ  คือ  นอย  ปานกลาง  รุนแรง 
หรือรายแรง  ดังนี้
                        -  นอย  (mild,  negligible,  insignificant)  คืออาการที่ไมจําเปนตองใหการรักษาหรือใหการ
รักษาเพียงเล็กนอย  ไมมีการหยุดยาหรือลดขนาดยาที่สงสัย  และไมทําใหผูปวยตองเขารับการรักษาในโรง
พยาบาลหรือตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
                        -  ปานกลาง  (moderate)  คืออาการที่จําเปนตองลดขนาดยาหรือหยุดยาที่สงสัย  ตองทําให
ผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น
                        -  รุนแรงหรือรายแรง  (serious)  คืออาการที่จําเปนตองหยุดยาที่สงสัยและใหการรักษาแบบ
ประคับประคองทันที  เพราะอาจเปนอันตรายจนทําใหผูปวยเสียชีวิตหรือพิการได

Hartwig, Siegel และ Schneider, 1992  ไดจัดแบงระดับความรุนแรงออกเปน 7 ระดับ โดยใชตัวเลข
เปนตัวแสดงระดับความรุนแรง ดังนี้
ระดับ 1 อาการที่เกิดขึ้นไมทําใหตองเปลี่ยนแปลงการใชยานั้นๆ
ระดับ 2 อาการที่เกิดขึ้นทําใหตองมีการหยุดยา เปลี่ยนแปลงการใชยานั้นๆ แตไมตองการยาตานฤทธิ์ 

หรือการรักษาอาการไมพึงประสงค และไมตองทําใหตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
ข้ึน

ระดับ 3 อาการที่เกิดขึ้นทําใหตองมีการหยุดยา เปลี่ยนแปลงการใชยานั้นๆ และ/หรือตองการยาตาน
ฤทธิ์  หรือการรักษาอาการไมพึงประสงค แตไมทําใหตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนาน
ข้ึน

ระดับ 4 - อาการไมพึงประสงคในระดับ 3  ซึ่งผูปวยตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นอยาง
นอย 1 วัน

- อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุของการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ระดับ 5 อาการไมพึงประสงคในระดับ 4 ซึ่งผูปวยตองอยูในความดูแลใกลชิด
ระดับ 6 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนอันตรายตอผูปวยอยางถาวร
ระดับ 7 อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยทั้งทางตรงและทางออม

จะเห็นไดวาการจัดแบงระดับความรุนแรงดังกลาวนั้นอาจแตกตางกันเล็กนอยขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของการดําเนินงาน เชน แบบแรกมักใชในหนวยงานควบคุมยา  ซึ่งไมตองการขอมูลที่ละเอียดนัก  สวนแบบที่
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สองสวนใหญใชในงานวิจัย  ซึ่งตองการความละเอียดในการวิเคราะหขอมูลมากขึ้น

7.  วิธีการประเมินความเปนไปไดของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา

                    การประเมินความเปนไปไดของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยานั้น  นิยมจัดระดับความเปน
ไปไดออกเปน  4  ระดับ  คือ

          -  Certain  (definite,  confirmed,  highly  probable)  =  ใชแนนอน
          -  Probable  (likely)  =  นาจะใช
          -  Possible  =  เปนไปได
          -  Unlikely  (doubtful,  remote)  =  ไมนาจะใช

สําหรับประเทศไทย  ศูนยติดตามอาการอันไมพึงประสงคจากการใชยา  กระทรวงสาธารณสุข 
ใชการจัดแบงระดับความเปนไปได ตามคําจํากัดความขององคการอนามัยโลก  คือ

        Certain   คืออาการคลินิกรวมทั้งผลที่ผิดปกติทางหองปฏิบัติการ  ซึ่ง
                                  1.  เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการบริหารยา
                                  2.  ไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนอยู  หรือไมเกี่ยวของกับยาหรือสารเคมีอ่ืนๆ
                                  3.  เมื่อหยุดยาจะมีอาการดีข้ึน  หรือหายจากอาการนั้นอยางเห็นไดชัด
                                  4.  หากมีการใชยาซ้ําใหม  จะเกิดอาการซ้ําแบบเดิมซึ่งสามารถอธิบายไดดวยฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา  หรืออาการนั้น เปนปรากฏการณทางคลินิกที่เกิดขึ้นในเวลาที่ที่เหมาะสมกับการไดรับยา

        Probable/Likely  คืออาการทางคลินิกรวมทั้งผลที่ผิดปกติทางหองปฏิบัติการ  ซึ่ง
                                  1.  เกิดในชวงระยะเวลาที่สอดคลองกับการบริหารยา
                                  2.  อาจไมเกี่ยวของกับโรคที่เปนอยู  หรืออาจเกิดเนื่องจากยาหรือสารเคมีอ่ืนๆ
                                  3.  เมื่อหยุดยาจะมีอาการดีข้ึน  หรือหายจากอาการนั้น
                                  4.  ไมมีขอมูลของการใหยาซ้ํา

        Possible  คืออาการทางคลินิกรวมทั้งผลที่ผิดปกติทางหองปฏิบัติการ  ซึ่ง
                                  1.  เกิดขึ้นในชวยระยะเวลาที่อาจสอดคลองกับการบริหารยา
                                  2.  มีความเกี่ยวของกับโรคที่เปนอยู  หรือเกิดขึ้นเนื่องจากยาหรือสารเคมีอ่ืนๆ
                                  3.  ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการหยุดยา

        Unlikely  คืออาการทางคลินิกรวมทั้งผลที่ผิดปกติทางหองปฏิบัติการ  ซึ่ง
                                  1.  ระยะเวลาที่เกิดอาการไมสอดคลองกับระยะเวลาการบริหารยา
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2. มีความเกี่ยวของกับโรคที่เปนอยู  หรือเกิดขึ้นเนื่องจากยา  หรือสารเคมีอ่ืนๆ  อยาง
เห็นไดชัด

มีผูเสนอวิธีการประเมินความเปนไปไดนี้ในรูปแบบตางๆ  เชน  การใชคําจํากัดความ,  การใชแผนผัง
ข้ันตอน  (algorithm)  หรือการนําคาสถิติตางๆมาประมวล  (Bayesian  method)  แตวิธีที่นิยมใชใน 
โรงพยาบาล เพราะงาย  สะดวกรวดเร็ว  คือ  การใชคําจํากัดความขององคการอนามัยโลก   หรือ Naranjo’s  
algorithm  ซึ่งแตละวิธีจะตองใชขอมูลที่คลายคลึงกันคือ  ประวัติการเจ็บปวย  ประวัติการใชยา  ลักษณะของ
อาการไมพึงประสงค  ผลจากการหยุดยาหรือไดรับยาซ้ําใหม  สาเหตุอ่ืนๆที่ทําใหผูปวยเกิดอาการนั้น  และ 
ขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม

ขอมูลจําเปนที่ตองทราบเพื่อใชในการประเมินความเปนไปไดของรายงานอาการไมพึงประสงคจาก
การใชยา

1) ประสบการณเกี่ยวกับการใชยา
ส่ิงที่ผูประเมินควรทราบเกี่ยวกับขอมูลของการใชยาคือ
- มีการจําหนายหรือใชยานั้นมานานเพียงใด
- มีผูปวยใชยาไปแลว เปนจํานวนเทาใด
- มีผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยานี้มากนอยเพียงใด
- พบอุบัติการณของการเกิดอาการไมพึงประสงคนั้น ในผูปวยที่ไมไดใชยาเทาใด
- สามารถนําขอมูลจากยาอื่นที่มีสูตรโครงสรางหรือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่คลายคลึงกันมา

ประยุกตใชกับยานี้ไดหรือไม
- ถาหากมีขอมูลเกี่ยวกับการใชนี้ในมนุษยนอย จะสามารถเอาผลการศึกษาพิษวิทยาของยานี้

ในสัตวมาประยุกตหรืออธิบายได หรือไม
2) สาเหตุอ่ืนที่อาจทําใหเกิดอาการหรือลักษณะทางคลินิกเชนเดียวกับอาการไมพึงประสงค

ผูประเมินจะตองคนหาสาเหตุอ่ืนๆ ที่อาจทําใหเกิดอาการหรือลักษณะทางคลินิก เชนเดียวกับ
อาการไมพึงประสงค ไดแก

- อาการนั้นเกี่ยวของกับอาการของโรคที่ผูปวยกําลังเปนอยูหรือไม
- อาการที่เกิดขึ้นนั้นเปนการเจ็บปวยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางที่ผูปวยใชยานั้นอยูหรือไม เชน  

อาการทองผูก ปวดทอง ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ฯลฯ
- อาการที่เกิดขึ้นนั้นเปนอาการของโรคที่เพิ่งมาเกิดในขณะใชยานั้นอยูหรือไม เชน อาการใจสั่น 

จากโรคไทรอยด อาการปสสาวะบอย การะหายน้ําจากโรคเบาหวาน
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- อาการนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานหรืออาชีพของผูปวยหรือไม  เชน ผ่ืนลมพิษจากการแพ
สารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เปนตน หรือเปนอาการที่คนทั่วๆ ไปมักเปนกัน
โดยปกติอยูแลว เชน งวงนอน เมื่อยลา ชา ฯลฯ ดังแสดงในตารางที่ 1.1

- อาการนั้นเกี่ยวของกับการใชผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ไมใชยาหรือไม เชน ผ่ืนแพจากการใชเครื่อง
สําอาง การใชผลิตภัณฑเสริมอาหาร สมุนไพร ฯลฯ

- อาการนั้นเกิดจากการใชเครื่องมือหรือสารที่ใชในการวินิจฉัยโรคหรือไม  เชน อาการแพจากถุง
มือยาง สายยาง ฯลฯ

ตารางที่ 1.2 อาการที่มักเกิดขึ้นในคนปกติขณะไมไดมีการใชยา

        Numbness      36   out  of     72   =  50  %
     Headache      23   out  of     92   =  25  %
     Fatigue              10   out  of     57   =  18  %
     Sensation of heaviness      14   out  of     77   =  18  %
     Inability to concentrate      14   out  of     92   =  15  %
     Drowsiness        7   out  of     72   =  10  %
     Nausea        9   out  of     92   =  10  %
     Dryness of the mouth        7   out  of     77   =    9  %
     General weakness        5   out  of     57   =    8  %
     Flushes        6   out  of     77   =    8  %

3) ประวัติของผูปวย
ผูประเมินควรจะตองทราบขอมูลเกี่ยวกับประวัติของผูปวย ไดแก
- ผูปวยเคยไดรับยานี้มากอนหรือไม
- หากผูปวยเคยไดรับมากอนแลวเคยเกิดอาการในลักษณะเดียวกันหรือไม
- ผูปวยเคยมีอาการในลักษณะเดียวกันนี้จากการใชยาอื่นที่มีสูตรโครงสรางคลายกันหรืออยูใน

กลุมเดียวกันหรือไม
- ผูปวยมีความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือประวัติความเจ็บปวยอื่นซึ่งเกี่ยวของกับการเกิด

อาการไมพึงประสงคหรือไม เชนมีภาวะพรองของเอนไซม G6PD เปน slow acetylator โรค
ตับ โรคไต ฯลฯ

4) ระยะเวลาของการเกิดอาการไมพึงประสงค
ระยะเวลาของการเกิดอาการไมพึงประสงคเปนสิ่งสําคัญมากในการประเมินความเปนไปได 

อาการไมพึงประสงคนั้น จะตองเกิดหลังจากที่มีการใชยาที่สงสัย
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- ระยะเวลาของการเกิดอาการ จะตองสอดคลองกับระยะเวลาที่ใชยา
- กลไกการเกิดอาการและระยะการดําเนินโรค จะตองสอดคลองกับเวลา

โดยสวนใหญแลวถาเปน type A reactions จะขึ้นกับเภสัชจลนศาสตรของยา  ถาเปนยากิน มี
ระยะเวลาการเกิดอาการ ต้ังแต 15 – 30 นาที จนถึงระยะเวลาที่ยาถูกขับออกจากรางกาย ซึ่งประมาณ 5 เทา
ของระยะครึ่งชีวิตของยา ถาเปนยาฉีดเขาหลอดเลือดดํา มีระยะเวลาการเกิดอาการ ต้ังแต เร่ิมฉีดจนถึง 5 เทา
ของระยะครึ่งชีวิตของยา

ถาเปน type B reactions โดยปกติหากยังไมเคยไดรับยานี้มากอน จะตองใชเวลาอยางนอย 5 วัน 
กอนที่รางกายจะสรางภูมิคุมกัน แตไมมีระยะเวลานานสุดถึงแมวาสวนใหญจะเกิดภายใน 12 สัปดาห แตบาง
คร้ังอาจเกิดหลังจากใชยาเปนป หรือเกิดหลังจากหยุดยาไปแลว เชน การเกิด aplastic anemia

5.  ลักษณะของอาการไมพึงประสงค
ขอมูลที่ผูประเมินจะตองนํามาพิจารณาไดแก
- ระดับของยาในเลือดสูงกวาระดับการรักษาหรือไม
- อาการและอาการแสดงที่แสดงวาผูปวยไดรับยาเกินขนาด เชน อาการแสดงของ phenytoin 

toxicity ผูปวยอาจมีอาการชักมากขึ้นหรือมีอาการโคมา digitoxin toxicity จะมีอาการคลื่นไส 
อาเจียน เห็นภาพสีเหลืองเขียว เปนตน

- ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน ผลการตรวจนับเม็ดเลือด การตรวจการทํางานของตับไต 
การตรวจปสสาวะ

- ผลการตรวจชิ้นเนื้อ หรือการผาศพ
- อาการที่ปรากฏขึ้นที่ตําแหนงที่ไดรับยา เชน ตําแหนงที่ฉีดยา ตําแหนงที่ทายา
- ระยะเวลาของการเกิดอาการ

6) การหยุดยา
- เมื่อไดหยุดยาหรือลดขนาดยาที่สงสัยวาทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคแลวผูปวยมีอาการ

อยางไร เชน
                                         -   อาการไมพึงประสงคนั้นดีข้ึนตามที่คาดหวังหรือไม
                                         -   อาการนั้นยังคงอยูตลอดหรือยังเปน ๆ หาย ๆ อยู
                                         -   ถาอาการดีข้ึนแลว ผูปวยกลับมามีอาการเดิมอีกหรือไม
                                         - การใหการรักษาอาการไมพึงประสงคนั้น จะไปบดบังอาการที่ใชสังเกตผลจาก  
                                              การหยุดยาหรือไม
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7) การใหยาซํ้ากลับ
ถามีการใหยาซ้ําแลวผูปวยจะเกิดอาการไมพึงประสงคในลักษณะเดิมอีกหรือไม

เมื่อไดขอมูลจากขอ 1-7 แลว นําขอมูลทั้งหมดมาประเมินตามเกณฑหรือ algorithm ที่กําหนดจะใช 
เพื่อใหไดระดับของความเปนไปไดในการเกิดอาการไมพึงประสงค จากการใชยานั้น

8.   การคนหาติดตามอาการไมพึงประสงคในผูปวย

8.1 วิธีการคนหาอาการไมพึงประสงค
ลักษณะการคนหามี  3  วิธีคือ
1)  วิธีการคนหาจากกลุมยา  เหมาะกับยาใหมที่เพิ่งเริ่มออกสูทองตลาด   เพื่อติดตามผลหลัง

จากการวางขาย  หรือยากลุมที่มีปริมาณการใชมากในโรงพยาบาล  โดยทําการติดตามอยางเฉพาะเจาะจง  
การรวบรวมขอมูลจํานวนผูปวยที่พบอาการไมพึงประสงคจากการใชและจํานวนผูปวยทั้งหมดที่ไดรับยานั้น  
สามารถนํามาคํานวณอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคได

2)  วิธีการคนหาจากกลุมผูปวย  มีจุดประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของปจจัยทางพันธุกรรม  ภาวะ
ของโรค  หรือตัวแปรตางๆ  วิธีนี้สามารถบอกความชุกของอาการไมพึงประสงคจากยาในกลุมผูปวยที่ศึกษา  
เชน  การศึกษาอาการไมพึงประสงคจากการใชยาในผูปวยสูงอายุ   การศึกษาในผูปวยเด็ก

3)  วิธีการคนหาจากอาการไมพึงประสงค  มีจุดประสงคเพื่อใหทราบถึงอาการไมพึงประสงคที่
รุนแรง  และเปนอันตรายตอผูปวยวาเกิดจากกลุมยาใดไดบาง  ในผูปวยกลุมใด  วิธีนี้สามารถนําขอมูลไป
ศึกษาในแนวลึกตอไปได

8.2  ขั้นตอนการติดตามอาการไมพึงประสงค
1)  การรวบรวมขอมูลตางๆ  ของผูปวยเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการติดตามการใชยาของผูปวย  

ขอมูลที่จําเปนไดแก  ภูมิลําเนา  อายุ  อาชีพ  เพศ  ประวัติการปวยในอดีต  ประวัติการใชยาในปจจุบัน  การ
ตรวจรางกาย  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

2)  การหาคาพารามิเตอร (parameter) ที่จะติดตามวัดผลการใชยา อาจเปนคาพารามิเตอร
แบบปรนัย (objective paramater) หรือแบบอัตนัย (subjective parameter)

   -  คาพารามิเตอรแบบอัตนัย  ไดแก  อาการและอาการแสดงที่ผูปวยบอกเลาหลังจากไดรับ
ยา  เชน  คลื่นไส  อาเจียน  ทองเสีย  เวียนศีรษะ  เปนตน
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3)  การคนหาปญหาและหาทางแกไข  ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการติดตามอาการไมพึงประสงคจากยา  
คือการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับผูปวยไดอยางถูกตองเหมาะสมและทันเวลา  ซึ่งเปนการเพิ่มคุณภาพในการ
รักษาใหแกผูปวย  และทําใหทีมงานรักษามีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น

8.3  เอกสารในการปฏิบัติงาน
ระบบการติดตามนี้จะตองใชเอกสารเพื่อบันทึกขอมูลตางๆ  ในการคนหาและตรวจสอบอาการไม

พึงประสงคจากยาที่สงสัยไดอยางถูกตอง  แมนยํา  และรวดเร็ว  เอกสารประกอบที่สําคัญสําหรับระบบการติด
ตามนี้ไดแก

1) บันทึกการใชยาของผูปวยในระหวางการรักษา  (patient  medication  profile)  เปน
แบบฟอรมที่ใชบันทึกขอมูลพื้นฐานดานคลินิกของผูปวยแตละราย  รวมถึงการใชยาทั้งหมดของผูปวยตั้งแตเร่ิม
เขารักษาจนถึงปจจุบัน  บันทึกการใชยาของผูปวยประกอบดวย

- ขอมูลเกี่ยวกับผูปวย  ไดแก  ชื่อ  หมายเลขประจําตัวโรงพยาบาล  หมายเลขหอง  อายุ  เพศ  
น้ําหนัก  ประวัติการใชยา  ประวัติการเจ็บปวย  การวินิจฉัย

- บันทึกรายการยาที่ผูปวยไดรับ  ไดแก  รายการยาที่ส่ังใช  ขนาดยา  วิถีการใหยา  วันที่ไดรับ
ยาและหยุดการใชยา

2)  แบบฟอรมการคนหาและการรายงานอาการไมพึงประสงคจากยา  ประกอบดวย
                             -  อาการและอาการแสดงของอาการไมพึงประสงค
                             -  ชวงเวลาที่เกิดอาการไมพึงประสงคภายหลังการใชยา
                             -  ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผิดปกติหลังจากการใชยา
                             -  การระบุความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค
                             -  ความถี่และอุบัติการณที่มีการรายงานไว
                             -  กลไกการเกิดอาการ

- วิธีการรักษาและผลการรักษา
- 
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อาการไมพึงประสงคจากยาตอระบบหัวใจและหลอดเลือด

ผูชวยศาสตราจารย สาริณีย กฤติยานันต

าการไมพึงประสงคตอระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากยานั้นเปนปญหาที่พบไดบอย   
สวนใหญมักเปนอาการไมพึงประสงคชนิด A  ซึ่งทํานายไดจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตัว

ยาเอง   อาการไมพึงประสงคตอระบบหัวใจและหลอดเลือดไมไดเกิดจากยาที่ใชรักษาโรคทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือดเทานั้น   แตอาจเกิดจากยาที่ใชรักษาโรคหรือภาวะอื่นๆ ไดเชนกัน   ตัวอยางเชน
doxorubicin  ซึ่งเปนยาที่เปนพิษตอเซลล (cytotoxic agent)  ใชรักษาโรคมะเร็งทําใหเกิดภาวะหัวใจลม
เหลวได  ยา fenfluramine และ dexfenfluramine   ซึ่งใชเปนยาลดความอวนก็ทําใหเกิดความผิดปกติของ
ล้ินหัวใจ หรือแมแตยาขยายหลอดลมหรือยาที่มีฤทธิ์  sympathomimetic  ก็มีผลตอหัวใจ  นอกจากนี้ยาที่
ใชรักษาโรคหนึ่งอาจทําใหเกิดผลเสียตออีกโรคหนึ่งได  ดังจะเห็นไดจากยาที่มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของหัวใจ
ซึ่งใชรักษาโรคหัวใจขาดเลือด  แตอาจมีผลเสียตอผูปวยที่มีภาวะหัวใจทํางานลดลง  หรือแมแตยาตานหัว
ใจเสียจังหวะ (antiarrhythmic)  ใชรักษาภาวะหัวใจเสียจังหวะ แตในขณะเดียวกันก็อาจทําใหเกิดภาวะหัว
ใจเสียจังหวะในบางคนได

แพทยและบุคลากรทางการแพทยควรระมัดระวังการใชยาที่มีโอกาสเกิดอาการไมพึงประสงคตอ
ระบบหัวใจและหลอดเลือดไดสูง  โดยเฉพาะในผูปวยกลุมมีความเสี่ยงสูงตอปญหาเหลานี้  มีหลายปจจัย
ที่อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอระบบหัวใจและหลอดเลือดไดงายขึ้น  ไดแก โรคหัวใจ  ภาวะผิด
ปกติของอิเล็กโทรไลตที่ไมไดรับการรักษา และภาวะไตทํางานพรอง เปนตน  ยาที่ใชกันบอย เชน ยาตาน
อักเสบที่ไมใชสเตียรอยด (NSAIDs)  และยาเม็ดฟองฟูที่มีสวนประกอบของโซเดียมในปริมาณสูงก็ควร
ระวังเชนกัน  การซักประวัติการใชยาของผูปวยจะตองซักถามยาที่ผูปวยซื้อมาใชเองดวย

1. ภาวะหัวใจเสียจังหวะ (arrhythmias)

ภาวะหัวใจเสียจังหวะหมายถึงภาวะที่หัวใจเตนผิดปกติ ไมวาผิดปกติในอัตราเตน ความสม่ําเสมอ
ของจังหวะ  หรือจุดกําเนิดของไฟฟาที่ทําใหหัวใจบีบตัวแตละครั้ง

ภาวะหัวใจเสียจังหวะที่เกิดจากยาอาจเกิดจากยาที่ไมไดใชรักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจ  ตัวอยางที่รูจัก
กันดีไดแก ยา terfenadine และ astemizole ซึ่งเปนยาตานฮีสตามีน (คณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศไทยไดประกาศเพิกถอนทะเบียนตํารับยาทั้งสองเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543)  ยา cisapride  ซึ่ง

อ



บทท่ี 2 อาการไมพึงประสงคจากยาตอระบบหัวใจและหลอดเลือด

24

เปนยากระตุนการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร (ปจจุบันประเทศไทยจัดเปนยาควบคุมพิเศษ  ซึ่งจําหนาย
ไดเฉพาะในโรงพยาบาล  แตในสหราชอาณาจักรไดเพิกถอนทะเบียนตํารับยาไปแลว)  

ภาวะหัวใจเสียจังหวะยังอาจเกิดจากยาตานหัวใจเสียจังหวะเอง (proarrhythmia) หรือเกิดจาก
การใหยาขนาดมากเกิน  ปจจัยเสี่ยง (predisposing factors)  ที่ทําใหเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะไดแก มี
ความผิดปกติของจังหวะเตนหัวใจอยูแลว (โดยเฉพาะ ventricular tachycardia หรือ fibrillation)  หัวใจ
หองลางซายทํางานผิดปกติ เปนโรคหัวใจอยู มีระดับยาตานหัวใจเสียจังหวะในพลาสมาสูงและมีความผิด
ปกติของอิเล็กโทรไลต  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โพแทสเซียม  แคลเซียม และแมกนีเซียมในเลือดต่ํากวาปกติ

ยาตานหัวใจเสียจังหวะทุกชนิดอาจทําใหภาวะหัวใจเสียจังหวะที่เปนอยูแลวกําเริบหรือเกิดขึ้นใหม  
ผูปวยประมาณ 5-10% ที่ใชยาเหลานี้จะเกิดภาวะดังกลาว ความเสี่ยงขึ้นกับจํานวนปจจัยเสี่ยงที่ผูปวยมี
อยู

Digoxin มีพิษทั้งตอหัวใจและไมใชหัวใจ พิษตอหัวใจที่พบไดบอยคือ ทําใหเกิดภาวะหัวใจเสีย
จังหวะไดทุกรูปแบบเพราะ digoxin มีฤทธิ์ 2 อยางที่ตรงขามกันคือ ทั้งเสริมเซลลในหัวใจหองบนและหอง
ลางใหทํางานไดเอง (automaticity) และทําใหการสงสัญญาณไฟฟาจากหัวใจหองบนมายังหัวใจหองลาง
ชาลง  digoxin อาจทําใหเกิด   bradyarrhythmia, ventricular bigeminy และที่แทบไมพบเลยคือ
ventricular arrhythmia  อาการไมพึงประสงคจาก digoxin มักเกิดจากการไดยาเกินขนาด  โดยทั่วไปแลว
ถาระดับยาในเลือดของ digoxin ตํ่ากวา 2 ไมโครกรัม/ลิตร มักจะไมเกิดพิษจากยา  และถาระดับยามาก
กวา 4 ไมโครกรัม/ลิตร  โอกาสเกิดพิษจากยาจะสูงมาก  การเจาะเลือดเพื่อวัดระดับยา digoxin ควรเจาะที่
เวลาอยางนอย 6 ชั่วโมงหลังจากใหยา หากเจาะเลือดเร็วเกินไปจะไดระดับยาในเลือดที่สูงมาก และอาจทํา
ใหการตัดสินใจทางคลินิกผิดพลาดได  ปจจัยสําคัญที่มีผลทําใหเกิดพิษจาก digoxin ไดงายขึ้น  คือ ไต
ทํางานผิดปกติและภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา  ภาวะหัวใจเสียจังหวะที่เกิดจาก digoxin หรือ digitalis
แสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1  ภาวะหัวใจเสียจังหวะที่เกิดจากพิษของ digitalis

Bradycardia
Sinus bradycardia
Sinoatrial block
A-V nodal block
Marked slowing of ventricular response rate in atrial fibrillation

Supraventricular tachycardias
Paroxysmal atrial tachycardia with A-V nodal block
Non-paroxysmal A-V nodal tachycardia

Ventricular rhythms
Frequent or multifocal ventricular extrasystoles
Ventricular tachycardia/ventricular fibrillation
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1.1   Prolonged QT interval และ Torsade de pointes
      QT interval คือระยะเวลาเริ่มตนจากจุดเริ่มของ QRS complex จนถึงจุดปลายสุดของ T

wave ในคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG)  ซึ่งคือระยะเวลาของการบีบตัวของหัวใจหองลางนั่นเอง  ถาหัวใจเตนเร็ว
QT interval จะยิ่งสั้น  QT interval ยาวขึ้นทําใหเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ  ที่พบบอยคือ torsade de
pointes  ซึ่งมักมีสาเหตุจากยาหรือสารพิษ

ยาทําให QT interval ยาวขึ้น  โดยไปปดกั้น potassium channels ทําใหโพแทสเซียมออกจาก
เซลลชาลงหรือทําใหโซเดียมหรือแคลเซียมเขาเซลลมากขึ้น

ภาวะหัวใจเสียจังหวะมีความสําคัญเนื่องจากอาจรุนแรงถึงแกชีวิตได และมักจะเกิดจากยาหรือ
สารพิษ  หากตรวจพบการรักษาหรือแกไขคอนขางงาย  มียาหลายชนิดที่ทําใหเกิด prolonged QT interval
ดังแสดงในตารางที่ 2.2  และปจจัยเสี่ยงตอ torsade de pointes แสดงในตารางที่ 2.3   อยางไรก็ตามพบ
วายาตานหัวใจเสียจังหวะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะไดบอยที่สุด  โดยเฉพาะอยางยิ่งยา
ตานหัวใจเสียจังหวะ Class Ia และ Class III

ตารางที่ 2.2  ยาที่ทําใหเกิด prolonged QT interval

Antiarrhythmic drugs Antimalarial
Group Ia Chloroquine

Disopyramide Halofantrine
Procainamide Antipsychotics
Quinidine Amitriptyline

Group Ib Chlorpromazine*
Lignocaine* Doxepin*
Mexiletine* Maprotiline*

Group Ic Thioridazine
Encainide Antidepressant

Group III Tricyclic antidepressant
Amiodarone Others
Sotalol Cisapride

Antihistamines Pentamidine
Astemizole Probucol
Terfenadine Terodiline

Antibacterial
Clarithromycin
Co-trimoxazole
Erythromycin

Antifungals
Ketoconazole

* มีรายงานคอนขางนอย
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ตารางที่ 2.3 ปจจัยเสี่ยงตอ torsade de pointes

เพศหญิง
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา
ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ํา
ใชยาขับปสสาวะ (ไมขึ้นกับระดับอิเล็กโทรไลตในซีรัม)
ภาวะหัวใจเตนชา (bradycardia) โดยเฉพาะอยางยิ่งเพิ่งเปนมาไมนาน
ภาวะหัวใจลมเหลว หรือ cardiac hypertrophy
Congenital long  QT syndromes

การแกไข QT interval ยาวกวาปกติ
ผูปวยบางคนที่มี torsade de pointes อาจไมแสดงอาการอะไร ในขณะที่บางคนอาจมีอาการ

เวียนศีรษะ หนามืด หมดสติชั่วคราว ฟุบ หัวใจเตนจังหวะไมสม่ําเสมอ และใจสั่น เมื่อเกิด torsade de
pointes ซึ่งมักเกิดจากยาหรือสารพิษ และความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต ก็มีสวนทําใหเกิดไดงายขึ้น
ดังนั้นการแกไขหรือรักษาก็คือหยุดยาที่เปนสาเหตุทันที และแกไขภาวะผิดปกติของอิเล็กโทรไลต ควบคุม
ภาวะหัวใจเสียจังหวะโดยการทําใหอัตราเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน โดยวิธี atrial pacing หรือให isoprenaline
infusion แตการให isoprenaline ตองระมัดระวังเพราะอาจเกิดอันตรายจากระดับของ catecholamines
ทําใหเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะมากขึ้น  การให magnesium sulphate infusion อาจชวยหยุดภาวะหัวใจ
เสียจังหวะถึงแมวาระดับแมกนีเซียมจะปกติก็ตาม torsade de pointes ที่นําไปสู ventricular fibrillation
จําเปนตองทํา DC shock

เมื่อแกไขไดแลว การจะใชยาที่เปนสาเหตุอีกควรประเมินอยางรอบคอบ  หากภาวะหัวใจเสีย
จังหวะเกิดจากยาในระดับที่ใหผลการรักษาหรือในระดับตํ่ากวา จะตองไมใชยาชนิดนั้นตอไปอีก แตถายา
นั้นทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาวในระดับยาที่สูงจนทําใหเกิดพิษ  ก็อาจพิจารณาใหยาในขนาด
ตํ่ากวานั้น และมีการติดตามวัดระดับยาในซีรัมอยางใกลชิดเพื่อปองกันการเกิดพิษจากยาอีก

ยาตานหัวใจเสียจังหวะ (antiarrhythmic agents)
ยาตานหัวใจเสียจังหวะมีคุณสมบัติทําใหเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะได (proarrhythmic หรือ

arrhythmogenic)  torsade de pointes จะพบไดบอยที่สุดจากยาตานหัวใจเสียจังหวะที่ทําให action
potential duration ยาวขึ้น ไดแก class Ia และ class III ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ความถี่ของการเกิด
torsade de pointes จากยา quinidine ประมาณ 2-8%  และอัตราเสี่ยงใกลเคียงกับยาใน class Ia อ่ืน ๆ
สําหรับ sotalol  มีความถี่ของการเกิดประมาณ 2-4%  ความเสี่ยงขึ้นกับขนาดยาที่ให  และความเสี่ยงจะ
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สูงขึ้นในผูสูงอายุและผูที่ไตทํางานผิดปกติ  ยา amiodarone ก็ทําให QT interval ยาวขึ้นแตไมคอยเกิด
torsade de pointes

ผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยาตานหัวใจเสียจังหวะ หากมีอาการกําเริบของภาวะหัวใจเสียจังหวะที่
เปนอยูหรือหัวใจมีความผิดปกติของจังหวะการเตนขึ้นใหม หมายความวายาที่ใชอยูนั้นมีฤทธิ์ proarrhy-
thmic  อุบัติการณของฤทธิ์ proarrhythmic จากยาตานหัวใจเสียจังหวะบอกไดยาก เพราะมีหลายปจจัย
เกี่ยวของ ตัวเลขที่อางกันคือประมาณ 11%

ยารักษาโรคจิต (psychotropic drugs)
มีรายงานเกี่ยวกับผูปวยที่ใชยารักษาโรคจิตตายอยางกะทันหัน  ซึ่งสงสัยวาอาจเกิดจากภาวะหัว

ใจเสียจังหวะ  ยาหลายชนิดในกลุมนี้มี electrophysiological effects ตอหัวใจคลายกับ quinidine แต
ความชุก (prevalence) ของความผิดปกติที่เกิดในผูปวยไดยารักษาโรคจิตนั้นไมแนนอน  เมื่อใหยา
tricyclic antidepressants, thioridazine และ droperidol ในขนาดสูง   ทําให QT interval ยาวขึ้น (> 456
msec) ดังนั้นจึงควรติดตามผล ECG ในผูปวยที่ไดยาดังกลาว  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีปจจัยเสี่ยงอื่นรวม
ดวย  ควรหลีกเลี่ยงการใช tricyclic antidepressants ในผูปวยที่มีโรคหัวใจอยูแลว

ยาตานฮีสตามีน (antihistamines)
ในป คศ. 1989 มีรายงานครั้งแรกวาเกิด torsade de pointes จากการใหยาตานฮีสตามีน

terfenadine ขนาดสูงเกิน และตอมาพบวาเกิดขึ้นเมื่อใหรวมกับยา ketoconazole   กลไกการเกิดอาการ
ไมพึงประสงคนี้มาจาก terfenadine ถูกเปลี่ยนสภาพเกือบสมบูรณที่ตับเปนเมทาบอไลตที่ออกฤทธิ์คือ
fexofenadine ผูปวยที่เปนโรคตับอยางรุนแรงหรือไดยาที่ยับยั้งเมแทบอลิซึมของ terfenadine ไดแก ยา
ตานเชื้อรากลุม imidazole, protease inhibitors (เชน ritonavir) และยาปฏิชีวนะกลุม macrolide (เชน
erythromycin และ clarithromycin) เปนตน จะทําใหระดับยา terfenadine ในพลาสมาสูงขึ้นมากจนมีผล
ตอ ventricular repolarization   การดื่มน้ํา grapefruit ปริมาณมากก็อาจยับยั้งเมแทบอลิซึมของ
terfenadine   ยา astemizole ก็ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคเชนเดียวกับ terfenadine และดวยกลไก
เดียวกัน   อยางไรก็ตามยาทั้ง 2 ชนิดนี้ คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยไดประกาศเพิกถอน
ทะเบียนตํารับยาไปเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543

Cisapride
Cisapride เปนยากระตุนการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารใชรักษา gastro-esophageal reflux

และความผิดปกติอ่ืนในทางเดินอาหาร  cisapride ถูกเปลี่ยนสภาพโดยระบบเอนไซม cytochrome P450
CYP 3A4   เมื่อใหยาที่ยับยั้งเอนไซมนี้รวมกับ cisapride จะทําใหระดับยา cisapride ในเลือดสูงขึ้น       
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ผูปวยอาจตายจาก ventricular arrhythmias  ตัวอยางยาเหลานี้  ไดแก ยาปฏิชีวนะกลุม macrolide ยา
ตานเชื้อรากลุม imidazole และยากลุม protease inhibitors  ดังนั้นควรระมัดระวังการใชยา cisapride
โดยเฉพาะในขนาดสูงกวาที่แนะนํา  ผูปวยที่ไดยายับยั้งเมแทบอลิซึมของ cisapride ผูปวยที่มี QT
prolongation และในเด็กคลอดกอนกําหนดจนอายุถึง 3 เดือนหลังคลอด

การปองกันการเกิด QT interval ยาวขึ้น  แสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4  การปองกันการเกิด QT interval ยาวขึ้น

- การใชยาตานหัวใจเสียจังหวะ ควรเริ่มตนใชอยางระมัดระวัง (เชน เริ่มใชในโรงพยาบาลและมีการตรวจ
ระดับโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในพลาสมากอน)

- ควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่ทําให QT interval ยาวในผูปวยที่มีประวัติ QT prolongation หรือมีประวัติครอบ
ครัว

- ควรหลีกเลี่ยงการใชยาที่ทําให QT interval ยาวมากกวา 1 ชนิดรวมกันในผูปวยทุกราย
- ควรแนะนําผูปวยไมใหใชยาที่ทําให QT interval ยาวมากกวาขนาดที่แพทยส่ัง
- ควรแนะนําผูปวยที่ไดยา terfenadine หรือ cisapride หลีกเลี่ยงการดื่มน้ํา grapefruit
- ควรอธิบายใหผูปวยรูถึงอาการของภาวะหัวใจเสียจังหวะ  (ไดแก ใจส่ัน ชีพจรเตนไมสมํ่าเสมอ เปนลม)

และเมื่อเกิดอาการขึ้นใหพบแพทย

1.2   ภาวะหัวใจหองบนเตนแผวระรัว (atrial fibrillation)
   atrial fibrillation เปนภาวะของหัวใจเตนผิดจังหวะที่พบไดบอยและเปนสาเหตุสําคัญของ
ความเจ็บปวยและการตาย  ลักษณะสําคัญคือจังหวะการเตนของหัวใจไมสม่ําเสมอ  หัวใจหองบนจะเตน
เร็วมาก ประมาณ 400-700 คร้ัง/นาที  ทําใหหัวใจหองลางมีจังหวะการเตนไมสม่ําเสมอไปดวย  อาจมี
อาการลา(fatigue) ปวดเคนอก (angina)  หายใจลําบาก (dyspnea) และใจสั่น (palpitations)  ถึงแมวา
บางครั้งจะไมมีอาการและตรวจพบไดโดยการตรวจ ECG เทานั้น  สาเหตุที่เกิดอาจมาจากหัวใจเองหรือไม
ไดมีสาเหตุจากหัวใจ เชน ตอมไทรอยดเปนพิษ (thyrotoxicosis)   โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันเลือดสูง
โรคลิ้นหัวใจจากไขรูมาติก  โรคติดเชื้อและปอดบวม สาเหตุจากยาพบไดนานๆ คร้ัง

สาเหตุที่พบไดบอยที่สุดอยางหนึ่งคือแอลกอฮอล คิดเปน 15-35% ของผูปวยที่ตองเขานอนใน
โรงพยาบาลเนื่องจากเพิ่งเกิด atrial fibrillation  ในบางคนเกิดจากพิษเฉียบพลันของแอลกอฮอล  การดื่ม
สุราเรื้อรังในปริมาณมากเกินยังทําใหเกิด dilated cardiomyopathy

ยาที่อาจทําใหเกิด atrial fibrillation ไดแก tricyclic antidepressant, trazodone และ fluoxetine   
สําหรับยากลุมยับยั้ง serotonin reuptake คอนขางปลอดภัยในแงของอาการไมพึงประสงคตอหัวใจ  อยาง
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ไรก็ตาม serotonin เกี่ยวของกับการนําไฟฟาในหัวใจ   จึงควรระวังการใชยา antidepressants ดังกลาวใน
ผูที่มีโรคหัวใจรวมดวย  มีรายงานการเกิด atrial fibrillation จากการใหคอรติโคสเตียรอยดทางหลอดเลือด
ดําในขนาดสูง  โดยใหเปนชวงๆ เชน ในการรักษาโรคขออักเสบรูมาตอยดหรือ systemic lupus
erythematosus

การแกไขขึ้นกับชนิดและสาเหตุของ atrial fibrillation และอาจตองรับไวรักษาในโรงพยาบาล  หาก
สงสัยวาเกิดจากยาก็ควรหยุดยาชนิดนั้นกอน  ถาผูปวยดื่มแอลกอฮอลมากเกินควรแนะนําใหเปลี่ยน
พฤติกรรม  อาจจําเปนตองทํา electrical cardioversion หรือใหยาเพื่อให sinus rhythm กลับสูสภาพปกติ

1.3  ภาวะหัวใจเตนชา (Bradycardia)
       ภาวะหัวใจเตนชา หมายถึงภาวะที่หัวใจเตนดวยอัตราต่ํากวา 60 คร้ัง/นาที และจังหวะการ

เตนปกติ  โดยทั่วไปมักจะไมมีอาการ  นอกจากวาอัตราเตนต่ํามาก  อาจมีอาการเวียนศีรษะ  หมดสติชั่ว
คราวและลา ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนชาแสดงในตารางที่ 2.5

กลไกที่ทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนชา  เกิดจากผลตอจุดกําเนิดประจุไฟฟาและการเหนี่ยวนําไฟฟา
แตในบางกรณีก็ไมทราบกลไก

ตารางที่ 2.5    ยาที่อาจทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนชา

Beta blockers Diltiazem
Carbamazepine Histamine H2-antagonists
Clonidine Paclitaxel
Digoxin Verapamil

sinus bradycardia  หมายถึงภาวะหัวใจเตนชาที่เกิดจาก SA node สงประจุไฟฟากระตุนหัวใจ
อยางสม่ําเสมอแตชากวาปกติ  คือนอยกวา 60 คร้ัง/นาที  อาจเกิดจากยา beta  blockers  เนื่องจากยาไป
ปดกั้นการกระตุนประสาทซิมพาเธทิคของ beta receptors ในหัวใจ

ยา verapamil, diltiazem, digoxin และ beta-blockers อาจทําใหเกิด atrioventricular block
เพราะการเหนี่ยวนําไฟฟาจากหัวใจหองบนไปหัวใจหองลาง ผาน atrioventricular node  ชากวาปกติ
อันตรกิริยาระหวางยา beta blockers และ verapamil/diltiazem อาจทําใหเกิดภาวะหัวใจเตนชาอยางรุน
แรงซึ่งเปนที่ทราบกันดี  ดังนั้นการใชยาดังกลาวรวมกันตองติดตามผลอยางระมัดระวัง  แมกระทั่งยาหยอด
ตา beta blockers ก็มีรายงานวาเกิดอันตรกิริยากับ verapamil
การแกไข

การแกไขหรือรักษาขึ้นกับอัตราการเตนของหัวใจ  อาจตองหยุดยาที่เปนสาเหตุ หรืออาจจําเปน
ตองให atropine ทางหลอดเลือดดําหรือแกไขโดยวิธีควบคุมจังหวะการเตนของหัวใจ (pacing)
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การปองกันภาวะหัวใจเสียจังหวะ
การปองกันภาวะหัวใจเสียจังหวะจากยาขึ้นกับหลายปจจัย  ควรหลีกเลี่ยงการใชยาหลายขนาน

รวมกันโดยไมจําเปน  และกอนเริ่มใหยาควรพิจารณาอาการไมพึงประสงคจากยาที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอ
การใชยาที่มีอาการไมพึงประสงคตอระบบหัวใจและหลอดเลือดควรระมัดระวังในผูที่มีโรคหัวใจอยูแลวและ
ในผูที่ไดยาซึ่งอาจทําใหเกิดความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต  หากเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะจากยา การ
รักษาทําโดยหยุดยาที่เปนสาเหตุและแกไขความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต  โดยทั่วไปตองรับไวรักษาใน
โรงพยาบาลเพื่อติดตามผล ECG อยางใกลชิด และอาจจําเปนตองใหยาหรือแกไขโดยวิธีควบคุมจังหวะ
การเตนของหัวใจ

2.  ภาวะหัวใจลมเหลว (cardiac failure)

ภาวะหัวใจลมเหลวหมายถึงอาการที่เกิดขึ้นเมื่อหัวใจไมสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงรางกายได
อยางพอเพียงกับความตองการของรางกาย  อาการที่เกิดจากภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน ไดแก  หายใจ
ลําบาก  หัวใจเตนเร็ว  ความดันเลือดต่ํา และมีอาการสับสน  อาการเหลานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการคั่งของ
เกลือและน้ํา  ความดันในหลอดเลือดดําเพิ่มและการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไมเพียงพอ สําหรับภาวะ
หัวใจลมเหลวเรื้อรังมีอาการดังตอไปนี้  หายใจลําบาก ลา ขอเทาบวม  เวียนศีรษะ  ใจส่ัน  หายใจมีเสียง
หวีด  แนนหนาอกและไอ   ผูปวยที่เกิดภาวะหัวใจลมเหลว 2-3% มีสาเหตุจากแอลกอฮอล

กลไกในการทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวหรือทําใหอาการกําเริบเกิดจาก  การเพิ่ม preload
(ปริมาตรมากเกิน)  การเพิ่ม afterload (ความตานทาน)  หรือหัวใจทําหนาที่ผิดปกติ  การใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดดํามากเกินเปนสาเหตุของการเพิ่ม preload ที่พบบอยที่สุดจากโรคแพทยทํา (iatrogenic
cause)

ยาที่พบวาเปนสาเหตุไดแก carbenoxolone, NSAIDs และ mineralocorticoid steroids เชน
fludrocortisone  ในทางคลินิกพบอาการบวมน้ํา (edema) ในผูปวยที่ได NSAIDs 3-5%   ผูปวยที่มีประวัติ
เปนโรคหัวใจ  เมื่อได NSAIDs จะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวสูงขึ้น (odds ratio 10.5)
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใช NSAIDs ขนาดสูงและมีคาครึ่งชีวิตในพลาสมายาว    ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการ
ใช NSAIDs ในผูปวยที่หัวใจหองลางซายทํางานผิดปกติ   หากจําเปนตองใช  ควรใชยาในขนาดต่ําสุดที่ให
ผลการรักษาและหลีกเลี่ยงยาที่มีคาครึ่งชีวิตยาว

ยา beta2 adrenoceptor agonists  ที่ออกฤทธิ์เจาะจง  ซึ่งใชปองกันการคลอดกอนกําหนด อาจ
ทําใหเกิดปอดบวมน้ําเนื่องจากภาวะน้ําเกิน

ยาที่ลดการบีบตัวของหัวใจ  (negative inotropic) ยาที่มีพิษตอหัวใจหรือยาที่มีฤทธิ์ทําใหหัวใจ
เสียจังหวะอาจทําใหหัวใจทํางานผิดปกติ  ภาวะหัวใจเสียจังหวะที่เกิดจากยาไดกลาวมาแลวขางตน
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บทบาทของ beta blockers ในโรคหัวใจลมเหลวในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป  แตเดิมหามใชเนื่อง
จากฤทธิ์ลดการบีบตัวของหัวใจทําใหลดปริมาตรเลือดที่หัวใจสูบฉีดออกมา  การทดลองทางคลินิกของยา
metoprolol, bisoprolol และ carvedilol พบวาทําใหหัวใจหองลางซายทํางานดีข้ึน  จึงมีประโยชนกับ
ผูปวยบางราย  มีรายงานวาการให amiodarone และยาตานหัวใจเสียจังหวะอื่นๆ ทางหลอดเลือดดําทําให
โรคหัวใจลมเหลวเปนมากขึ้น  ยาปดกั้นแคลเซียม (calcium channel blockers) บางตัวมีฤทธิ์ลดการบีบ
ตัวของหัวใจ โดยเฉพาะ verapamil มีฤทธิ์กดหัวใจมากที่สุด รองลงมาคือ diltiazem และ nifedipine  แต
ยาปดกั้นแคลเซียมที่ใหมกวา เชน felodipine และ isradipine มีฤทธิ์เจาะจงตอการขยายหลอดเลือดมาก
กวาฤทธิ์กดหัวใจ  จึงอาจเลือกใชไดอยางระมัดระวังในผูปวยที่มีขอหามของยาลดการบีบตัวของหัวใจ
การแกไข

การแกไขภาวะหัวใจลมเหลวที่เกิดจากยา  ควรหยุดยาที่เปนสาเหตุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดํารงชีวิต  และเลือกยารักษาที่เหมาะสม  เชน ใชยาขับปสสาวะและ angiotensin-converting enzyme
inhibitors (ACEI)  ยาที่ผูปวยอาจซื้อมารับประทานเองที่ควรระมัดระวังไดแก ยาลดกรดและยาเม็ดฟองฟูที่
มีโซเดียมในปริมาณมากและ NSAIDs  ตัวอยางยาที่อาจทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวหรือทําใหมีอาการ
มากขึ้น แสดงในตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6  ยาที่อาจทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลวหรือทําใหมีอาการมากขึ้น

 Antacid (high sodium content) Nifedipine
Anthracycline cytotoxic drugs Non-steroidal anti-inflammatory drugs
Antiarrhythmic drugs Thyroxine
Beta-blockers Verapamil
Diltiazem

3. ภาวะความดันเลือดสูง (hypertension)

ภาวะความดันเลือดสูงหมายถึงภาวะที่ความดันซิสโทลิคสูงกวา 140 มิลลิเมตรปรอทหรือความดัน
ไดแอสโทลิคสูงกวา 90 มิลลิเมตรปรอท  ยาที่ทําใหความดันเลือดสูงขึ้น  ไดแก ยากลุม sympathomimetic
เชน adrenaline (epinephrine), dobutamie, dopamie และ phenylephrine  ภาวะความดันเลือดสูงขั้น
รุนแรงอาจเกิดจากการที่ผูปวยได monoamine oxidase inhibitors  (MAOIs) รวมกับยา
sympathomimetics  หรือรวมกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มี tyramine ในปริมาณสูง  อันตรกิริยานี้จะยังเกิด
ข้ึนไดหลังจากหยุดยาไปแลว 2 สัปดาห

Ciclosporin  ทําใหความดันเลือดสูงขึ้นภายในไมกี่วันที่ใชยาและความดันโลหิตจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อให
corticosteroid รวมดวย  ความดันเลือดที่สูงขึ้นจาก ciclosporin ไมข้ึนกับขนาดยาหรือระดับยาในซีรัม
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ปญหานี้จะรุนแรงในผูปวยที่ไดรับการปลูกถายหัวใจและปอดและในผูปวยเด็ก  กลไกการเกิดความผิดปกติ
เกี่ยวของกับการทํางานของเยื่อบุหลอดเลือดดวย  โดยมีการยับยั้งสารที่ทําใหหลอดเลือดขยาย  เชน
prostacyclin และ nitric oxide แต endothelin   ซึ่งทําใหหลอดเลือดหดจะเพิ่มข้ึน  ตลอดจนมีการเปลี่ยน
แปลงในไต  ซึ่งทําใหหลอดเลือดหด  ลดการกรองผานไต (glomerular filtration)  และมีการคั่งของโซเดียม
การแกไข

การรักษาหรือแกไขที่ไดผลดีคือการใหยาขยายหลอดเลือด  การใหยาปดกั้นแคลเซียมกลุม
dihydropyridine ไดแก nifedipine, amlodipine, isradipine และ felodipine  ก็ไดผลดี  อาจใช beta
blockers   และ ACEI ไดเชนกัน

ตัวอยางยาที่อาจทําใหเกิดภาวะความดันเลือดสูงแสดงในตารางที่ 2.7  ยาที่ทําใหความดันเลือด
สูงสามารถกระตุนใหเกิดหัวใจลมเหลวได

ตารางที่ 2.7  ยาที่อาจทําใหความดันเลือดสูง

Ciclosporin Naloxone
Corticosteroids Non-steroidal anti-inflammatory drugs
Erythropoietin Estrogens
Interferon alfa Sympathomimetics
Ketoconazole Tacrolimus
Moclobemide

4. พิษตอกลามเนื้อหัวใจ (myocardial toxicity)

ยาบางชนิดอาจเปนอันตรายตอหัวใจโดยตรง  สงผลใหเกิดโรคกลามเนื้อหัวใจ (cardiomyopathy)  
เกิดความผิดปกติในการยืดและหดของกลามเนื้อหัวใจหรือความผิดปกติในการเหนี่ยวนําไฟฟา  อาจเกิด
การสลายของเซลลกลามเนื้อหัวใจ (myocytolysis)  พิษตอกลามเนื้อหัวใจวินิจฉัยยาก  อาจอาศัยการตรวจ
การเปลี่ยนแปลงของเซลลโดยวิธีทางจุลกายวิภาค  อยางไรก็ตามก็ยังยากที่จะแยกวาเกิดในระยะเริ่มตน
หรือระยะหลังและเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได หรือแบบถาวร

ยาที่มีพิษตอเซลลกลุม anthyracycline (anthracycline cytotoxics)
ยาที่มีพิษตอเซลลกลุม anthracycline เชน doxorubicin เปนยาตานมะเร็งที่ใชบอยที่สุดกลุมหนึ่ง

แตอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นตอหัวใจในระยะยาวเปนขอจํากัดประโยชนของยากลุมนี้ พิษตอหัวใจของ
ยาเหลานี้เปนที่รูกันมากวา 30  ป  โดยแบงเปน 3 ชนิด ไดแก พิษตอหัวใจแบบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน
early-onset  chronic progressive   หรือ late-onset chronic progressive



บทท่ี 2 อาการไมพึงประสงคจากยาตอระบบหัวใจและหลอดเลือด

33

พิษตอหัวใจแบบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลันมักไมคอยพบ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากใหยาครั้ง
เดียวหรือใหเปนคอรส  (course) อาการทางคลินิกจะแสดงใหเห็นภายใน 1 สัปดาหที่รักษา  โดยอาจเกิด
ความผิดปกติของสรีรไฟฟา (electrophysiology)  ข้ึนชั่วคราว  เกิดอาการของเยื่อหุมหัวใจอักเสบและ
กลามเนื้อหัวใจอักเสบ (pericarditis-myocarditis syndrome)  หรือหัวใจหองลางซายลมเหลวเฉียบพลัน
พิษตอหัวใจชนิด early-onset  chronic  progressive จะพบไดบอยกวาและมีความสําคัญทางคลินิก  โดย
ทั่วไปจะเกิดขึ้นภายในปแรกของการรักษา และอาการอาจจะคงอยูหรือเปนมากขึ้นหลังจากหยุดการรักษา
ดวย  anthracycline แลว และอาจกลายเปน chronic dilated cardiomyopathy ในผูใหญ  และกลายเปน
restrictive cardiomyopathy  ในผูปวยเด็ก  พิษตอหัวใจจาก anthracycline ชนิด late - onset chronic
progressive ทําใหหัวใจหองลางทําหนาที่ผิดปกติเปนปจนถึงสิบปหลังจากหยุดยาแลว

อุบัติการณของการเกิดโรคและการตายจาก congestive heart failure ที่เกิดจาก anthracycline
เกิดขึ้นสูง  ผูปวยประมาณ 60% ที่เกิดอาการดังกลาวจะดีข้ึน  แตการทํางานของหัวใจยังมีขีดจํากัดอยู
มีหลายการศึกษาที่แสดงวาความถี่ของการเกิดภาวะหัวใจลมเหลวทางคลินิกมีความสัมพันธกับขนาดยา
สะสมที่ใชรักษาและปจจัยเสี่ยงตางๆ ที่มี   ขนาดยาสะสมของ doxorubicin ไมควรเกิน 450-550
มิลลิกรัม/ตารางเมตร ถึงแมจะมีรายงานวาเกิดในขนาดยาต่ํากวานี้ไดทั้งที่มีการติดตามการทํางานของ
หัวใจเปนระยะก็ตาม   ปจจัยเสี่ยงในการเกิดพิษของ doxorubicin ไดแก  รังสีบําบัดบริเวณกลางอก
(mediastinal radiotherapy) เพศหญิง ผูสูงอายุหรือเด็ก ผูที่มีโรคหัวใจและความดันเลือดสูงอยูแลว  พิษ
จาก doxorubicin ที่เกิดขึ้นรุนแรงโดยทั่วไปแลวจะไมกลับคืนสูปกติ  พิษตอหัวใจของ doxorubicin เชื่อวา
เกิดจาก oxygen free radicals ถูก catalysed โดย doxorubicin-iron complex

การตรวจหา การปองกันและการรักษาพิษตอหัวใจของ anthracycline ยังคงเปนปญหาที่ยาก
จําเปนตองมีการติดตามผลของหัวใจในระหวางและหลังการรักษา ไดแก  การตรวจรางกาย  การฉายรังสี
ทรวงอก ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ  และการบันทึกภาพหัวใจดวยคลื่นเสียงความถี่สูง  (echocardiograms)
ควรติดตามผลตอไปอีกเปนเวลานานหลังจากหยุดใหเคมีบําบัดแลวอยางสมบูรณ  ปจจุบันมียาปองกัน
หัวใจ dexrazoxane ที่ไดรับการรับรองในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในยุโรป  เพื่อใชปองกันพิษตอ
หัวใจจาก anthracycline โดยมีฤทธิ์ไปจับธาตุเหล็กในเซลลและยับยั้งการเปลี่ยน superoxide anions
และ hydrogen peroxide ไปเปน superhydroxide free radicals  การรักษาพิษตอหัวใจของ
anthracycline ในปจจุบันทําโดยการใหการรักษาตามอาการ  ตัวอยางยาเคมีบําบัดที่มีพิษตอหัวใจแสดง
ในตารางที่ 2.8
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ตารางที่ 2.8  ยาเคมีบําบัดที่มีพิษตอหัวใจ

Amsacrine Etoposide
Busulfan Fluorouracil
Carmustine Idarubicin
Cisplatin Ifosfamide
Cyclophosphamide Mitomycin
Cytarabine Mitoxantrone
Daunorubicin Paclitaxel
Doxorubicin Vinca alkoloids
Epirubicin

Interferon alfa
ผูปวย 5-15% เกิดพิษตอหัวใจภายในวันแรกของการรักษา  พิษตอหัวใจของ interferon alfa ข้ึนกับ

ขนาดยาที่ให  และยังพบโรคกลามเนื้อหัวใจอยางรุนแรงในผูปวยที่ไมมีประวัติเปนโรคหัวใจมากอน  จึงควร
ใช interferon ในผูปวยโรคหัวใจดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง  เพราะหัวใจอาจทํางานลดลงจนถึงขั้นวิกฤต

5. ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกลามเนื้อหัวใจตาย (myocardial ischemia หรือ infarction)
  
ภาวะขาดเลือดเฉพาะที่เกิดขึ้นเมื่อออกซิเจนภายในเซลลไมเพียงพอกับความตองการ  ทําใหเกิดการ

สลายกลูโคสโดยวิธีไมพึ่งออกซิเจน  ไดกรดแลคทิค  ซึ่งทําให pH ในเซลลลดลง  มีผลตอการทําหนาที่ยืด
หดของกลามเนื้อหัวใจ  อาการปวดเคนอก (angina) เปนอาการปวดที่เกิดจากภาวะกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือด  กลไกที่ยาทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นกับยาที่เปนสาเหตุ  การหยุดยา beta-blocker
อยางทันทีอาจทําใหเกิด unstable angina กลามเนื้อหัวใจตายและตายอยางกะทันหัน  เนื่องจากการหยุด
ยาทําใหหัวใจถูกกระตุนดวย sympathomimetic มากขึ้น  สวนหนึ่งเนื่องจากการปดกั้น receptor มานาน
ทําใหเกิดการชดเชยขึ้นโดยเพิ่มจํานวนของ beta receptors   เมื่อหยุดยา beta blocker  ทําใหกลามเนื้อ
หัวใจตองการออกซิเจนเพิ่มข้ึนเนื่องจากหัวใจเตนเร็วขึ้น  ปรากฏการณนี้จะพบไดบอยกวาจากการหยุดยา
beta blockers  ชนิดออกฤทธิ์ส้ัน

Calcium channel blockers ทุกตัวจะมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด nifedipine ชนิดออกฤทธิ์ส้ันจะขยาย
หลอดเลือดทันทีและอาจทําใหอาการปวดเคนอกกําเริบไดเนื่องจากเกิด reflex tachycardia ทําใหกลาม
เนื้อหัวใจตองใชออกซิเจนเพิ่ม มีการกังวลถึงความปลอดภัยของ nifedipine ชนิดออกฤทธิ์ส้ันเพราะพบ
อัตราตายสูงขึ้นในบางการศึกษา  จึงไมควรใช nifedipine ชนิดแคปซูลตอไปหรือตองใชดวยความ
ระมัดระวัง

การให levothyroxine (thyroxine) และภาวะตอมไทรอยดทํางานเกิน (hyperthyroidism) ก็อาจทํา
ใหเกิดอาการปวดเคนอกได  การใหยาไทรอยดในภาวะขาดฮอรโมนไทรอยด (hypothyroidism) จึงควรเริ่ม
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ใหขนาดนอยกอนแลวคอยๆ เพิ่มขนาดยาทุก 4 สัปดาห จนคุมอาการได  การให thyroxine เสริมในระยะ
ยาวไมพบวาทําใหอัตราเจ็บปวยและอัตราตายเพิ่มข้ึน ยารักษาไมเกรน ergotamine ทําใหหลอดเลือดหด
ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอผูปวยที่มีภาวะปวดเคนอกหรือโรคหัวใจขาดเลือด  นอกจากนี้ ergotamine ยังทําให
หลอดเลือดทั่วรางกายหด  อาจสงผลให total peripheral resistance เพิ่มข้ึน

Fluorouracil
ยา fluorouracil ซึ่งเปนยาที่มีพิษตอเซลลโดยออกฤทธิ์เปน antimetabolite มีรายงานครั้งแรกในป

ค.ศ. 1969  วาทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  อุบัติการณของการเกิดพิษตอหัวใจโดยวิธีศึกษา
ยอนหลัง  มีต้ังแต 1.6%  จนกระทั่งถึง 24-68%  ผูปวยที่เกิดพิษตอหัวใจถึง 10% ไดรับยาในขนาดสูง  พิษ
ตอหัวใจมักเกิดระหวางคอรสแรกของการรักษาโดยเกิดหลังจากใหยาโดสที่ 2 หรือ 3  และพบจากการใหยา
โดยวิธีหยดเขาหลอดเลือดแบบตอเนื่องมากกวาใหโดยวิธีฉีดเขาหลอดเลือดดําแบบ bolus  อาการไมพึง
ประสงคตอหัวใจเริ่มเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยภายใน 3 วัน  ผูปวยสวนใหญจะมีอาการปวดเคนอกภายในไมกี่ชั่ว
โมงที่เร่ิมใหยา  อาการจะดีข้ึนหลังจากหยุดหยดยาเขาหลอดเลือดดําแลวประมาณ 48 ชั่วโมง  อาการจึงดี
ข้ึน  แตผูปวย 90%  จะเกิดอาการอีกเมื่อเร่ิมใหยาครั้งตอไป  และอาการอาจรุนแรงกวาเดิม  การปองกัน
ดวย nitrates หรือ calcium chennel blockers ไมไดผล  อัตราตายทั้งหมดประมาณ 2.2-13.3%   ปจจัย
เสี่ยงที่ทําใหเกิด ไดแก มีประวัติเปนโรคหลอดเลือดหัวใจและไดรังสีบําบัด  ยังไมทราบกลไกการทําใหเกิด
อาการไมพึงประสงคดังกลาว  ตารางที่ 2.9  แสดงยาที่อาจทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ตารางที่ 2.9  ยาที่อาจทําใหเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด

Adenosine Fluorouracil
Amphetamines Nifedipine (short-acting)
Beta-agonists Theophylline
Beta-blockers (withdrawal) Levothyroxine (thyroxine)
Caffeine Verapamil
Dipyridamole Vinblastine
Ergotamine Vincristine

6. ความผิดปกติจากภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด (thromboembolic disorders)

       ภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดเกิดจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงหรือหลอดเลือดดําอุด
หลอดเลือดอยางกะทันหัน  แตจะพบการอุดตันในหลอดเลือดดําบอยกวาและมีอัตราตาย 1-2%  deep
vein thrombosis (DVT)  มักเกิดในหลอดเลือดดําของขาหรือเชิงกราน อาการทางคลินิก ไดแก ปวดนอง
หรือตนขาและมีอาการบวม  แดง รอน  การรักษาทําโดยใหการไหลเวียนเลือดกลับสูปกติและใหยากัน
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เลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  หากลิ่มเลือดในหลอดเลือดดําแตกออกและหลุดเขาไปในปอดก็จะทําให
เกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดปอด (pulmonary embolism, PE) ได  ผูปวยจะมีอาการหยุดหายใจ เจ็บหนา
อก และฟุบ (collapse)  หากเกิดในหลอดเลือดแดงก็อาจเกิดการอุดตันในหลอดเลือดแดงสวนปลาย  อาจ
เปนที่ขาหรืออุดตันการไหลเวียนของสมองใหญ (cerebral circulation)  อาจทําใหเกิดโรคหลอดเลือด
สมอง (stroke)ตามมา

ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานและการเกิดภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดํา
ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานมีผลตอความดันเลือด  การทํางานของเกล็ดเลือด  การแข็งตัวของ

เลือด  เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรตและไขมัน  ผลิตภัณฑที่มีจําหนายในระยะแรกประกอบดวยฮอรโมน
estrogen อยางนอย 50 ไมโครกรัม และมีโปรเจสโตเจนรวมดวย  อาการไมพึงประสงคที่รุนแรงที่พบตาม
มาคือการเกิดลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดํา  ตอมาจึงมีการพัฒนาตํารับยาใหมีปริมาณ estrogen นอย
ลง  ปจจัยที่เสริมใหเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาว ไดแก  การสูบบุหร่ี  ความอวน  มีประวัติครอบครัว
เปน DVT   และมียีนแฟคเตอรที่เรียกวา factor V Leiden mutation

ความเสี่ยงของยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานตอระบบหัวใจและหลอดเลือดยังไมทราบแนชัดเพราะ
ขาดการศึกษาที่เชื่อถือไดทางคลินิกและผลการศึกษาทางระบาดวิทยาก็มีแนวโนมวามีอคติ  การศึกษาทาง
ระบาดวิทยาเกือบทั้งหมดพบความเสี่ยงของ DVT และ/หรือ PE ในหญิงที่รับประทานยาคุมกําเนิดที่มี
norethisterone หรือ levonorgestrel (ยาคุมกําเนิดรุนที่ 2)  จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดหลุดอุด
หลอดเลือดดําประมาณ 5-15 รายตอหญิง 100,000 คนตอป

ยาคุมกําเนิดรุนที่ 3   ซึ่งประกอบดวยโปรเจสโตเจนที่ใหมกวาไดแก desogestrel, gestodene
และ norgestimate ผลิตขึ้นมาโดยคาดวาจะลดความเสี่ยงตอโรคของหลอดเลือดแดง  แตกลับพบวายาคุม
กําเนิดที่มี desogestrel และ gestodene มีความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดํามากกวา
ยารุนที่ 2 ประมาณ 2 เทา และมีการวิพากษวิจารณวามีอคติในการศึกษา  ปจจุบันยอมรับวายาคุมกําเนิด
รุนที่ 3 ที่มี desogestrel หรือ gestodene เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดํา
ประมาณ 25 รายตอ 100,000 ตอป  สําหรับความเสี่ยงของ norgestimate ยังตองการขอมูลมากกวานี้จึง
จะนํามาสรุปได อยางไรก็ตามความเสี่ยงที่เกิดจากยาคุมกําเนิดรุนที่ 3 ถือวานอยมากเมื่อเทียบกับความ
เสี่ยงที่จะตั้งครรภ ควรอธิบายความเสี่ยงเหลานี้แกสตรีที่จะรับประทานยาคุมกําเนิด  และตัดสินใจเลือกใช
ยารวมกับแพทยโดยพิจารณาประวัติความเจ็บปวยและขอหามใชตางๆ ดวย

การไดฮอรโมนทดแทน (hormone replacement therapy, HRT)  พบวามีความเสี่ยงตอการเกิด
ล่ิมเลือดอุดหลอดเลือดดําสูงขึ้น 2-4 เทาในผูที่ใชยา  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถือวานอย (มีผูปวยเพิ่มข้ึน 16-23
รายตอผูหญิง 100,000 คนตอปจากผูปวยที่เกิดลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดําทั้งหมด) ความเสี่ยงจะหมด
ไปเมื่อหยุดยา  HRT แตละชนิดจะไมมีความแตกตางทางคลินิกอยางมีนัยสําคัญ  สตรีที่มีประวัติตนเอง
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หรือประวัติครอบครัวเปน DVT หรือ PE   มีเสนเลือดขอดอยางรุนแรง อวน ไดรับบาดเจ็บ  มีการผาตัดหรือ
ตองนอนพักบนเตียงเปนเวลานาน จะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะดังกลาวเพิ่มข้ึน

ยารักษาโรคจิต (antipsychotics)
การใชยารักษาโรคจิต clozapine สัมพันธกับการเกิดภาวะแทรกซอนของลิ่มเลือดหลุดอุดหลอด

เลือดดําในผูปวยที่ศึกษา 12 คน  ผูปวย 8 คน เกิดอาการภายใน 3 เดือนแรกที่ใชยา โดยไมพบปจจัยเสี่ยง
ใดๆ    การศึกษาแบบ case-control สรุปวาการไดรับยารักษาโรคจิตที่ใชกันมาแตเดิมจะเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือดดําเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ  เมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมไดใชยา ยารักษา
โรคจิตที่มีฤทธิ์ตํ่า เชน chlorpromazine และ thioridazine จะมีความสัมพันธกับการเกิดอาการไมพึง
ประสงคนี้มากที่สุด  อยางไรก็ตามยังตองมีการศึกษาถึงความสัมพันธของผลนี้ตอไป

7.  โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)

ไมคอยพบวายาเปนสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง  สารที่พบบอยวาเปนสาเหตุไดแก
cocaine, amphetamines และอนุพันธ  และ phenylpropanolamine ยาที่มีรายงานวาทําใหเกิดโรค
หลอดเลือดสมองแสดงในตารางที่ 2.10 ยากันเลือดเปนลิ่ม (anticoagulant)  ยาละลายลิ่มเลือด
(thrombolytics)  และยาตานเกล็ดเลือดเกาะกัน (antiplatelet) อาจทําใหเลือดออกในสมองเมื่อใหยาใน
ขนาดรักษาหรือใหขนาดมากเกิน

ตารางที่ 2.10  ยาที่อาจทําใหเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

Bromocriptine Oral contraceptive
Danazol Phenylpropanolamine
Desmopressin Tranexamic acid
Hypoglycemic agents

ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานและโรคหลอดเลือดสมอง
ยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานมีความสัมพันธกับ hemorrhagic stroke และ ischemic stroke

ขอมูลของการศึกษาในระยะแรกจะเปนขอมูลที่ไดจากยาคุมกําเนิดที่มีฮอรโมน estrogen สูงกวาที่ใชใน
ปจจุบัน  ถึงแมขอมูลที่ไดในปจจุบันจะขัดแยงกัน  แตความเสี่ยงตอการเกิด ischemic stroke ในสตรีที่รับ
ประทานยาคุมกําเนิดสูงขึ้นเกือบ 3 เทา  และจะสูงขึ้นอีกในสตรีที่มีปจจัยเสี่ยงอื่นรวมดวย  ไดแก โรคความ
ดันเลือดสูง โรคเบาหวาน  และมีประวัติของการเกิดลิ่มเลือดหลุดอุดหลอดเลือด  ความเสี่ยงจะลดลงเมื่อ
หยุดรับประทานยา  โรคหลอดเลือดสมองที่พบในผูหญิงอาจมีสาเหตุจากการรับประทานยาคุมกําเนิดไม
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เกิน 10%  จํานวนโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดเพิ่มข้ึนจากการรับประทานยาคุมกําเนิดอยูระหวาง 2-8 คร้ัง
ตอ 100,000 ปผูหญิง  ในสตรีอายุตํ่ากวา 35 ป ที่ไมสูบบุหร่ีและไมมีความดันเลือดสูง ไมพบวามีความ
เสี่ยงตอการเกิดเลือดออกในสมองเพิ่มข้ึนเมื่อรับประทานยาคุมกําเนิด  อยางไรก็ตามความเสี่ยงจากยาคุม
กําเนิดจะเพิ่มข้ึนตามอายุ

Bromocriptine และโรคหลอดเลือดสมอง
มีรายงานวาเกิดโรคหลอดเลือดสมองในสตรีที่ได bromocriptine เพื่อยับยั้งการหลั่งน้ํานมหลัง

คลอด  ทั้งนี้อาจเกิดจากเสนเลือดในสมองหดตัว  และอาจเกี่ยวของกับความดันเลือดสูงที่เปนอยูกอนและ
การใชรวมกับยาที่เปนอนุพันธของ ergot  จึงควรติดตามวัดความดันเลือดอยางใกลชิดในสตรีหลังคลอดที่
ได bromocriptine โดยเฉพาะอยางยิ่งในคนที่ไดยารักษาความดันเลือดสูงอยูแลว

8. ความผิดปกติของลิ้นหัวใจ (valvular disorders)

ในป คศ. 1988 มีรายงานวาพบ cardiac murmurs ที่นาจะเกิดจากโรคลิ้นเอออรตาในผูปวยที่มี
ประวัติได  serotonin antagonist ergotamine ในปริมาณมากเกิน  และตอมาพบผูปวย 2 รายที่รักษาไม
เกรนดวย ergotamine tartrate แลวเกิดโรคลิ้นหัวใจตองไดรับการผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ  และเมื่อไมนาน
มานี้ก็เกิดโรคลิ้นหัวใจทั้งลิ้นไมทรัล (mitral valve)  ล้ินเอออรติก (aortic valve)  และ/หรือล้ินไตรคัสปด
(tricuspid valve)  ซึ่งสัมพันธกับการใชยายับยั้งความอยากอาหาร  (appetite suppressants)  โดยพบ
ล้ินหัวใจร่ัวเกิดขึ้นกับผูปวยในสหรัฐอเมริกาที่ไดยา fenfluramine และ phentermine รวมกัน  ลักษณะที่
เกิดกับล้ินไมทรัลเหมือนกับการได ergotamine เปนระยะเวลานาน ยังไมทราบกลไกที่ชัดเจนในการเกิด
อาการไมพึงประสงคชนิดนี้ตอหัวใจ  ความชุกของการเกิดลิ้นเอออรติกร่ัวจะเพิ่มข้ึนในผูปวยที่ได
dexfenfluramine หรือได phentermine รวมกับ fenfluramine ติดตอกันนาน  อยางไรก็ตามในประเทศ
ไทยไดเพิกถอนทะเบียนตํารับยาดังกลาวไปแลว

9. ภาวะความดันเลือดตํ่า (hypotension)

ภาวะความดันเลือดต่ําที่เกิดจากยา  บอกไดยาก  เพราะกลไกในการเกิดมีมากกวาหนึ่งและอาจ
เกิดไดจากหลายสาเหตุ  เปนไปไดวาความดันเลือดต่ําที่เกิดจากยาฉีด  อาจไมไดเกิดจากตัวยาเองแตเกิด
จาก vasovagal response ตอความวิตกกังวลของผูปวย

กลไกการเกิดความดันเลือดต่ําอาจเกิดจากปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดออกมาแตละนาทีลดลง
เนื่องจากการกดกลามเนื้อหัวใจโดยตรง  หรือการลดปริมาตรเลือดไหลกลับหัวใจ (เกิดจากยาขยายหลอด
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เลือดดําหรือภาวะปริมาตรเลือดนอย) หรือเกิดจากความตานทานในหลอดเลือดสวนปลายลดลง  หรือโดย
ผลเหลานี้รวมกัน

ยาลดความดันเลือด (antihypertensive drugs)
ยาลดความดันเลือดหลายชนิดมีผลตอการควบคุมระบบประสาทของหลอดเลือด ยา hydralazine

ออกฤทธิ์โดยตรงตอกลามเนื้อเรียบของหลอดเลือด   beta blocker มีฤทธิ์หลายอยาง ยาลดความดันเลือด
สวนใหญไมวาจะออกฤทธิ์ตรงตําแหนงใดก็ตาม  ฤทธิ์สุดทายก็คือลดความตานทานในหลอดเลือดสวน
ปลาย  ยิ่งมีฤทธิ์แรงก็ยิ่งมีโอกาสที่จะทําใหเกิดความดันเลือดต่ําบางชั่วขณะที่ใชยาได  อาจจะเกิดทันที
ระหวางใหยาหรือหลังจากใหยาไมนาน  หรือเมื่อเปล่ียนอิริยาบถ  หรือภาวะความดันเลือดต่ําอาจจะเกิด
ข้ึนชาๆ  และเปนนาน  แตอาจเปนมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนทาทาง ภาวะความดันเลือดต่ําจากการเปลี่ยน
อิริยาบถจะไมเกิดขึ้นหาก reflex ของหลอดเลือดไมถูกกระทบมากนัก  alpha adrenoceptor  blockers
(เชน prazosin)  มีโอกาสเกิดความดันต่ําไดบอย  ซึ่งมักเกิดขึ้นในระยะแรกที่ใชยา  แตอาการดังกลาวจะดี
ข้ึนอยางรวดเร็ว    'first-dose hypotension'  จาก prazosin ข้ึนกับขนาดยาและมักเกิดในขณะยืน  ผูปวย
จะมีอาการหัวใจเตนเร็วแลวเปลี่ยนเปนเตนชาอยางทันทีรวมกับมีความดันเลือดต่ํา  หากรุนแรงมากอาจ
หมดสติชั่วคราว  ยา alpha adrenoceptor  blockers อ่ืนๆ ก็อาจมี first dose effect ได

Thiazides, methyldopa, hydralazine, clonidine และ beta blockers มีโอกาสทําใหเกิดความ
ดันเลือดต่ําอยางรุนแรงไดนอย  แต clonidine ทําใหเกิดความดันเลือดต่ําอยางรุนแรงเมื่อใชเปน
diagnostic test ในผูปวยที่เปน pheochromocytoma

ยาขยายหลอดเลือด เชน glyceryl trinitrate อาจทําใหความดันต่ําไดและอาจมี ‘first dose
hypotension’    แตโดยทั่วไปมักไมมีอาการ  นอกจากใหรวมกับยาลดความดันเลือดอื่นๆ

Vancomycin
Vancomycin อาจทําใหความดันเลือดลดลงอยางรุนแรงเมื่อใหโดยวิธีหยดเขาหลอดเลือดดํา

ผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจ เมื่อให cefazoline อยางเดียวหรือให vancomycin รวมดวยในระหวางหรือ
หลังการผาตัดหัวใจ    พบวาผูปวย 50% ที่ได vancomycin รวมดวย (หยดเขาหลอดเลือดดําในอัตราเร็ว
กวาที่บริษัทผูผลิตแนะนํา 3 เทา)  เกิดความดันเลือดต่ําอยางรุนแรง เมื่อเทียบกับผูปวย 14% ที่ได
cefazoline เพียงอยางเดียว  ปฏิกิริยานี้มีโอกาสเกิดงายขึ้น  เมื่อใหยาเขมขนมากไปหรือใหยาอัตราเร็วเกิน
ไป และดูเหมือนจะเนื่องมาจากการหลั่งฮีสตามีน
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ยาที่ใชในระหวางการทําใหสลบ
ยาที่ใหทางหลอดเลือดดําเพื่อเหนี่ยวนําการสลบและกาซทําใหสลบแทบทุกชนิดอาจทําให 

ความดันต่ําโดยไปกด vasomotor centre   ยากลุม neuromuscular blocking agents บางชนิดก็ทําให
เกิดไดเชนกัน  โดยการลดปริมาตรเลือดไหลกลับหัวใจ

การใหยาสลบในผูปวยที่ไดยา MAOI อาจเกิดอันตรายจากความดันเลือดต่ํา  ดังนั้นจึงควรหยุดยา
MAOI กอนผาตัดระยะหนึ่ง  บางคนเชื่อวาหยุดยา 2 สัปดาหนาจะเพียงพอ  อยางไรก็ดีมีรายงานเกิดความ
ดันเลือดต่ําอยางรุนแรงระหวางการผาตัดถึงแมจะหยุดยา tranylcypromine มาแลว 20 วัน กอนการผาตัด

ยาอื่นๆ ที่อาจทําใหความดันเลือดต่ํา เชน sedative, tranquilizers, antipsychotics,
antidepressants, opiates และ levodopa เปนตน
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อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอไต
อาจารย ดร. สมฤทัย  ระติสุนทร

ตเปนอวัยวะที่สําคัญและเกิดอันตรายจากการใชยาไดงายเนื่องจากเปนทางหลักในการขจัดสาร
เคมีตางๆ ออกจากรางกาย ภาวะความผิดปกติของไตจากยาคือภาวะที่ไตมีการทํางานลดลง

จากการไดรับยาและหมายความรวมไปถึงการที่ยานั้นๆอาจสงผลใหผูปวยเกิดมีความผิดปกติของปสสาวะ
ไดเชน มี urine sediment ที่ผิดปกติ  มีโปรตีนออกมาในปสสาวะ  มีเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวใน
ปสสาวะ ตลอดจนการเกิดการตกผลึกของสารในปสสาวะ  นอกจากนี้อาจพบภาวะความไมสมดุลของกรด
ดาง น้ํา หรือสารเกลือแรในรางกายไดอีกดวย

การเกิดภาวะความผิดปกติของไตจากยานี้อาจหายไปจนการทํางานของไตกลับสูภาวะปกติไดหรือ
ในทางตรงกันขามอาจลุกลามจนเขาสูภาวะไตวายระยะสุดทาย (end stage renal failure) ได  ถาเภสัชกร
คํานึงถึงความเปนไปไดในการเกิดพิษตอไตและติดตามผูปวยอยางใกลชิดอาจชวยลดการเกิดปญหาจาก
การใชยาบางอยางลงได เชน การทําลายไตอยางถาวร  การที่ผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือ
ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้นและการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทาย เปนตน

อุบัติการณ
อุบัติการณของการเกิดความผิดปกติของไตจากยามีรายงานไวแตกตางกันไปในการศึกษาตางๆ ข้ึน

อยูกับปจจัยหลายประการไดแกเกณฑที่ใชในการวินิจฉัยภาวะความผิดปกติของไตจากยาและกลุมประชา
กรเปาหมายที่คัดเลือกมาศึกษา  การเกิดความผิดปกติของไตจากยา มักพบไดบอยในผูปวยที่นอนพักในโรง
พยาบาล  โดยมีรายงานในตางประเทศวาพบความผิดปกติของไตจากยา ประมาณ 7% ของการเกิดพิษ
จากยา และพบรายงานวาผลของยาตอไตเปนสาเหตุของการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันของผูปวยในโรง
พยาบาลถึงเกือบ 20% และนํามาซึ่งอัตราการตายถึง 8%   สําหรับผูปวยนอกนั้นการศึกษาถึงลักษณะและ
อัตราการเกิดความผิดปกติของไตจากยาทําไดยากและมักไมสามารถรายงานไดครบถวน แตเปนกลุมของผู
ปวยที่ที่ควรไดรับความสนใจอยางยิ่งเนื่องจากแนวทางการดูแลรักษาผูปวยในปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไป
เปนการดูแลในลักษณะผูปวยนอกมากขึ้นเรื่อยๆและพบรายงานในตางประเทศวาการใชยาในผูปวยนอก
เปนสาเหตุของการที่ผูปวยตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง 3-6%

ไ
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อาการแสดงและสิ่งตรวจพบ
ปญหาที่พบจากความผิดปกติของไตจากยามีอาการแสดงทางคลินิกตางๆเหมือนกับอาการแสดง

ของโรคไตที่มีสาเหตุมาจากสิ่งอื่นๆ  ภาวะการเกิดพิษตอไตจะถูกประเมินโดยอาศัยขนาดและระยะเวลาใน
การไดรับยา  คุณสมบัติทางเคมีของสาร  ตลอดจนปจจัยตางๆ ของผูปวยแตละรายไดแก  อายุ  volume
status  และพันธุกรรมของผูปวย     เนื่องจากโดยทั่วไปมักไมคอยมีการติดตามผลของยาตอไตอยางใกลชิด
มากนักเมื่อมีการใชยาที่มีโอกาสในการเกิดพิษตอไต  ภาวะความผิดปกติของไตจากยามักถูกวินิจฉัยเมื่อ
พบหรือสังเกตเห็นความผิดปกติของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีการสั่งตรวจเปนประจํา  ทําใหผูปวย
มักมีการดําเนินไปของโรคในระยะหนึ่งแลวกอนไดรับการวินิจฉัยวาเกิดความผิดปกติของไตจากยาอาการ
และสิ่งแสดงที่มักพบไดไดแก increased blood urea nitrogen (BUN) และserum creatinine (Scr) เพิ่ม
สูงขึ้น คลื่นไส อาเจียน เบื่ออาหาร ออนเพลีย หายใจสั้น บวม ปสสาวะบอย ปริมาณปสสาวะลดลง มีเลือด
ออกในปสสาวะ พบเม็ดเลือดขาวในปสสาวะ มีโปรตีนในปสสาวะ  metabolic acidosis ระดับฟอสเฟตใน
เลือดต่ํา โพแทสเซียมในเลือดสูง และกรดยูริกในเลือดต่ํา เปนตน

เมื่อผูปวยมีระดับของ  Scr เพิ่มสูงขึ้นระหวางไดรับยา  ควรมีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการเกิด
อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอไตเสมอ     แตเนื่องจากความสัมพันธระหวางระดับ  Scr  กับ  
gromerular filtration rate (GFR)  เปนลักษณะของความสัมพันธที่ไมเปนเสนตรง  (non-linear  
relationship)  การแสดงออกทางคลินิกของการเกิดพิษมักพบเห็นไดเมื่อ  GFR  ลดลงแลวอยางมาก  ทําให
พบวาการทําลายเนื้อไตอาจไมสามารถถูกตรวจพบไดจนกระทั่งเกิดการลดลงของหนาที่ไตไปแลวถึง  40-
50%    ในปจจุบันพบวามีเอนไซมหลายชนิดที่พบในทอไตและถูกขับออกมาในปสสาวะถูกนํามาใชและได
รับการประเมินวาเปนดัชนีที่มีความไวในการแสดงการเกิดพิษตอไตมากกวาการเพิ่มข้ึนของ Scr  แตอยางไร
ก็ตามดัชนีเหลานี้ยังไมถูกนํามาใชในทางคลินิกอยางแพรหลายเทาไรนัก

ปจจัยที่มีผลทําใหเกิดพิษตอไต
การทราบถึงปจจัยตางๆที่มีผลทําใหเกิดพิษตอไตอาจทําใหสามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดแกไต 

ตลอดจนหาวิธีแกไขปญหาที่พบได ในที่นี้จะกลาวถึงปจจัยหลายประการที่ควรทราบและหลักการปองกัน
ภาวะความผิดปกติของไตจากยาจากปจจัยนั้นๆ
1. ไตเปนอวัยวะที่รับเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจในปริมาณมากถึงประมาณ  20-25% และเปนอวัยวะที่มี

ลักษณะของการไหลเวียนเลือดที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางไปจากอวัยวะอื่นๆ ตลอดจนมีสารหลาย
ชนิดในรางกายมีผลกระทบตอการไหลเวียนของเลือดในไต   หลักการปองกันภาวะความผิดปกติของไต
จากยาจากปจจัยขอนี้ไดแกการพยายามหลีกเลี่ยงการใหยาที่ออกฤทธิ์ทั่วรางกาย (systemic drug
administration) การจํากัดปริมาณของยาโดยรวม (total drug dose) และการหลีกเลี่ยงการใชยาที่ออก
ฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะหสาร prostaglandins ซึ่งมีผลตอการไหลเวียนของเลือดในรางกาย
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2. เซลลเยื่อบุผิวทอไตมีหนาที่ในการหลั่ง (secretion) หรือ การดูดซึมกลับ (reabsorption) สารพวกกรด
อินทรียและสารที่มีฤทธิ์เปนดางทําใหมีโอกาสเกิดการสะสมของยาหรือเมแทบอไลตที่มีการลําเลียงผาน
เซลลเยื่อบุผิวทอไตดวยขบวนการที่ตองอาศัยพลังงานนี้  จึงมีความพยายามที่จะยับยั้งการดูดซึมยา
ของผนังทอไตเพื่อปองกันภาวะความผิดปกติของไตจากยาจากการสะสมของสารในเยื่อบุผิวทอไต

3. ยาอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนสารที่เปนพิษได  หลักการปองกันภาวะความผิดปกติของไตจากยาจาก
ปจจัยขอนี้  ไดแก  การเลือกใชยาที่ไมถูกเปลี่ยนแปลงที่ไตไปเปนสารที่เปนพิษ เปนตน

4. เซลลทอไตโดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลที่อยูในชั้น medullaมีความตองการพลังงานอยางสูงสําหรับขบวน
การลําเลียงสารชนิด active transport และขบวนการเมแทบอลิซึม   ดังนั้นหากปริมาณของออกซิเจนที่
ไปเลี้ยงเซลลเหลานี้ไมเพียงพออาจเกิดปญหาได การลดความตองการพลังงานโดยการลดการลําเลียง
สารผานเยื่อหุมเซลลดวยวิธีตางๆ อาจชวยลดปญหาจากกรณีนี้ลงไดบาง

5. ความเขมขนของสารในทอไตก็มีผลตอโอกาสในการเกิดความผิดปกติของไตจากยาการปองกันไมให
ความเขมขนของสารตางๆ ในทอไตสูงมากอาจทําไดโดยการปองกันไมใหผูปวยเกิดภาวะขาดน้ํา    เชน
การใหสารน้ําแกผูปวยกอนการใหยาที่เปนที่รูจักกันดีวามีความเสี่ยงสูงในการทําใหเกิดภาวะความผิด
ปกติของไตจากยาและมีการศึกษาทดลองใชยาขับปสสาวะชนิด osmotic diuretic เพื่อเพิ่มปริมาณ
และอัตราเร็วในการไหลเวียนของน้ําในทอไตดวยแตตองใชดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันไมใหผูปวย
เสียน้ํามากเกินไป

6. โดยปกติปสสาวะมีคา pH ที่เปนกรดออนๆ ภาวะความเปนกรดนี้ทําใหยาหรือสารหลายชนิดตกตะกอน
ในปสสาวะไดงาย การปองกันการตกตะกอนของยาหรือสารเหลานี้อาจทําไดโดยการปรับคาความเปน
กรดดางของปสสาวะใหคอนมาทางดางออนๆเมื่อใหยาบางชนิด

7. ในภาวะการทํางานของไตบกพรอง  รางกายจะปรับตัวโดยการเพิ่มการทํางานของหนวยไตที่เหลือให
มากขึ้นกวาเดิมทําใหมีโอกาสที่หนวยไตเหลานี้จะสัมผัสกับสารพิษไดมากขึ้น เพื่อปองกันการเกิดความ
ผิดปกติของไตจากยาในผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง  จึงควรหลีกเลี่ยงการใชยาเทาที่จะเปนไป
ได  และเมื่อจําเปนตองใชยา  ควรปรับขนาดใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานของไตที่เสื่อมลงของผู
ปวยกลุมเสี่ยงกลุมนี้

8. การเสื่อมของการทํางานของไตอันเนื่องมาจากอายุขัยเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ควรคํานึงถึง   ผูปวยที่มีอายุ
เพิ่มมากขึ้นจะมีการทํางานของไตลดลงทั้งๆ ที่อาจยังไมพบความผิดปกติจากการตรวจวัดคาตางๆ ทาง
หองปฏิบัติการ  นอกจากนี้แลวผูสูงอายุมักมีภาวะตางๆ เชนภาวะหัวใจวายหรือการทํางานของตับลด
ลงดวยเปนตน  ผูปวยที่มีอายุมากจึงควรไดรับการดูแลอยางระมัดระวังเมื่อไดรับยาที่มีโอกาสเกิดพิษ
และควรไดรับการปรับลดขนาดยาใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย

9. การเสริมฤทธิ์หรือเรงการเสื่อมของหนาที่ไตในผูปวยที่มีภาวะไตวายจากสาเหตุอ่ืนๆอยูกอนแลวเปนขอ
ควรคํานึงถึงเสมอ    เมื่อจําเปนตองใชยาที่มีโอกาสเกิดพิษตอไตจึงควรดูแลผูปวยอยางใกลชิดเพื่อปอง
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กันการสูญเสียการทํางานของไต    นอกจากนี้การขจัดยาบางตัวออกจากรางกายทางไตอาจลดลงอยาง
มากในผูปวยที่มีการทํางานของไตลดลง  จึงควรปรับขนาดยาลงอยางเหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย

การจัดแบงความผิดปกติของไตจากยาเปนหมวดหมูเพื่อใหงายตอการควบคุมดูแลนั้นสามารถทํา
ไดหลายวิธีดวยกัน  เชนจัดแบงตามกลไกในการเกิดความผิดปกติของไตจากยา  ดังแสดงในตารางที่  3.1
หรือจัดแบงตามอาการแสดงทางคลินิกของผูปวย  ตัวอยางยาที่เปนสาเหตุของการเกิด renal syndrome
จําแนกเปนกลุมตางๆตามอาการแสดงทางคลินิกแสดงในตารางที่  3.2

ตารางที่ 3.1     กลไกในการเกิดความผิดปกติของไตจากยา

-  ความเปนพิษตอไตโดยตรง
- ความเปนพิษตอไตโดยออม
-     ผลจากการเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของเลือดในรางกาย
-  ผลจากระบบภูมิคุมกันของรางกาย
- การอุดกั้นทางเดินปสสาวะ

ตารางที่  3.2  อาการแสดงของความผิดปกติของไตจากยา
ลักษณะการแสดงทางคลินิก ตัวอยางยาที่เปนสาเหตุ

ไตวายเฉียบพลัน
• Prerenal/ hemodynamic • Cyclosporin, radiocontrast, amphotericin B,

angiotensin converting enzyme inhibitors, NSAIDs
•  Intrarenal:
•  Acute tubular necrosis

• Acute interstitial nephritis

• Aminoglycosides, amphotericin B, cisplatin,
cephaloridine

• Penicillins, cephalosporins, sulfonamides, rifampicin,
NSAIDs, ciprofloxacin

• Postrenal/ obstructive • Acyclovir, analgesic abuse, cyclophosphamide,
indinavir, methotrexate

ไตวายเรื้อรัง Lithium, analgesic abuse, cyclosporin, cisplatin
Nephrotic syndrome Gold, NSAIDs, penicillamine, captopril
Fluid and electrolyte disturbances ดูตารางที่3.5
Acid-base disorders ดูตารางที่3.6
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ในที่นี้ขอกลาวถึงการเกิดความผิดปกติของไตจากยาที่จัดแบงตามสวนของไตที่ไดรับผลกระทบหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานการทํางานหรือรอยโรคที่ปรากฏตอสวนของไตตางๆ  เนื่องจากเปนวิธีที่งายตอ
การทําความเขาใจและสามารถนําไปใชไดดีในทางคลินิก   ทั้งนี้ผูอานควรระลึกเสมอวายาชนิดหนึ่งๆ อาจ
กอใหเกิดปญหาไดหลายลักษณะโดยอาจมีการแสดงทางคลินิกมากกวา 1 แบบ  การเกิดความผิดปกติของ
ไตจากยาบางรูปแบบพบไดบอย    จึงควรรูจักใหความระมัดระวังและดําเนินการปองกันการเกิดปญหาเมื่อ
มีการใชยานั้นๆโดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยกลุมเสี่ยง  นอกจากนี้ยังคงตองติดตามปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
ลักษณะอื่นๆ ซึ่งเปนปญหาที่พบไดไมบอยหรืออาจไมเคยมีรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคตอไตมา
กอนดวย   ในบทนี้จะขอกลาวถึงในรายละเอียดเฉพาะยาและกลุมของความผิดปกติของไตจากยาที่พบ
บอยๆ เทานั้น  โดยมุงหวังวาผูอานสามารถประยุกตใชหลักการดูแลผูปวยเพื่อแกไขปญหาความผิดปกติ
ของไตจากยาที่พบไมบอยไดตอไป

ภาวะความผิดปกติของไตจากยาจําแนกตามการเปลี่ยนแปลงของการทํางานหรือการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรางของไตไดเปนกลุมตางๆ ดังนี้

1. Pseudo-renal failure

ในภาวะนี้ glomerular filtration rate (GFR) ของผูปวยไมมีการเปลี่ยนแปลง แตผูปวยอาจมีคา
BUN หรือ  Scr ที่ผิดปกติไปภาวะนี้พบไดในผูปวยที่ไดรับยาหลายชนิดดังตัวอยางในตารางที่ 3.3

ตารางที่  3.3   ตัวอยางยาที่เปนสาเหตุของ pseudo-renal failure
ตัวอยางยา ส่ิงผิดปกติที่ตรวจพบ กลไก

• Corticosteroid
• Tetracycline

BUN เพิ่มสูงขึ้นหลังการใชยา ยาสองชนิดนี้มีฤทธิ์ในการสลายโปรตีนในรางกายไดทํา
ใหมีปริมาณของยูเรียเพิ่มมากขึ้นทั้งที่คา GFR CrCL
และ Scr ไมเปล่ียนแปลง

• Trimethoprim
• Cimetidine

Scr  เพิ่มขึ้น ยาเหลานี้สามารถยับยั้งการขับ creatinine ออกทาง
proximal tubular lumen ทําให Scr เพิ่มขึ้นแตคา
BUN ไมเปล่ียนแปลง (ไมมีรายงานวาพบผลนี้ในยา
ranitidine และ H2 blockers อื่นๆ)

• Cefoxitin
• Cephalothin
• Cefazolin
• Cefotaxime
• Flucytosine
• Methyldopa

Scr  เพิ่มขึ้น ยาเหลานี้สามารถรบกวนโดยตรงตอการอานผลการวัด
ปริมาณ creatinine ในการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการ
บางวิธีได
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2. Hemodynamically mediated renal failure

คือภาวะการทํางานของไตบกพรองเนื่องจากความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด  ซึ่งอาจเกิด
จากกลไกตางๆ กันเชน ปริมาณเลือดที่มาเลี้ยงไตลดลง   การบีบตัวของหลอดเลือด glomerular afferent
arterioles การขยายหลอดเลือด  glomerular efferent arterioles   การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผนัง
หลอดเลือด  การที่ colloid oncotic pressure กับ ความขนหนืดของเลือดเพิ่มข้ึน  ภาวะความผิดปกติของ
ไตจากยาชนิดนี้มักไมกอใหเกิดอันตรายตอไตมากนัก  โดยเฉพาะอยางยิ่งหากทราบสาเหตุและแกไขความ
ผิดปกติไดทันทวงที  ตัวอยางยาที่มักพบปญหานี้บอยๆ คือยาในกลุม angiotensin-converting enzyme
inhibitors (ACEIs),  angiotensin II receptor antagonists และ nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) ยาอื่นๆ ที่พบรายงานไดแก  cyclosporin, tacrolimus, triamterene, propranolol, dextran,
epoietinเปนตน

Cyclosporin   และ  amphotericin  เปนตัวอยางของยาที่ทําใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือดในไต
ทําให  renal  blood  flow  และ  glomerular  perfusion  ลดลง    ยาตางๆ เหลานี้สงผลตอการหดตัวของ
หลอดเลือดโดยออมโดยออกฤทธิ์ผานการกระตุนการหลั่งสารที่มีฤทธิ์เปน  vasoconstrictors  เชน
endothelin  หรือ  thromboxane  A2  เปนตน       ยา cyclosporin  และ  amphotericin  สามารถทําใหผูที่
มีการไหลเวียนเลือดเปนปกติมีการทํางานของไตเสื่อมลงได
              ในทางตรงขามผลของการใช  NSAIDs  ตอการเกิดการเสื่อมลงของการทํางานของไตที่เกี่ยวของ
กับการไหลเวียนของเลือดมักพบในผูปวยที่มีปญหา  compromise  of  renal  perfusion  อยูกอน      ยาใน
กลุม NSAIDs ออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม  cyclooxygenase  (หรืออีกชื่อหนึ่งคือ  PGH  synthase) ทําใหมี
การสราง  prostaglandins ลดลง      ในกรณีของคนปกติการผลิต renal prostaglandin มีปริมาณต่ําๆ ทํา
ใหการใชยา  NSAIDs  แทบจะไมแสดงผลตอการทํางานของไต      ขณะที่ในผูปวยบางกลุมไดแก ผูปวยที่มี
ภาวะ  volume  depletion    ภาวะหัวใจวาย   preexisting  renal  disease  เปนตน  จะมีขบวนการปรับ
ตัวของไตโดยเพิ่มการผลิต  prostaglandins  ที่มีฤทธิ์เปน vasodilator ออกมาเพื่อเพิ่ม  renal  perfusion  
ดังนั้นถาผูปวยเหลานี้ไดรับยา  NSAIDs  จะทําใหเกิดการยับยั้งการผลิต prostagladins ทําใหเกิดการลด
ลงของ  renal  blood  flow  และ  GFR  ได

ในทํานองเดียวกัน  การเกิด angiotensin-converting  enzyme  inhibitors (ACEI)-induced  
acute  renal  failure  มักพบในผูปวยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดที่ไตอยูกอน  
กลุมของผูปวยที่มักพบความผิดปกตินี้ไดแก  ผูปวยภาวะหัวใจวายที่ไดรับยาขับปสสาวะอยู  ผูปวย  severe  
bilateral  renal  artery  stenosis     ผูปวย  critical  renal  artery  stenosis  ที่มีไตทํางานไดเพียงขาง
เดียว  และผูปวยที่มีโรคของหลอดเลือดและ  nephrosclerosis   ยาในกลุม ACEIs ออกฤทธิ์ลดความดัน
เลือด ไดโดยยับยั้งการเปลี่ยน  angiotensin I  ไปเปน  angiotensin II   ซึ่งเปน  potent  vasoconstrictor  
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นอกจากนี้ angiotensin II ยังกระตุนใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือด  efferent  arterioles  ภายใน  
glomerulus  เพื่อชวยรักษาระดับของ GFR  เมื่ออยูในภาวะที่มี  renal  blood  flow  ลดลง   ยาในกลุม 
ACEIs  ทําใหเกิด  acute  renal  failure  โดยการลด  systemic  blood  pressure  และลด 
transglomerular  pressure   การทํางานของไตมักจะกลับคืนเขาสูภาวะเดิมไดเมื่อหยุดยา ACEIs เชน
เดียวกับการเกิด  drug-induced  hemodynamic  renal  insufficiency  ทั่วๆไป

3. Renal vasculitis, thrombosis, and cholesterol emboli

ภาวะหลอดเลือดที่ไตอักเสบ  การเกิดลิ่มเลือดและการอุดตันของหลอดเลือด  เปนกลุมของปญหา
ที่เกิดกับหลอดเลือดไต  มีรายงานวา methamphetamine อาจมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะหลอดเลือด
ที่ไตอักเสบ   ยาเม็ดคุมกําเนิด, cyclosporin, mitomicin C, cisplatin, quinine อาจสัมพันธกับการเกิด
ภาวะหลอดเลือดมีล่ิมเลือด  ยาในกลุมยาตานการแข็งตัวของเลือดเชน warfarin และยาสลายลิ่มเลือด อาจ
ทําใหเกิดการอุดตันของหลอดเลือดจาก cholesterol emboli

4. Glomerular diseases

โรคของกรวยไตอาจเกิดจากการทําอันตรายโดยตรงหรือเกิดจากปฏิกิริยาของระบบภูมิคุมกันของ
รางกาย ตัวอยางของยาที่มีรายงานวาเกิด drug–induced glomerular disease ไดแก NSAIDs,
ampicillin, rifampicin, captopril, phenytoin, lithium, chronic heroin abuse, α-interferon, gold, D-
penicillamine, mercury, hydralazine, interleukin-2, chlorpropamide  การรักษาผูปวยในกลุมนี้ทําได
โดยหยุดยาที่เปนสาเหตุและอาจพิจารณารอยโรคที่พบที่กรวยไตเปนหลักในการตัดสินใจในการวางแผน
การรักษารวมดวย

5. Tubular epithelial cell damage   

คือภาวะที่เซลลเยื่อบุผิวทอไตถูกทําลาย  มักเกิดจากการไดรับสารที่เปนพิษตอไตโดยตรงหรือเปน
ผลจากยาที่ทําใหสวนของไตเกิดการขาดเลือด   การเกิดพิษตอไตแบบนี้จัดแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ

5.1  Osmotic nephrosis
  อาจเกิดจากการไดรับสารเชน mannitol, low-molecular weight dextran, radiographic

contrast media, propylene glycol เปนตน ในภาวะนี้มักพบวามีการบวมของเซลลทอไตสวนตน อาจพบ
วามีการอุดกั้นของทอไตไดดวย
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ปจจัยเสี่ยงของการเกิด osmotic nephritis จาก  mannitol ไดแก การไดรับยาในขนาดที่สูง
เกินความจําเปน  ภาวะที่ผูปวยมีการทํางานของไตบกพรองอยูกอน  การไดรับยานี้รวมกับยาขับปสสาวะ
หรือ cyclosporin    สําหรับการปองกันนั้นทําไดโดยควบคุมขนาดใชยา   ปองกันการเกิดภาวะขาดน้ําหลีก 
เลี่ยงการใช mannitol รวมกับยาขับปสสาวะ และเมื่อมีการใช mannitol ใหพยายามรักษาระดับความเขม
ขนของ serum mannitol ไวใหตํ่ากวา 1000 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยรักษาคา osmolal gap ไวที่ตํ่ากวา 55 
mOsm/kg water (โดยปกติคา osmolal gap ที่ 20 mOsm/kg water ก็เพียงพอตอการรักษา)

5.2    Acute tubular necrosis (ATN)
เปนความผิดปกติของไตจากยาที่พบไดบอยที่สุด ภาวะนี้เปนภาวะที่มีการทําลายทั้งโครง

สรางและทําใหการทํางานของไตสูญเสียไปดวย       ภาวะ ATN เปนรูปแบบของการเกิดไตวายแบบเฉียบ
พลันที่พบหลังจากใหยาที่มีการขจัดออกจากรางกายทางไตเปนหลัก  เชน  ยาตานแบคทีเรียในกลุม  
aminoglycosides  ยาตานเชื้อรา  amphotericin B  และยารักษาโรคมะเร็ง  เชน  cisplatin      ในภาวะนี้
มักเกิดการทําลายไตโดยตรงจากยาตอ  renal  tubular  cells  หรืออาจมีกลไกทางการไหลเวียนของเลือด
เขามาเกี่ยวของดวยก็ได  และมีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อหุมเซลลทําใหสมดุลของ cations เปลี่ยนไป  คือมี
การสูญเสีย intracellular cations (K+, Mg2+) และมีการสะสม  extracellular cations (Na+, Ca2+)          
ในรางกาย  นอกจากนี้อาจพบวามีการทําอันตรายตอเซลลทําใหเกิดเศษชิ้นสวนเซลลไปอุดกั้นการไหล
ปสสาวะในทอไตได

ผลของการเกิดความผิดปกติของไตจากยาชนิดนี้อาจทําใหการทํางานของไตเปลี่ยนแปลงไป
ไดแมวาการทําลายโครงสรางของไตจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยก็ตาม ส่ิงแสดงทางคลินิกที่พบไดแกการที่ผูปวย
มี BUN และ Scr สูงขึ้น  มีภาวะน้ําเกิน ความเขมขนของ electrolytes ในเลือดผิดปกติ   ขณะที่ผูปวยเริ่ม
เขาสูภาวะไตวายเฉียบพลันอาจพบวามีปริมาณปสสาวะอยูใน  nonoliguric  state  (ภาวะที่ผูปวยปสสาวะ
ไดมากกวา 400 มิลลิลิตร/วัน) แตถาการเกิดพิษตอไตถูกปลอยทิ้งไว  และผูปวยยังคงไดรับยาที่เปนสาเหตุ
ตอไป  ผูปวยอาจมีปสสาวะลดลงเปน   oliguric  state  (ภาวะที่ผูปวยปสสาวะไดนอยกวา 400 มิลลิลิตร/
วัน)  เมื่อปริมาณของปสสาวะตอวันลดลงจะทําใหการดูแลผูปวยในเรื่องการใชสารน้ําหรือการใหอาหารมี
ความยุงยากมากขึ้น  สําหรับผลการตรวจปสสาวะมักไมเดนชัด โดยอาจแสดงโปรตีนในปสสาวะ  พบ 
noncellular  casts  ไดบอย และอาจพบ tubular  epithelial  cells ไดดวย   โดยทั่วไปการเกิดพิษตอ  
tubular  จะคอยๆ ดีข้ึนหลังจากหยุดยาแตอยางไรก็ดีอาจพบวามี  lag  time  กอนที่การทํางานของไตจะ
กลับคืนมาได  ทั้งนี้มีขอยกเวนในกรณีที่ผูปวยไดรับสารกอพิษซ้ําๆ กันอาจกอใหเกิดการเสื่อมของไตอยาง
ชาๆ  และการทํางานของไตไมสามารถกลับคืนสูภาวะเดิมได      ยาฆาเชื้อแบคทีเรีย gentamicin ถูกจัด
เปน prototype ของ การเกิดความผิดปกติของไตจากยาในชนิดนี้



บทท่ี 3 อาการอันไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอไต

49

Aminoglycoside-induced ATN
อุบัติการณของการเกิด aminoglycoside toxicity มีรายงานไวแตกตางกันไปข้ึนอยูกับเกณฑใน

การวินิจฉัย   แตพบวามีรายงานพบไดถึง 20% ของผูปวยที่ไดรับยาในกลุมนี้ซึ่งอาศัยการขจัดออกจากราง
กายทางไตเปนหลัก  ยาในกลุม aminoglycosides  มี protein binding นอยและถูกกรองผาน glomerulus
ไดดีเนื่องจากมีขนาดโมเลกุลเล็ก   ยาจะคอยๆ สะสมในบริเวณ  renal cortex จนถึงจุดอิ่มตัว  ภายใน 30
วันของการรักษาและกออันตรายตอ cortical tubular cells ได

การเกิดภาวะไตวายแบบนี้มักเปนแบบไมถาวร ส่ิงแสดงทางคลินิกที่พบไดบอยคือ Scr คอยๆเพิ่ม
ข้ึนหลังจากที่ผูปวยไดรับยาประมาณ 5-7 วัน อาจพบวามี renal magnesium and potassium wasting
และพบภาวะ oliguria  ไดไมบอยนัก  กอนที่จะพบวามี BUN และ Scr  เพิ่มสูงขึ้น  อาจพบวาผูปวยสูญเสีย
ความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขนไปโดยผูปวยจะมีอาการปสสาวะบอย  ผลการตรวจปสสาวะมัก
จะพบโปรตีนในปสสาวะรวมกับ noncellular casts และอาจพบเห็นเซลลเยื่อบุผิวทอไตได

ปจจัยเสี่ยงของการเกิด aminoglycoside-induced ATN แบงออกไดเปน  3 กลุมไดแก
1. ปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับขนาดของ aminoglycoside ที่ใช ไดแก ขนาดรวมของการใชยาที่สูง

การไดรับการรักษาดวยยานี้เปนระยะเวลานาน  ความเขมขนของยาในเลือดที่ 1 ชั่วโมงหลังให
ยามีระดับสูง   ความเขมขนของยาในเลือดที่จุดต่ําสุดมีระดับสูงและการที่ผูปวยเพิ่งไดรับการ
รักษาดวยยาในกลุมนี้มากอนหนานี้ไมนาน  เปนตน

2. ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับ aminoglycoside รวมกับยาที่เสริมฤทธิ์การเกิดพิษตอไตตอกัน
เชนการใช aminoglycoside รวมกับ amphotericin B, vancomycin, diuretics หรือ
cyclosporin เปนตน

3. ปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสภาวะของผูปวย  เปนอีกกลุมปจจัยที่มีผลตอความเสี่ยงในการเกิด
เชน ภาวะที่ผูปวยมีการทํางานของไตบกพรองอยูกอน ผูปวยสูงอายุ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะ
ชอค การติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบในกระแสเลือด โรคตับ ภาวะอัลบูมินในเลือดต่ํา ภาวะ
obstructive jaundice ภาวะขาดน้ํา ภาวะขาดโพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมเปนตน

การปองกันและการรักษา aminoglycoside-induced ATN ทําไดหลายๆ ทางพรอมกันไดแก ผูปวย
ควรไดรับการติดตามอยางใกลชิดโดยเฉพาะกลุมที่มีปจจัยเสี่ยง เปลี่ยนไปใชยาปฏิชีวนะอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมเมื่อทราบผล culture & sensitivity        หลีกเลี่ยงการเกิด volume depletion      พยายามจํากัด
ขนาดโดยรวมของยา หลีกเลี่ยงการใชยาในกลุมนี้รวมกับยาชนิดอื่นๆที่มีความเปนพิษตอไต และควรตรวจ
ติดตาม คา Scr, electrolytes และการทํางานของไต  หากพบวามีการเปลี่ยนแปลงอาจพิจารณาใหหยุดยา
ตามความเหมาะสมตอไป
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Amphotericin B-induced ATN   
Amphotercin B เปนยาตานเชื้อราที่ดีและมีที่ใชกันมากสําหรับการติดเชื้อราที่มีความรุนแรง  ยานี้

กอใหเกิดอาการไมพึงประสงคไดหลายอยาง  การเกิดพิษตอไตเปนปญหาที่มีความสําคัญในทางคลินิก
อยางมาก

Amphotericin B-induced ATN  จัดเปน dose dependent nephrotoxicity พบวามีรายงานตั้งแต
ในขนาด 300-400 มิลลิกรัม ของ amphotericin B  ข้ึนไป  โดยที่อุบัติการในการเกิด drug-induced renal
diseases เพิ่มข้ึนไปถึง 80% เมื่อ cumulative dose เพิ่มสูงขึ้นเปน 4 กรัม

ส่ิงแสดงทางคลินิกที่พบเห็นมักเริ่มจากความผิดปกติของ renal tubular function ไดแก
potassium, sodium and magnesium wasting การสูญเสียความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขน
ภาวะ distal renal tubular acidosis ตามมาดวย BUN และ Scr สูงขึ้น

ปจจัยเสี่ยงของการเกิด amphotericin-induced ATN ประกอบดวย การที่ผูปวยที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การทํางานของไตอยูกอน การใชยาในขนาดเฉลี่ยตอวันที่คอนขางสูง  ภาวะ volume depletion  การใหยา
แบบ rapid infusion และการใชยาขับปสสาวะหรือยาอ่ืนที่มีพิษตอไตรวมดวย เปนตน

การปองกัน amphotericin-induced ATN สามารถทําไดโดย หลีกเลี่ยงการใหยาที่ออกฤทธิ์ทั่วราง
กาย   ถาเปนไปไดพยายามจํากัด cumulative dose ไมใหเกิน 3-5 กรัม  หลีกเลี่ยงการใช amphotericin B
รวมกับยาที่มีพิษตอไตอื่นๆ    ปองกันการเกิด volume depletion   ปองกันและแกไขภาวะขาดโพแทสเซียม
และแมกนีเซียม  ใหสารน้ําทดแทน  ให full sodium diet และ NSS 1 ลิตร/วัน ในระหวางการใหยา
amphotericin B(ถาไมมีขอหามใช)  นอกจากนี้มีการศึกษาถึงผลของการใชยา calcium channel blocker
และ mannitol เพื่อปองกันภาวะ amphotericin-induced ATN แตพบวาผลที่ไดยังไมสามารถสรุปไดชัดเจน

การแกไขภาวะ amphotericin-induced ATN อาจทําไดโดยพิจารณาหยุดยาและเลือกใชยาตาน
เชื้อราอ่ืนๆแทนตามความเหมาะสม การรักษาแบบประคับประคอง  การใหสารทดแทนโพแทสเซียมและ
แมกนีเซียม   พบวาภาวะ renal tubular dysfunction และ glomerular filtration อาจดีข้ึนอยางชาๆแตรอย
โรคอาจยังคงเหลืออยูอยางถาวร

ยาและสารที่ใชในทางการแพทยอ่ืนๆที่มีรายงานวามีความสัมพันธกับการเกิด  ATN  ไดแก
radiographic contrast media, cisplatin, pentamidine, foscarnet, และ ตัวทําละลายเชน CCl4,
chloroform เปนตน

6. Tubulointerstitial nephritis

เปนภาวะที่รอยโรคอยูที่บริเวณของ tubulointerstitial cells
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6.1  Acute allergic interstitial nephritis (AIN)
       ในภาวะนี้การทํางานของไตมักจะลดลงอยางรวดเร็วแตมักจะเปนแบบไมถาวร  มีกลุมอาการ

แสดงของการอักเสบภายในไตโดยมักพบวามี interstitial inflammatory cell infiltrates และผูปวยสวนใหญ
มี systemic symptoms ของปฏิกิริยาภูมิไวเกิน เชน มีไขหรือมีผ่ืนขึ้นรวมดวย   ผลการตรวจปสสาวะ  พบ
ภาวะ active renal inflammation มักพบเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  อาจพบ cellular casts รวมกับ 
non-glomerular levels of proteinuria และอาจตรวจพบ eosinophiluria ได  ภาวะ methicillin allergic 
interstitial nephritis เปน prototype ของ  drug-induced AIN  การวินิจฉัยและใหการดูแลอยางทันทวงทีมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพื่อที่จะหยุดยาและลดการเกิดการทําลายไตแบบถาวร  ภาวะ AIN มักหายไปไดถา
หยุดยาที่เปนสาเหตุ  แตอาจพิจารณาแนะนําใหใช  corticosteroid  แบบ  course  ส้ันๆ  เพื่อเรงการกลับ
คืนมาของการทํางานของไตได ตัวอยางยาที่มีการใชบอยๆและมีรายงานวาสัมพันธกับการเกิด AIN แสดง
ในตารางที่ 3.4

Methicillin-induced AIN
ส่ิงแสดงทางคลินิกของภาวะนี้มักเริ่มพบหลังจากการใชยาประมาณ 17 วัน (พบรายงานตั้งแต 2-

44 วัน) ส่ิงที่มักตรวจพบไดแก ผูปวยมักมีไข (75%), eosinoplilia (80%), pyuria และ hematuria (90%),
low level proteinuria (90%)  อาจพบวามี maculopapular rash (25%), oliguria (18%)

เนื่องจากการเกิดการใชยาขับปสสาวะในผูปวยชนิดนี้เปน idiosyncratic hypersensitivity
reactions  จึงไมพบวามีปจจัยเสี่ยงหรือวิธีปองกัน  อยางไรก็ตามผูที่มีประวัติแพยาใดใดหรือผูปวยที่จัดเปน
slow acetylators อาจเปนกลุมที่ตองใหความระมัดระวังเปนพิเศษ

ไมมีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงสําหรับการแกไขภาวะนี้    แพทยอาจพิจารณาใช prednisolone 0.5-
1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ในผูปวยบางรายตามความเหมาะสมเปนระยะเวลา 1-4 สัปดาหเพื่อชวยเพิ่ม rate
and extent of renal recovery

ตารางที่ 3.4 ตัวอยางยาที่ใชบอยๆและมีรายงานวาเปนสาเหตุของ allergic interstitial nephritis

Antibiotics
 Acyclovir
 Aminoglycoside
 Amphotericin B
 Aztreonam
 Cephalosporins
 Ciprofloxacin
 Cotrimoxazole
 Erythromycin
 Ethambutol
 Penicillins
 Rifampicin
 Sulfonamides
 Tetracyclines

Miscellaneous
 Acetaminophen
 Allopurinol
 Interferon-α
 Aspirin
 Captopril
 Cimetidine
 Clofibrate
 Cyclosporin
 Glyburide
 Gold
 Methyldopa
 p-Aminosalisylic acid
 Phenylpropanolamine
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ตารางที่ 3.4 ตัวอยางยาที่ใชบอยๆและมีรายงานวาเปนสาเหตุของ allergic interstitial nephritis (ตอ)

 Vancomycin
Neuropsychiatric

 Carbamazepine
 Lithium
 Phenobarbital
 Phenytoin
 Valproic acid

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
Diuretics

 Acetazolamide
 Amiloride
 Furosemide
 Triamterine
 Thiazides

 Propylthiouracil
 Ranitidine
 Sulfinpyrazone
 Warfarin sodium

6.2 Chronic interstitial nephritis
ภาวะนี้การอักเสบเกิดขึ้นที่บริเวณ interstitial cells อยางชาๆคอยเปนคอยไป  ตัวอยางยาที่

พบรายงานวาเปนสาเหตุของ chronic interstitial nephritis ที่มีรอยโรคแบบถาวรไดแก lithium และ 
cyclosporin ขณะที่ mesalasine, 5-aminosalicylic acid, ifosfamide อาจทําใหเกิด chronic interstitial 
nephritis ที่รอยโรคเปนแบบไมถาวรหากตรวจพบและหยุดยาไดทันทวงที

การควบคุมระดับยา lithium และ cyclosporin ในเลือดใหอยูใน therapeutic range จะชวย
ลดอัตราเสี่ยงของการเกิด chronic interstitial renal disease ลงได

6.3 Papillary necrosis
เปนอีกลักษณะหนึ่งของการเกิด tubulointerstitial nephritis คือมีการตายของเนื้อเยื่อไตใน

บริเวณ papillar พบวาการใชยาแกปวดเปนสาเหตุที่พบไดบอยที่สุดของการเกิด drug-induced renal 
diseases ชนิดนี้ และเปนที่สนใจของวงการแพทยมาตั้งแตพบรายงานดังกลาว นอกจากนี้พบรายงานการ
เกิด papillary necrosisจากการใช  dapsone ในขนาดสูงในผูปวยโรค AIDS เพื่อรักษาโรคติดเชื้อฉวย
โอกาส P. carinii infectionดวย

Analgesic nephropathy
ส่ิงแสดงทางคลินิกที่พบมักเริ่มดวยการสูญเสียความสามารถในการทําใหปสสาวะเขมขนมากที่สุด 

มีเม็ดเลือดขาวในปสสาวะโดยไมมีการติดเชื้อ  มีเลือดออกในปสสาวะ (microscopic hematuria)  มี
โปรตีนปริมาณต่ําๆ ในปสสาวะ  พบการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะไดบอย การทํางานของไตจะลดลงอยาง
ชาๆและอาจดําเนินไปจนผูปวยเขาสูไตวายระยะสุดทายได   รายงานจากการศึกษาในตางประเทศแสดงวา
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ภาวะ analgesic nephoropathy นี้ มักพบในผูปวยที่มีภาวะปวดศีรษะเรื้อรัง พบในหญิงมากกวาชาย และ
ผูปวยมักมีภาวะเลือดจางรวมดวยตลอดจนอาจพบวามีความดันเลือดสูงหรือโรคหลอดเลือดหัวใจอยู

เกณฑในการวินิจฉัยที่มีความไวและเฉพาะเจาะจงสูงสุดจากการศึกษาและรวบรวมขอมูลคือ
1. ประวัติการรับประทานยาแกปวดทุกวันเปนประจําจนติดเปนนิสัย
2. ผลการตรวจ intravenous pyelography, renal ultrasound หรือ renal computerized

tomography imaging แสดงใหเห็นการลดลงของ renal mass และพบวาไตมีรูปรางเปน
ตะปุมตะปา(bumpy contours)

3. พบ papillary calcification
การปองกันทําไดโดยพยายามจํากัดขนาดยาโดยรวม   หลีกเลี่ยงการใชยา  NSAIDs 2 ชนิดหรือ

มากกวารวมกันรักษา ปริมาณน้ําในรางกายใหพอเพียงเพื่อปองกันภาวะไตขาดเลือดและลดความเขมขน
ของสารที่เปนพิษตอไต  ควรเลือกใชพาราเซตามอลเปนอันดับแรกในผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรอง
และหลีกเลี่ยงการใชคาเฟอีนรวมกับยาแกปวดแมวาบทบาทของคาเฟอีนจะไมทราบเปนที่แนชัดก็ตาม

เมื่อเกิดภาวะนี้ควรหยุดยาและติดตามผูปวยในระยะยาวถึงการเกิด carcinoma ของทางเดิน
ปสสาวะที่มีรายงานวาอาจพบไดในชวงระยะเวลาหลายปหลังการวินิจฉัยภาวะ analgesic nephropathy

7.  Obstructive nephropathy

คือภาวะที่มีการอุดกั้นของทางเดินปสสาวะที่สวนใดสวนหนึ่งทั้งภายในหรือภายนอกไต  การอุดกั้น
ทางเดินปสสาวะอาจเกิดจากสาเหตุตางๆเชนการตกตะกอนของยาหรือเมแทบอไลตของยาในปสสาวะซึ่งมี
ความเปนกรดออนๆ   ผูปวยมักมาดวยอาการปวด มีการทํางานของไตที่ลดลง อาจพบวามีเลือดออกใน
ปสสาวะและอาจมีการติดเชื้อในทางเดินปสสาวะรวมดวย  ตัวอยางของยาหรือสารที่อาจทําใหเกิดปญหานี้
ไดแก

− Chemotherapy โดยเฉพาะอยางยิ่งยาที่ใชสําหรับรักษา hematologic malignancies ซึ่งทํา
ใหเกิดการอุดตันของทางเดินปสสาวะจาก uric acid และสารที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของ
เนื้อเยื่อ จะพบวาอัตราสวนระหวาง urine uric acid : creatinine ของผูปวยมีคามากกวา 1
การปองกันการตกตะกอนของ uric acid ทําไดโดย การใหสารน้ําอยางเหมาะสมกอนใหยา
chemotherapy  การปรับ pH ของปสสาวะใหเทากับ 7.0 โดยประมาณ และใหยา allopurinol
ในขนาดที่เหมาะสม

− Alcohol, cocaine หรือ heroin อาจเปนสาเหตุของการเกิด drug-induced muscle necrosis
และ rhabdomyolysis นํามาซึ่งภาวะไตวายเฉียบพลันจากการอุดตันในทอไตของ myoglobin
ในทอไต
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− Lipid lowering agents หลายตัวทําใหเกิด rhabdomyolysis ไดเชนกัน   จึงควรมีการติดตาม
ผูปวยที่ไดรับยานี้โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่มีอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ flu-like syndrome
และผูปวยที่ไดรับยาที่สามารถยับยั้งขบวนการเมแทบอลิซึมของเอนไซม CYP 3A4 รวมดวย
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการสะสมของยาลดไขมันในเลือดถึงระดับที่เปนพิษตอกลามเนื้อได

− ในภาวะ  analgesic-associated  nephropathy  ผูปวยอาจจะเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน
จากการลอกตัวออกของ  necrotic  renal  papillary  tissue  ทําใหเกิดการอุดตันในทางเดิน
ปสสาวะได

− Sulfonamides, methotrexate, acyclovir, ascorbic acid ในขนาดและปริมาณสูง และ low-
molecular weight dextran อาจตกตะกอนในทอไตได  การปองกันการตกผลึกหรือตกตะกอน
ในปสสาวะของสารเหลานี้ทําไดโดยพยายามใหผูปวยมีปริมาณปสสาวะมากและปรับ pH ของ
ปสสาวะใหเปนดาง

− Anticholinergic drugs, disopyramide phosphate, tricyclic antidepressants อาจเปน
สาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลันที่ผูปวยมีอาการปสสาวะไมออกเพราะมีการคั่งของปสสาวะ
ที่เกิดจาก bladder dysfunction ได

− Cyclophosphamide, isophosphamide อาจทําใหเกิดภาวะ hemorrhagic cystitis จนเกิด
fibrosis ในกระเพาะปสสาวะและทําใหทอทางเดินปสสาวะอุดตันได  การใชยา mesna ใน
ขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมสามารถปองกันการเกิด cystitis และการอุดตันได

8.  Nephrolithiasis

คือการเกิดนิ่วในไตซึ่งตําราบางเลมไมจัดเปน true nephrotoxicity เนื่องจากโดยทั่วไปแลวการ
ทํางานของไตมักไมเปลี่ยนแปลง   การเกิดนิ่วในไตจากยาแสดงถึงการตกผลึกที่ผิดปกติของสารใน renal
collecting system เปนเหตุใหผูปวยเกิดความเจ็บปวด อาจพบปสสาวะมีเลือด  การติดเชื้อ  และอาจพบ
ภาวะไตวายเฉียบพลันจากการอุดกั้นทางเดินปสสาวะ   การเกิดนิ่วจากยาพบไดไมบอยนักในยุคกอนโรค
เอดสแตในปจจุบันพบวามีอุบัติการณสูงขึ้น อันเปนผลมาจาการใชยาตานไวรัสเอชไอวีและยารักษาโรคติด
เชื้อฉวยโอกาส ตัวอยางยาที่พบรายงานวาสัมพันธกับการเกิดนิ่วไดแก

− Triamterene เปนยาขับปสสาวะชนิดหนึ่งซึ่งพบรายงานการเกิดนิ่วไดบางในอดีต แตไมมีขอ
มูลที่สามารถยืนยันไดแนชัดวานิ่วเกิดจากยาหรือเมแทบอไลต

− Sulfadiazine  ที่ใชในการรักษาภาวะติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในผูปวยเอดสเปนสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดนิ่ว ซึ่งสามารถปองกันไดโดยการพยายามใหผูปวยมีปริมาณปสสาวะมากและ
pH ของปสสาวะมากกวา 7.15  เพื่อลดการตกตะกอนของยา
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− Indinavir เปนยาตานไวรัสในกลุม protease inhibitors ซึ่งมีการใชเพิ่มสูงขึ้นตามหลักการใช
ยาแบบ highly active antiretoviral therapy (HAART)  พบวา indinavir มีความสัมพันธกับ
การเกิด crystalluria, dysuria, ปสสาวะบอย ปวดหลังและลําตัว หรือ การเกิดนิ่ว ถึงประมาณ
10% ของผูปวย AIDS   ยา indinavir เปนยาที่ละลายน้ําไดดีในภาวะที่เปนกรดแตในทาง
ปฏิบัติไมนิยมปรับลด pH ของปสสาวะของผูปวย   แตสามารถชวยลดหรือปองกันการตกผลึก
ของ indinavir ไดโดยการพยายามทําใหผูปวยสามารถปสสาวะไดในปริมาณมาก

− ยาลดกรด magnesium trisilicate-aluminum hydroxide อาจเปนตนเหตุของนิ่วชนิด
magnesium ammonium phosphate (struvite) หากรับประทานในปริมาณมาก

− การใชยาระบายจนติดเปนนิสัยอาจนําไปสูการเกิดนิ่วชนิด ammonium urate จากการที่ pH
และ ความเขมขนของ ammonium ในปสสาวะเพิ่มสูงขึ้น

ตัวอยางของ fluid and volume disturbances และ acid-base disorders ที่พบรายงานวามีความ
สัมพันธกับการใชยาแสดงในตารางที่ 3.5 และ 3.6

ตารางที่ 3.5  ตัวอยาง drug-induced fluid and volume disturbances
Fluid & electrolyte

disturbances
ส่ิงตรวจพบ ตัวอยางยา

Syndrome of inappropriate 
anti-diuretic hormone 
(SIADH)

Hyponatremia due to excess
ADH release, and cause excess
water retention

Chlorpropamide, clofibrate,
carbamazepine, cyclophosphamide,
vincristine, oxytocin, NSAIDs,
tricyclic antidepressants,
phenothiazines

Diabetes insipidus (DI) Free water wasting when ADH
is not present

Phenytoin, ethanol, lithium,
demeclocycline

Volume disturbances Dehydration, fluid overload Sodium–containing drugs, diuretics

Hypokalemia Large doses of carbenicillinElectrolyte disturbances
Hyperkalemia Some penicillins

ตารางที่ 3.6  ตัวอยาง drug-induced acid-base disorders
Acid-base disorders ตัวอยางยา

Metabolic acidosis Acetazolamide, amphotericin B, outdated tetracycline

Metabolic alkalosis Excess mineralocorticoid
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จากความรูในเรื่องของการเกิดความผิดปกติของไตจากยาที่พบบอยๆ อาจทําใหการดูแลรักษาและ
ปองกันการเกิดพิษจากยาตอไตเปนไปไดงายขึ้น การดูแลผูปวยทางเภสัชกรรมสามารถสรุปไดเปนหลักการ
ดังตอไปนี้

หลักการสําหรับการดูแลผูปวยในภาวะความผิดปกติของไตจากยา
 ทราบถึงความเปนไปไดในการเกิดพิษตอไตของ diagnostic และ therapeutic pharmacologic

agents เพื่อประโยชนในการปองกัน  ติดตามและประเมินผูปวยไดอยางทันทวงทีสําหรับยาที่พบวาเกิด
ปญหาไดบอย และทราบอาการหรือส่ิงแสดงของการเกิดพิษตอไตเพื่อใหสามารถประเมินการเกิดพิษ
ของยาตอไตที่อาจพบไดไมบอยนัก

 เปรียบเทียบประโยชนที่คาดวาจะไดรับกับการเกิดพิษกอนการใชยาทุกครั้ง
 พิจารณาทางเลือกอื่นๆในการวินิจฉัยและรักษารวมดวยเสมอ
 ใชยาในขนาดที่ตํ่าที่สุดเปนระยะเวลาที่ส้ันที่สุดที่ใหประสิทธิผลในการรักษา
 ติดตามความเปนไปไดในการเกิดพิษตอไตอยางเหมาะสม
 ติดตามการแกไขหากเกิดพิษของยา

โดยสรุปไตเปนอวัยวะที่เกิดอันตรายจากยาไดงายเนื่องจากเปนอวัยวะที่มีปริมาณเลือดไหลผาน
มากและมีหนาที่ในการขจัดสารและของเสียตางๆ ออกจากรางกาย    ลักษณะแสดงทางคลินิกของการเกิด
พิษจากยามีลักษณะเทียบเคียงไดกับการเกิดโรคของไตจากสาเหตุอ่ืนๆ  ดังนั้นเมื่อมีการพิจารณาสาเหตุ
ของภาวะไตวายจึงควรพิจารณาถึงความเปนไปไดของการเกิดพิษจากยาและสารตางๆ  ที่ใชในการวินิจฉัย
ทางการแพทย  และควรติดตามประวัติการใชยาของผูปวยโดยละเอียด  ซึ่งถือเปนสวนประกอบสําคัญของ
การประเมินผูปวยในทางคลินิก  ขณะใหการดูแลรักษาผูปวยควรติดตามและบันทึกความสัมพันธระหวาง
ส่ิงตรวจพบที่แสดงถึงความผิดปกติที่ไต  กับการเปลี่ยนแปลงการใชยา     ในกลุมผูปวยที่ไดรับสารที่ทราบ
วามีพิษตอไตควรไดรับการวางแผนสําหรับการดูแลผูปวยทางคลินิกในแงของการติดตามการทํางานของไต
อยางใกลชิด  การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงทางคลินิก  และพิจารณาการตรวจวัดระดับยาในเลือดในรายที่
เหมาะสม     ตลอดจนคํานึงถึงการเสริมฤทธิ์กันหรือการเรงการเสื่อมของหนาที่ไตจากยาในผูปวยที่มีภาวะ
ไตวายจากสาเหตุอ่ืนๆอยูกอนแลว
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กรณีศึกษา

กรณีที่ 1   Amphotericin  B – induced  acute tubular necrosis
ผูปวยชายอายุ  48  ป  หนัก  67  กิโลกรัม  มีไขมาหลายวันแมวาจะไดรับ  broad-spectrum

antibiotics  ผลจาก  blood culture for fungal พบ Torulopsis  infection (sentitive ตอ amphotericin B)
ผูปวยไดรับ amphotericin B  ในขนาด  0.5  มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน   (0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)  โดยการ
หยดเขาหลอดเลือดดําอยางชาๆ

3  วันตอมาพบวา  ผูปวยมีการทํางานของไตลดลง    BUN  = 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร   Scr  =  4.5
มิลลิกรัม/เดซิลิตร
WBC = 17000 /มม.3   ผูปวยมีระดับโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในเลือดต่ํา

ผลการตรวจปสสาวะพบวาผูปวยมีภาวะ  hyposthenuria  (impairment  of urine concentrating
ability)  พบ RBC ,  WBC  และ  albumin  casts

แพทยใหโพแทสเซียมและแมกนีเซียมชดเชย  แตเนื่องจากผูปวยมีภาวะ ATN จึงยังไมให sodium 
loading และวางแผนวา จะหยุดยา amphotericin B ทันทีที่ภาวะติดเชื้อของผูปวยดีข้ึน     แตถาผูปวยมี
การทํางานของไตลดลงไปอีกอาจหยุดยาจนกวาการทํางานของไตจะดีข้ึนจึงเริ่มใหยาอีกครั้ง

กรณีที่ 2    NSAIDs  -  induced  nephrotoxicity
ผูปวยหญิงไทยอายุ  50  ป  มีประวัติ  CHF และ  HTN    ผูปวยใชยาแกปวด  indomethacin  เพื่อ

แกอาการปวดเมื่อยขาโดยรับประทานยาทุกวันมาเปนเวลาประมาณ  2  สัปดาหเศษ  ผูปวยสังเกตวาน้ํา
หนักตัวเพิ่มข้ึนและขาบวม  ปสสาวะลดลง  มีอาการเหนื่อยงายขึ้นจึงมาพบแพทย

จากผลการตรวจรางกายพบวาไมมีไข  ไมมีผ่ืนตามรางกาย  มีอาการบวมที่เทาถึงขอเทา  (2+)
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบ BUN =  28 มิลลิกรัม/เดซิเลิตร    Scr  =  2.5 มิลลิกรัม/
               เดซิลิตร

Urine  output ลดลง
FeNa  < 1%
Urinary  sediment  :  benign

แพทยส่ังใหหยุดยาแกปวด  และตรวจผลทางหองปฏิบัติการอีกครั้ง  1  สัปดาหหลังหยุดยาพบวา
ภาวะ  acute  renal  failure  ดีข้ึน  และการทํางานของไตกลับคืนสูภาวะปกติใน  2-3  สัปดาห
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กรณีที่ 3    Aminoglycoside-induced  acute tubular necrosis
ผูปวยชายอายุ 54 ป  เปนโรคเบาหวาน  น้ําหนัก 72 กิโลกรัม ไดรับ gentamicin  รวมกับ 

ceftazidime  เพื่อรักษาภาวะ  sepsis  จาก  pseudomonal  infection  หลังจากไดรับยา  7 วัน ผูปวยมี  
Scr  สูงขึ้น

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการมีพบวา BUN = 68 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 Scr  =  5.0 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
 WBC = 16700/มม.3

ผูปวยมี Urine output ลดลงเรื่อยๆ  โดยใน 24 ชั่วโมงหลังวัดได  650 มิลลิลิตร
ผลการตรวจปสสาวะพบ many  WBC, RBC casts, granular casts, brush border cells

urine osmolality = 250 mOsm/kg
ทีมรักษาเสนอใหเปลี่ยน gentamicin เปน quiniolone คา Scr  ของผูปวยยังคงสูงขึ้นหลังหยุดยา

aminoglycoside และคอยๆกลับลดลงสูระดับปกติหลังหยุดยาหลายสัปดาหตอมา

กรณีที่ 4   Ciprofloxacin-induced acute allergic interstitial nephritis
ผูปวยชายอายุ  40 ปไมมีประวัติความเจ็บปวยสําคัญมากอน  มาพบแพทยเนื่องจากมีไขมา  3 วัน  

ไดรับการสั่งใชยา  ciprofloxacin 500 มิลลิกรัม รับประทานวันละ  2 คร้ัง   อีก 4 วันตอมาผูปวยกลับมาที่
โรงพยาบาลดวยอาการเหนื่อยออน  มีผ่ืนขึ้น  ปสสาวะไดลดลงและมีเลือดปน  ผูปวยยังคงมีไขอยู

ลักษณะของผื่นเปน diffuse, macular, erythematous lesion  พบที่แขนทั้ง  2 ขางและลําตัว    ผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการมีดังนี้  BUN  = 30 มิลลิกรัม/เดซิลิตร.  Scr  = 2.1 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  WBC = 
15000 /มม3   eosinophil 13%  ผลการตรวจปสสาวะพบ specific gravity = 1.011, protein  35 
มิลลิกรัม/เดซิลิตร, many RBC & WBC, WBC casts และ eosinophiluria      fraction excretion of 
sodium (FeNa) = 3%

แพทยส่ังหยุดยา ciprofloxacin  ใหสารน้ํา  และ ให prednisolone 60 มิลลิกรัม รับประทาน วันละ
คร้ังเปนเวลา  14 วัน   หลังจากหยุดยาผูปวยมีอาการและการทํางานของไตดีข้ึนตามลําดับ
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อาการไมพึงประสงคจากยาตอระบบทางเดินอาหาร

อาจารยสิริพรรณ พัฒนาฤดี

าการไมพึงประสงคที่เกิดตอระบบทางเดินอาหารมีสัดสวนประมาณ 20% ของการรายงาน
อาการไมพึงประสงคทั้งหมด  โดยมีระดับของความรุนแรงตั้งแตอาการอาหารไมยอย จนถึง

อาการเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งรุนแรงจนเปนอันตรายตอชีวิต  ยาสามารถทําใหเกิดอาการไมพึง
ประสงคตอระบบทางเดินอาหารไดหลายลักษณะตอวัยวะตางๆ ตลอดระบบทางเดินอาหาร ต้ังแตภายใน
ปาก จนถึงลําไสใหญ รวมทั้งอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของเชน ตับออน  ในที่นี้จะกลาวถึงลักษณะของอาการไมพึง
ประสงคที่พบบอยหรือมีความรุนแรงเทานั้น

1.  ภายในปาก (Mouth)

อาการไมพึงประสงคที่เกิดภายในปากที่พบบอย ไดแก การรับรสผิดปกติ เหงือกบวม การเปลี่ยนสี
ของฟน ปากแหง  มีน้ําลายออกมากผิดปกติ  การอักเสบของเยื่อบุเมือกในปากและการเกิดแผลในปาก

1.1   การรับรสผิดปกติ (Taste disorders)
การรับรสผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากยามีหลายลักษณะดังนี้

-  Hypogeusia คือ รับรสไดนอยลง
-  Ageusia คือไมสามารถรับรสไดโดยสิ้นเชิง
-  Dysgeusia คือการรับรสไดผิดจากชนิดของอาหารที่รับประทาน เชน

การรูสึกเปรี้ยวจากการรับประทานอาหารรสหวาน
อาการผิดปกติเหลานี้อาจเกิดขึ้นทันทีหลังรับประทานยาหรืออาจจะเปนเรื้อรังก็ได  โดยพบ

hypogeusia และ dysgeusia ไดบอย  แตผูปวยมักจะไมไดตระหนักและอาจนําไปสูปญหาการไมใชยาตาม
ส่ัง (non-compliance) และอาจจะทําใหน้ําหนักตัวลดลงจากการที่ไมอยากรับประทานอาหาร
กลไกการเกิด

มียาหลายชนิดที่ทําใหเกิดไดโดยไมทราบกลไกที่แนชัด แตเชื่อวานาจะเปนเพราะความผิดปกติของ
ตุมรับรส (taste buds) หรือ ion channel (cellular process)

อ
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ยาที่เปนสาเหตุ (ตารางที่ 4.1)
1)   ยาที่มีสวนประกอบของ sulphydryl group เชน penicillamine และ captopril ซึ่งมักจะเปนสาเหตุที่พบ
ไดบอย

1.1 Penicillamine ซึ่งเปน copper chelating agents ที่นํามาใชรักษา Wilson’s disease และเปนยา
ลดการอักเสบใน rheumatoid arthritis มักจะทําใหผูปวยสูญเสียการรับรสช่ัวคราว (transient taste
loss) ในชวง 6 สัปดาหแรกของการใชยา กลไกที่นาจะเกี่ยวของคือ การขาดธาตุทองแดง (copper)
ทั้งนี้เพราะ   พบวาผูปวย  Wilson’s disease มักจะเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาวนี้ไดนอยกวาผู
ปวยโรค rheumatoid arthritis โดยพบวาประมาณ 1/3 ของผูปวย rheumatoid arthritis ที่ไดรับยานี้
จะเกิดอาการไมพึงประสงคนี้

1.2 Captopril ทําใหเกิดการรับรสที่ผิดปกติ (taste dysfunction) ไดประมาณ 2-4%   ของผูปวยที่ใชยา
ซึ่งลักษณะที่พบมีต้ังแตรับรสหวาน เค็ม ไปจนถึงรูสึกขมและ metallic taste อยูตลอดเวลา ซึ่ง
อาการไมพึงประสงคเชนนี้ก็อาจพบไดจาก ACE inhibitor ชนิดอื่นที่ไมมี sulphydryl group   แตก็
พบไดนอยมาก ยังไมทราบกลไกที่แนชัดแตการเปลี่ยนแปลงของความเขมขนของ zinc ภายในเซลล
ก็อาจจะเปนสาเหตุได

2) Terbinafine ทําใหเกิดการรับรสที่เปลี่ยนแปลงได  โดยพบไดประมาณ 1% ของผูปวยที่ใชยานี้และอาจ
จะยังคงมีความผิดปกตินี้ตอไปไดถึงแมจะหยุดใชยาแลว ปจจัยที่อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคนี้ได
แก ผูปวยสูงอายุ น้ําหนักตัวนอย

3) ยาที่ทําใหเกิด metallic taste ได เชน gold, metronidazole, metformin
4) Acetazolamide อาจทําใหการดื่มเครื่องดื่มที่มีแกสคารบอนไดออกไซดมีรสขมได
5) ACE inhibitors, losartan, etidronate และ nifedipine  มีรายงานวายาเหลานี้อาจทําใหผูปวยไม

สามารถรับรสไดโดยสิ้นเชิงแตพบไดนอยมาก

ตารางที่ 4.1  ยาที่เปนสาเหตุของการรับรสผิดปกติ

              Taste disturbance Metallic taste 
  ACE inhibitors Allopurinol

Acetazolamide Gold compounds
Calcium channel blockers Lithium
Griseofulvin Metformin
Isotretioin Metronidazole
Levodopa Penicillamine
Losartan
Penicillamine
Propylthiouracil
Terbinafine
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อาการผิดปกติเหลานี้มักจะหายไปเมื่อหยุดยา ถึงแมวาในบางรายอาจตองใชเวลาหลายเดือนหลัง
จากหยุดใชยา นอกจากนี้ยังมีการลองให zinc เสริมเพื่อแกไขภาวะ dysgeusia ซึ่งพบวาไดผลที่แตกตางกัน

1.2  เหงือกบวม (Gingival overgrowth)
มียาหลายชนิดทําใหเกิดการอักเสบและเหงือกเจริญมากผิดปกติได (ตารางที่ 4.2) อาการอื่นที่

อาจพบรวมดวย เชน ปวด เจ็บ หรือมีเลือดออกจากเหงือก  ยาที่เปนสาเหตุที่สําคัญคือ phenytoin แตยา
cyclosporin และ calcium channel blockers (โดยเฉพาะยาในกลุม dihydropyridine เชน nifedipine)  ก็
พบวาทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคนี้ไดเชนกัน  จากการศึกษาพบวาประมาณ 50% ของผูปวยที่ใช
phenytoin, 30% ของผูปวยที่ใช cyclosporin และ 10% ของผูปวยที่ใช nifedipine จะมีอาการไมพึงประสงค
นี้ไดโดยมีความรุนแรงที่แตกตางกัน

ตารางที่ 4.2  ยาที่เปนสาเหตุของเหงือกบวม

Calcium channel blockers
Cyclosporin
Phenytoin

กลไกการเกิด
ยังไมทราบกลไกที่แนชัด แตยาหรือเมแทบอไลตของยาเหลานั้น อาจจะรบกวนการทํางานของ

gingival fibroblast ทําใหมีการสราง collagen มากขึ้นได
ระยะเวลาที่เริ่มเกิดอาการ (onset of reaction)

อาการไมพึงประสงคนี้มักจะเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนแรกของการใชยา  ต้ังแตเกิดเพียงเล็กนอยจนถึง
การขยายใหญของเหงือกมาก และมักจะพบไดในผูปวยที่รักษาสุขภาพในชองปากไมดี ซึ่งในผูปวยที่มีอาการ
รุนแรงมากก็อาจจะรบกวนการพูดและการรับประทานอาหารได ซึ่งอาจจําเปนตองไดรับการแกไขดวยการผา
ตัดเหงือก (gingivectomy)
การรักษา (management)

การหยุดใชยาที่เปนสาเหตุเปนวิธีที่ดีในการแกไขแตอาจทําไมไดในทางปฎิบัติหากวายานั้นเปนยาที่
ผูปวยจําเปนตองไดรับ เชน phenytoin, cyclosporin วิธีการลดขนาดยาหรือการเปลี่ยนไปใชยาอื่นที่อยูใน
กลุมเดียวกัน  เชน การใช isradipine แทน nifedipine พบวาทําใหเหงือกบวมจากการใช nifedipine ลดลง
ได  ควรจะแนะนําใหผูปวยที่ตองใช phenytoin, cycloporin หรือ calcium channel blockers กลุม
dihydropyridine ตอเนื่องเปนระยะเวลานานทราบถึงความจําเปนของการดูแลรักษาสุขภาพในชองปาก ใหดี
เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคนี้และหากเกิดขึ้นแลวก็ควรจะพบทันตแพทยเพื่อแกไข
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1.3  การเปลี่ยนสีของฟน (Pigmentation)
ยาในกลุม tetracyclines โดยเฉพาะ minocycline อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนสีของฟนจากสีของ

ตัวยาไปจับฟนได

1.4  ปากแหง (Xerostomia)
การทํางานของตอมน้ําลายอยูภายใตการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมียา

หลายชนิดที่มีผลตอการทํางานของตอมน้ําลายนี้ได (ตารางที่ 4.3)  โดยจะทําใหปากแหงไดหากวายานั้นๆ มี
anticholinergic effect  ซึ่งผลที่จะเกิดตามมาจากการที่น้ําลายลดลง คือ มีปญหาในการพูด การกิน การ
กลืน เกิดการติดเชื้อในชองปากไดงายโดยเฉพาะเชื้อรา (candidiasis) และเสี่ยงตอการเกิดฟนผุไดงาย เชน
ผูปวยที่กินยา tricyclic antidepressants (TCA) มักจะพบฟนผุดวย ดังนั้นจึงควรแนะนําผูปวยที่ตองใชยา
ตอไปนี้  คือยากลุม anticholinergic agents, TCA, phenothiazines หรือ CNS stimulants วาอาจทําให
เกิดอาการปากแหงได ซึ่งอาจจําเปนตองใชหมากฝรั่งหรือสารทดแทนน้ําลาย (saliva substitute) หรือยาที่
กระตุนใหมีการสรางน้ําลายเพิ่มเพื่อชวยบรรเทาอาการได

ตารางที่ 4.3  ยาที่ทําใหปากแหงได

Amfebutamone
Anticholinergic agents
Antihistamines
Central nervous system stimulants (e.g. phentermine)
Phenothiazines
Tricyclic antidepressants

1.5  การมีน้ําลายออกมากผิดปกติ (Ptyalism)
การหลั่งของน้ําลายเพิ่มข้ึนไดจากยาที่มี cholinergic effect เชน  ยา pilocarpine นอกจากนี้

ยา clozapine ก็ทําใหเกิดปญหานี้ได  ซึ่งอาการไมพึงประสงคนี้อาจทําใหผูปวยที่เปน Parkinson’s disease
เกิดปญหาไดมากเพราะผูปวยมักจะกลืนไดลําบาก

1.6  การอักเสบของเยื่อบุเมือกในปากและการเกิดแผลในปาก (Stomatitis and mouth ulcers)
การอักเสบของเยื่อบุเมือกในปาก (stomatitis) และการอักเสบของลิ้น (glossitis) อาจเกิดจาก

ยาไดดังตารางที่ 4.4  โดยมีลักษณะดังนี้
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ตารางที่ 4.4  ยาที่ทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุเมือกในปากและการเกิดแผลในปาก

Aspirin Leflunomide
Auranofin Nicorandil
Barbiturates NSAIDs
Captopril
Cytotoxics Penicillamine
Griseofulvin
Interferon alfa Sulfasalazine
Isoniazid

- Contact stomatitis คือการเกิดปฏิกิริยาไวเกินของเยื่อบุในปากตอสารกระตุนที่สัมผัส ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เมื่อไรก็ไดต้ังแตไดรับสัมผัสเพียงไมกี่วันจนถึงป สาเหตุที่พบบอยคือยาสีฟน ยาอมบวนปาก ยาอม
ฆาเชื้อในปาก ลิปสติก ครีมทาปองกันริมฝปากแตก สารปรุงแตงในอาหาร และหมากฝรั่ง

- Mouth ulcers คือการเกิดแผลในชองปาก อาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางที่ไดรับยาเชน cytotoxic
drugs, NSAIDs, gold compound และ sulfasalazine แตมักจะหายไปโดยเร็วเมื่อหยุดใชยา  นอก
จากนี้ความผิดปกติของเยื่อบุในปากก็พบไดหากเกิดอาการ Erythema Multiforme หรือเกิดภาวะรุน
แรง เชน Stevens Johnson Syndrome ซึ่งภาวะนี้จะทําใหเกิดแผลอยางรุนแรงไดตลอดเยื่อบุทาง
เดินอาหาร  ยาที่อาจทําใหเกิด Erythema Multiforme และ Stevens Johnson Syndrome ไดแก
penicillins, sulphonamides และ phenytoin ซึ่งหากเกิดขึ้นแลวก็ตองใหการรักษาอยางเรงดวน

- Aphthous ulcers หรือการเกิดแผลเปอยเล็กๆ ที่ mucous membrane ของปาก  มีรายงานวา
nicorandil ซึ่งเปน potassium channel activator และใชรักษาภาวะ angina ทําใหเกิด aphthous
ulcers ได นอกจากนี้ยังอาจทําใหเกิดแผลที่ใหญและปวดบริเวณลิ้น บริเวณแกมและเหงือกได  โดย
แผลเหลานี้จะยังคงเปนอยูถึงแมจะใหการรักษาตามอาการหรือมักจะกลับเปนซ้ําไดอาการไมพึง
ประสงคนี้มักเกิดขึ้นภายหลังจากรับประทานยานาน 1-36 เดือน    แตโดยสวนใหญแลวจะเกิดขึ้น
ภายใน 1 ป หลังจากเริ่มใชยา แตเมื่อหยุดยาแลวอาการเหลานี้ก็จะหายไปได  มีรายงานวาอาการไม
พึงประสงคนี้ข้ึนกับขนาดยาและพบไดบอยเมื่อใชในขนาดที่สูงกวา 30 มิลลิกรัม/วัน  แตไมทราบกล
ไกการเกิดที่แนชัด

2.  หลอดอาหาร (Esophagus)

อาการไมพึงประสงคที่เกิดตอหลอดอาหารที่พบบอย ไดแก อาการปวดแสบยอดอกเนื่องจากการ
ไหลยอนกลับของกรดจากกระเพาะอาหารเขาสูหลอดอาหาร (gastroesophageal reflux disease) และการ
เกิดแผลที่หลอดอาหาร

ยาที่มีผลทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอหลอดอาหารดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5  ยาที่ทําใหเกิดความผิดปกติตอหลอดอาหาร

Ascorbic acid Lincomycin
Aspirin NSAIDs
Bisphosphonates Potassium chloride
Clindamycin Quinidine
Doxycycline Tetracycline
Ferrous sulphate Theophylline

- ยาที่มีผลคลายกลามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารที่ตอกับกระเพาะอาหาร (lower esophageal
sphincter) ซึ่งจะทําใหเกิดการไหลยอนกลับของกรดจากกระเพาะอาหารเขาสูหลอดอาหารได  ทํา
ใหมีอาการปวดแสบยอดอกได ไดแกยากลุม calcium channel blockers, opioids และ
anticholinergic agents

- ยาที่ทําใหเกิดแผลที่หลอดอาหาร (drug-induced oesophageal injury) ซึ่งมักจะทําใหมีอาการ
กลืนลําบาก (dysphagia) รูสึกเจ็บเวลากลืน (odynophagia) หรืออาจทําใหเกิดการตีบของหลอด
อาหารตามมาไดหากเกิดแผลขึ้นที่หลอดอาหาร  มักจะพบปญหานี้จากการที่ผูปวยดื่มน้ําตามเพียง
เล็กนอยหรือไมไดด่ืมน้ําตามหลังจากกลืนยา และผูปวยมักจะลมตัวลงนอนทันทีหลังรับประทานยา
เสร็จ ซึ่งทําใหยาไมวาจะเปนยาเม็ดหรือแคปซูลติดอยูกับหลอดอาหารได และเกิดเปนแผลที่หลอด
อาหารได ตัวอยางเชน ยา tetracycine, doxycyline, ยากลุม NSAIDs, ยากลุม bisphosphonates
เชน alendronate เปนตน  ดังนั้นควรแนะนําใหผูปวยรับประทานยาในทายืนหรือทานั่งและตองดื่ม
น้ําตามอยางนอย 100 มิลลิลิตร

การรักษา
หยุดใชยาที่เปนตนเหตุและใหการรักษาแบบประคับประคอง และหากมีอาการปวดมากก็อาจใชยา

บรรเทาปวดแบบฉีดหรือยาน้ํารับประทาน  หรือการใชยา sucralfate ก็สามารถบรรเทาอาการในผูที่มีอาการ
รุนแรงได

3. อาการคลื่นไสและอาเจียน (Nausea and vomiting)

อาการคลื่นไสอาเจียนเปนอาการไมพึงประสงคที่พบไดจากยาหลายชนิด  (ตารางที่ 4.6)  และมักจะ
หายไปไดเมื่อรับประทานยาตอไปสักระยะหนึ่ง  นอกจากวาอาการไมพึงประสงคนี้จะรุนแรงมากจนทําให
ผูปวยตองหยุดใชยา  ยาที่ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคนี้ไดบอยคือ cytotoxic drugs, levodopa และ
opiods นอกจากนี้ยาที่มีผลระคายเคืองกระเพาะอาหารก็อาจทําใหเกิดการคลื่นไสอาเจียนได เชน iron salt,
potassium
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ตารางที่ 4.6  ยาที่ทําใหเกิดการคลื่นไสและ/หรืออาเจียน

Bromocriptine Levodopa
Cytotoxics Oestrogens (high-dose)
Digoxin Opioids
Ergot alkaloids Selective serotonin reuptake inhibitors
Erythromycin Theophylline
Iron salts

กลไกการเกิด
ยังไมทราบกลไกการเกิดที่แนชัดในขณะนี้แตเชื่อวาที่สมองสวน vestibular apparatus, vomiting

center, nucleus of the tractus solitarius อาจเปนบริเวณที่ยาไปมีผลทําใหเกิดการคลื่นไสอาเจียน  โดย
เชื่อวา 5-HT receptor นาจะมีสวนเกี่ยวของทั้งนี้เพราะยากลุม 5-HT3 antagonist สามารถใชเปนยาแก
อาเจียนที่เกิดจากยาตานมะเร็งไดดี

4.  กระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตน (Stomach and duodenum)

อาการไมพึงประสงคที่เกิดตอกระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตนที่พบบอย ไดแกการเกิดแผลที่
กระเพาะอาหารและลําไสเล็กสวนตนและการอุดตันของลําไสเล็ก

 4.1.  Gastrointestinal ulcers
1.  NSAIDs เปนกลุมยาสําคัญที่ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอกระเพาะอาหารและลําไสเล็ก

โดยผูปวยอาจไมมีอาการแสดงใดๆ แตมีการทําลายของเยื่อบุทางเดินอาหาร ซึ่งเห็นไดจากการทําการตรวจ
endoscopy ไปจนถึงมีอาการแสดง  เชน ปวดทอง ปวดแสบยอดอก และอาจรุนแรงจนเกิดแผลหรือมีเลือด
ออกซึ่งจําเปนตองใหการรักษาพยาบาล  จากการศึกษาพบวา NSAIDs ทุกตัวมีผลตอทางเดินอาหารและไม
สามารถปองกันไดดวยการใหยาโดยการฉีด  หรือการใหยาทางทวารหนัก หรือการใชยาที่อยูในรูปของ
enteric-coated
การวินิจฉัย

ทําโดยการสองกลองทางเดินอาหาร (gastrointestinal endoscopy)
กลไกการเกิด

เกิดจากการยับยั้งการสราง prostaglandin (PGs) ที่กระเพาะอาหารและลําไสเล็ก  ทําใหมีการสราง
เยื่อเมือกลดลง  การสราง HCO-

3 ลดลง  ลดการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงบริเวณเยื่อบุทางเดินอาหาร ลด
ความตานทานของเยื่อบุทางเดินอาหาร  ซึ่งความตานทานที่ลดลงนี้ ทําใหเยื่อบุถูกทําลายดวยกรด pepsin
และ bile salt ได
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ในกระบวนการสราง PGs เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ arachidonic acid โดยเอ็นไซม
cyclooxygenase (cox) ซึ่งมี 2 ชนิดไดแก cox-1 และ cox-2 โดย cox-1 เปนเอ็นไซมที่มีอยูในรางกายตาม
ปกติ  พบไดที่อวัยวะหลายแหง เชน เยื่อบุกระเพาะอาหาร ไต และเกล็ดเลือด  ขณะที่ cox-2 จะถูกเหนี่ยวนํา
ใหเกิดการสรางขึ้นโดยตัวกระตุนใหเกิดการอักเสบ  สําหรับฤทธิ์ในการรักษาหรือตานการอักเสบของยาใน
กลุม NSAIDs เกิดจากการยับยั้งการทํางาน cox-2 ขณะที่การยับยั้ง cox-1 นั้นจะทําใหเกิดอาการไมพึง
ประสงคได  ในปจจุบันมีการพัฒนายาจนไดยาที่ยับยั้งจําเพาะตอ cox-2 โดยมีผลตอ cox-1 นอย  เรียกยาก
ลุมดังกลาววา cox-2 preferential inhibitors เชน ยา nabumetone  รวมทั้งยาในกลุมใหมๆ ที่มีความ
จําเพาะมากขึ้นในการยับยั้ง cox-2 ไดแก cox-2 selective inhibitors ซึ่งการใชยาในขนาดรักษาจะมีผล
ยับยั้ง cox-1 เพียงเล็กนอย  ซึ่งทําใหเชื่อวายากลุมนี้นาจะมีผลลดการอักเสบไดโดยเกิดผลขางเคียงตอ
กระเพาะอาหารนอยกวายาในกลุมเดิม  อยางไรก็ตามมีขอมูลเพิ่มเติมวา cox-2 ก็พบไดในภาวะปกติที่เยื่อบุ
ทางเดินอาหารและมีบทบาทตอเนื้อเยื่อเหลานั้นเชนกัน  เชน ในสัตวทดลองพบวา PG ที่ไดจาก cox-2  นั้นมี
บทบาทเกี่ยวของกับการหายของแผลเชนกัน แตผลดังกลาวในมนุษยยังไมทราบแนชัด
ปจจัยเสี่ยง (ตารางที่ 4.7)

เนื่องจากวาอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงที่เกิดจากการใช NSAIDs มักจะเกิดขึ้นในผูที่ไมมีอาการเตือน
ใดๆ ดังนั้นการทราบถึงปจจัยที่จะเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาว ก็จะทําใหสามารถ
ลดปจจัยเสี่ยงบางอยางได  สําหรับการติดเชื้อ H.pylori ที่อาจจะเปนปจจัยรวมทําใหเกิดแผลจาก NSAIDs
ไดงายขึ้นนั้น ขอมูลในปจจุบันพบวามีความสัมพันธของ H.pylori กับการเกิดแผลจาก NSAIDs ไมมากนัก

ตารางที่ 4.7  ปจจัยเสี่ยงตอการเกิดแผลในทางเดินอาหารจากการใชยา NSAIDs

Age over 60 years Concomitant corticosteroids
Previous history of gastrointestinal problems Concomitant warfarin
      (e.g. peptic ulcer, gastrointestinal bleeding) Serious systemic disorder
High NSAIDs dosage Cigarette smoking (possible)

      Hepatorenal dysfunction Alcohol consumption (possible)

ความปลอดภัย (Relative safety)
ยา NSAIDs ทุกตัวในกลุมเดิม (traditional) ทําใหเกิดแผลในทางเดินอาหารได  แตก็มีความแตกตาง

ในแงของความถี่ที่จะทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคหรือการเกิดผลแทรกซอน จากการรายงานอาการไมพึง
ประสงคใหกับ Committee on Safety of Medicines ในป 1994 พบวายา ibuprofen มีความเสี่ยงต่ําสุดใน
การทําใหเกิดแผล ขณะที่ยา diclofenac, naproxen และ indomethacin มีความเสี่ยงใกลเคียงกัน แตสูง
กวา  ibuprofen   และ  azapropazone มีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดแผลไดสูงสุด ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับ
การศึกษาอ่ืนที่เปน case-control studies และการศึกษาเชิงระบาดวิทยาหลายการศึกษา สําหรับ aspirin ก็
พบอาการไมพึงประสงคนี้ไดถึงแมจะใชในขนาดต่ําเพื่อปองกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นจึงควรใช
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ขนาดต่ําสุดที่ใหผลการรักษาเทานั้น (75 มิลลิกรัม/วัน)  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซอนตอทางเดิน
อาหารและไมวาจะใชยาในรูปแบบ enteric-coated หรือ modified release ก็ยังพบผลเสียนี้เชนกัน
การรักษา

โดยทั่วไปเมื่อเกิดแผลขึ้นที่ทางเดินอาหารแลว ควรที่จะตองหยุดใหยา NSAIDs แลวเปลี่ยนเปนยาแก
ปวด  paracetamol แตหากจําเปนตองไดรับยา NSAIDs ตอไป ควรที่จะตองใหยากลุม proton pump
inhibitor (PPI) กับผูปวยควบคูไปดวย ทั้งนี้เพราะมีการศึกษาพบวา PPI ทําใหแผลหายไดในอัตราเดียวกันไม
วาจะรับประทาน NSAIDs ตอไปหรือไมก็ตาม
การปองกันการเกิดแผลจาก NSAIDs (Prevention of gastrointestinal complication)

ยาที่สามารถปองกันการเกิดแผลที่กระเพาะอาหาร (gastric ulcer – GU) และ แผลที่ลําไสเล็ก
(duodenal ulcer-DU) รวมทั้งผลแทรกซอนจากการใชยา NSAIDs คือยา misoprostol  จากการศึกษา
Misoprostol Ulcer Complication Outcomes Safety Assessment (MUCOSA) พบวาการให
misoprotstol ควบคูไปกับการใชยา NSAIDs สามารถลดอัตราการเกิด NSAID-induced complication ได
ถึง 40% เมื่อเทียบกับผูที่ไดรับยาหลอก ดังนั้นผูปวยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซอนจากการใช NSAIDs
ก็ควรที่จะไดรับยา misoprostol หรือ PPI ทั้งนี้เพราะยาทั้ง 2 กลุมนี้สามารถปองกันการเกิดแผลหรือผลแทรก
ซอนจากการใช NSAIDs ได ขณะที่ H2-blockers มีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิด DU จาก NSAIDS
เทานั้นแตไมสามารถปองกันการเกิด GU จาก NSAIDs ได  วิธีการที่จะชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดแผลที่ทาง
เดินอาหารจากการใช NASIDs ดังตอไปนี้

- ไมควรใช NSAIDs มากกวา 1 ชนิดรวมกัน
- ถาจําเปนตองใชยาในกลุม NSAIDs ควรที่จะเลือกตัวยาที่มีผลเสียนอยที่สุดเปนอันดับแรก
- ใชยาในขนาดต่ําที่สุดที่ใหผลการรักษา
- ไมควรใชยาเกินขนาดสูงสุดที่แนะนํา
- ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลแทรกซอนตอระบบทางเดินอาหาร เชน ผูปวยที่มีอายุมากกวา 65

ป ควรไดรับยาปองกันการเกิดแผลจากทางเดินอาหารดวย misoprostol หรือ proton pump
inhibitor

- ผูปวยที่ไดรับยาตอเนื่องเปนเวลานาน ควรจะตองไดรับการตรวจรักษาสาเหตุที่แทจริงเพื่อหลีกเลี่ยง
การใชยามากเกินความจําเปนโดยเฉพาะผูปวยสูงอายุ

- ผูปวยควรจะไดรับการแนะนําใหใชยาในขนาดที่ถูกตองและตองมาพบแพทยเมื่อมีอาการผิดปกติ 
เชน อาเจียนเปนเลือด ถายดํา หรืออาการปวดทองรุนแรง
2. Corticosteroid สําหรับความสัมพันธระหวางการใช corticosteroid และการเกิดแผลที่ทางเดิน

อาหารนั้นยังไมสามารถสรุปไดอยางแนชัด  มีรายงานวาการใช steroid จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดแผลและมี
เลือดออกในทางเดินอาหารได  เชน การศึกษาในผูปวย 3064 ราย จาก 71 การศึกษา  พบวาผูปวยที่ไดรับ
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steroid จะมีอุบัติการณการเกิดแผลในทางเดินอาหาร  (1.8%)  สูงกวาผูปวยที่ไดรับยาหลอกหรือกลุมควบ
คุม (0.8%)  อยางไรก็ตามการศึกษาเหลานี้ก็ยังถูกวิจารณในเรื่องของวิธีการศึกษา แตจากการเก็บขอมูลในผู
ปวยที่มาพบแพทยดวยโรคแผลทะลุในทางเดินอาหาร  พบวาผูปวย 25 รายจาก 151 ราย  ไดรับ
corticosteroid รวมดวยภายใน 1 สัปดาหที่เกิดแผลในทางเดินอาหารนั้น

3. Selective Serotonin  Reuptuke Inhibitors (SSRIs)  มีรายงานการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
(bleeding  disorders) จากการใช SSRIs ซึ่งสวนใหญมักจะมีอาการไมรุนแรง เชน จ้ําเลือด จุดเลือดออกใต
ผิวหนังหรือมีระยะเวลาที่เลือดหยุดไหลยาวขึ้น  แตบางรายก็อาจมีอาการรุนแรงเชนเลือดออกจากทางเดิน
อาหารได  นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจาก UK General Practice Research Database สรุปไดวาการใช SSRIs
สามารถเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดเลือดออกจากทางเดินอาหารสวนบน  ซึ่งเชื่อวาเปนผลมาจากการยับยั้งการ
uptake กลับของ 5-HT ดังนั้นความเสี่ยงที่จะเกิดเลือดออกจึงเปนลักษณะของกลุมยานี้ (class effect)  ไม
ใชเฉพาะยาตัวใดตัวหนึ่ง   ดังนั้นจึงตองระวังการใช SSRIs รวมกับ NSAIDs   ยาที่เปลี่ยนแปลงการทํางาน
ของเกล็ดเลือดหรือตองระวังการใชในผูปวยที่มีประวัติเลือดไหลผิดปกติ

4. Clopidogrel เปนยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด จากการศึกษาพบวาทําใหเกิดอาการไม
พึงประสงคตอทางเดินอาหารไดเชนกัน

5. ยาอื่นที่มีรายงานวาทําใหเกิดเลือดออกจากทางเดินอาหารได เชน chloroquine, gold

4.2  Paralytic ileus และ Pseudo-obstruction
การอุดตันของลําไสเล็กที่มีสาเหตุมาจากยา (ตารางที่ 4.8)  หรือการเกิด pseudo-obstruction

ถึงแมจะพบไดไมบอยนัก แตหากเกิดขึ้นและสามารถตรวจพบไดโดยเร็วก็จะทําใหไมจําเปนตองไดรับการผา
ตัด

ตารางที่ 4.8  ยาที่เปนสาเหตุของการอุดตันในลําไสเล็ก

Acarbose Opioids
Calcium channel blockers Phenothiazines
Clozapine Potassium salts
Colestyramine Tricyclic antidepressants
Laxatives (bulk-forming) Vincristine
Loperamide Vinorelbine

กลไกการเกิด
- อุดตันภายในลําไสเล็ก (Physical obstruction within the small bowel lumen)
- อุดตันภายในลําไสเล็กที่เกิดจากผนังลําไส (Physical obstruction from within the gut wall)
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- การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทางเดินอาหาร (Bowel dysmotility) ซึ่งมีสาเหตุมาจากยาที่มีฤทธิ์ตอ
กลามเนื้อเรียบหรือตอระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nerve transmission)

- การอุดตันที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ผนังลําไสหรือเกิดจากมี peritoneal fibrosis
(obstruction from outside the gut wall as a result of vascular occlusion or peritoneal
fibrosis)
ผูปวยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคเหลานี้คือ ผูที่มีรอยโรคที่บริเวณลําไส เชน

Crohn’s disease, carcinoma, cystic fibrosis
มียาหลายชนิดที่มีผลลดการเคลื่อนไหวของลําไสเล็ก ไดแก opioids, calcium channel blocker,

anticholinergic drugs, tricyclic antidepressant  (TCA),  phenothiazines ซึ่งผลจากการลดการเคลื่อน
ไหวของทางเดินอาหารทําใหทองผูกและเกิดการอุดตันของลําไสได  นอกจากนี้ไดมีรายงานการเกิดการอุดตัน
ของลําไสจาก clozapine ซึ่งเชื่อวาเกิดจากฤทธิ์ anticholinergic effect ของยา

ยาที่มีผลตอระบบประสาทและอาจทําใหเกิดลักษณะอาการ paralytic ileus (อัมพาตของลําไสเล็ก)
เชน vincristine  ยาที่มีผลตอหลอดเลือดที่ผนังลําไส เชน การเกิด mesenteric vein thrombosis จากการใช
oral contraceptives แตในปจจุบันการใชยาคุมกําเนิดที่มีฮอรโมนต่ํา  ทําใหไมเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการ
อุดตันในหลอดเลือด

5.  ลําไสใหญ (Colon)

อาการไมพึงประสงคที่เกิดตอลําไสใหญที่พบบอย ไดแก อาการทองรวง ทองผูก การอักเสบของ ลํา
ไสใหญจากการขาดเลือด  การอักเสบบริเวณทวารหนักและลําไสตรง

5.1  ทองรวง (Diarrhea)
ทองรวง  หมายถึง การถายเหลวมากกวา 6 คร้ังภายใน 36 ชั่วโมง เปนอาการไมพึงประสงคที่

พบไดบอยและมีรายงานการเกิดจากยาหลายชนิด (ตารางที่ 4.9)  ยาปฎิชีวนะ (antimicrobials) เปนกลุมยา
ที่ทําใหเกิดทองรวงมากที่สุดโดยพบประมาณ 25% ของยาที่เปนสาเหตุ

ตารางที่ 4.9  ยาที่ทําใหเกิดอาการทองรวง

Acarbose Iron preparations
Antibiotics Laxatives
Biguanides Leflunomide
Bile salts Magnesium-containing antacids
Colchicine Misoprostol
Cytotoxics (docetaxel, idarubicin, NSAIDs
  irinotecan, epirubicin, mitoxantrone)   (especially mefenamic acid)
Dipyridamole Orlistat
Gold compounds Ticlopidine
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กลไกการเกิด
- Osmotic diarrhea : เกิดเนื่องจากสารที่ไมถูกดูดซึมเขารางกายและสามารถดึงน้ําออกจากทาง

เดินอาหารได เชน mannitol,   sorbitol
- Secretory diarrhea : เกิดจากมีการหลั่งของอิออน จากเซลลทางเดินอาหารหรือเกิดจากการถูก

ยับยั้งการดูดซึมของอิเล็คโทรไลตเขาสูทางเดินอาหาร จึงทําใหเกิดการสูญเสียของอิเล็คโทรไลตและ
น้ําออกจากทางเดินอาหารได

- เกิดจากการดูดซึมของเหลวที่ลดลง
- Exudative diarrhea : เกิดจากมีเลือด เยื่อเมือกหรือโปรตีนที่มาจากเยื่อบุทางเดินอาหารหลุดเขาไป

ในทางเดินอาหาร   ทั้งนี้เพราะมีแผลหรือมีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินอาหาร
- เกิดจากความบกพรองของลําไสในการยอยหรือดูดซึมสารอาหารไขมันหรือคารโบไฮเดรต

มักจะพบกลไกในการเกิดทองรวงมากกวา 1 กลไกรวมกัน  และลักษณะของอาการไมพึงประสงคที่
พบไดบอยมี 2 ลักษณะคือ

-   Acute diarrhea มักจะเกิดภายหลังที่ไดรับยาแลว 2-3 วัน
- Chronic diarrhea เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดรับยาแลวระยะหนึ่งและมักจะมีอาการอยูนานหลาย
สัปดาห

ยาที่เปนสาเหตุ
1)  ยาปฏิชีวนะ: อาจพบทองรวงจากการใชยาปฏิชีวนะไดถึง 30% ของผูปวยที่ไดรับยานี้ โดยมี 2 ชนิดคือ

1. ทองรวงที่เกิดจากการติดเชื้อ Clostridium difficile
2. ทองรวงที่ไมทราบสาเหตุแนชัด

กลไกการเกิด
เชื่อวาเกิดจากการที่ยาปฏิชีวนะไปทําลายเชื้อ microflora ที่อยูตามปกติในทางเดินอาหาร  ทําใหมี

การเจริญของเชื้อกอโรค เชน Clostridium difficile ซึ่งเชื้อนี้มักจะเปนสาเหตุของอาการทองรวงที่เกิดจากการ
ใชยาไดมากกวา 20% และในเกือบทุกกรณีของ Pseudomembranous colitis ทั้งนี้เพราะเชื้อเหลานี้
สามารถปลอยสารพิษ (A และ B)  ซึ่งทําใหเกิดการอักเสบและการทําลายของเยื่อบุทางเดินอาหาร  นอกจาก
นี้การเปลี่ยนแปลงของเชื้อตามปกติในทางเดินอาหารเหลานี้ อาจทําใหเกิด osmotic หรือ secretory
diarrhea ได

Pseudomembranous Colitis
เปนอาการไมพึงประสงคที่รุนแรงที่เกิดจากการใชยาปฏิชีวนะ  เกิดจากการเพิ่มจํานวนของเชื้อ

Clostridium difficile ในลําไสใหญ มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ใชยาไปแลวประมาณ 5-10 วัน แตอาจจะเกิดขึ้น
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กอนหรือหลังจากนี้ก็ได  อาการที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน คือถายเหลวอยางมาก (แตมักจะไมถายเปนเลือด)   ปวด
ทอง ไข ทองอืด ผลแทรกซอนที่บริเวณลําไส เชน เลือดออก ลําไสทะลุ  หรือติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งอาจรุน
แรงจนผูปวยเสียชีวิตได
การวินิจฉัย

- ทําโดยการตรวจสารพิษจากเชื้อในอุจจาระ  นอกจากนี้หากทําการสองกลอง (endoscopy) จะเห็น
วามี plaques หรือ membranes (pseudomembrane) ปกคลุม colonic mucosa ซึ่ง membrane
นี้ประกอบดวย fibrin fragments, leukocytes,  epithelial cells
Clostridium. difficile – associated diarrhea มักจะเกิดจากการใชยาปฎิชีวนะที่มีฤทธิ์กวาง เชน

amoxycillin, cephalosporin รุนที่ 2 และ 3, clindamycin และยาปฎิชีวนะที่มีความเขมขนสูงในลําไส เชน
ceftriaxone ซึ่งจะถูกขจัดออกทางน้ําดีไดเปนสวนใหญ  จึงอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของเชื้อในทางเดิน
อาหารไดมาก  มีรายงานวา ceftriaxone ทําใหทองรวงไดถึง 10-40% ของผูใชยา

ปจจัยเสี่ยงอื่นที่อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคนี้คือ  ระยะเวลาในการใชยาปฎิชีวนะ  การใช
ยาปฎิชีวนะหลายชนิดพรอมกัน   มีโรคอื่นที่รุนแรงรวมดวย  ผูปวยสูงอายุ  ภูมิคุมกันรางกายบกพรอง มีการ
ใสทอ nasogastric tube   ไดรับการรักษา intensive care และผูปวยที่นอนอยูโรงพยาบาลเปนเวลานาน
แตขนาดยาและวิถีของการใหยานั้นไมถือวาเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคนี้
การรักษา

หากเกิดทองรวงอยางรุนแรงในผูปวยที่ไดรับยาปฎิชีวนะแลวควรที่จะตองหยุดยาปฎิชีวนะนั้นโดยทัน
ที และหากทราบวาเปนเพราะการติดเชื้อ  C.difficile หรือสงสัยวาจะติดเชื้อดังกลาวก็ควรที่จะรักษาดวยยา
metronidazole 500 มิลลิกรัม  วันละ 3 คร้ัง  นาน 7 วัน หรือ oral vancomycin 125-500 มิลลิกรัม วันละ 4
คร้ัง  นาน 7 วัน  แตยาที่หามใชโดยเด็ดขาดคือ ยาที่ลดการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร  เชน muscarinic
blocking agents, narcotic analgesics และ antidiarrheal drugs (loperamide) เพราะยาเหลานี้จะเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะเกิด colon distention และเพิ่มเวลาที่สารพิษจะอยูในรางกายไดนานขึ้น     ทําใหเกิด
paralytic ileus และอาจรุนแรงจนเกิด necrotising enterocolitis ได

2) Gold therapy : การใช gold มักจะทําใหเกิดทองรวงไดประมาณ 40-50% ของผูใชยานี้ และมัก
จะพบไดมากในชวง 3 เดือนแรกของการใชยา  แตอาการเหลานี้จะลดลงเมื่อลดขนาดยาหรือ
เมื่อใหรวมกับยา antidiarrheal drugs แตหากไมสามารถแกไขไดก็ควรจะหยุดยา

5.2 การอักเสบของลําไสใหญจากการขาดเลือด (Ischemic colitis)
มักจะมีอาการโดยเฉียบพลัน  โดยผูปวยจะมีอาการปวดทองอยางรุนแรง คลื่นไส อาเจียน ทอง

รวง  นอกจากนี้ยังพบไข  เม็ดเลือดขาวเพิ่มข้ึน  และมีเลือดปนในอุจจาระ  ยาที่เปนสาเหตุของอาการไมพึง
ประสงคนี้ไดแก  ergotamine, estrogen, amphetamine, digoxin และ cocaine (ตารางที่ 4.10)
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ตารางที่ 4.10  ยาที่เปนสาเหตุของลําไสใหญอักเสบ

Amphetamines NSAIDs
Cocaine Oestrogens
Digoxin Salicylates
Docetaxel  Sulfasalazine
Ergotamine Sumatriptan
Methotrexate Vasopressin
Methyldopa Vinorelbine
Methysergide

5.3 อักเสบบริเวณทวารหนักและลําไสตรง (Proctocolitis)
มีรายงานการเกิดอาการไมพึงประสงคนี้จากการรับประทานยา isotretinoin ซึ่งหายไดเมื่อหยุด

รับประทานยา นอกจากนี้การใชยาเหน็บทวารหนักก็ทําใหเกิดการอักเสบได

5.4  ทองผูก (Constipation)
มียาหลายชนิดที่เปนสาเหตุทําใหเกิดอาการทองผูก และยาที่เปนสาเหตุไดบอยที่สุด คือ

anticholinergic drugs, opioids,  iron salts และ verapamil (ตารางที่ 4.11)

ตารางที่ 4.11  ยาที่เปนสาเหตุของทองผูก

Anion exchange resins Opioids
Anticholinergics Peppermint oil
Antihistamines Phenothiazines
Clozapine Sucralfate
Diuretics Tricyclic antidepressants
Iron preparations Verapamil
Mebeverine Vincristine
Monoamine oxidase inhibitors

6. ตับออน (Pancreas)

อาการไมพึงประสงคที่เกิดตอตับออนที่พบบอย ไดแก ตับออนอักเสบ

6.1  ตับออนอักเสบ (Pancreatitis)
นิ่วในถุงน้ําดี (gallstones) และการดื่มแอลกอฮอล เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่สุดสําหรับการเกิด

ตับออนอักเสบเฉียบพลัน ปจจัยเสี่ยงอื่นไดแก hyperlipidaemia, hypercalcaemia, endoscopic
retrograde cholangiopancreatography, trauma  ยาที่เคยมีรายงานวาเปนสาเหตุใหเกิดตับออนอักเสบ
ไดแก aminosalicylates, azathioprine, cimetidine, interferon alfa, sodium valproate, estrogen และ
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didanosine (ตารางที่ 4.12)  อุบัติการณการเกิดตับออนอักเสบที่มีสาเหตุมาจากยา (drug-induced
pancreatitis) ยังไมทราบแนชัด อาจมีประมาณ 2% ของผูปวยตับออนอักเสบเฉียบพลัน  โดยมักจะพบจาก
ผูปวยเด็กและผูปวยติดเชื้อ HIV ไดในสัดสวนที่สูง  อาการตับออนอักเสบเฉียบพลันที่พบคือ ปวดทอง
อาเจียน หัวใจเตนเร็ว ไข ตัวเหลือง ตาเหลือง  ทองแข็งและกดเจ็บ และเอ็นไซม  amylase สูงขึ้นมากกวา 4
เทาของคาปกติ ตับออนอักเสบที่มีสาเหตุจากยามีอาการรุนแรงไมมากนัก  การรักษาทําไดโดยการหยุดยาที่
ทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคและใหการรักษาแบบประคับประคอง  สําหรับตับออนอักเสบจากยา
sulfasalazine, mesalazine และ olsalazine ซึ่งนาจะมีสาเหตุจาก salicylate ที่มีในสูตรโครงสรางของยา
เหลานั้น  สําหรับ sodium valproate พบวามีความสัมพันธใกลชิดกับการเกิดตับออนอักเสบและมักจะพบใน
ชวงปแรกของการใชยา แตไมข้ึนกับขนาดยา หรือความเขมขนของยาในกระแสเลือด แตเปนอาการไมพึง
ประสงคที่ไมสามารถบอกไดลวงหนา  นอกจากนี้ยังพบตับออนอักเสบจากการใชยา  azathioprine หรือ
mercaptopurine ไดถึง 1.3% ของผูปวย Crohn’s disease และจําเปนตองหยุดใชยา

ตารางที่ 4.12  ยาที่เปนสาเหตุของตับออนอักเสบ

Aminosalicylates  (mesalazine, sulfasalazine) Metronidazole
Angiotensin-converting enzyme (ACE)  Inhibitors Oestrogens
Azathioprine Pentamidine

    Didanosine Propofol
Furosemide Sodium valproate
Gemfibrozil Sulindac
Histamine H2-receptor antagonists Thiazide diuretics
Interferon alfa

กรณีศึกษา

ผูปวยหญิงอายุ 62 ป มีประวัติเปน rheumatoid  arthritis และ osteoarthritis ยาที่ไดรับเปนประจํา
ไดแก transdermal oestradiol, calcium and vitamin D tablet, ibuprofen (400 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง)
และยาที่เพิ่งไดรับเมื่อ 2 เดือนที่ผานมา คือ alendronic acid 10 มิลลิกรัม วันละครั้ง และไดรับ amoxicillin
250 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง สําหรับ acute sinusitis เปนเวลา 10 วัน พบเภสัชกรเพื่อรับยาเพิ่มและปรึกษา
เกี่ยวกับอาการผิดปกติคือ  รูสึกเหมือนมีอะไรติดอยูในลําคอ  โดยมีอาการมาได 2-3 วัน อาการผิดปกตินี้จะ
มีสาเหตุมาจากยาไดหรือไม

ความรู สึกวามีอะไรติดอยู ในคอเปนอาการแสดงอยางหนึ่ งของหลอดอาหารอักเสบได  
(oesophagitis) ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก  alendronic acid อยางไรก็ตามควรซักถามผูปวยเพื่อใหไดขอมูล
เพิ่มเติมและแกไขปญหาใหกับผูปวยได เชน
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- มีอาการแสดงอยางอื่นหรือไมซึ่งแสดงถึงความผิดปกติของหลอดอาหาร เชน ปวด กลืนลําบาก ปวด
แสบยอดอก

- รับประทาน alendronic acid ไดถูกวิธีหรือไม
- มีประวัติเปนโรคทางเดินอาหารสวนบนหรือไม เชน แผลบริเวณหลอดอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร

และลําไสเล็ก
- รับประทานยา NSAIDs หรือ aspirin หรือไม ทั้งนี้เพราะความถี่ของการเกิดอาการไมพึงประสงคตอ

ทางเดินอาหารของผูปวยที่รับประทาน alendronic acid จะเพิ่มข้ึนเมื่อรับประทานรวมกับ NSAIDs
หรือ aspirin
สําหรับผูปวยรายนี้ อาการที่เกิดขึ้นอาจเกิดเนื่องจาก alendronic acid ได ทั้งนี้เพราะขณะนี้ผูปวย

เปน sinusitis ทําใหมักจะนอนพักหลังรับประทานยาในตอนเชา นอกจากนี้ผูปวยเคยมีประวัติเปนโรคแผลใน
กระเพาะอาหารและลําไสเล็กเมื่อประมาณ 10 ป ที่ผานมาและรักษาดวย cimetidine จนหายแลว   วิธีแกไข
คือ ควรจะหยุดรับประทาน alendronic acid ในขณะนี้และไปพบแพทย  ทั้งนี้เพราะหากรับประทานยาตอไป
อาจทําใหเกิดผลเสียตามมาไดมากขึ้น  สําหรับวิธีการรับประทานยา  alendronic acid ที่ถูกตองสามารถลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคตอหลอดอาหารได  ซึ่งควรปฎิบัติดังนี้

- ควรกลืนยาในทานั่งหรือยืน
- ด่ืมน้ําตามไมนอยกวา 200 มิลลิลิตร
- หลังรับประทานยาแลวไมควรจะนอนทันที  ควรอยูในทานั่งหรือยืนอยางนอย 30 นาที นอกจากนี้

ควรรับประทานอาหารหลังจากรับประทานยาแลวประมาณ 30 นาที
- ไมควรรับประทานยานี้กอนนอน
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อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอตับ

รองศาสตราจารย  อัจฉรา อุทิศวรรณกุล

ารเปนพิษตอตับ (Hepatotoxicity)  คือการที่ตับไดรับอันตรายหรืออักเสบเนื่องจากยาหรือสาร
เคมีตางๆ   ผูปวยดีซานประมาณ 2-5%  พบวามีสาเหตุมาจากอาการไมพึงประสงคของยาที่มี

ตอตับ  และพบโรคตับจากยาประมาณ 3-10% ของ ผูปวยที่เกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาทั้งหมด  
แตเปนสาเหตุที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตสูงประมาณ 15%   เพราะผูปวยมีภาวะตับวายอยางเฉียบพลันจากยา  
อยางไรก็ตาม  ผูปวยบางกลุมจะมีความเสี่ยงตอการเกิดพิษตอตับสูงกวาผูปวยกลุมอ่ืน   เชน กลุมผูปวย
สูงอายุ    จะเกิดภาวะดีซานจากการใชยาประมาณ  20% จากรายงานของประเทศฝรั่งเศสพบวาผูปวย
อายุนอยกวา 40 ป  เกิดตับอักเสบจากยาเพียง 10%  ขณะที่ผูปวยอายุมากกวา 50 ป  จะเกิดตับอักเสบ
จากยาสูงมากกวา 40%  และยาที่พบเปนปญหามากที่สุด คือยากลุมจิตประสาท (Psychoactive agents)  
และยาตานวัณโรค  อยางไรก็ตาม ผูปวยที่เกิดตับอักเสบอยางเฉียบพลัน  ซึ่งเปนภาวะที่มีอัตราตายสูงนั้น  
มีสาเหตุจากยาถึง 15-30%   และเปนผลใหผูปวยกลุมนี้เสียชีวิตถึง 10-15%    แตภาวะคั่งของน้ําดี 
(cholestasis)  ซึ่งเปนโรคตับจากยาเชนกันจะมีอัตราตายต่ํามาก

เนื่องจากตับเปนอวัยวะที่มีหนาที่เกี่ยวกับการเมแทบอลิซึมสารทุกชนิดที่เขาสูรางกาย  ถาสาร
นั้นเปนสารพิษ  สารพิษยอมมีโอกาสทําอันตรายตอตับได  ไมทางตรงก็ทางออม  ยาทุกตัวจึงมีแนวโนมที่
จะทําอันตรายตอตับ  ความผิดปกติของตับหรือโรคตับที่เกิดจากยามีหลายชนิด  ต้ังแตชนิดที่ไมแสดง
อาการทางคลินิก พบเฉพาะความผิดปกติจากการตรวจทางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับเอนไซมหรือสารชีวเคมี
ตางๆ ในตับ เชน aspartate aminotransferase(AST), alanine aminotransferase(ALT),  serum 
alkaline phosphotase,  gamma-glutamyl transferase (GGT)  และ bilirubin   จนถึงการอักเสบและมี
เซลลตับตายเฉพาะสวน (hepatocellular necrosis)  และเกิดภาวะตับวายฉับพลัน (fulminant hepatic 
failure, FHF)    เปนผลใหผูปวยเสียชีวิต  ดังนั้นการปองกันการเกิดโรคตับหรือตับอักเสบชนิดตางๆ จากยา  
จําเปนตองทราบวาควรติดตามผูปวยเมื่อไรและอยางไร  รวมถึงการประเมินผลความรุนแรงจากความผิด
ปกติที่เกิดขึ้นดวย

 ก
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1.  ประเภทของอาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอตับ

การเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาตอตับ  แบงออกไดหลายแบบ เชน
1. แบงตามกลไกการเกิด เปน 2 ประเภท

1.1 Type A  หรือ predictable ADR  หรือ intrinsic hepatotoxicity  หรือ direct  
toxic effect  เปนการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาที่สัมพันธกับขนาดใชยาและความเขมขนของยา  เปน 
ADR  ที่เกิดในระยะเวลาอันสั้น  และพบบอยในประชากรทั่วไป  เชน การใชยา paracetamol  เกินขนาด   
tetracycline, metrothexate และ  alcohol  ซึ่งเปนยาที่ถูก metabolised  เปนสารพิษมาทําอันตรายตอ
ตับ  หรือ carbon tetrachloride  ซึ่งเปนยาที่ทําอันตรายตอเซลลตับโดยตรง  หรือยา anabolic steroids
และ contraceptives    ซึ่งเปนยาที่ทําใหเกิดการคั่งของน้ําดีและการทําหนาที่ของตับผิดปกติไป  เปนตน

1.2    Type B  หรือ unpredictable ADR  หรือ idiosyncratic hepatotoxicity  เปน
อาการไมพึงประสงคจากยาที่ไมสัมพันธกับขนาดใชยา มักทํานายไมได  การเกิดพิษตอตับอาจเปนชนิด
เกิดพิษตอเซลลตับ  ทําใหเกิดการคั่งของน้ําดี  หรือชนิดผสมเชนเดียวกับ type A  แตมีกลไกการเกิดที่เกี่ยว
ของกับระบบภูมิคุมกัน หรือเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของผูปวยผิดปกติเนื่องจากพันธุกรรม  เปน 
ADR  ที่พบไมบอย  มักเกิดภายหลังจากไดรับยาแลว 1-5  สัปดาห   และมักมีอาการแสดงของระบบอื่นใน
รางกายรวมดวย เชน ไข ผ่ืน  eosinophilia  ตัวอยางยา เชน  methyldopa,  phenytoin,  
chlorpromazine,  erythromycin  และ sulfonamides   เปนตน  สวนการเกิด ADR type B  ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของกระบวนการเมแทบอลิซึม  มักเกิดหลังจากไดรับยา 1 สัปดาห  ถึงมากกวา 12 เดือน   
ผูปวยจะไมมีอาการไข ผ่ืน  และ eosinophilia  เหมือนโรคตับจากกลไกของภูมิคุมกัน  นอกจากนี้การใหยา
ลองซํ้า  (rechallenge)  ตองใชเวลาใหยาเปนวันหรือสัปดาห  เพราะกลไกการเกิดพิษนี้  เกิดจากการสะสม
ของ  metabolite  พิษที่ไดจากกระบวนการตาง ๆ ของรางกาย

ตารางที่ 5.1   กลไกการเกิดพิษตอตับจากยา
ประเภท รอยโรค (Lesion) อุบัติการณ

Intrinsic hepatotoxicity
    Direct hepatotoxicity
    Indirect hepatotoxicity
       Cytotoxic
       Cholestasis
Host idiosyncrasy
    Hypersensitivity
    Metabolic abnormality

Necrosis or steatosis

Steatosis, or necrosis
Bile casts

Hepatocellular or cholestasis
Hepatocellular or cholestasis

High

High
High

Low
Low
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ตารางที่ 5.2   ลักษณะของการเกิดพิษตอตับทั้งสองประเภท
Direct Toxic Effect Idiosyncratic Other

Features Carbon
Tetrachlor

ide

Acetaminophen Halothane Isoniazid Chlorpromazine Oral
Contraceptive

Agents
Predictable &
  dose related
  toxicity
Latent period
Arthralgia,
   fever, rash,
   eosinophilia
Liver
   morphology

+

Short
0

Necrosis,
fatty

Infiltratio
n

+

Short
0

Centrilobular
Necrosis

0

Variable
+

Similar
to viral

hepatitis

0

Variable
0

Similar to
Viral

Hepatitis

0

Variable
+

Cholestasis
with

portal
inflammation

+

Variable
0

Cholestasis
without
Portal

inflammation
vascular lesions

* The drugs listed are typical samples

เนื่องจากโรคตับจากยาที่เกิดขึ้นไมวาจากกลไกใด  ก็มีอาการแสดงไมแตกตางกันมาก  และยาบาง
ชนิดอาจทําใหเกิดโรคตับไดทั้งสองกลไก  แตระยะเวลาที่เร่ิมแสดงอาการหลังจากไดรับ (latent period)  
จะแตกตางกันมาก  จึงตองใชขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่เร่ิมมีอาการ (ตารางที่ 5.3)   และระยะเวลาที่ผล
ตรวจการทําหนาที่ของตับดีข้ึนหลังจากหยุด (ตารางที่ 5.4) เปนขอมูลชวยวินิจฉัยวาโรคตับนั้นเกิดจากยา
แนนอนหรือไม

ตารางที่ 5.3   การเกิดโรคตับจากยากับระยะเวลาที่เริ่มแสดงอาการของโรคหลังจากไดรับยา
Suggestive Compatible Incompatible

Hepatocellular
Onset from starting drug
Onset after drug discontinued

Cholestatic
Onset from starting drug
Onset after drug discontinued

5-90 days

5-90 days

<5 or >90 days
<15 days

<5 or >90 days
<1 month

Started after reaction
> 15 days unless

slowly metabolised

started after reaction
>1 month

ตารางที่ 5.4 โรคตับจากยากับระยะเวลาที่ผลตรวจหนาที่ของตับดีขึ้นหลังจากหยุดใชยา
Suggestive Compatible Incompatible

Hepatocellular
Decrease in ALT>50%

Cholestatic
Decrease in alkaline phosphatase
and/or bilirubin

<8 days

>50% within 6 months

<1 month

< 5% within 6 months

Decrease <50%

No change
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2. แบงตามระยะเวลาที่แสดงอาการหรือรอยโรคที่เกิดขึ้น  แบงเปน 2 ประเภท
2.1  โรคตับจากยาแบบเฉียบพลัน  คือโรคตับที่ผูปวยมีอาการแสดงทางคลินิกและพยาธิสภาพ

หรือลักษณะเนื้อเยื่อของตับผิดปกติแบงเปนเวลาไมเกิน 3 เดือน  ซึ่งเปนโรคตับจากยาที่พบบอยและมีหลาย
ชนิด  เชน เนื้อตับตายเฉพาะสวน การคั่งของน้ําดี  การสะสมของไขมันในเซลลตับ (Steatosis)  เปนตน

2.2  โรคตับจากยาแบบเรื้อรัง คือ โรคตับที่ผูปวยมีอาการแสดงทางคลินิคและพยาธิสภาพ
ของตับผิดปกติเปนเวลานานกวา 3 เดือน  ซึ่งเปนโรคตับจากยาที่พบบอยมากขึ้นในปจจุบัน  อยางโรคตับ
อักเสบเรื้อรัง (chronic hepatitis)  โรคหลอดเลือดในตับผิดปกติ เชน Veno-occlusive disease (VOD),  
Buddi-chiari syndoame และโรคมะเร็งตับ เปนตน

2.  ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอตับ

แมวาโรคตับจากยาจะมีความชุกของโรคต่ํา  เชน พบโรคตับจากการใชยา NSAIDs 1-10 คน ตอ
100,000 คน หรือ amoxicillin-clavulanic acid (Co-amoxiclav.)1-5  คนตอ 1 ลานคน  หรือ isoniazid  
ซึ่งเปนยาที่เปนสาเหตุพบบอยที่สุดเพราะเกี่ยวของกับความผิดปกติดานพันธุกรรมของผูใชยา  ยังพบความ
ชุกเพียง 100 คน ตอ 100,000 คน   แตจากวิธีการศึกษาเรื่องอาการไมพึงประสงคจากยาในปจจุบัน   ทํา
ใหสามารถวิเคราะหถึงปจจัยเสี่ยงที่แทจริงของผูปวยกลุมที่มีแนวโนมจะเกิดโรคตับจากยามากกวากลุมอ่ืน  
ซึ่งในบางกรณี  ยาไมไดมีผลตอตับโดยตรง  แตยานั้นจะสงเสริมใหโรคตับที่เปนอยูลุกลามเปนมากขึ้นใน 
ผูปวยเฉพาะกลุม เชน  methotrexate  ทําใหผูปวยโรคเบาหวานและโรคพิษสุราที่มีโรคตับอยูแลว ลุกลาม
เปนมากขึ้น

ตารางที่ 5.5  โรคตับจากยาชนิดตางๆ

Acute parenchymallcholestatic Vascular
Hepatic necrosis Budd-Chiari syndrome
Cholestatic hepatitis Veno-occlusive disease
Pure cholestasis Sinusoidal lesions dilatation
Fatty infiltration  - peliosis hepatitis
Granulomatous infiltration  - perisinusoidal  fibrosis
Chronic parrenchymal  - non-cirrhotic portal hypertension
Active chronic hepatitis  - nodular regenerative hyperplasia
Hepatic fibrosis and cirrhosis Liver tumours
Hepatic phospholipidosis Adenoma

Focal nodula hyperplasia
Hepatocellular carcinoma

Chronic cholestasis Angiosarcoma
Vanishing bile duct syndrome Cholangiocarcinoma
Sclerosing cholangitis
Gallstones
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ปจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอตับ
ไดแก
1.  ผูปวยที่เปนโรคตับอยูแลว  ผูปวยกลุมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาตอตับ

สูงขึ้น  เพราะตับจะ metobolised  ยาไดลดนอยลง เชน การใชยา methotrexate หรือ niacin  ในผูปวย
กลุมนี้  ตองระมัดระวังมากเปนพิเศษ  หรือการปรับขนาดใชยาสําหรับผูปวยที่เปนโรคตับแข็ง  (cirrhosis)
ทองมาน (ascites)  หรือมีอาการทางสมองจากตับ (hepatic encephalopathy)

2. เพศ  พบวาเพศหญิงมีความไวตอการเกิดโรคตับจากยามากกวาเพศชาย เชน halothane, 
isoniazid,  sulfonamides และ methyldapa   แตยาบางอยางทําใหเกิดโรคตับในเพศชายไดสูงกวา เชน 
flucloxacillin และ azathioprine  เปนตน  แตโดยทั่วไปเพศหญิงจะเกิดอาการไมพึงประสงคจากยามาก
กวาเพศชาย

3.  อายุ  กลุมผูสูงอายุมีอุบัติการณของการเกิดโรคตับจากยาสูงกวาผูปวยกลุมอ่ืน  และโรคตับนั้น
ยังมีอาการที่รุนแรงกวาดวย  สําหรับโรคตับจากยาจะพบนอยในผูปวยกลุมเด็ก  ยกเวนการใชยา sodium 
valproate  ในเด็กอายุนอยกวา  3  ป  ซึ่งไดรับยากลุมกระตุนการสรางเอนไซม  (enzyme inducers)  รวม
ดวย  โดยมีกลไกการเกิดเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันที่ทําใหเด็กมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคตับสูงและ aspirin  
ที่ใชลดไขในเด็กที่ติดเชื้อไวรัส ทําใหเกิด Reye’s syndrome  ซึ่งเปนกลุมอาการที่ประกอบดวยโคมา 
น้ําตาลในเลือดต่ํา  ชัก  และเกิดโรคตับชนิด steatosis  ที่มักลุกลามเปนโรคตับวายฉับพลันได  และเปนผล
ใหผูปวยเสียชีวิต   ดังนั้นปจจุบันจึงหามใชยา aspirin  เปนยาแกปวดลดไขในเด็ก  ยกเวนใชรักษา 
juvenile arthritis  โดยกลไกการเกิดอาการไมพึงประสงคนี้ยังไมทราบแนชัด

เด็กมีความไวตอการเกิดโรคตับจากการใชยา paracetamol  นอยกวาผูใหญ  อาจเนื่องจากเด็ก
สามารถทําลายสารพิษจากเมแทบอลิซึมของยาผานกระบวนการ sulphate conjugation  ไดมากกวา  รวม
กับเด็กยังมีระบบเมแทบอลิซึมที่ไมสมบูรณ  จึงเกิดสารพิษจากเมแทบอลิซึมของ paracetamol  นอยกวา

ในกลุมผูใหญ  โรคตับจากยาจะพบมากขึ้นในผูปวยที่มีอายุมากกวา 40 ป  เชน isoniazid,  
halothane, erythromycin,  และ  diclofenac  ซึ่งอาจเนื่องจากผูใหญสัมผัสกับยาหลายชนิด  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบกระจายยาในรางกายก็เปนได

4.  พันธุกรรม ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูปวยมีเมแทบอลิซึมของยาแตกตางกัน เชน  อาจมีสวน
ประกอบของ cytochrome P450  isoenzyme  ของตับแตกตางกัน  ทําใหผูปวยมีสารพิษจากกระบวนการ 
เมแทบอลิซึมเพิ่มมากขึ้น  หรือมีกลไกปองกันหรือทําลายสารพิษลดนอยลง  จึงทําใหผูปวยรายนั้นเกิดโรค
ตับจากยาไดสูงกวาผูปวยอื่นๆ  เชน การเกิดโรคตับจากยา sodium valproate และ phenytoin เปนตน
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จากการศึกษาทางระบาดวิทยา ยังไมสามารถบอกไดวา ผูปวยที่ใชยา isoniazid กลุม fast 
acetylators จะเกิดโรคตับจากยาไดมากกวาหรือนอยกวากลุม slow acetylators แมจะเคยเชื่อกันวา
ผูปวยกลุม fast acetylators  ควรเกิดพิษตอตับไดมากกวาก็ตาม แตปจจุบันกลับมีแนวคิดใหมวา  ผูปวย
กลุม slow acetylators  ควรเกิดพิษตอตับมากกวา  เพราะทําใหสาร metabolite  พิษจากยา คือ 
acetylhydrazine  เปลี่ยนเปน diacetylhydrazine  ซึ่งไมเปนพิษไดชากวา

5.  การไดรับยาหลายชนิดรวมกัน  ผูปวยที่ไดรับยาหลายชนิด  โดยเฉพาะยาที่มีคุณสมบัติกระตุน
การสรางเอนไซมรวมดวย  มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตับจากยาเพิ่มมากขึ้น  จากการที่เอนไซมทําใหเกิดสาร
พิษจากยาไดมากขึ้น  เชน การใชยา  sodium valproate  จะทําใหเกิดโรคตับไดมากขึ้นถาใชรวมกับยากัน
ชักตัวอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติกระตุนการสรางเอนไซม  หรือการดื่มแอลกอฮอลเปนประจําก็จะเกิดผล 
อยางเดียวกัน  เพราะแอลกอฮอลก็มีคุณสมบัติเปนสารกระตุนเอนไซม  ผูปวยพิษสุราจึงทนตอขนาดยา 
paracetamol  ไดนอยกวาผูปวยทั่วไป  หรือ isoniazid  และ methotrexate  จะเกิดพิษตอตับในผูปวยกลุม
พิษสุราสูงกวาผูปวยทั่วไป    หรือผูปวยที่ใชยาตานวัณโรค  rifampicin  รวมกับ isoniazid  มีความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคตับจากยาไดมากกวาใชยาตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียว

6.  โรคอื่นๆ ที่เปนรวมดวย  โรคอื่นๆ ที่ผูปวยเปนรวมดวยแลวทําใหผูปวยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรค
ตับจากยามากขึ้น  เชน rheumatoid arthritis  โรคเบาหวาน  โรค hyperthyroidism  โรคอวน  ผูปวยตั้ง
ครรภ และโรคไต  เปนตน  เชน ผูปวยไตวายจะเกิดโรคตับจากการใชยา tetracycline  ไดสูงขึ้น  ผูปวยเบา
หวานจะเกิดโรคตับชนิด fibrosis  เมื่อใชยา methotrexate  สูงกวาผูปวยทั่วไป   ผูปวยอวนจะเกิดโรคตับ
จากการใชยา methotrexate หรือ halothane  ไดสูงขึ้น  ผูปวยทุโภชนาการหรือขาดอาหารจะเกิดโรคตับ
จากการใชยา  paracetamol สูงขึ้น  ผูปวยโรค AIDS  จะเกิดโรคตับเพราะมีการคั่งของน้ําดีจากยา  Co-
trimoxazole  สูงกวาผูปวยอื่น ๆ  ผูปวยเบาหวานหรือ hyperthyroidism  จะเกิดพิษตอตับจาก aspirin สูง
กวาผูปวยอื่น  เปนตน

3.  พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคตับ

เนื่องจากยาทุกตัวตองผานกระบวนการเมแทบอลิซึมที่ตับ  ตับจึงเปนอวัยวะที่ตองสัมผัสกับสาร
พิษที่ไดจากกระบวนการ phase I metabolism (toxification)  กอนที่สารพิษเหลานี้จะผานกระบวนการ
ลางพิษ (detoxification)  ดวย conjugation ที่ phase II  metabolism เมื่อยาผานกระบวนการ 
phase I-mediated cytochrome P450  oxidative metabolism   ทําใหเกิดสารพิษ 3 อยาง คือ
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1) Reactive electrophiles  ซึ่งจะไปจับกับเซลลตับ  เปนผลใหเกิดเนื้อตายเฉพาะสวน  เชน  
อันตรายจากการใช isoniazid และ paracetamol

2) Free radicals  ทําใหเกิด peroxidative  ที่เซลลตับสวนไขมัน  เปนผลใหเกิดเนื้อตายเฉพาะ
สวน  เชน อันตรายจากการใชยา carbon tetrachloride

3) activated oxygen  จากกระบวนการเมแทบอลิซึม  ซึ่งทําอันตรายตอปอดมากกวาตับ   นอก
จากนี้  cytochrome P450  isoenzymes  ยังมีถึง 4  families  และในแตละ family  ยังมี subfamilies  อีก
มาก  ทําให  cytochrome P450   มีความแตกตางกันไปตามอายุที่เพิ่มข้ึน   พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม  ทํา
ใหกระบวนการเมแทบอลิซึมในแตละคนแตกตางกันไป

นอกจากเซลลตับจะตายจากกระบวนการเมแทบอลิซึมผาน cytochrome P450 แลว  เซลลตับยัง
อาจไดรับอันตรายหรือตายจากกระบวนการภูมิคุมกันที่เกี่ยวของกับ  cytokines  และอิมมูนเซลลอ่ืน ๆดวย

สําหรับกระบวนการเมแทบอลิซึมระยะสอง ผาน conjugation  ดวย sulphate หรือ glucuronide  
หรือ glutathione  เพื่อเปลี่ยนสารพิษเปนสารที่ไมเปนพิษและถูกขับออกจากรางกายนั้น  ถารางกายมีสาร
ที่จะจับกับสารพิษไมเพียงพอ  เชน ผูปวยขาดอาหารมี  glutathione  นอย  จึงทําลายสารพิษของยา 
paracetamol  ไมหมด  เปนผลใหมีสารพิษจาก  paracetamol  เหลืออยู  ผูปวยจึงเกิดโรคตับจากยา  
paracetamol  ที่ไดรับจากกระบวนการ  phase I- และ phase- II metabolism  เปนตน

การตรวจเนื้อเยื่อของตับ  ไมอาจบอกไดอยางชัดเจนวาเปนโรคตับที่เกิดจากยาอยางแนนอน  นอก
จากจะมีลักษณะพิเศษเปนกรณีเฉพาะ  เชน พบ neutrophils  และ/หรือ  eosinophils  ภายในรอยโรคของ
ทอน้ําดีที่ถูกทําลาย  ทําใหคาดการณไดวา  นาจะเปนโรคตับจากยา  เพราะความผิดปกติของเนื้อเยื่อตับ
จากโรคตับที่เกิดจากสาเหตุตางๆ จะมีลักษณะเดียวกันหรือคลายกัน

สําหรับอาการแสดงและอาการของโรคตับก็เชนกัน  โรคตับหรืออาการตับอักเสบจากทุกสาเหตุจะ
มีอาการแสดงเหมือนกัน  คือ เบื่ออาหาร  คลื่นไส  อาเจียน  และปวดทองโดยเฉพาะดานบนขวา  (RUQ)   
เมื่อตรวจรางกายจะพบตับโตและกดเจ็บ  แตถาผูปวยมีอาการไขและผื่นดวย   ใหสงสัยวาโรคตับนั้นนาจะ
เกิดจากยาโดยกลไกทางภูมิคุมกัน  ถาผูปวยมีอาการตอมน้ําเหลืองโต  มามโต  และปวดขอดวย  โรคตับ
ของผูปวยนาจะเกิดจากยามากที่สุด  หากผูปวยมีอาการดังกลาวรวมกับ ในชวง 2-3 วันแรกมีปสสาวะสี
เขม  อุจจาระมีสีออน และดีซานใหเห็นอยางชัดเจน  มีอาการคันรวมดวย  แสดงวาตับอักเสบนั้นเกิดการคั่ง
ของน้ําดี  เชน เกิดจากการอุดตันในทอน้ําดี  แตถาผูปวยมีอาการดีซานโดยไมมีการคั่งของน้ําดีรวมดวย
แสดงวาภาวะตับอักเสบของผูปวยอยูในขั้นรุนแรง   ผูปวยดีซานจากตับอักเสบเพราะยา  มีโอกาสเสียชีวิต
สูง  5-30%   แตผูปวยตับอักเสบที่ไมมีดีซาน  หรือผูปวยมีการคั่งของน้ําดีเพียงอยางเดียวมักไมมีอันตราย
ถึงชีวิต
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ตารางที่ 5.6   ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคตับจากยา
Factor Examples of Drugs Affected Comments

Age Isoniazid, nitrofurantoin, halothane
Valproic acid, salicylates

Increased incidence/severity with age >60 yr
Higher incidence in children

Sex Halothane, methyldopa,
nitrofurantoin
Flucoxacillin,  azathioprine

Higher incidence in females
Higher incidence in males

Dose Acetaminophen, aspirin Higher blood concentrations associated with
    risk of hepatotoxicity

Methotrexate, vitamin A Total dose, frequency, and duration
    Associated with hepatotoxic risk

Genetic factors Halothane, phenytoin,
sulfonamides.     
     isoniazid

Numerous familial cases; defective epoxide
    hydrolases increase susceptibility to
    phenytoin and halothane associated injury;
    acetylator phenotype may predispose to
    isoniazid  hepatotoxicity

Valproic acid Familial cases, correlation with mitochondrial
    enzyme abnormalities

History of other drug
reactions

Halothane, enflurane, ibuprofen
 diclofenac, erythromycins,

  

Rare incidence of cross-sensitivity reported
    between drug classes

Other drugs Acetaminophen Isoniazid,  zidovudine may lower toxic dose
     threshold for hepatotoxicity

Busulfan, azathioprine Increased risk of hepatic veno-occlusive
      disease

Valproic acid Other antiepileptic drugs increase risk of
      Hepatotoxicity

Excessive alcohol use Acetaminophen Lowered dosage threshold
Isoniazid, methotrexate Increased liver injury and enhanced fibrosis

Other diseases
  Obesity Halothane hepatitis, methotrexate Increased liver injury and enhanced fibrosis
  Fasting Acetaminophen Increased risk of hepatotoxicity
  Renal failure Tetracycline, methotrexate Increased liver injury and enhanced fibrosis
  Pre-existing  liver
   disease

Niacin (nicotinamide),
methotrexate

Increased risk of liver injurry

  Organ  transplantation Azathioprine, busulfan Increased risk of vascular toxicity
  AIDS Dapsone, trimethoprim-

   sulfamethoxazole, oxacillin
Increased risk of liver injury; hypersensitivity

 Diabetes Methotrexate Increased risk of hepatic fibrosis
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ตารางที่ 5.7   โรคตับจากยาแบงตามพยาธิสภาพของโรคตับ
Type Drug Conditions

Zonal Necrosis Carbon tetrachloride
Paracetamol
Halothane

Accidental, Occupational
Overdosage, Suicidal Attempt
Repeated Exposure

Microvesicular Fat Sodium valproate
Amiodarone
Phosphorus(white)

Accidental or Suicidal

Acute Hepatitis Methyldopa
Isoniazid
Halothane
Ketoconazole

Hypertension
Tuberculosis

Fibrosis Metrotrexate
Vinyl chloride

Psoriasis
Occupational

Cholestasis :
-  Canalicular Methyl testosterone

Estrogen
Erythromycin

Contraception

-   Hepatocanalicular Chlorpromazine
Clavulanic acid

Psychosis
Infection

Hepatic vein obstruction Sex Hormones

Sclerosing Cholangitis Neoplastic : FUDR Rectal cancer
-  Focal nodular hyperplasia
-  Adenoma

Sex hormones
Sex hormones

Rare
Rare

ตารางที่ 5.8   อาการของโรคตับจากยาที่เกิดนอกตับ
Manifestations Example of Offending Agent

Allergic (rash, fever, eosinophilia)
Pseudo-mononucleosis

Antinuclear antibodies

Antimicrosomal antibodies

Hematologic (bone marrow injury,
    aplastic/hemolytic anemia, thrombocytopenia)
Renal injury
Gastrointestinal (ulcer, pancreatitis)

Sulindac, dapsone, phenytoin
Para-aminosalicylic acid,  phenytoin, dapsone
Methyldopa, nitrofurantoin, minocycline,

Halothane, dihydralazine

Phenylbutazone, phenytoin

Methoxyflurane, sulindac
Phenylbutazone, tetracycline
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4.  ชนิดของโรคตับจากยา

โรคตับจากยาแบงเปนชนิดตางๆ ไดหลายวิธี แตเพื่อความชัดเจนในการวินิจฉัย จึงนิยมแบงโรคตับ
จากยา ตามลักษณะทางพยาธิวิทยาจากการเจาะเอาเนื้อตับมาตรวจ และระยะเวลาที่เกิดโรคตับวาเปน
ชนิดเฉียบพลันหรือเร้ือรัง เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันในการแบงระดับความรุนแรงของโรค

4.1  โรคตับจากยาชนิดเฉียบพลัน
โรคตับจากยาชนิดเฉียบพลัน แบงเปน 3 ลักษณะ คือ มีการทําลายเซลลตับ (hepatocel-

lular) มีการคั่งของน้ําดี (cholestatic) หรือลักษณะผสม (mixed)   การทําลายเซลลตับอาจเกิดจากการ
เปนพิษตอเซลลหรือละลายเซลล เปนผลใหเซลลตับตายเฉพาะสวนหรือมีไขมันสะสมอยูในเซลลตับหรือมี
ทั้งสองอยางรวมกัน สวนการคั่งของน้ําดีซึ่งเปนผลใหผูปวยมีอาการดีซาน  มักจะไมมีการทําลายของเซลล
ตับรวมดวยหรือมีก็เกิดนอยมาก  แตโรคตับจากยามักเปนแบบเซลลตับถูกทําลายรวมกับการคั่งของน้ําดี
ผสมกันมากที่สุด โดยกลไกการเกิดพิษจากยาอาจเกิดจากกลไกทางชีวเคมีหรือกลไกทางภูมิคุมกัน และยา
แตละชนิดอาจทําใหเกิดโรคตับไดมากกวาหนึ่งชนิดดวย

ตารางที่ 5.9  ลักษณะของโรคตับจากยาชนิดเฉียบพลัน
Biochemical

MarkersLesion Syndrome Clinical
Presentation ALT/AST ALP

Examples of
Offending Agents

Hepatocellular

 Necrosis
      

  Sinusoidal beading
      Massive
      Subacute

  Spotty
      Steatosis, microvesicular

Cholestatic Injury
    Hepatocanalicular
      Bile casts + spotty
      necrosis
      Portal inflammation

   
      Canalicular
      Bile casts

Acute hepatitis

Pseudo-mononucleosis
Acute liver failure
Prolonged hepatitis

Subclinical
Reye-like

Obstructive jaundice

Obstructive jaundice

A, N, V

A, N, V, L, S
A, N, V, L, S, C, E

A, N, V, J, FG

None
N, V, E

A, N, J, PR,
FV, R, P

PR, J, P

8-200 x

8-200 x
25-200 x

8-25 x

2-5 x
-15 x

8 x

<15x

3 x

Variable
<3 x
<3 x

<3 x
<3 x

>3 x

<3  x

Isoniazid, diclofenac,
halothane
Phenytoin, dapsone
Same as above
Propylthiouracil,
diclofenac
Isoniazid, diclofenac
Tetracycline

Carbamazepine,     
erythromycin  estolate,
Sulfonylureas
Anabolic steroids
Oral contraceptives

A, anorexia; C, coagulopathy; E, encephalopathy; FG, fatigue; FV, fever;  J, jaundice; L, lymphadenopathy; N, nausea; P, pain;
PR, pruritus; S, splenomegaly; R, rash; V, vomiting.

4.1.1  โรคตับจากยาชนิดมีการทําลายเซลลตับแบบเฉียบพลัน  ไดแก
1)  Acute hepatocellular necrosis  ยาที่ทําใหเกิดการตายของเซลลตับเฉพาะสวน

อาจเกิดที่บริเวณ centrilobular (zonal) เชน จากยา paracetamol, carbon  tetrachloride, halothane
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และ enflurane หรือบริเวณ diffuse (nonzonal)  คลายกับโรคไวรัสตับอักเสบ เชน จากยา methyldopa
isoniazid, ketoconazole หรือกับทุกสวนของตับ เชน จากยา valproic acid, aspirin, และ oxacillin
ผูปวยเหลานี้จะมีระดับ transaminase สูงมาก โดยเฉพาะกรณีที่มีการตายของเซลลตับ  อาจพบระดับ
ALT และ AST สูงกวาคาปกติต้ังแต 8 - 500 เทา (คาปกติ 0-35 หนวย/ลิตร) ระดับ alkaline phoshatase
สูงปานกลาง  สวนมากจะไมเกิน 3 เทาของคาปกติ  ระดับ cholesterol มักปกติหรือตํ่าเล็กนอย เนื่องจาก
โรคนี้มีลักษณะทางชีวเคมีคลายโรคไวรัสตับอักเสบ บางครั้งจึงเรียกโรคตับจากยาชนิดนี้วา “Drug-
induced hepatitis หรือ toxic hepatitis” โดยมีอาการแสดง คือ ออนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน
ปวดทองดานบนขวา และ ดีซาน อาการของโรคอาจลุกลามมากขึ้นจนเกิดตับวายฉับพลัน  เชน ผูปวยมี
อาการตัวเหลือง ตาเหลืองมากๆ   มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ  (coagulopathy)  ทองมาน  อาการทาง
สมอง  โคมาและเสียชีวิตในที่สุด  หรือผูปวยอาจเกิด Reye‘s syndrome ซึ่งเปนอาการขั้นรุนแรงของ toxic
hepalitis ที่มักพบจากยา aspirin หรือ valproic acid ที่ใชในเด็ก เนื่องจากความผิดปกติจากการทํางาน
ของ mitochondria   เปนผลใหเกิดน้ําตาลในเลือดต่ํา รวมกับมีระดับ ammonia ในเลือดสูง มักพบวา
ผูปวยมีระดับ ammonia สูงกวาคาปกติถึง 3 เทา และprothrombin  time ยาวผิดปกติ  ในระยะสุดทาย
ผูปวยอาจเกิด intracranial hypertension และเสียชีวิต การพยากรณของโรคตับจากยาชนิดนี้แลวแต
จํานวนเซลลตับที่ถูกทําลาย ผูปวยอาจไมมีอาการผิดปกติยกเวนระดับ transaminase สูงขึ้น ผูปวยเหลานี้
มักหายเปนปกติสมบูรณโดยไมมีรอยโรคเหลืออยู แตถาผูปวยมีอาการทางคลินิกรวมกับระดับเอนไซมตับ
ผิดปกติ มักมีการพยากรณโรคที่ไมดีนัก

ตารางที่ 5.10 ตัวอยางยาที่ทําใหเกิด acute hepatocellular necrosis

Allopurinol
Aspirin
Carbamazepine
Cocaine
Cyclophosphamide
Dantrolene 
Didanosine
Ecstasy (MDMA;methylene dioxymethamfetamine)
Halothane

Isoniazid
Methyldopa
Minocycline
Monoamine oxidase inhibitors
Non-steroidal anti-inflammatory drugs
     (NSAIDs),e.g.indomethacin,diclofenac     
Paracetamol
Sodium valproate
Sulphonamides

2) Acute hepatitis เปนโรคตับจากยาชนิดที่มีการทําลายของเซลลตับเล็กนอย ผูปวยจึงมัก
หายเปนปกติสมบูรณ มีผูปวยนอยรายมากที่โรคลุกลามจนเกิดตับวายฉับพลัน และใชคา prothrombin
time เปนตัวชี้วัดความรุนแรงของโรค  โรคตับชนิดนี้อาจเกิดจากเซลลตับถูกทําลาย มีการอุดตันของน้ําดี
หรือทั้งสองชนิดรวมกันก็ได
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3)   Steatosis หรือ  fatty  liver  มีอยู 2 ประเภทคือ microvesicular steatosis เกิดจากมีหยด
ไขมันขนาดเล็กในเซลลตับ และมักเกิดแบบเฉียบพลัน เชน จาก ยา tetracycline , sodium valproate และ
aspirin ขนาดสูง เปนตน และ macrovesicular steatosis เกิดจากมีหยดไขมันขนาดใหญในเซลลตับ มัก
เกิดในลักษณะเรื้อรังเชนจากยา corticosteroid, methotrexate และ alcohol เปนตน โรคตับชนิด
microvesicular steatosis มักตรวจพบผูปวยมีตับโตแตมีระดับเอนไซมตับปกติ แตยาบางชนิดเชน
sodium valproate อาจทําใหเซลลตับถูกทําลายอยางถาวรพรอมกับระดับ ALT และ AST สูงประมาณ
3-15 เทาของคาปกต ิ   แตจะไมสูงเทาโรคตับชนิดมีการทําลายเซลลตับ  จากการตรวจทางพยาธิวิทยาจะ
พบเซลลตับมีลักษณะคลาย fatty liver of pregnancy หรือ Reye’s syndrome นอกจากนี้ยาบางชนิด เชน
estrogen ขนาดสูงๆ จะทําใหเซลลตับถูกทําลายมากจนมีลักษณะคลาย fatty liver hepatitis ผูปวยสวน
มากจะไมมีอาการผิดปกติ  แตถาผูปวยมีอาการไมคอยสบาย ทองรวง ไข  ดีซาน ปวดทอง ภาวะเม็ดเลือด
ขาวมากเกิน (leukocytosis) ทองมาน บวม และคัน  แสดงวาเซลลตับถูกทําลายอยางถาวร ผูปวยเหลานี้
จะมีการพยากรณโรคที่ไมดี ยากลุมอ่ืนที่อาจทําใหเกิด fatty liver เชน didanosine (ddI), และ zidovudine
(AZT)

ตารางที่ 5.11 ตัวอยางยาที่ทําใหเกิด acute hepatitis

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors Nicotinamide
Chinese herbs Nifedipine
Co-trimoxazole Nitrofurantoin
Cyproterone Phenytoin
Dantrolene Pyrazinamide
Isoniazid Rifampicin
Ketoconazole Sulfasalazine
Methoxyflurane Sulphonamides
Methyldopa Tizanidine
Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) Tricyclic antidepressants

4.1.2 ภาวะค่ังของน้ําดีแบบเฉียบพลัน (Cholestasis)
ไดแก ภาวะที่เกิดการอุดตันของทอน้ําดี ซึ่งอาจเกิดเพียงบางสวนหรือทั้งหมด  เปนผลให

เกิดการคั่งของกรดน้ําดี  ภาวะคั่งของน้ําดีนี้อาจมีภาวะตับอักเสบรวมกับทอน้ําดีถูกทําลายหรือไมก็ได
ผูปวยที่มีการอุดตันของน้ําดีเปนเวลานาน จะทําใหเซลลตับเกิดอักเสบ เปนรอยโรค และกลายเปนตับแข็ง
ในที่สุด การคั่งของน้ําดีจากยาอยางเฉียบพลันมี 2 ชนิด คือ

- hepatocellular cholestasis เปนภาวะคั่งของน้ําดีที่มีการอักเสบของเซลลตับบาง
สวนรวมดวย ผูปวยกลุมนี้จะตรวจพบระดับ AST และ/หรือ ALT สูงมากกวาคาปกติ
8 เทา ระดับ cholesterol สูงกวาปกติ และ alkaline phosphatase สูง 3-10 เทาของ
คาปกติ
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- canalicular cholestasis เปนภาวะคั่งของน้ําดีที่ไมมีการอักเสบของเซลลตับเลยหรือ
มีก็เกิดนอยมาก  ผูปวยกลุมนี้จะมีระดับ AST และ/หรือ ALT สูงมากกวาคาปกติไมถึง
8 เทา ระดับ cholesterol ปกติ  ระดับ alkaline phosphatase สูงมากกวาคาปกติไม
ถึง 3 เทา และระดับ bilirubin สูงกวา 42 ไมโครโมล/ลิตร หรือ 2. 5 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
ผูปวยกลุมนี้มักไมมีอาการแสดงทางคลินิกอยางอื่นนอกจากภาวะดีซาน หรืออาจไมมี
อาการแสดงที่ผิดปกติยกเวนผลตรวจทางชีวเคมีเทานั้น

ภาวะคั่งของน้ําดีทั้งสองชนิดจากยา มีอาการแสดงและผลตรวจทางชีวเคมีไมตางกันมาก ไดแก
อาการคัน ดีซาน อุจจาระสีซีด และปสสาวะสีเขม   ผูปวยอาจมีอาการปวดทองดานบนขวารวมดวย  ระดับ
bilirubin มักสูงเกิน 170 ไมโครโมล/ลิตร หรือ 9.9 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  แตอาจพบ bilirubin สูงมากกวา 800
ไมโครโมล/ลิตร  หรือ 46.8 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในผูปวยบางรายได  สวนระดับเอนไซม transaminase มักสูง
ปานกลาง ขณะที่ระดับ alkaline phosphatase จะสูงมากกวา 3 เทาของคาปกติ  ยาที่ทําใหเกิด
hepatocellular cholestasis เชน antidiabetics, phenothiazines , antithyroid , erythromycin estolate,
amoxicillin – clavulanic acid และ  TPN   สวนชนิด canalicular cholestasis จะมีระดับ alkaline
phosphatase สูงนอยกวา เชนจากยา anabolic steroid , และยาเม็ดคุมกําเนิด เปนตน

การพยากรณโรคของภาวะคั่งของน้ําดีจากยาทั้งสองชนิดมักดี อัตราตายจาก cholestasis คาดกัน
วานอยกวา 1%  สวนใหญผูปวยจะหายเปนปกติสมบูรณหลังจากหยุดใชยา เชน ยาchlorpromazine เปน
ยาที่ทําใหเกิด cholestasis บอยดวยอุบัติการณ 0.5-1% หลังจากไดรับยาเพียง 2 สัปดาห ผูปวยจะมีระดับ
เอนไซมตับผิดปกติพรอมอาการแสดงทางคลินิก แตเมื่อหยุดใชยา 4 สัปดาห ผูปวยจะหายเปนปกติ
สมบูรณได  นอกจากนี้ยังพบวามีผูปวยที่ใชยา phenothiazines ประมาณสามในสี่ที่มีระดับเอนไซมตับผิด
ปกติโดยไมไดแสดงอาการผิดปกติทางคลินิกรวมดวย

ตารางที่ 5.12  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดโรคตับชนิด canalicular cholestasis

Cyclosporin Oral contraceptives
Flucloxacillin Tamoxifen
Glibenclamide Warfarin
Griseofulvin

4.1.3  โรคตับจากยาลักษณะผสมแบบเฉียบพลัน (Mixed injury)
ยาบางชนิดอาจทําใหเกิดโรคตับชนิดมีการทําลายเซลลตับกอน แลวจึงเกิดภาวะคั่งของ

น้ําดีตามมาทีหลัง และยาบางชนิดทําใหเกิดโรคตับชนิดมีการคั่งของน้ําดีแลวมีการทําลายของเซลลตับ
ตามมาทีหลัง ซึ่งเปนลักษณะของโรคตับจากยาที่พบไดบอยมาก เนื่องจากยาทําอันตรายทั้งตอเซลลตับ
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และระบบน้ําดี  จึงทําใหผลตรวจระดับ AST และ/ หรือ ALT สูงมากกวา 8 เทาของคาปกติ รวมกับระดับ 
alkaline phosphatase สูงมากกวา 3 เทาของคาปกติ

ตารางที่ 5.13  ตัวอยางที่ทําใหเกิดโรคตับชนิด hepatocellular cholestasis

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors Ketoconazole
Azathioprine Nitrofurantoin
Carbimazole Non-steroidal anti-inflammatory drugs
Chlorpropamide Penicillamine
Cimetidine Phenindione
Clavulanic acid Phenothiazines e.g. chlorpromazine
Co-trimoxazole Phenytoin
Dextropropoxyphene Ranitidine
Erythromycin Sulphonamides
Flucloxacillin Sulphonylureas
Flutamide Thiouracils
Fusidic acid Ticlopidine
Gold salts Tricylic antidepressants

ยาที่ทําอันตรายตอตับในลักษณะผสมนี้มีหลายกลุม และแตละกลุมจะทําใหเกิดความผิดปกติของ
ตับแตกตางกันไป เชน กลุม antiepileptics ทําใหเซลลตับถูกทําลายกอน กลุม neuroleptics ทําใหระบบ
น้ําดีอุดตันกอน  hydrazine antidepressants ทําใหเซลลตับถูกทําลายกอน แต tricyclic antidepres-
sants ทําใหระบบน้ําดีอุดตันกอน  ยา flutamide ซึ่งใชเปนยารักษามะเร็งของตอมลูกหมาก จะทําใหเกิด
โรคตับชนิดผสมเมื่อผูปวยไดรับยารักษาถึงสัปดาหที่ 48   ผูปวยที่ไดรับยา niacin รูปแบบยาเม็ดธรรมดา
มากกวาวันละ 3 กรัมหรือรูปแบบออกฤทธิ์เนิ่นมากกวาวันละกรัม จะเกิดโรคตับชนิดผสมนี้เชนกัน  โรคตับ
ชนิดผสมนี้มักแสดงอาการผิดปกติเพียงเล็กนอยในระยะแรก แลวโรคจะลุกลามจนกลายเปนโรคตับอักเสบ
เฉียบพลันชนิดรุนแรงอยางรวดเร็ว อัตราตายของโรคตับจากยาชนิดนี้ จึงขึ้นอยูกับจํานวนเซลลตับที่ถูก
ทําลายไป

4.2  โรคตับจากยาชนิดเรื้อรัง
       โรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังจากยา อาจแบงเปนชนิดตางๆ ตามลักษณะทางพยาธิสภาพหรือรอย

โรคของตับ หรือแบงตามกลุมอาการแสดงทางคลินิกที่ผิดปกติไป เมื่อแบงโรคตับชนิดเรื้อรังจากยาตามรอย
โรคของตับที่ตรวจพบ จะแบงเปน 5 กลุม คือโรคของเซลลตับ เชน chronic hepatitis, subacute hepatitis
necrosis , chronic steatosis , phospholipidosis หรือ fibrosis และ cirrhosis  โรคของระบบน้ําดี เชน
intrahepatic cholestosis หรือ biliary sclerosis  โรคของหลอดเลือดในตับ   โรค granulomatous และ
โรคมะเร็งตับ
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4.2.1  โรคของเซลลตับจากยาแบบเรื้อรัง
1)  Chronic hepatitis การเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรังจากยาของผูปวย อาจเปนชนิด

chronic active hepatitis ที่มีการอักเสบและมักลุกลามกลายเปนตับแข็งเสมอ หรือชนิด chronic
persistant hepatitis ที่มีการอักเสบรุนแรงนอยกวาและมีการลุกลามไปเปนตับแข็งไดนอยมาก รวมทั้งการ
อักเสบที่มีการตายของเซลลตับชนิดอื่นๆ ลักษณะของโรคตับอักเสบเรื้อรังจากยาชนิดนี้จะมีลักษณะคลาย
โรค autoimmune hepatitis (AIH) คือ มักเกิดกับเพศหญิงและตรวจพบ autoimmune marker ในเซรุม
ของผูปวยหลายชนิด เชน hyperglobulinemia, antinuclear antibodies, antisingle-strand DNA เปนตน

ตารางที่ 5.14  ลักษณะของโรคตับจากยาชนิดเรื้อรัง
Lesion Associated

Syndrome
Biochemical Markers Examples of Offending

Agents
ALT/AST ALP

Hepatocellular
Necroinflammatory Chronic hepatitis 3-50x 1-3x Nitrofurantoin, minocycline,

methyldopa
Steatosis Alcoholic steatosis 1-3x 1-3x Methotrexate,

glucocorticoids
Phospholipidosis Alcoholic hepatitis 1-5x Variable Amphophilic agents

Pseudoalcoholic Alcoholic hepatitis 1-5x Variable Amiodarone
Chloestatic Injury

Cholangiodestructive Primary biliary
cirrhosis

1-3x 3-20x Carbamazepine, haloperidol

Biliary sclerosis Sclerosing
cholangitis

1-5x 3-20x Floxuridine

Granulomatous Hepatomegaly ;
hepatitis

1-3x 3-20x Allopurinol, carbamazepine,
hydralazine, quinine

Vascular Lesions
Peliosis Hepatomegaly 1-3x <3x Anabolic steroids, oral

contraceptives
Budd-Chiari syndrome Congestive

hepatopathy
2-20x Variable Oral contraceptives

Veno-occlusive Congestive
hepatopathy

2-20x Variable Pyrrolizidine alkaloids,
azathioprine

Sinusoidal dilation Hepatomegaly 3x Variable Oral contraceptives

Pericellular/sinusoidal 
  fibrosis

Noncirrhotic portal
HTN

1-3x Variable Vitamin A

Neoplasm
Adenoma, carcinoma Asymptomatic

hepatic mass
Variable Variable Oral contracptives, anabolic

steroids

โรคตับอักเสบเรื้อรังจากยาชนิดนี้เกิดจากยาหลายกลุม และยาแตละกลุมแตละชนิดยังทําใหโรค
ตับที่เกิดมีลักษณะแตกตางกันอีกดวย เชน ยา clometacin, diclofenac, fenofibrate, methyldopa,
minocycline, nitrofurantoin, oxyphenisatin, sulfonamides และticrynafen   แมแตยาเสพติดเชน
ecstasy ก็ทําใหเกิดโรคตับอักเสบจากยาคลายกับโรคตับอักเสบชนิด AIH สวนยาparacetamol และ
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isoniazid ทําใหเกิดโรคตับอักเสบจากยาคลายโรคไวรัสตับอักเสบ ซึ่งไมเกี่ยวกับกลไกทางภูมิคุมกันเหลานี้
เปนตน ดังนั้นจึงอาจแบงโรคตับอักเสบเรื้อรังจากยาตามลักษณะของรอยโรคที่พบเปน 4 แบบ คือ

(1)   กลุมยาที่ทําใหเนื้อตับถูกทําลายคลายกับโรค autoimmune hepatitis   การเกิดพิษตอตับใน
ลักษณะนี้ตองไดรับยาเปนระยะเวลานานพอสมควร อุบัติการณของโรคตับจากยาลักษณะนี้พบนอยกวา
5%   โดยมีลักษณะพิเศษคือ

- พบในเพศหญิงมากกวา 90% ของรายงาน
- พบ hypergammaglobulinemia, antiorganelle antibodies
- ยังคงตรวจพบในพลาสมาติดตอกันนานแบบเรื้อรัง
(2)  กลุมยาที่ทําใหเกิดตับอักเสบเรื้อรังโดยการสราง antibodies ตอสารที่ไดจากเมแทบอลิซึมของ

ยาผานกระบวนการ cytochrome P450   เกิดเปน neoantigen complex เชน ตรวจพบ methyldopa-
antigen complex ในผูปวย และตับอักเสบเรื้อรังจากยาแบบที่ (2)  นี้อาจตรวจไมพบ hypergamma-
globulinemia ในทุกรายซึ่งตางจากแบบที่(1)

(3) กลุมยาที่ทําใหเกิดตับอักเสบเรื้อรังโดยตรวจไมพบ marker เกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน  เพียงแต
พบระดับเอนไซม transaminase สูงรวมกับพยาธิสภาพแบบตับอักเสบเรื้อรัง เชนยา etretinate,  lisinopril,
sulfonamides และ trazodone เปนตน

(4)  กลุมยาทําใหเกิดตับอักเสบเรื้อรังโดยมีการทําลายเซลลตับอยางตอเนื่อง เชน ยา aspirin,
paracetamol  เปนตน

ตารางที่ 5.15  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดตับอักเสบเรื้อรัง

Cimetidine Nitrofurantoin
Diclofenac Paracetamol
Etretintate Phenytoin
Herbal medicines Sulphonamides
Isoniazid Tricyclic antidepressants
Minocycline

แมวาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากยาจะมีลักษณะของรอยโรคหลายแบบ แตอาการแสดงทางคลินิกจะ
เหมือนกัน คือ เปนอาการแสดงรวมของตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง  ผลการตรวจรางกาย พบตับโตและ
แข็ง มามโต และ spider angiomas โดยอาจมีอาการทองมาน ดีซาน เบื่ออาหารและออนเพลียรวมดวย
หรือไมก็ได ผูปวยบางรายอาจมีอาการปวดขอดวย เมื่อตรวจการทําหนาที่ของตับจะพบระดับเอนไซม
transaminase สูงปานกลาง hypoalbuminemia และมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ  เมื่อพบผูปวยตับ
อักเสบเรื้อรัง  ตองนึกถึงยาที่ผูปวยใชเสมอ  เพราะถาหยุดใชยาที่เปนสาเหตุแลว อาการผูปวยจะดีข้ึนและ
สวนมากจะหายเปนปกติสมบูรณภายใน 4 สัปดาห   ยกเวนรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจตองใชเวลารักษา
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ตัวนานหลายเดือนจึงหายเปนปกติสมบูรณ แตถายังคงใชยาตอไป หลังจากมีอาการผิดปกติ โรคตับของผู
ปวยจะลุกลามกลายเปนตับแข็ง และเสียชีวิตในที่สุด

2)  Subacute hepatic necrosis โรคตับจากยาชนิดนี้ตางจาก acute necrosis และ
chronic hepatitis คือ การทําลายของเซลลตับจากยาในชวงแรกจะเกิดชากวาโรคตับชนิด acute necrosis
แตเมื่อเกิดแลวอาการจะทรุดลงเร็วกวาโรคตับอักเสบเรื้อรัง ทําใหผูปวยมีอาการของโรคตับอยางรุนแรง มีดี
ซานเพิ่มข้ึนมาก และตรวจพบพยาธิสภาพของตับแข็ง  เชนโรคตับจากยา  isoniazid, methyldopa และ
propylthiouracil เปนตน

3)  Chronic steatosis  โรคตับที่เกิดจากมีไขมันสะสมอยูในเซลลตับชนิดเรื้อรังมักเปน
แบบ macrovesicular และมีอาการแสดงทางคลินิกเพียงเล็กนอยเทานั้น เชนจากยา glucocorticoids,
antineoplastics อยาง methotrexate และ แอลกอฮอล เปนตน  ยา glucocorticoids จะทําใหเกิด
steatosis ที่ไมมีอันตราย ขณะที่steatosis ที่เกิดจากยา methotrexate จะลุกลามเปนตับแข็ง  แตก็อาจพบ
chronic steatosis แบบ microvesicular แลวทําใหเซลลตับตายในระยะเวลาตอมาไดเชนกัน แมจะพบ
นอยกวา เชน จากยา valproic acid ซึ่งนอกจากทําใหมีไขมันสะสมในเซลลตับแลว ยังทําใหเกิดการ
ทําลายของไขมันนั้น เปนผลใหผูปวยเกิดภาวะตับวายเรื้อรังรวมกับอาการทางสมอง และเสียชีวิต หรือจาก
ยา tetracyclines เมื่อใหโดยฉีดเขาหลอดเลือดดําในขนาดสูงกวา 1.5 กรัม/วัน ทําใหเกิด steatosis ที่มี
อัตราตายสูงมาถึง 70-80% และแมผูปวยจะรอดชีวิต โรคตับเองผูปวยเหลานี้ก็มักดําเนินตอไปเปนโรคตับ
แข็งในที่สุด  เปนตน

4)   Phospholipidosis โรคตับที่เกิดจากการสะสมของ phosholipids  ในเซลลตับแทนไข
มัน โดยเฉพาะบริเวณ lysosomes โรคตับชนิดนี้มักไมแสดงอาการผิดปกติทางคลินิก เพียงแตตรวจพบ
ระดับเอนไซมของตับผิดปกติเล็กนอย ลักษณะเดนที่ตรวจพบจากผูปวยคือ ตับโต และอาจตรวจพบการ
สะสมของ phospholipids ในอวัยวะอื่นๆ เชน ปอด  ตอมไทรอยด  ผิวหนัง และปลายประสาท หรือไมก็ได
และรอยโรคเหลานี้มักลุกลามกลายเปนโรคตับแข็งในภายหลัง เชนจากการใชยา amiodarone หรือ
perhexiline maleate หรือ diethylaminoethoxyhexestrol เปนตน

5)  Fibrosis and cirrhosis การอักเสบของตับอยางเรื้อรังทําใหมีการสะสมของ collogen
ในตับเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเปน fibrosis โดยไมจําเปนตองมีการตายของเซลลตับบางสวนรวมดวย และ
fibrosis บางสวนอาจหายกลับเปนปกติได แตถาการอักเสบนั้นลุกลามตอไปจนกลายเปนโรคตับแข็งแลว
พยาธิสภาพของตับจะไมสามารถหายไดอีก (irreversible)  ผูปวยที่ตับเกิด fibrosis จากการใชยาจะมี
ระดับเอนไซม transaminase สูงเพียงเล็กนอยและไมใชตัวชี้วัดที่ดีถึงอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับตับ  การ
เกิดโรคตับแข็งซึ่งถือเปนระยะสุดทายของตับอักเสบเรื้อรังจากทุกสาเหตุ เชน chronic cholestasis,
steatohepatitis หรือ chronic hepatitis นั้น แมจะหยุดใชยาที่เปนสาเหตุแลวโรคก็อาจยังคงลุกลามตอไป
อีก   เชน methotrexate และ vitamin A ขนาดสูงทําใหตับอักเสบและคอย ๆ ลุกลามเปนโรคตับแข็งอยาง
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ชาๆ โดยผูปวยไมมีอาการแสดงทางคลินิกหรือตรวจพบการทําหนาที่ของตับผิดปกติเลย เมื่อผูปวยเกิดโรค
ตับแข็งแลวจะตรวจพบผูปวยมีตับโต ทองมานและ portal hypertension ซึ่งเปนอาการของโรคตับข้ันสุด
ทาย การใชยา methotrexate ขนาดสูงทําใหเกิด fibrosis และตับแข็ง  จากการศึกษาพบวา  การใชยา
methotrexate ขนาดสูงทุกวัน จะเกิดพิษกับตับมากกวาการใชยาเพียงสัปดาหละครั้งดวยขนาดใชยาสะสม
เชน ในการรักษาผูปวยโรค psoriasis และ arthritis   ปจจัยเสริมที่ทําให methotrexate เกิดพิษตอตับสูง
ข้ึน คือผูปวยเปนโรคตับอยูกอน ด่ืมแอลกอฮอลหรือเปนโรคเบาหวานและอวน อุบัติการณของโรคตับจาก
ยา methotrexate พบในผูปวยโรค psoriasis สูงกวาผูปวยโรค arthritis อาจเนื่องจากตองใชขนาดยาใน
การรักษาสูงกวาและผูปวย psoriasis มักมีโรคพิษสุรารวมดวย สารเคมีที่พบวาทําใหเกิดโรคตับชนิด
fibrosis และ portal hypertension จากการไดรับยาติดตอกันเปนเวลานานอีกอยางคือ สารหนู (arsenic)
ซึ่งมักเกิดจาการใชยาสมุนไพรที่มีสารหนูผสมอยู

4.2.2  ภาวะค่ังของน้ําดีแบบเรื้อรัง มี 2 ชนิดคือ
1) Chronic cholestasis ผูปวยจะมีอาการแสดงทางคลินิกและพยาธิสภาพคลายโรค

primary biliary cirrhosis ตางกันที่ chronic cholestasis จากยาทําใหผูปวยเกิดภาวะดีซานที่รุนแรงและ
เปนรวดเร็วกวา  (ตารางที่ 5.16)

ตารางที่ 5.16  ขอแตกตางของลักษณะโรค chronic cholestasis จากยาและ primary biliary cirrhosis
Characteristics Drug-Induced Chronic

Cholestasis
Primary Biliary Cirrhosis

    Associated disease
    Drug intake
    Clinical symptoms

Laboratory Makers
    Bilirubin
    ALT/AST
    Alkaline phosphatase
Histologic Markers
    Ductopenia
    Nonsuppurative cholangitis
    Hepatic granulomas

Irrelevant
Phenothiazines, organic arsenicals
Pruritus, early severe jaundice,
xanthomas, hepatomegaly,
splenomegaly, cirrhosis

1-20 mg/dL
2-8x
3-10x

Slight
Absent
Absent

Sicca syndrome
None
Pruritus, latent mild jaundice, xanthomas, 
hepatomegaly, splenomegaly, meloderma, 
cirrhosis

1-5 mg/dL
2-8x
3-10x

Remarkable
Present
Present

Acute cholestasis ก็อาจทําใหเกิด chronic cholestasis ไดเชนกัน  อาการแสดงที่มักพบใน
ผูปวย คือ คัน  เกิดดีซานอยางรวดเร็ว ระดับ bilirubin และ alkaline phosphatase สูงมาก แตระดับ AST
และ ALT สูงปานกลาง เมื่อโรคลุกลามมากขึ้น  ผูปวยจะเกิด xanthomatosis ทองมาน บวม และ portal
hypertension    จากการตรวจพยาธิสภาพของตับจะพบ vanishing bile duct syndrome  ยาที่อาจเปน



บทที่ 5 อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอตับ

94

สาเหตุของโรค chronic cholestasis เชน ajmaline, carbamazepine, co–amoxiclav, erythromycin,
flucloxacillin, haloperidol, imipramine, phenothiazines (chlorpromazine, prochlorperazine)
phenytoin, sulfamethoxazole – trimethoprim, thiabendazloe, tolbutamide และ organic arsenicals
เปนตน   พบวาแมจะหยุดใชยาสาเหตุแลว  ผูปวยจะยังคงมีดีซาน  ระดับ alkaline phosphatase และ
gamma – glutamyltransferase สูงติดตอกันอีกหลายป  บางรายอาจพบความผิดปกติของระดับเอนไซม
ทั้งสองตัวนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได

2) Biliary sclerosis เปนพิษของยาตอตับชนิดมีการทําลายบริเวณทอน้ําดีจากการใหยาวิธี
intrahepatic arterial infusion ของยา floxuridine (5 FUDR)  ผูปวยจะมีอาการปวดทองดานบน เบื่อ
อาหาร น้ําหนักลด และดีซาน   ระดับ alkaline phosphatase สูงมากกวาคาปกติ 3 เทา   แตระดับเอนไซม
transaminase  สูงนอยกวา 5 เทาของคาปกติ   ยาอีกตัวที่มักทําใหเกิด biliary sclerosis คือ formalin ที่
ร่ัวเขาไปในทอน้ําดีระหวางทําการผาตัด

4.2.3. โรคของหลอดเลือดในตับ (vascular lesions)
มียาหลายชนิดที่ทําใหเกิดพิษตอตับตรงบริเวณหลอดเลือดของตับ กลุมยาที่เปนสาเหตุ

ของโรคตับชนิดนี้ที่พบมากที่สุด คือ ยารักษามะเร็ง  รองลงมาคือ pyrrolizidine alkaloids และฮอรโมนเพศ
โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดของตับจากยาที่พบมาก  คือ veno – occlusive disease (VOD) เกิดจากการตีบ
เล็กลงของหลอดเลือดสวน hepatic venules จากการเกาะกันของ connective tissue โดยไมเกี่ยวของกับ
การเกิดลิ่มเลือด  เปนผลใหเนื้อตับมีเลือดคั่ง (congestion) และตายบางสวนจากการอุดตันของหลอด
เลือดผูปวยจะมีอาการปวดทองดานบนขวาอยางเฉียบพลัน ทองมาน  ตับโต ระดับเอนไซม transaminase
สูงปานกลาง และอาจมีอาการดีซานดวย ถาอาการรุนแรงมากอาจลุกลามเปนโรคตับวาย หรือกลายเปน
โรคตับแข็งในกรณีที่ผูปวยรอดชีวิต  ในทางตรงขาม การอุดตันของหลอดเลือดในตับอาจทําใหโรคตับของ
ผูปวยกลายเปนโรคตับแข็งอยางชาๆ และอาจใชเวลาหลายปกวาผูปวยจะแสดงอาการแทรกซอนจากโรค
ตับแข็งใหเห็น  โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับ ยาที่เปนสาเหตุของการเกิดโรคของหลอดเลือดตับชนิดนี้ คือ ยา
รักษามะเร็ง เชน azathioprine, dactinomycin, dacorbazine, busulfan หรือ cyclophosphamide ขนาด
สูง  พบวา  ผูปวยที่ใชยา busulfan หรือ cyclophosphamide ขนาดสูงสําหรับการปลูกถายไขกระดูก จะ
เกิด veno – occlusive disease ในตับประมาณ 25%  ความเสี่ยงของการเกิดอาการแทรกซอนนี้   ลดลง
ไดโดยการปรับขนาดยาใหเหมาะสมรวมกับใช heparin prophylaxis  นอกจากยารักษามะเร็งแลว
สมุนไพรที่มี pyrrolizidine alkaloids ก็เปนสาเหตุสําคัญอีกอยางหนึ่ง

Budd – Chiari syndrome เกิดจากการอุดตันของ hepatic vein จากการเกิดลิ่มเลือด  อาการ
แสดงของผูปวยจะคลายกัน veno-occlusive dissease ของตับ  โดยมีรายงานวาพบจากการใชยาเม็ดคุม
กําเนิดแตมีอุบัติการณตํ่ามาก
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Peliosis hepatitis เปนโรคของหลอดเลือดตับที่พบนอยมากเชนกัน  เกิดจากมีถุงหรือโพรง
เลือดในเนื้อตับ โรคนี้อาจเกิดขึ้นอยางเฉียบพลันหรือเร้ือรังก็ได  ผูปวยจะมีตับโต ดีซาน หรือตับวาย ในบาง
คร้ังถุงเลือดเหลานี้อาจแตกทําใหเกิดกลุมอาการ hemoperitoneum ข้ึนในผูปวย โดยมีรายงานวาโรคนี้
เกี่ยวของกับการใชยา androgen และเกิดหลังจากไดรับยาแลวอยางนอย 6 เดือน  นอกจากนี้อาจเกิดจาก
การใชยา estrogen, tamoxifen, danazol, และ azathioprine เปนตน

Portal hypertension จากยาอาจเกิดรวมกับโรคตับแข็งหรือไมก็ได เชน การเกิด hepatorenal
sclerosis จากยารักษามะเร็ง การใช vitamin A ขนาดสูง  หรือสารเคมีจากสิ่งแวดลอม เชน inorganic
arsenicals,copper sulfate และ vinyl chloride เปนตน ผูปวยจะตรวจพบมามโต ภาวะเม็ดเลือดขาวนอย
ภาวะเกล็ดเลือดนอย  ภาวะพรองเม็ดเลือดทุกชนิด (pancytopenis) หรือ esphageal varices เปนตน

4.2.4. Granulomatous hepatitis
Granulomas ของตับที่เกิดจากยา มีลักษณะเปนแบบ noncaseating ที่ลอมรอบดวย

eosinophils และมักเกี่ยวของการเกิด granulomas ภายนอกตับ รวมกับอาการแสดงของระบบอื่นๆ   พบ
วา granulomatous hepatitis มีสาเหตุจากยาประมาณ 2-29%  ผูปวยจะมีอาการไข รูสึกไมสบาย ปวด
ศีรษะ และปวดกลามเนื้อหลังจากไดรับยาแลว 10 วันถึง 4 เดือน และตรวจพบมานโตในผูปวยราว 15%
granulomatous hepatitis อาจเกิดรวมกับการทําลายเซลลตับและการคั่งของน้ําดี  โดยเกิดจากกลไกทาง
ภูมิคุมกัน  เชนจากยา allopurinol, methyldopa , penicillins, phenytoin, quinidine และ sulfonamides
หรือ อาจไมมีการทําลายของเซลลตับรวมดวย เชนจากยา gold salts  เมื่อหยุดใชยาอาการแสดงความผิด
ปกติตาง ๆ จะกลับหายเปนปกติสมบูรณได

ตารางที่ 5.17  ตัวอยางยาที่อาจทําใหเกิด granulomatous hepatitis

Allopurinol Phenylbutazone
Carbamazepine Phenytoin
Chlorpromazine Procainamide
Gold Quinidine
Hydralazine Quinine
Methyldopa Sulfasalazine
Nitrofurantoin Sulphonamides
Penicilin Sulphonylureas

4.2.5. โรคมะเร็งตับ
โรคมะเร็งตับที่เกิดจากยาและสารเคมีมีทั้งชนิด carcinoma และ sarcoma- แตโรคมะเร็ง

ตับที่เกิดจากยามักเปนชนิดไมอันตรายและหายไดเมื่อหยุดใชยา ยกเวนกรณีของโรคมะเร็งตับที่เกิดจาก
การสัมผัสกับสารเคมีที่เปนพิษนั้นอยูเปนเวลานาน  ยาที่พบวาเปนสาเหตุของมะเร็งตับ เชน androgens,
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estrogens และสารฮอรโมนอื่นๆ  จากการศึกษาพบวาผูที่สัมผัสกับ polyvinyl chloride    ซึ่งใชใน
อุตสาหกรรมพลาสติกหลายชนิดเปนเวลานานอยางนอย 3 ป   จะเกิดมะเร็งตับชนิด angiosarcoma
ผูปวยหญิงที่ใชยาเม็ดคุมกําเนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับสูงกวาผูปวยหญิงที่ไมไดใชยาเม็ดคุมกําเนิด
ประมาณ 20  เทา หากใชยาเม็ดคุมกําเนิดนอยกวา 10 ป แตถาใชยาเม็ดคุมกําเนิดนานกวา 10 ป  ความ
เสี่ยงจะเพิ่มเปน 100 เทา  เชนเดียวกับการใช anabolic steroids ในผูปวยชาย  นอกจากนี้มะเร็งตับชนิด
angiosarcomas ซึ่งพบนอยมากนั้น ประมาณหนึ่งในสามของผูปวยมีสาเหตุจากการสัมผัสกับสารหนู
เกลือทองแดง  thorium dioxide หรือ vinyl chloride

โดยทั่วไป การพยากรณโรคตับจากยาจะดีเมื่อสามารถหยุดยาทันทีที่พบ  และการ
พยากรณโรคยังขึ้นกับระยะเวลาที่เกิดโรค   ชนิดของโรคตับจากยาที่เปน และโรคตับนั้นเปนชนิดหายกลับ
เปนปกติไดหรือไมดวย ยิ่งเซลลตับถูกทําลายมากเทาไร  การเกิดภาวะตับวายและเสียชีวิตก็ยิ่งเกิดไดมาก
ข้ึน  และโรคตับชนิดมีการคั่งของน้ําดี จะเปนโรคตับที่มีการพยากรณโรคดีที่สุด

5.  การประเมินการเกิดโรคตับหรือตับอักเสบจากยา

การประเมินวาโรคตับหรือภาวะตับอักเสบของผูปวยที่เปนอยู เกิดจากยาที่กําลังใชอยู หรือจากยา
ที่เคยใชมากอน มีหลายปจจัยตองนํามารวมพิจารณาดวย  ไดแก ลักษณะของผูปวย ยาที่กําลังใชอยูและ
ยาที่เคยใชมากอน เวลาที่เร่ิมแสดงอาการผิดปกติ เวลาที่อาการผิดปกติหายไป อาการแสดงทางคลินิก
การตัดสาเหตุอ่ืนๆ ที่ทําใหเกิดโรคตับออกไปกอน ผลตรวจการทําหนาที่ของตับ และผลตรวจชิ้นเนื้อของตับ
เนื่องจากโรคตับหรือภาวะตับอักเสบจากสาเหตุตางๆ จะมีอาการแสดงทางคลินิกและผลตรวจการทําหนา
ที่ของตับที่ผิดปกติไปคลายๆ กัน   จึงเปนการยากที่จะชี้ชัดหรือยืนยันวาโรคตับของผูปวยเกิดจากยาที่สงสัย
นอกจากจะพิจารณาถึงความสัมพันธของระยะเวลาตั้งแตเร่ิมไดรับยาจนกระทั่งแสดงอาการตับอักเสบรวม
กับผลที่เกิดขึ้นหลังจากหยุดใชยาที่สงสัย

การตรวจการทําหนาที่ของตับ ที่ทําเปนประจําคือการตรวจ aspartate aminotransferase,
alanine aminotransferase, alkaline phosphatase และ total bilirubin  นอกจากนี้อาจมีการตรวจเกี่ยว
กับการทําหนาที่ดานสังเคราะหของตับ คือ total protein, albumin และ prothrombin time  ผูปวยที่เปน
โรคตับจากยามักตรวจพบระดับของ gamma glutamyl transferase สูงรวมดวย และมีการตรวจ
conjugated bilirubin ในผูปวยที่สงสัยวามีการอุดตันของทางเดินน้ําดี  สวนการตรวจชิ้นเนื้อของตับจะใช
กรณีที่สงสัยวามีความผิดปกติของเซลลตับอยางเฉียบพลันจากยา
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ปจจัยที่ใชประเมินวาโรคตับของผูปวยเกิดจากยาหรือไม
 1.  ลักษณะของผูปวย   การสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูปวยอยางเปนระบบ ไดแก
เพศ อายุ   การแพยา อาชีพ การตั้งครรภ โรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน โรคตับที่เปนอยูกอน โรคไต รวม
ถึงภาวะโภชนาการของผูปวย เพราะผูปวยที่เปนโรคขาดอาหาร โรคอวน โรคพิษสุรา อาจมีผลตอเมแทบอลิ
ซึมของยาที่ใช ประวัติทางสังคม  เชนการสูบบุหร่ี ใชยาเสพติด ประวัติครอบครัวหรือโรคทางพันธุกรรม
เพื่อใชเปนขอมูลชวยประเมินปจจัยเสี่ยงของผูปวยวามีอะไรบาง (ตารางที่ 5.6 )   เชน กลุมทุโภชนาการ
โรคพิษสุรา จะทนตอขนาดยาของ paracetmol ตํ่ากวาผูปวยทั่วไป และอาการแสดงที่ผิดปกติก็มักรุนแรง
กวาผูปวยอื่นดวย ปฏิกิริยาของยาบางอยางอาจรุนแรงมากขึ้นเมื่อรับประทานอาหารบางประเภทรวมดวย
เชน เนื้อยาง หรือผูปวยอาจรับประทานสารพิษโดยบังเอิญทั้งครอบครัว เชน เห็ดพิษ เปนตน

2. ยาที่กําลังใชอยูและยาที่เคยใชมากอน  การประเมินโรคตับจากยา จําเปนตองทราบราย
ละเอียดของยาทุกชนิด ที่ผูปวยกําลังใชหรือเคยใชมากอน  โดยเฉพาะยาที่ใชในชวง 90 วันกอนแสดง
อาการตับอักเสบ ไดแก  ขนาดยา  ระยะเวลาที่ใชยา วิถีการใหยา และรูปแบบของยาที่ใช เพราะยาแตละ
รูปแบบอาจทําใหเกิดพิษไดแตกตางกัน เชน ยา niacin หรือวิตามินบี 3 ใชเปนยาลดไขมันในเลือดไดดีที่
ขนาด  1-2  กรัม วันละ 3 คร้ัง แตเปนยาที่อาจทําใหเกิดโรคตับ โดยเฉาะ acute hepatocellular necrosis,
cholestasis, หรือ chronic hepatitis with portal fibrosis เมื่อรับประทานยาติดตอกันนาน  จากการศึกษา
พบวา ถาผูปวยรับประทานยา niacin ชนิดยาเม็ดธรรมดา ดวยขนาดไมเกินวันละ 3 กรัม โอกาสเกิดโรคตับ
จากยาจะพบนอยมาก แตถาผูปวยรับประทานยาชนิดออกฤทธิ์เนิ่น  ดวยขนาดเพียงวันละกรัมผูปวยจะมี
ความเสี่ยงในการเกิดโรคตับสูงกวา จากการรับประทานยาเพียง 2 เดือน ก็เร่ิมตรวจพบการทํางานของตับ
ผิดปกติ เชน ตรวจพบระดับ transaminase สูงกวาคาปกติ 3 เทาในผูปวย 52% แตไมพบความผิดปกติใน
ผูปวยกลุมที่ใชยาเม็ดธรรมดา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดโรคตับสูงนอกจากเรื่องรูปแบบยา คือ
โรคตับที่เปนอยูกอนแลว การดื่มแอลกอฮอลหนัก และเปนโรคเบาหวานรวมดวย เมื่อหยุดใชยา อาการผิด
ปกติจะคอยๆ หายไปภายใน 2-3 สัปดาห   ผูปวยที่ใชยา niacin อยู ถาตองการเปลี่ยนรูปแบบยาจากยา
เม็ดธรรมดาเปนยาเม็ดชนิดออกฤทธิ์เนิ่น เพื่อความรวมมือในการใชยาของผูปวย ตองลดขนาดยาลง 50-
70% มีการเฝาระวังและติดตามการทําหนาที่ของตับภายใน 6 สัปดาหแรกที่มีการปรับขนาดยา และติด
ตามตอทุก 3 เดือนหลังจากนั้นตลอดการรักษาดวยยา niacin    เนื่องจากยาตัวนี้จัดเปนวิตามินตัวหนึ่งจึง
ตองระมัดระวังเพิ่มข้ึน   เพราะผูใชยาจะเขาใจผิดวาวิตามินทุกชนิดจะรับประทานมากเทาไรก็ไมเปนอันตราย

ในกรณีที่ผูปวยใชยาอยูหลายชนิดรวมกัน การประเมินวายาตัวไหนควรเปนสาเหตุของโรคตับที่
เกิดขึ้น ตองพิจารณาถึงความเปนไปไดหรืออุบัติการณเกิดพิษจากยาแตละตัวประกอบดวย เชน ยา
digoxin, theophylline เปนยากลุมที่ทําใหเกิดโรคตับนอยมาก ขณะที่ยากลุม NSAIDs เชน sulindac,
piroxicam, diclofenac และ salicylates หรือยากลุมปฏิชีวนะ เชน erythromycin, amoxicillin
clavulanic acid เปนกลุมยาที่มีอุบัติการณทําใหเกิดโรคตับสูง เปนตน
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ตาราง 5.18  ยาที่ทําใหเกิดตับวายฉับพลัน
ยาที่พบไดไมบอย ยาที่ใหรวมกันแลวเกิดบอย ยาที่พบไดนอย

Isoniazid
Valproic acid
Halothane
Phenytoin
Sulfonamides
Propylthiouracil
Amiodarone
Dapsone

Trimethoprim-sulfamethoxazole
Rifampicin-isoniazid
Alcohol-acetaminophen
Amoxicillin-clavulanic acid
Acetaminophen-isoniazid

Carbamazepine
Ofloxacin
Ketoconazole
Imipramine
Interferon-alfa
Lisinopril
Nicotinic acid
Etoposide

นอกจากตองทราบเกี่ยวกับยาที่ผูปวยใชตามแพทยส่ังแลว ยังตองทราบเกี่ยวกับยาที่ผูปวยซื้อใช
เอง ยาคุมกําเนิด ยาสมุนไพร วิตามิน อาหารเสริม และยาเสพติด ซึ่งผูปวยอาจนึกไมถึงวา สารเหลานี้ก็จัด
เปนยาที่อาจทําใหเกิดโรคตับไดเชนกัน ตัวอยางเชน ยาโคเคน มีรายงานวาทําใหเกิดโรคตับชนิด
centrilobular necrosis โดยเขาใจวายานี้จะมีพิษตอเซลลตับโดยตรง นอกจากนี้ยาโคเคนยังเปนยาที่
กระตุนเอนไซมผาน CYP 3A)   ยา ecstasy ซึ่งเปนยากลุมเดียวกับ amphetamine มีรายงานวาทําใหเกิด
acute hepatocellular necrosis และบางรายโรคลุกลามเปนตับวายฉับพลัน เปนเหตุใหผูใชยาเสียชีวิต แต
ผูใชยาบางรายอาจเกิดอาการทางตับไมรุนแรง เชน มีอาการแสดงคลายเปนโรคไวรัสตับอักเสบ เปนตน
ผูใชยามักแสดงอาการผิดปกติทางตับหลังจากใชยา ecstasy ติดตอกันนานหลายเดือน  แมแตการฉีดหรือ
กินยาเสพติด ก็อาจเกิดพิษตอตับไดไมทางตรงก็ทางออม เนื่องจากสารปนเปอนในยาเสพติดเปนสารพิษ
ตอตับเชนกัน

โรคตับหรือภาวะตับอักเสบของผูปวยอาจมีสาเหตุจากสารเคมีที่พบจากสิ่งแวดลอม หรือการ
ประกอบอาชีพของผูปวย เชน สารหนูที่ผสมอยูในยากําจัดศัตรูพืช ทําใหเกิดตับอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลัน
หรือเร้ือรัง     แมแตทองแดง carbon tetrachloride และ vinyl chloride ก็เปนสารพิษจากสิ่งแวดลอมที่
อาจทําใหเกิดตับอักเสบ แมสารเหลานี้จะไมทําใหเกิดโรคตับดวยตัวมันเอง แตก็เปนสารที่เพิ่มความเสี่ยง
ของการเกิดโรคตับใหมากขึ้น (ตารางที่ 5.19)

ตารางที่ 5.19  สารพิษตอตับจากสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพ
Toxin Group Associated With Exposure

Arsenic
Carbon tetrachloride
Copper
Dimethyl  formanide
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Fluorine
Toluene
Trichloroethylene
Vinyl chloride

Chemical, construction, agricultural workers
Chemical plant workers, laboratory technicians
Plumbers, Copper foundry workers
Chemical plant workers, laboratory technicians
Horiculturalists, gardening enthusiasts
Chemical plant workers, laboratory technicians
Chemical and agricutural workers, laboratory technicians
Printers, dye workers, cleaners, laboratory technicians
Plastics plant workers
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*A partial list of environmental toxins that can cause liver injury. At lower exposure rates, these compounds may also
predispose the patient to liver injury from a drug.

นอกจากนี้ การใชยาสมุนไพรก็อาจเปนสาเหตุของการเกิดโรคตับได  เพราะปจจุบันนิยมใชยา
สมุนไพรกันมาก ผลขางเคียงหรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยาสมุนไพรตางๆ เชน ในป 2542 มีราย
งานการเกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลันในระดับความรุนแรงตั้งแตนอยไปจนมาก จากการใชยาสมุนไพร
“ข้ีเหล็ก” ที่มีจําหนายในรูปยาเม็ด อยางนอย 9 ราย  โดยมีความประสงคเพื่อใชรักษาโรคหรือบํารุงสุขภาพ
ใหแข็งแรง ผูปวยเหลานี้ใชยาขี้เหล็กในขนาด 20-40 มิลลิกรัม/วัน (ขนาดยาเม็ดละ 10 มิลลิกรัม)  เปนเวลา
7-60 วัน ผูปวยบางรายไมมีอาการทางคลินิก มีเพียงผลการทําหนาที่ของตับผิดปกติ ผูปวยบางรายมี
อาการทางคลินิก เชน ออนเพลีย คลื่นไสและอาเจียนรวมดวย ผูปวยตองใชเวลารักษากวาที่จะมีอาการดี
ข้ึน และตับมีการทําหนาที่ตามปกติ นาน 5 - 6 เดือน มีผูปวย 2 รายไดทดลองใชยาขี้เหล็กซ้ําใหม พบวา
เกิดอาการตับอักเสบอีก และมีผูปวย 3 ราย ที่เจาะตับเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ พบวาผลตรวจเขาไดกับภาวะตับ
อักเสบจากยา

สวนยาสมุนไพรที่มีรายงานวาทําใหเกิดโรคตับหรือภาวะตับอักเสบในตางประเทศมีมากมายหลาย
ชนิด เนื่องจากปจจุบันประชาชนนิยมใชยาสมุนไพรดวยเหตุผลตางๆ กัน เชน ยาระงับปวด ยาระงับ
ประสาท อาหารเสริม ยาลดน้ําหนักและยารักษาโรคผิวหนัง เปนตน  พิษตอตับจากยาสมุนไพรเหลานี้มัก
เกิดจากการใชยามากกวาขนาดแนะนํา และอาจเพราะใชยาติดตอกันนานดวย โรคตับที่เกิดจากยา
สมุนไพรนั้นถาหยุดใชยา มักหายเปนปกติสมบูรณ  เชน ชาสมุนไพรจีน ชื่อ Jin bu huan ใชเปนยาระงับ
ปวดและยาระงับประสาท มีผูปวย 7 รายใชยานี้ในขนาดปกติ ติดตอกันนาน  7 - 52 สัปดาห (เฉลี่ย 20
สัปดาห) แสดงอาการผิดปกติ คือ ไข ออนเพลีย คลื่นไส คัน ปวดทอง ดีซาน และตับโต ตรวจพบเอนไซม
transaminase สูงกวาคาปกติ 20 - 50 เทา มีผูปวย 1 ราย ที่ใชยาติดตอกันนาน 12 เดือน เมื่อทําการเจาะ
ตับเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ พบวาเปน lobular hepatitis with microvesicular steatosis และอาการของโรคตับก็
หายไปหลังจากหยุดใชยา 8 สัปดาห และผูปวยสวนใหญเปนเพศหญิง เมื่อทดลองใหยาซ้ําใหม ก็แสดง
อาการของโรคตับอีก  Pennyroyal oil ไดจากตนสะระแหน ชนิดหนึ่ง นิยมใชเปนสารแตงกลิ่น มีรายงานวา
ทําใหเกิดโรคตับชนิด acute centrilobular necrosis และอาจลุกลามกลายเปนโรคตับวายฉับพลันจนผู
ปวยเสียชีวิตได เนื่องจากมีสาร pulegone ไปทําลายตับ  Comfrey tea เปนสาเหตุของการเกิดโรคตับที่พบ
บอยมากเชนกัน เนื่องจากมีสารพิษคือ pyrrolizidine alkaloids ทําใหเกิดโรคตับชนิด veno–occlusive
disease (VOD)  นอกจากนี้ยังมีรายงานวามารดาที่ด่ืมชานี้ระหวางตั้งครรภ ทําใหทารกที่เกิดมาตองเสีย
ชีวิตจากโรคตับชนิด VOD โดยมารดาแข็งแรงเปนปกติดี  Germander เปนยาสมุนไพรที่ใชลดความอวน
พบวาทําใหเกิดภาวะตับอักเสบเฉียบพลันหลังจากรับประทานยาเพียง 2 เดือน เมื่อหยุดใชยาอาการจะดี
ข้ึนเอง แตถายังคงใชยาตอไป โรคจะลุกลามเปน active chronic hepatitis และโรคตับแข็งในที่สุด เพราะ
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สารสกัดจาดพืชชนิดนี้ คือ กลุม furono diterpenoids   มีกลไกทําใหตับมี glutathione ลดนอยลง และผู
ปวยบางรายยังมีอาการแสดงทางคลินิกคลายโรคตับชนิด autoimmune active chronic hepatitis จึงคาด
วาอาจมีกลไกเกี่ยวกับทางภูมิคุมกันที่ทําใหผูใชยาเกิดโรคตับ Chaparral เปนสมุนไพรที่ใชเปนยาตาน
อักเสบและยาตานไวรัสสําหรับผูปวยโรค AIDS มีรายงานวายาสมุนไพรนี้ทําใหเกิดโรคตับชนิด acute
hepatocellular necrosis หรือชนิดมีการคั่งของน้ําดี  หรือชนิด chronic hepatitis with cirrhosis       โดย
ผูปวยจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติหลังจากใชยา 3-52 สัปดาห  และเมื่อหยุดยา อาการจะหายเปนปกติ
เปนตน

แมแตวิตามินที่ผูปวยซื้อกินเอง หากใชในปริมาณสูงมาก ก็อาจทําใหเกิดอันตรายไดเชนกัน เชน
vitamin A  ปริมาณวิตามินเอ ที่แนะนํา คือ 4,000-5,000 หนวยตอวัน วิตามินเอจะเก็บสะสมอยูในตับ
ประมาณ 90% เพื่อทําหนาที่เปนเซลลสรางเสนใยของ sinusoids วิตามินเอใชเปนยารักษาโรคสะเก็ดเงิน
(psoriasis) ซึ่งผิวหนังมีลักษณะคลายกับขาดวิตามินเอ  และเชื่อวาใชปองกันโรคมะเร็งและโรคขออักเสบ
จากการศึกษาพบวา ผูปวยที่กินวิตามินเอวันละ 50,000 หนวย ติดตอกันนาน 2 ป หรือมากกวา จะเริ่ม
แสดงอาการผิดปกติ และโรคมักลุกลามเปนโรคตับแข็ง จากการกินวิตามินเอ วันละ 25,000 หนวย  นาน 6
ป หรือกินวิตามิน เอ วันละ100,000 หนวย นาน 2 ปคร่ึง   และผูปวยที่มีโรคไตวายรวมดวยมีความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคตับสูงขึ้น อาการแสดงของพิษจากวิตามินเอเกินขนาด คือรูสึกไมสบาย ละเหี่ยใจ ออนเพลีย ผม
รวง กลามเนื้อออนแรง คันตามผิวหนัง มีการหลุดลอกของผิวหนัง (exfoliative dermatitis) และตับอักเสบ
เมื่อหยุดใชยา อาการจะคอยๆ หายเปนปกติ  nicotinic acid หรือ niacin เปนวิตามินอีกตัวที่ผูปวยนิยมซื้อ
ใชเอง เพราะสามารถใชเปนยาลดไขมันในเลือดได   เมื่อใชในขนาดสูงติดตอกันนาน ก็อาจเปนพิษตอตับ
ได เปนตน

ตารางที่ 5.20  ยาสมุนไพรบางชนิดที่มีรายงานวาทําใหเกิดโรคตับในผูใชยา
Herb Proposed Use Toxic Ingredient Feature of Hepatic Injury

Comfrey
Gordolobo yerba tea
Mate tea
Chinese medicinal tea

Jin Bu Huan

Chinese herbs
Germander (tea, capsules)

Chaparral leaf
Mistletoe/skullcap/valerian

Margosa oil
Pennyroyal oil (squawmint)

Oil of cloves

Health tonic

Health tonic

Sedative, analgesic

Eczema, psoriasis
Weight reduction,
  health tonic
Herbal remedy
Herbal tonic, cathartic

Tonic
Abortifacient, herbal
  remedy
Dental pain

Pymolizidine alkaloids

T’u-san-chi’I
(compositae)
Lycopodium serratum

Many
Teucrium chamaedrys

Larrea tridenta
Senna, podophylin,
  aloin
Melia azadirachta indica
Labiatae plants
(possibly diterpenes)
Unknown

Veno-occlusive disease

Veno-occlusive disase

Hepatocellular injury :     
  hepatitis, fibrosis, steatosis
Nonspecific hepatic injury
Hepatitis : necrosis, fibrosis

Hepatic necrosis
Elevated liver function tests

Reye’s syndrome
Elevated liver function tests

Dose-dependent hepatotoxin
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3. เวลาที่เริ่มแสดงอาการผิดปกติ การยืนยันหรือบงชี้วา โรคตับของผูปวยมีสาเหตุจากยาแน
หรือไม  ตองทราบวาเวลาที่เร่ิมมีอาการผิดปกตินั้นสัมพันธกับเวลาที่ไดรับหรือไม ยาที่ถูกสงสัยวาอาจเปน
สาเหตุของโรคตับ ตองเปนยาที่ไดรับภายใน 3 เดือนกอนที่ผูปวยจะเริ่มมีอาการผิดปกติ โดยระยะเวลาที่ได
รับจนเริ่มแสดงอาการผิดปกติอาจแตกตางกันไดมาก เชน ถาเปนยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับชนิดสัมพันธกับ
ขนาดใชยา ผูปวยมักแสดงอาการผิดปกติในเวลาไมกี่ชั่วโมง ถาเปนยาที่ทําใหเกิดภาวะตับอักเสบเฉียบ
พลันหรือมีการคั่งของน้ําดี  ผูปวยอาจเริ่มแสดงอาการหลังจากไดรับยาแลวหลายสัปดาห  หรือถาเปนยาที่
ทําใหเกิดโรคตับเร้ือรัง ผูปวยอาจแสดงอาการหลังจากไดรับยานานกวา 6 เดือน   ดังนั้น การทราบระยะ
เวลาที่เร่ิมแสดงอาการผิดปกติหลังไดรับยา  จึงเปนขอมูลสําคัญที่ชวยแยกแยะสาเหตุของโรคและยืนยัน
ผลการวินิฉัยได (ตารางที่ 5.3)

4.  เวลาที่อาการผิดปกติเริ่มดีขึ้น  การที่อาการผิดปกติตางๆ ของผูปวยเริ่มดีข้ึนหลังจากหยุด
ใชยา เปนขอมูลสําคัญที่ชวยยืนยันวาโรคตับของผูปวยมีสาเหตุจากยาคอนขางแนนอน ระยะเวลาที่ผูปวย
จะเริ่มมีอาการดีข้ึน แตกตางกันไปแลวแตชนิดของยาที่เปนสาเหตุและลักษณะของโรคตับที่เกิด  โดยปกติ
ตองใชเวลาหลายเดือนกวาผูปวยจะหายเปนปกติ (ตารางที่ 5.4 )

ในบางกรณีอาจมีการลองใหยาที่สงสัยซ้ําแกผูปวยเพื่อชวยยืนยันผลการวินิจฉัย แตเปนการ
ทดลองที่ไมควรทําเพราะเปนอันตรายตอผูปวยมาก ยกเวนกรณีที่ไมมียาชนิดอื่นใหเลือกใชรักษาแทนได
และพิจารณาแลววาผลไดจากการใชยาสูงกวาผลเสีย เชน ยากลุมตานวัณโรค isoniazid และ rifampicin
เปนยาที่ทําใหเกิดตับอักเสบบอยมาก แตเปนยาที่ใชรักษาวัณโรคไดผลดีที่สุด ถาผูปวยที่ใชยา 2 ชนิดนี้
เกิดภาวะตับอักเสบ เชน มีระดับ transaminase สูงมากกวา 3 เทาของคาปกติ  ใหหยุดยาทั้งสองชนิด เมื่อ
ผูปวยหายเปนปกติภายใน 2 สัปดาหที่หยุดใชยา ใหทดลองใหยา isoniazid ใหม แตถาผูปวยยังมีระดับ
เอนไซมผิดปกติหลังจากหยุดยา 2 สัปดาห ตองเปลี่ยนใชยาชนิดอื่นรักษาแทน เปนตน

5.  อาการแสดงทางคลินิก  ลักษณะทางคลินิกที่ใชประเมินวายาที่ใชเปนสาเหตุของโรคตับหรือ
ไม ประกอบดวยอาการแสดงและอาการของโรคตับหรือตับอักเสบ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายนอกตับและ
ผลตรวจที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ  ถาผูปวยมีอาการตับอักเสบรวมกับอาการไข ผ่ืน และ eosinophilia ให
สงสัยวาโรคตับของผูปวยนาจะเกิดจากยาที่ใชโดยผานกลไกลทางภูมิคุมกัน หรือเปนการเกิดอาการไมพึง
ประสงคจากยา type B

ในปจจุบันมีวิธีตรวจเฉพาะหรือพิเศษ เพื่อชวยยืนยันการวินิจฉัยวาเปนโรคตับจากยาแนนอน
เพียงไมกี่วิธี  สวนมากเปนการตรวจการทําหนาที่ของตับตามปกติเทานั้น การตรวจพิเศษที่มีใชในปจจุบัน
เชน การตรวจพบ antibodies ของ trifluoroacetic acid (TFA) – liver protein complex เฉพาะในผูปวยที่
เกิดตับอักเสบอยางรุนแรงจากยา halothane เพราะ TFA เปน metabolite ของยา halothane
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6.  การตัดสาเหตุอ่ืนๆ   การวินิจฉัยหรือยืนยันวาโรคตับของผูปวยมีสาเหตุจากยา จําเปนตอง
ตัดสาเหตุอ่ืนๆ ที่อาจทําใหเกิดโรคตับออกกอน  เพราะอาการแสดงและผลตรวจการทําหนาที่ของตับที่ผิด
ปกติ จะมีลักษณะคอนขางเหมือนกัน ไมวาจะเปนโรคตับจากสาเหตุใด เชน ติดเชื้อไวรัส ระบบภูมิคุมกัน
บกพรอง นิ่วในถุงน้ําดีและความผิดปกติของหลอดเลือด เปนตน

การตรวจพิเศษเพื่อชวยแยกแยะโรคตับจากสาเหตุตางๆ ออกจากยา เชน การตรวจ serology
เกี่ยวกับ antibodies ตางๆ เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ดี หรือ อี   การตรวจดวยภาพ
รังสี เพื่อชวยแยกโรคนิ่วน้ําดี  เปนตน

7.  ผลตรวจการทําหนาที่ของตับ  เนื่องจากยังไมมีการทดสอบทางคลินิกใดที่เปนตัวบงชี้ที่ดี
และชัดเจน เกี่ยวกับลักษณะหรือชนิดของโรคตับ ปจจุบันจึงใชลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเอนไซมชนิด
ตางๆ ของตับ เปนแนวทางในการวินิจฉัยชนิดของโรคตับ (ตารางที่ 5.21)

ตารางที่ 5.21   แบบแผนของระดับเอนไซมตับในโรคตับชนิดตางๆ
Enzyme Abbrevation Necrotic Cholestotic Chronic

Alkaline phosphatase Alk Phos, AP ↑ ↑↑↑ ↑
5′-Nucleotidase 5-NC, 5NC ↑ ↑↑↑ ↑
γ-Glutamyl transferase GGT, GGTP ↑ ↑↑↑ ↑↑
Aspartate aminotransferase AST, SGOT ↑↑↑ ↑ ↑↑
Alanine aminotransferase ALT, SGPT ↑↑↑ ↑ ↑↑
Lactate dehydrogenase LDH ↑↑↑ ↑ ↑

  T = < 100 % of normal; =↑↑ > 100% of normal; ↑↑↑ = > 200% above normal.

เอนไซมที่ใชตรวจการทําหนาที่ของตับ    จะมีความจําเพาะแตกตางกันแลวแตการกระจายของ
เอนไซมนั้นในรางกาย   alkaline phosphatase เปนเอนไซมที่พบมากในเยื่อบุผิวของทอน้ําดี กระดูก ลําไส
และไต   5’nucleotidase เปนเอนไซมที่มีความจําเพาะกับโรคตับมากกวา alkaline phosphatase เพราะ
รางกายจะเก็บเอนไซมนี้ไวในตับมากที่สุด γ-glutamyl transferase เปนตัวบงชี้ที่ดีของโรคตับชนิด
centrilobular necrosis เพราะเปนเอนไซมที่พบมากใน centrilobular mitochondria  เซลลตับสวนใหญ
จะมีเอนไซม transaminase อยูเปนจํานวนมาก จึงนิยมใชระดับของ aspartate aminotransferase (AST,
SGOT) และ alanine aminotransferase (ALT,SGPT) แสดงถึงการทําหนาที่ของตับ เพราะเปนเอนไซมที่
มีอยูเปนจํานวนมากและยังถูกปลอยออกจากเซลลตับไดงาย  ทั้ง AST และ ALT จึงเปนตัวชี้วัดที่ไวเกี่ยว
กับการเกิดเนื้อตายเฉพาะสวนของเซลลตับ  หลังจากตับเกิดอักเสบแลวตองใชเวลาอีกหลายสัปดาหกวา
ระดับเอนไซมจะลดลงเปนปกติ

ระดับ bilirubin เปนตัวชี้วัดที่ดีของการเกิดโรคตับและมีความสําคัญในการพยากรณโรคของผูปวย
เพราะระดับ bilirubin ยิ่งสูง การพยากรณของโรคก็ยิ่งไมดี   ผลตรวจอื่นๆ ที่บงชี้วาผูปวยมีการพยากรณ
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โรคที่ไมดี  คือ prothrombin time มากกวา 40 วินาที   มี serum creatinine สูง   มี arterial pH ตํ่า   และ
การที่ผูปวยเริ่มมีอาการทางสมองจากโรคตับหรือมีภาวะดีซานเปนเวลานาน

ระดับ bilirubin และเอนไซมตับที่สูงขึ้นแสดงวาผูปวยมีความผิดปกติที่ตับ  แตบอกไมไดวาตับได
รับอันตรายรุนแรงมากนอยอยางไร จึงตองมีการตรวจเกี่ยวกับการทําหนาที่ดานสังเคราะหของตับ  คือการ
ตรวจระดับของ albumin และ transferrin ซึ่งเปนโปรตีนที่สรางในตับ  ถาตับทํางานไดนอยลง ระดับของ
โปรตีนในเลือดก็จะลดลงดวย ผูปวยในภาวะทุโภชนาการหรือภาวะรางกายมีน้ําเกิน (overhydration) จะมี
ระดับโปรตีนในเลือดต่ํา  และการเปลี่ยนแปลงคา prothrombin time มักจะเกิดขึ้นกอนที่มีการเปลี่ยน
แปลงของระดับโปรตีน albumin หรือ transferrin ฉะนั้นผูปวยที่มี prothrombin time ยาวผิดปกติ และ
ตอบสนองดีตอการรักษาดวยยาฉีดวิตามินเค 10 มิลลิกรัม แสดงวา ความผิดปกติของ prothrombin time
เกิดจากโรคตับ เปนการชวยแยกสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดจากโรคนอกตับ

โดยทั่วไปแลว  ถาตรวจพบระดับเอนไซมของตับสูงกวาคาปกติเทากับหรือมากกวา 2 เทา แสดงวา
เร่ิมมีความผิดปกติของตับ  ยาหลายชนิดอาจทําใหผูปวยที่ใชยาสวนใหญมีระดับเอนไซมตับสูงขึ้น แตไม
ทําใหเกิดอันตรายตอตับหรือเกิดนอยรายมาก เชน ยา isoniazid ทําใหผูปวยที่ใชยาราว 40% มีระดับ
เอนไซมตับสูงกวาปกติ แตทําใหผูปวยเกิดโรคตับจากยานอยกวา 5% และการที่เอนไซมตับชนิดตางๆ มี
ระดับสูงขึ้นในลักษณะตาง ๆ กัน ทําใหสามารถแยกแยะไดวา ควรเปนโรคตับชนิดไหน

ดังนั้น การใชผลตรวจทางหองปฏิบัติการเกี่ยวกับการทําหนาที่ของตับมาชวยประเมินวา เร่ิมมี
ความผิดปกติของตับหรือยัง และนาจะเปนโรคตับชนิดไหนนั้น จะใชการตรวจหลักอยู 4 อยาง คือ ALT,
AST, alkaline phosphatase และ bilirubin (total/conjugated)   เกณฑที่อาจนํามาใชเพื่อแปลผลตรวจ
การทําหนาที่ของตับ คือ
ก. ระดับ transaminase

(1) ถาเอนไซมนี้สูงกวาปกติ 2 เทา ควรเฝาระวังผูปวยอยางนอย 1 สัปดาหพรอมคนหาสาเหตุ
(2) ถา ALT สูง แสดงวานาจะเกิดตับอักเสบแลว
(3) ถา AST สูงอยางเดียวอาจไมใชสาเหตุจากตับ อาจเกิดจากกลามเนื้อถูกทําลาย  จึงควรมีการ

ตรวจ CPK เพื่อชวยยืนยันผล แตถาผูปวยมี alkaline phosphtase หรือ bilirubin สูงดวย
แสดงวานาจะมีสาเหตุจากตับ

ข. ระดับ alkaline phosphatase
(1) ถาระดับเอนไซมนี้สูงกวาปกติ 1.5 เทา ควรเฝาระวังผูปวยอยางนอย 1 สัปดาหพรอมคนหา

สาเหตุ
(2) ถาระดับ gamma glutamyl transferase (GGT) หรือ bilirubin หรือ ALT สูงรวมดวย แสดงวา

นาจะมีสาเหตุจากตับ



บทที่ 5 อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอตับ

104

(3) ถาระดับเอนไซมตัวนี้สูงอยางเดียว อาจมีสาเหตุจากโรคอื่น เชน Paget’s disease, bone
metastasis เปนตน

ค.  การประเมินวาควรเปนโรคตับอักเสบจากยา
(1) เปนชนิด hepatocellular, cholestatic หรือ mixed พิจารณาจาก ratio R = ALT/alkaline

phosphatase
-  ถา R>5 แสดงวานาจะเปน hepatocellular   เพราะ ALT สูงกวามาก และโรคนี้เกิดจาก

การตายของเซลลตับบางสวนและถามีอาการดีซานรวมดวย ผูปวยมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง
-  ถา R<2 แสดงวานาจะเปน cholestatic  เพราะ alkaline phosphatase สูงกวามาก โรคนี้

เกิดจากการคั่งของน้ําดี แมผูปวยจะมีอาการดีซานรวมดวย  แตการพยากรณโรคของผู
ปวยดี เพียงแตอาจตองใชเวลาหลายสัปดาหถึงหลายเดือน อาการจึงหายเปนปกติ

- ถา 2<R<5 แสดงวานาจะเปนตับอักเสบแบบผสม  เพราะเอนไซมทั้ง 2 ตัวสูงไมตางกัน
มาก   การพยากรณโรคของผูปวยดีเชนกัน

(2)  โรคตับอักเสบเปนชนิดเฉียบพลันหรือเร้ือรัง
- ชนิดเฉียบพลัน เมื่อผลตรวจเอนไซมตับผิดปกติอยูนอยกวา 3 เดือน
- ชนิดเรื้อรัง เมื่อผลตรวจเอนไซมตับผิดปกติอยูนานมากกวา 3 เดือน

(3) ความรุนแรงของอาการ ผูปวยที่ตองรับไวรักษาตัวในโรงพยาบาล คือผูปวยที่เปนตับอักเสบ
จากยาชนิด hepatocellular รวมกับมี
- อาการดีซาน
- prothrombin time สูงกวา 50% ของคาปกติ (คาปกติ 11-16 วินาที)
- อาการทางสมอง คือ asterixis

(4) สาเหตุของตับอักเสบนี้ นาจะมีสาเหตุจากยา เมื่อ
- หยุดยาแลวระดับเอนไซมลดลงอยางชัดเจน เชน ระดับ ALT ลดภายใน 8 วัน
- เมื่อลองใหยาซ้ํา ผูปวยเกิดตับอักเสบเหมือนเดิม แตไมควรทํา
- ตัดสาเหตุอ่ืนของตับอักเสบออกแลว เชน โรคพิษสุรา โรคไวรัสตับอักเสบ โรคนิ่วในถุงน้ําดี

โรค autoimmune chronic active hepatitis และprimary biliary cirrhosis เปนตน

นอกจากนี้การพบระดับเอนไซมตับผิดปกติอาจมีสาเหตุจากโรคอื่นๆ นอกตับ เชน โรค inflamma-
tory  bowel syndrome มักมีรอยโรคเกี่ยวกับระบบน้ําดี จึงตรวจพบ alkaline phosphatase สูง   ผูปวย
ติดเชื้อแบคทีเรียอาจพบ bilirubin และ alkaline phosphatase สูง แตระดับ transminase ปกติหรือข้ึนสูง
ไมเกิน 5 เทาของคาปกติ เพราะผูปวยติดเชื้อรุนแรงชนิด septicemia หรือเกิดจากการติดเชื้อ gram-
negative bacillus เปนตน   ผูปวย right-side heart failure ทําใหมีเลือดคั่งในตับ  เปนผลใหระดับเอนไซม
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ตับสูงปานกลาง  เมื่อรักษาโรคหัวใจแลว  ระดับเอนไซมตับจะลดลงเอง   ผูปวย left-sided heart failure
หรือ acute hypotension ทําให cardiac output ลดลง เปนผลใหตับขาดออกซิเจน และระดับเอนไซมตับ
สูงขึ้นอยางรวดเร็ว กอนลดลงเปนปกติ  และมักตรวจพบระดับ CPK, BUN และ serum creatinine สูงขึ้น
ดวย เปนตน
ตารางที่ 5.22  ขั้นตอนการประเมินการเกิดพิษตอตับจากยาที่สงสัย

ขั้นตอนที่ 1 :  อายุและเพศของผูปวยจัดเปนปจจัยเสี่ยงไหม
      อาชีพของผูปวยจัดเปนปจจัยเสี่ยงไหม

ยาทางสังคม (Recreational drug)  ที่ผูปวยใชจัดเปนปจจัยเสี่ยงไหม
การใชยาสมุนไพรของผูปวย จัดเปนปจจัยเสี่ยงไหม
อาหารของผูปวยมีวิตามินหรือ micronurtients จํานวนเหมาะสมไหม
ผูปวยตั้งครรภหรือไม
ผูปวยเปนโรคเบาหวานดวยหรือไม

ขั้นตอนที่ 2 ระยะเวลาที่รับประทานยากับการเร่ิมแสดงความผิดปกติสัมพันธกันไหม
ขั้นตอนที่ 3 เคยมีรายงานการเกิดปฏิกิริยาแบบนี้มากอนไหม

อาการแสดงทางคลินิกของผูปวยเขากันไดกับรายงานที่เคยมีมากอนไหม
สถิติการเกิดโรคตับและการลุกลามเปนโรคตับวายฉับพลันเปนอยางไร

ขั้นตอนที่ 4 อาการแสดงที่พบ เปนส่ิงที่มักพบจากการใชยานี้หรือไม
 สาเหตุอื่นของอาการแสดงนี้ เชน ไวรัส , แอลกอฮอล  ถูกตัดออกหรือยัง

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อหยุดยา อาการของผูปวยเปนอยางไร
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อมีการลองใหยาซ้ํา อาการของผูปวยเปนอยางไร
ขั้นตอนที่ 7 เพื่อชวยยืนยันผลการวินิจฉัย

              ผลการตรวจชิ้นเนื้อตับเปนอยางไร
   ผลการตรวจพิเศษ เชน ultrasound , MRI, CT เปนอยางไร

การเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไซมตับเปนอยางไร
ผลลัพธทางคลินิกของผูปวยมีโอกาสหายเปนปกติหรือโรคลุกลามเปนโรคตับแข็ง

8.  การตรวจชิ้นเนื้อ
ขอมูลจากการตรวจชิ้นเนื้อของตับ จะชวยยืนยันการวินิจฉัยใหแนนอนได เนื่องจากยาบาง

ชนิดจะเปนอันตรายตอเซลลตับในลักษณะที่คอนขางจําเพาะ เชน ยา amiodarone ทําใหมีการสะสมของ
ไขมันในเซลลตับแบบ phospholipidosis  แตการเจาะตับเพื่อตรวจชิ้นเนื้อควรทําเมื่อจําเปน และตรวจโดย
แพทยผูชํานาญเทานั้น เชน การตรวจชิ้นเนื้อตับของผูปวยที่ใช methotrexate ในขนาดยาต่ําเพื่อรักษาโรค
rhumatoid arthritis   แมจะมีรายงานการเกิดโรคตับชนิด hepatic fibrosis ในผูปวยที่ไดรับยาสะสมมาก
กวา 1.5-2 กรัมคอนขางสูง   แตพิษตอตับของยา methotrexate สัมพันธกับขนาดยา  ปจจุบันจึงแนะนําให
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เจาะตับ ตรวจชิ้นเนื้อเฉพาะผูปวยใชยา methotrexate ที่มีปจจัยเสี่ยงอื่นรวมดวย คือ ด่ืมแอลกอฮอลมาก
หรือโรคพิษสุรา มีระดับเอนไซมตับสูงอยูแลว เปนโรคไวรัสตับอักเสบบีหรือซีชนิดเรื้อรังรวมดวย เปนโรค
เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลินอยู โดยตองเจาะตับตรวจชิ้นเนื้อซ้ําทุกครั้งที่มีขนาดยาสะสมถึง 1.5 กรัม

ลักษณะทางพยาธิวิทยาที่บงชี้วาเปนตับอักเสบจากยาไดดีที่สุด คือ การพบ zonal necrosis,
microvesicular fatly change, eosinophil infiltration, cholestasis, granuloma, destructive bile duct
และ vascular lesions

6.  การจัดการและดูแลผูปวยโรคตับจากยา

หลักปฏิบัติและขอแนะนําในการดูแลรักษาผูปวย คือ
1. หยุดยาที่สงสัย และสังเกตอาการหลังจากหยุดยาวาเปนอยางไร อาการดีข้ึนหรือไม ในเวลานานเทาไร

ซึ่งโดยทั่วไปผูปวยมักมีอาการดีข้ึนในเวลาไมกี่วัน ยกเวนยาบางชนิดที่ผูปวยจะยังคงมีอาการแยลงแม
จะหยุดยาแลวหลายสัปดาห เชน amoxicillin – clavulanic acid, phenytoin เปนตน

2. ถาผูปวยมีอาการแสดงทางคลินิก และผลตรวจการทําหนาที่ของตับผิดปกติ ที่เขาไดกับภาวะตับวาย
ตองรับผูปวยไวในโรงพยาบาล เพื่อติดตามและสังเกตอาการอยางใกลชิด และการพยากรณโรคตับ
จากยาที่เกิดจากกลไกทางภูมิคุมกัน มักไมดี เพราะมีอัตราตายสูง

3. ใหการรักษาแบบประคับประคองตามอาการของผูปวย เชน อาการคัน รักษาดวยยาแกแพหรือยาตาน
ฮิสทามีนชนิดรับประทาน หรือใช cholestyramine เปนการรักษา  เพื่อรอใหเซลลตับฟนตัวเอง  เพราะ
ถาตับฟนตัวไดเอง  ผูปวยจะไมมีภาวะแทรกซอนจากโรคตับเหลืออยู  แตหากตับผูปวยไมสามารถฟน
คืนไดเอง อาจตองพิจารณาผาตับเปลี่ยนตับเพื่อชวยชีวิตผูปวย

4. การใชยา corticosteroid เพื่อรักษาอาการตับอักเสบของผูปวย ยังเปนขอโตแยงกันอยู มักใชในกรณีที่
ผูปวยมีอาการแพยาอยางรุนแรง หรืออาการแพยาของผูปวยดีข้ึนบาง แตไมหายสนิท   แมจะหยุดยา
แลวนาน 3 เดือน หรืออาการแพยาของผูปวยยังคงรุนแรงอยูแมหยุดยาแลว 6 สัปดาห

5. กรณีที่โรคตับหรือตับอักเสบเกิดจากไดรับยามากเกินขนาด เชน paracetamol ตองใหการรักษาแบบ
ภาวะฉุกเฉินจากการไดรับสารพิษ คือ การลางทองและใหยาตานพิษ

6. เลี่ยงการลองใหยาซ้ําแกผูปวย เพราะอันตรายมาก ยกเวนกรณีที่ผูปวยจําเปนตองใชยานั้น เพื่อการ
รักษาโดยไมมียาอื่นมาใชแทนได

7. ผูปวยทุกรายที่ตองใชยาที่ทราบอยูแลววาเปนยาที่มีพิษตอตับสูง เชน isoniazid, statins, gemfibrozil,
และ amiodarone เปนตน  ใหติดตามระดับเอนไซมตับของผูปวยเปนประจํา เชน ทุกเดือนในชวง 3–6
เดือนแรกของการรักษา หลังจากนั้นจึงติดตามทุก 6 เดือน หรือเมื่อผูปวยเริ่มแสดงอาการที่สงสัยวา
อาจเกิดโรคตับจากยาแลว พรอมใหคําแนะนําและความรูเกี่ยวกับการสังเกตอาการแกผูปวย เชน เบื่อ
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อาหาร คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง  เพื่อชวยใหวินิจฉัยโรคตับจากยาไดเร็วขึ้น และลดความเสี่ยงจาก
การเกิดโรคตับที่รุนแรงดวย

7.  การปองกันหรือการเฝาระวังโรคตับจากยา

ผูปวยซึ่งจําเปนตองใชยาที่มักทําใหเกิดพิษตอตับ ควรไดรับการเฝาระวังเพื่อปองกันโรคตับจากยา
ทุกราย ดวยการตรวจระดับเอนไซมตับของผูปวยเปนระยะ แลวแตชนิดของยาที่ผูปวยใชยา (ตารางที่ 5.23)
ผูปวยเหลานี้ควรไดรับการตรวจ การทําหนาที่ของตับเปนคาฐานของแตละรายกอนไดรับยา เพราะผูปวยที่
มีการทําหนาที่ของตับผิดปกติ ไมจําเปนตองหยุดใชยาทันที โดยทั่วไปถาระดับเอนไซมตัวใดตัวหนึ่งมีคาสูง
กวาคาปกติของผูปวย 2 – 3 เทา จึงใหผูปวยหยุดใชยา เพราะอาจเกิดพิษตอตับแลว แตถาเปนยาที่มีผลทํา
ใหระดับเอนไซมสูงอยูเสมอ อาจพิจารณาใหผูปวยหยุดใชยา เมื่อมีระดับเอนไซมตับสูงกวา 3 เทาของคา
ปกติได

การใหความรูกับผูปวย เปนเรื่องสําคัญในการปองกันโรคตับจากยา เพราะยาบางตัวอาจทําใหเกิด
พิษในเวลาไมกี่วัน การใชผลตรวจการทําหนาที่ของตับมาประเมินอาจไมทันการณ เพราะผูปวยไมทราบวา
เกิดพิษจากยาแลว และยังคงใชยาตอไป ทําใหเกิดพิษรุนแรงจนผูปวยเสียชีวิต เชน ผูปวยวัณโรค ตองไดรับ
คําแนะนําการใชยาเกี่ยวกับผลขางเคียงที่แสดงวาอาจเกิดพิษตอตับแลว เชน อาการคลื่นไส อาเจียน เบื่อ
อาหาร และปวดทอง เปนตน หรือผูปวยที่ใชยา methotrexate อาจตองตรวจระดับเอนไซมตับทุก 4
สัปดาห เพราะพิษตอตับจากยาตัวนี้มักเกิดหลังจากใชยาไปแลวหลายสัปดาหหรือหลายเดือน เปนตน และ
เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงยาที่เคยเกิดพิษตอตับของผูปวยมากอน เนื่องจากปฏิกิริยาการเกิดพิษคร้ังตอไป
อาจรุนแรงจนผูปวยเสียชีวิตได เชน ยา halothane เปนตน

นอกจากนี้ผูปวยที่ใชยารักษาตนเอง หรือใชยาสมุนไพร ก็ควรไดรับขอมูลเกี่ยวกับพิษตอตับจากยา
ที่ใชเชนกัน และระยะเวลาที่จะเกิดพิษตอตับยังแตกตางกันมาก จึงเปนการยากที่จะวินิจฉัยวาโรคตับนั้น
เกิดจากยาหรือไม การใหความรูแกผูปวยเพื่อการดูแลตนเอง จึงเปนเรื่องสําคัญ

ตอไปนี้เปนตัวอยางยาที่เปนสาเหตุใหเกิดโรคตับหรือตับอักเสบที่พบบอย หรือทําใหเกิดโรคตับที่มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะยานั้น เชน ยากันชัก ยาตานวัณโรค ยาปฏิชีวนะ และยาระงับปวด เปนตน
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ตารางที่ 5.23  ตัวอยางยาที่ควรมีการติดตามและเฝาระวังเกี่ยวกับพิษที่จะเกิดตอตับผูปวย
Medications that Require Hepatic Monitoring

Name Liver Function Tests Timeframe for Monitoring Comments

Acetaminophen LFTs In overdose and chronic use
or overuse in patients
predisposed to liver toxicity

Albendazole CBC with differential
and LFTs

At beginning of each 28-day
cycle and every 2 weeks
while on therapy

If tests are not WNL, a
subsequent treatment cycle
should not be started.

Amiodarone LFTs (eg, AST, ALT) Prior to initiation and every
6 months thereafter.

IF LFTs are > 3 times the
ULN, the dose should be
decreased or stopped

Azathioprine CBC with platelets and
LFTs

LFTs should be monitored
every 2 weeks for the first 4
weeks and monthly
thereafter

Carbamazepine LFT (eg, AST, ALT),
CBC (platelets and
reticulocytes), and
serum iron, serum
sodium and osmolality,
thyroid levels, and
complete urinalysis and
BUN

Baseline and periodicially
for blood test, urinalysis,
and LFTs.

If LFTs are elevated,
testing should be repeated
frequently until values
return to normal.  If values
are > 3 times the ULN, the
dose should be stopped,
CPK should be checked in
patients with persistent
myopathy.  If elevations are
present the drug should be
stopped.

Dapsone CBC, platelet and
reticulocyte counts,
LFTs, urinalysis

LFTs and urinalysis every 2
to 3 weeks for the first few
weeks

Diclofenac LFTs (eg, ALT) For low risk patients,
monitor ALT within 3
months of starting therapy
and repeat every 6 to 12
months.  For high-risk
patients (eg.age > 60 years,
renal insufficiency, high-
dose or prolonged NSAID
use) (multiple drug use),
monitor ALT within the first
month of therapy and repeat
every 3 to 6 months.

If ALT is > 3 times the
ULN, the drug should be
stopped.

Efavirenz LFTS, cholesterol
levels, and routine
blood chemistry

Routine

Fenofibrate LFTs Periodically. Discontinue therapy if
LFTs>3 times ULN persist.

Gemfibrozil Serum lipid levels,
CBC, and LFTs

At least every 3 months
during the first year and
periodically thereafter.

Griseofulvin Renal, LFTs, and
hematopoietic

Periodic monitoring while
on prolonged therapy

Indinavir LFTs, renal function
test, CBC with differen-
tial and routine blood
chemistry

Every 2 to 4 weeks
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ตารางที่ 5.23  ตัวอยางยาที่ควรมีการติดตามและเฝาระวังเกี่ยวกับพิษที่จะเกิดตอตับผูปวย (ตอ)
Medications that Require Hepatic Monitoring

Name Liver Function Tests Timeframe for Monitoring Comments

Isoniazid LFTs Baseline and monthly. Discontinue use if LFTs
are>3 to 5 times the ULN
or if patients develop signs
of hepatitis.

Ketoconazole LFTs (eg, GGT/Alk
phos, AST, ALT, and
bilirubin)

Prior to therapy and at
frequent intervals during
therapy

The drug should be stopped
if transient minor elevations
in liver enzymes occur
persistently

Lamivudine LFTs, renal function
test, and CBC

Periodically during therapy

Leflunomide LFTs At baseline and monthly
until values are stable.

Reduce dose if ALT
elevation is >2 to < 3 times
ULN. Discontinue if ALT >
3 times ULN and start
treatment with
cholestyramine.

Meloxicam LFTs (eg, AST) Monitor SGPT for low-risk
patients within 3 months of
starting therapy and repeat
every 6 to 12 months.
Monitor the SGPT within
the first month of starting
treatment for high-risk
patients (eg,age>60 years,
renal insulfficiency, high-
dose or prolonged NSAID
therapy, multiple drug use)
and repeat every 3 to 6
months.

If AST shows a > 3-fold
elevation, the drug should
be stopped.

Methotrexate LFTs At baseline and every 1 to 2
months during therapy.

More frequent monitoring
may be needed during
antineoplastic therapy,
during intitial or changing
doses, or during periods of
increased methotrexate
levels.  Usually, LFT
abnormalities are transient
and therapy is not modified.
LFT adnormalities that are
persistent and/or with
decreased serum albumin
require evaluation.

Methyldopa LFTs LFTs periodically,
especially during the first 6
to 12 weeks of therapy, or
whenever an unexplained
fever occurs.

Discontinue therapy if
fever, abnormal LFTs, or
jaundice occurs.

Nevirapine LFTs, renal function
tests, CBC, and routine
blood chemistry

Periodically during therapy
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ตารางที่ 5.23  ตัวอยางยาที่ควรมีการติดตามและเฝาระวังเกี่ยวกับพิษที่จะเกิดตอตับผูปวย (ตอ)
Medications that Require Hepatic Monitoring

Name Liver Function Tests Timeframe for Monitoring Comments

Niacin LFTs (eg, AST, ALT) Prior to initiation.  Every 6
to 12 weeks for the first year
and periodically thereafter
(eg, at 6-month intervals).

If LFT values are > 3 times
the ULN, or if associated
with nausea, fever, and/or
malaise, the drug should be
stopped.  If 1 g is given
with a HMG-CoA,
periodically test CPK and
potassium.

Oral gold CBC with differential,
platelet count,
urinalysis, renal
function, and LFTs.

Prior to therapy: CBC with
differential, platelet  count,
and urinalysis every month
during therapy.

Pioglitazone LFTS (eg, AST, ALT) Prior to initiation, every 2
months for the first year,
and periodically thereafter.

Pentamidine Daily BUN and Scr,
daily blood glucose,
CBC and platelet count,
LFTs (bilirubin, alk
phos, AST, ALT),
calcium, and ECG

Prior to, during, and after
therapy.

Pyrazinamide LFTs (eg, AST, ALT)
and uric acid levels

Prior to therapy and
periodically therafter

If there are signs of
hepatocellar damage, the
drug should be stopped.

Rafampcin LFTs (eg, AST, ALT) Monitor prior to therapy and
then every 2 to 4 weeks
during therapy in patients
with impaired hepatic
function.

Discontinue therapy if signs
of hepatotoxicity occur.

Riluzole LFTs, urinalysis, CBC,
and routine blood
chemistry

Every 2 months during
therapy.

If LFTs increase, more
frequent monitoring is
necessary.  If
granulocytopenia occurs,
the drug must be stopped.

Ritonavir Serum glucose,
triglyceride and
cholesterol, LFTs (eg,
AST, ALT, GGT,
CPK), and uric acid

Baseline LFTs, CPK, and
uric acid and at periodic
intervals.

Rofecoxib LFTs (eg, ALT) For low-risk patients, the
ALT should be monitored
within 3 months of starting
treatment and repeated
every 6 to 12 months.  For
high-risk patients, the ALT
should be monitored within
the first month of starting
treatment and repeated
every 3 to 6 months.

High-risk patients are > 60
years of age, have renal
insufficiency, are on high
dose or prolonged NSAID
therapy, or take multiple
drugs.  If the ALT is > 3
times ULN, the drug should
be stopped
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ตารางที่ 5.23  ตัวอยางยาที่ควรมีการติดตามและเฝาระวังเกี่ยวกับพิษที่จะเกิดตอตับผูปวย (ตอ)
Medications that Require Hepatic Monitoring

Name Liver Funcation Tests Timeframe for Monitoring Comments

Rosiglitazone LFTs (eg, AST, ALT)
and Hg/Hct

For LFTs: prior to initiation.
every 2 months for the first
year, and periodically
thereafter.  For Hg/Hct:
periodically during therapy.

Statins
- Atorvastatin
- Carivastatin
- Fluvastatin
- Pravastatin
- Simvastatin

LFTs (eg, AST, ALT) Prior to initiation.  Repeated
semiannually during  the
first year or until 1 year
after the last dose increase.

If LFTs are elevated, a
second test should be
performed.  LFTs should be
repeated until values return
to normal.  If values are > 3
times the ULN, the drug
should be stopped.  If
weakness, myalgia, or
muscle tenderness is
present, CPK should be
tested. If CPK is > 10 times
the ULN, the drugs should
be stopped. Closer
monitoring is needed in
patients receiving fibric
acid derivatives, lipid-
lowering doses of niacin,
cyclosporin, erythromycin,
or azole antifungals
concurrently.  In any acute,
serious condition
suggestive of myopathy, or
having a risk factor
predisposing the patient to
renal failure secondary to
rhabdomyolysis, the drug
should be stopped.

Terbinafine LFTs Prior to therapy and
periodically if patient is on
drug for longer than 4 to 6
weeks

If liver dysfunction
develops, the drug should
be stopped

Tretinoin LFTs During treatment If LFT values are > 5 times
the ULN, the drug should
be temporarily stopped.

Valproic acid LFTs (eg, AST, ALT) Prior to initiation of therapy
and at frequent intervals
thereafter (especially during
the first 6 months).

Zileuton LFTs ALT at baseline, monthly
for the first 3 months, every
2 to 3 months for the
remainder of the first year,
then periodically thereafter.

Discontinue therapy if
signs/symptoms of liver
toxicity occur, or for LFTs
≥= 5 times ULN.
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ยาตานวัณโรค
ยาตานวัณโรคเกือบทุกตัวจะมีพิษตอตับยกเวนยา streptomycin สวนยา ethambutol, cyclo-

sporin และ capreomycin อาจทําใหเกิดพิษตอตับไดบาง แตเกิดนอยมาก แนวทางการรักษาวัณโรคใน
ปจจุบัน คือใชยาตานวัณโรครวมกัน 3 ตัว ประกอบดวย isoniazid, rifampicin และ pyrazinamide ซึ่งเปน
ยาที่มีพิษตอตับสูงทั้ง 3 ตัว ติดตอกันนาน 2 เดือน ตามดวยยา 2 ตัว คือ isoniazid และ rifampicin ติดตอ
กันอีก 4 เดือน รวมเปนการใชยารักษาวัณโรค 6 เดือน และปจจุบันพบผูปวยวัณโรคเพิ่มข้ึนมาก ทําใหมีผู
ปวยโรคตับจากยาเพิ่มสูงตามไปดวย

ยา isoniazid จะทําใหระดับเอนไซม tramsaminase ของผูปวยที่ใชยาตัวนี้ประมาณ 10 – 20%
สูงขึ้นกวาปกติ (สวนมากไมเกิน 200 หนวย/ลิตร)  โดยไมมีอาการทางคลินิกรวมดวย  และเกิดในชวง 2
เดือนแรกของการรักษา แลวระดับเอนไซมจะคอยๆ ลดลงจนถึงระดับปกติ  แมผูปวยไมไดหยุดใชยา อุบัติ
การณของการเกิดอาการดีซานจากยา isoniazid ตํ่ามาก ประมาณ 0.5–3% เทานั้น และมักเกิดอาการดี
ซานในชวง 3 เดือนแรกของการรักษา แตถาผูปวยเริ่มมีอาการตับอักเสบแลวไมหยุดยา อาจทําใหโรคลุก
ลามเปนโรคตับวายฉับพลัน และทําใหผูปวยเสียชีวิต จากการศึกษาพบวาผูปวยวัณโรคที่ไมไดรับการรักษา
จะมีอัตราตายสูงกวาผูปวยวัณโรคที่เกิดตับอักเสบจากยา isoniazid ถึง 11 เทา  การใชยา isoniazid รวม
กับยาตานวัณโรคอื่นๆ โดยเฉพาะ rifampicin จะทําใหผูปวยมีโอกาสเกิดโรคตับหรือตับอักเสบสูงขึ้นมาก
คือ มีอุบัติการณเกิดเพิ่มข้ึนเปน 2.7 – 10% และอาการแสดงของโรคตับก็เกิดขึ้นเร็วดวย ผูปวยอาจจะ
แสดงอาการผิดปกติภายใน 10 วันแรกของการใชยารวมกัน  อาการแสดงทางคลินิกและผลตรวจระดับ
เอนไซมตับของโรคตับจากยา ไมอาจแยกโรคออกจากโรคไวรัสตับอักเสบได เชน อาการคลื่นไส เบื่ออาหาร
แตมีปจจัยเสี่ยงตางกัน คือ โรคไวรัสตับอักเสบพบบอยในวัยหนุมสาว โรคตับจากยา isoniazid  พบบอยใน
ผูปวยอายุมาก กลไกการเกิดโรคตับจากยา isoniazid เกี่ยวของกับกระบวนการเมแทบอลิซึมที่ทําใหเกิด
สารพิษ acetylhydrazine และยังเปนขอโตแยงวาผูปวยที่เปน rapid acetylators ควรมีแนวโนมการเกิด
โรคตับสูงกวาผูปวยที่เปน slow acetylators หรือไม  ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหผูปวยใชยา isoniazid มีโอกาสเกิด
โรคตับสูงขึ้น  คือ อายุมากกวา 35 ป ด่ืมแอลกอฮอลทุกวัน ใชยาที่เปนพิษตอตับรวมดวย ใชยาเสพติด มี
แนวโนมเปนโรคตับอยูแลว  ติดเชื้อ HIV อยู และปจจัยสําคัญ คือ ไดรับยากระตุนเอนไซมรวมดวย  เชน
rifampicin   พบวาผูปวยที่ใชยารวมกัน ทั้งกลุม rapid และ slow acetylators มีอุบัติการณของโรคตับสูง
ประมาณ 3.5%   แตถาผูปวยใชยา isoniazid อยางเดียว ผูปวยกลุม  rapid และ  slow acetylators จะมี
อุบัติการณของโรคตับประมาณ 0.5% และ 1.4% ตามลําดับ  แตยังใชยาทั้งสองรวมกันได เพราะการเกิด
พิษตอตับเปนแบบ additive ไมใช synergistic   เพียงแตตองดูแลผูปวยเหลานี้ใกลชิดมากขึ้น

ยา rifampicin เปนยาที่ทําใหผูปวยเกิดโรคตับไดประมาณ 1%  สวนมากจะทําใหผูปวยเกิดภาวะ
การคั่งของน้ําดี มี alkaline phosphatase และ bilirubin สูงผิดปกติในชวง 1 – 2 สัปดาหแรกของการ
รักษาแตความผิดปกติเหลานี้จะดีข้ึนจนกลับเปนปกติในสัปดาหที่ 2 – 3 ของการรักษา  ถาผูปวยยังมีภาวะ
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ดีซานอยู ตองสงสัยวาอาจเกิดโรคตับจากยาแลว  ยา rifampicin อาจทําอันตรายตอเซลลตับไดเชนกัน แต
พบนอยกวา isoniazid  มาก

ยา  pyrazinamide ทําใหเกิดโรคตับชนิดสัมพันธกับขนาดใชยา ผูปวยที่ใชยานี้ในขนาดยาวันละ
60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีอุบัติการณเกิดโรคตับสูงประมาณ 60%  แตถาลดขนาดยาเหลือวันละ 20-40
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จะมีอุบัติการณเหลือเพียง 2%   อยางไรก็ตาม แมยาขนาดต่ําที่ใชในปจจุบัน   ผูปวยก็
ยังมีโอกาสเกิดโรคตับได ผูปวยที่ใชยาตานวัณโรคซึ่งมี pyrazinamide อยูดวย หากเกิดโรคตับวายชนิดรุน
แรงแลว การพยากรณโรคของผูปวยรายนั้นมักไมดี

จากการศึกษาพบวาผูปวยที่ใชยาตานวัณโรค 3 ตัว คือ isoniazid, rifampicin และ pyrazinamide
มีผูเสียชีวิตจากโรคตับถึง 7 รายจาก 9 ราย แตผูปวยที่ใชยา 2 ตัวคือ isoniazid และ rifampicin  มีผูเสีย
ชีวิตจากโรคตับเพียง 1 ราย จาก 9 ราย

การดูแลผูปวยที่ใชยาตานวัณโรคแลวมีการทําหนาที่ของตับผิดปกติ เนื่องจากอาการแสดงของโรค
ตับจะไมมีอาการจําเพาะของโรค จึงทําใหบุคคลากรทางการแพทยและผูปวยไมไดสนใจอาการผิดปกติที่
เกิดขึ้น เชน เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน และปวดทอง วาอาจเปนอาการแสดงถึงพิษจากยาแลว ดังนั้น ผู
ปวยที่ไดรับยาตานวัณโรคทุกคน ควรไดรับการติตามและเฝาระวังดังนี้

1.  ตรวจการทําหนาที่ของตับกอนการรักษาทุกราย และตรวจซ้ําทุก 2 สัปดาหในชวง 8 สัปดาห
แรกของการรักษา ตอไปจึงตรวจซ้ําทุก 4 สัปดาหตลอดการรักษา

2.  ถาพบระดับเอนไซม  transaminase สูงไมถึง 3 เทาของคาปกติใหตรวจซ้ําทุกสัปดาห  แตถา
ระดับเอนไซมสูงเกิน 3 เทาของคาปกติ  ใหหยุดยา isoniazid กอน

3.  ถาตรวจพบ hyperbilirubinaemia รวมกับระดับ transaminase สูงผิดปกติ ใหหยุดยา
isoniazid ทันที

4.  ถาตรวจพบ hyperbilirubinaemia ในผูปวยที่ใช rifampicin   ระดับ bilirubin จะลดลงสูปกติ
ไดเอง   แตถาระดับ bilirubin ไมลดลงภายใน 2 สัปดาห ใหหยุดใชยา rifampicin และใชยาอื่นแทน

5.  หยุดใชยาตานวัณโรคทุกตัวหากผูปวยเริ่มอาการแสดงทางคลินิกของโรคตับ
6.  หลังจากหยุดยา isoniazid ตองตรวจการทําหนาที่ของตับทุกสัปดาห
7.  เมื่อการทําหนาที่ของตับดีข้ึนจนเปนปกติแลว ใหเร่ิมยาตานวัณโรคตัวอื่นแทน หรืออาจให

isoniazid อยางเดียว ถาผูปวยไมมีอาการผิดปกติอีก ก็สามารถใหยารักษาจนสิ้นสุดได

Amiodarone
Amiodarone  เปนยาที่ทําใหเกิดพิษตอเซลลตับ ดวยกลไกทั้งสองอยาง คือ เกิด metabolite พิษ

และทางภูมิคุมกัน ผูปวยที่ไดรับยานี้มักมีระดับเอนไซม transaminase สูงกวาปกติเล็กนอย ประมาณ 15-
30% และอาจพบการสะสมของ phospholipid ในเซลลตับ ผูปวยประมาณ 1-3% ที่ใชยานี้จะเกิดโรคตับ
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จากยาชนิดรุนแรงคลายกับโรค acute alcoholic hepatitis จึงอาจเรียกวาเปน pseudo alcoholic ทําให
เซลลตับเกิด fibrosis และลุกลามตอเปนโรคตับแข็งรวมกับ portal hypertension และตับวายในที่สุด
นอกจากนี้ยังพบการสะสมของ metabolite พิษ คือ desethylamiodarone  ในเซลลตับและทอน้ําดี  การ
เกิดพิษของ amiodarone  สัมพันธกับขนาดใชยาและมักทํานายได ดังนั้น หากตรวจพบวาผูปวยมีระดับ
transami-nase สูงมากกวาคาปกติ 2 เทา หรือผูปวยมีตับโตแมไมมีอาการดีซานก็ควรหยุดใชยากอน แลว
ทําการตรวจเนื้อตับ  แตปญหาการหยุดใชยาทันทีอาจทําไดยาก เพราะทําใหผูปวยเสี่ยงตอการเสียชีวิต
จาก cardiac  arrhythmias จากการหยุดยาทันทีไดสูง  ถาผูปวยสามารถหยุดใชยาได โรคตับของผูปวยจะ
คอยๆ ดีข้ึน แตมักตองใชเวลานานหลายเดือน

Co-amoxiclav
Amoxicillin – clavulanic acid หรือ Co-amoxiclav นั้น  ยา amoxicillin เปนยาที่ไมทําใหเกิดโรค

ตับ แต beta-lactamase inhibitor clavulanic acid ที่ผสมเขามา เปนสารที่ทําใหเกิดโรคตับชนิด
cholestasis  แตมักเกิดหลังจากหยุดใชยาแลวหลายสัปดาห ผูปวยชายสูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคตับ
จากยานี้สูงมากกวากลุมอ่ืน ผูปวยมักมีแตอาการดีซาน เพราะยานี้ทําอันตรายตอเซลลตับนอย      อาการ
ผูปวยจะคอยๆ ดี ข้ึนจนหายเปนปกติสมบูรณในเวลา 4-6 เดือน

Anabolic steroids
Anabolic steroids เปนยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับชนิด cholestasis ผูปวยที่ใชยาตัวนี้เพื่อการรักษา

bone marrrow failure สวนมากจะตรวจพบการทําหนาที่ของตับผิดปกติไปเล็กนอย โดยยังไมทราบกลไกที่
ชัดเจน  ผูปวยนอยรายที่จะมีอาการดีซาน ยกเวนผูปวยที่ตองใชยาขนาดสูงก็มีความเสี่ยงจะเกิดดีซานมาก
ข้ึน และอาการดีซานอาจเปนอาการแสดงทางคลินิกอยางเดียวที่แสดงวาเกิดพิษตอตับจากยานี้แลว     แต
ผูปวยอาจมีอาการอื่นๆ ที่ไมจําเพาะ เชน เบื่ออาหาร คลื่นไส และรูสึกไมสบาย อาการคันพบไมบอยนัก
ระดับ transaminase สูงนอยกวา 100 หนวย/ลิตร และระดับ alkaline phosphatase มักปกติหรือสูงเล็ก
นอย       มีผูปวยไมถึง 5% ที่มีระดับ alkaline phosphatase สูงถึง 3 เทาของคาปกติหรือมากกวา เมื่อ
ตรวจเนื้อตับจะพบ cholestasis โดยไมมีการทําลายเซลลตับรวมดวย   เมื่อผูปวยหยุดใชยา อาการตางๆ
จะหายเปนปกติสมบูรณและอัตราเสียชีวิตของผูปวยต่ํามาก

Chlorpromazine
Chlorpramazine เปนยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับชนิด cholestasis ดวยกลไกภูมิคุมกัน ผูปวยที่ใชยา

chlorpromazine ประมาณ 1% จะเกิด cholestasis และดีซาน หลังจากไดรับยา 1-4 สัปดาห มีนอยราย
มากที่จะเกิดดีซานจากการใชยาเพียงครั้งเดียว สวนมากผูปวยจะเกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง อาการ
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ทางคลินิกมักเกิดแบบเฉียบพลัน ไดแก  อาการไข ผ่ืนคัน ปวดขอ ปุมน้ําเหลืองโต คลื่นไส อาเจียน และ
ปวดจุกยอดอกหรือปวดทองดานบนขวา ผูปวยมักมีอาการคันกอนจะมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ปสสาวะ
สีเขมและอุจจาระสีซีด พบ eosinophilia และอาจมี leukocytosis รวมดวยหรือไมก็ได  พบ conjugated
hyperbilirubinemia มี alkaline phosphatase สูงปานกลาง และระดับ transaminase สูงเล็กนอย
(ประมาณ 100-200 หนวย/ลิตร) เมื่อตรวจเนื้อตับจะพบ canalicular cholestasis รวมกับพบ
polymorphonuclear, eosinophilic และ mononuclear leukocytes อาจพบเซลลตับตายบางสวนแบบ
scattered foci  ในผูปวยบางราย  อาการดีซานและคันจะหายไปหลังจากหยุดใชยา 4-8 สัปดาห โดยไมมี
รอยโรคเหลืออยู และการเสียชีวิตของผูปวยจะพบนอยมาก ถาผูปวยมีอาการคันมาก อาจใหยา
cholestyramine เพื่อชวยบรรเทาอาการคัน ผูปวยนอยรายอาจมีอาการดีซานจากยาอยูนานหลายเดือน
หรือถึงป คลายกับโรค primary biliary cirrhosis

Erythromycin
Erythromycin โดยเฉพาะยา erythromycin estolate จะทําใหเกิดโรคตับชนิด mixed ซึ่งประกอบ

ดวยการคั่งของน้ําดีและเซลลตับตายเฉพาะสวน  ดวยกลไกทางภูมิคุมกัน   อาการที่คอนขางเฉพาะของ
โรคตับจากยา erythromycin คือ ปวดทองดานบนขวาอยางฉับพลัน รวมกับอาการไข และอาการคั่งของน้ํา
ดี อาการแสดงของโรคตับจากยานี้คลายกับอาการของโรคถุงน้ําดีอักเสบเฉียบพลัน (cholecystitis) หรือ
โรคทอน้ําดีอักเสบเฉียบพลัน (cholangitis) จนอาจทําใหมีการวินิจฉัยโรคผิดพลาดได โรคตับจากยา
erythromycin มีการพยากรณโรคที่ดี แตถามีการใชยาอีก ผูปวยอาจเกิดอาการของโรคตับอีกในเวลาเพียง
ไมกี่วันหลังจากไดรับยา นอกจากเกลือ estolate แลว เกลือตัวอื่นที่อาจทําใหเกิดโรคตับได แตพบนอยกวา
คือ ethylsuccinate และ lactobionate

Halothane
Halothane เปนยาที่ทําใหเกิดโรคตับชนิด viral-hepatitis-like reaction ดวยกลไกทางภูมิคุมกัน

แมจะพบไมถึง 25%  แตผูปวยที่เกิดโรคตับเหลานี้ อาจมีอาการลุกลามจนเสียชีวิตเพราะเกิดเนื้อตับตายได
ประมาณ 20-40%  โดยเฉพาะผูปวยกลุมผูสูงอายุ ผูหญิง อวน และอาการโรคตับจะเกิดรุนแรงมากขึ้นหาก
ผูปวยเคยไดรับยาสลบตัวนี้มากอน   ดังนั้น ถาไมมีทางเลือกและจําเปนตองใชยาตัวนี้ซ้ําในผูปวย ตองใหมี
ชวงหางระหวางการใหยาอยางนอย 3 เดือน  อาการแสดงของโรคตับจากยานี้คลายกับอาการโรคไวรัสตับ
อักเสบมาก สวนใหญจะแสดงอาการดีซานภายใน 7-10 วันหลังไดรับยา โดยมีอาการคลื่นไส อาเจียน เปน
อาการนํา  มักพบตับโตเล็กนอย อาจมีอาการกดเจ็บรวมดวย แตถาเปนการไดรับยาครั้งที่สอง อาการผิด
ปกติจะเกิดเร็วขึ้นมาก เชน อาการไขหนาวสั่น เหงื่อออกมาก ตามดวยอาการดีซาน มีเม็ดเลือดขาวมาก ผ่ืน
และ eosinophilia อาจพบไดบาง ผลของการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยา halothane นี้อาจทําใหผู
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ปวยเสียชีวิตไดในเวลาไมกี่วันหรืออาจหายเปนปกติสมบูรณก็ได  ดังนั้น หากพบวาผูปวยมีไขสูงไมทราบ
สาเหตุ โดยเฉพาะอาการไขลอยหรือเกิดดีซานหลังจากไดรับยา halothane ไปแลวระยะเวลาหนึ่ง ไมควรใช
ยาตัวนี้เปนยาสลบอีก

Hydroxymethylglutaryl – coenzyme reductase inhibitors
Statins เปนยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับแบบ mixed hepatocellular and cholestasis ดวยกลไกทาง

ภูมิคุมกัน มีผูปวยที่ใชยากลุม statins ไมวาจะเปน lovastatin, simvastatin, pravastatin, fluvastatin หรือ
ยาตัวใหมอ่ืนๆ เพื่อรักษาภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ประมาณ 1-2% จะตรวจพบระดับ transaminase
สูงมากกวาคาปกติ 3 เทา โดยไมมีอาการแสดงทางคลินิก และจะกลับหายเปนปกติได ถึงตรวจเนื้อตับอาจ
พบเซลลตับลักษณะ centrilobular necrosis, centrilobular cholestasis หรือ acute hepatitis – like ในผู
ปวยบางรายเชนกัน ผูปวยที่ใชยากลุมนี้สวนมากจะมีระดับ transaminase สูงเล็กนอย ในชวงหลาย
สัปดาหแรกของการรักษา ฉะนั้น จึงตองคอยติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับเอนไซมตับ
เพื่อแยกผูปวยที่มีระดับเอนไซมตับสูงเพียงเล็กนอยและชั่วคราว ซึ่งเปนผูปวยที่สามารถใชยาตอไปได ออก
จากผูปวยที่มีระดับเอนไซมตับสูงอยางชัดเจนและตอเนื่อง   ซึ่งเปนผูปวยที่ตองหยุดใชยา

Methyldopa
Methyldopa เปนยาที่ทําใหเกิดโรคตับชนิดเฉียบพลันคลาย viral hepatitis หรือ  chronic

hepatitis ดวยกลไกการเกิดสาร metabolite พิษและทางภูมิคุมกันรวมกัน ผูปวยที่ใชยานี้จะมีระดับ
transaminase สูงปานกลางประมาณ 5%) และระดับเอนไซมจะลดลงเปนปกติไดแมผูปวยจะใชยาตอไป
จะพบผูปวยนอยกวา 1% ที่มีอาการแสดงคลายโรคไวรัสตับอักเสบจากการใชยานี้ ซึ่งมักจะแสดงอาการ
ภายใน 20 สัปดาหแรกของการรักษา ผูปวยมักมีอาการไข เบื่ออาหาร และรูสึกไมคอยสบายกอนที่จะเกิด
ภาวะดีซาน 2-3 วัน  มีผูปวยนอยรายมากที่จะมีอาการผื่น ปุมน้ําเหลืองโต ปวดขอ และ eosinophilia
เมื่อผูปวยเกิดพิษตอตับจากยา  อาการของผูปวยจะดีข้ึนหลังจากหยุดใชยา และหายเปนปกติสมบูรณ แต
ใชเวลานานหลายเดือน

Oral contraceptives
ยากลุมนี้ทําใหเกิดโรคตับไดหลายชนิด ไดแก โรคตับอักเสบชนิดมีการคั่งของน้ําดี โรคมะเร็งตับ

ทําใหผูปวยเกิดนิ่วในน้ําดีชนิด cholesterol และหลอดเลือดของตับผิดปกติชนิด Budd-Chiari syndrome
ฮอรโมนตัวที่ทําใหเกิดโรคตับชนิดมีการคั่งของน้ําดี คือ estrogen อาจพบผูปวยที่ใชยาเม็ดคุมกําเนิดแลว
เกิดโรคตับ โดยแสดงอาการดีซานและคัน หลังจากไดรับยาไมกี่สัปดาหถึงไมกี่เดือน ผลตรวจเนื้อเยื่อจะพบ
ความผิดปกติเฉพาะระบบน้ําดีโดยไมการทําลายเนื้อตับรวมดวย อาการแสดงของโรคตับจากยานี้จะคลาย
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กับโรค intrahepatic cholestasis of pregnancy   ผูปวยหญิงที่มีประวัติครอบครัวหรือเคยปวยเปนโรค
cholestasis ระหวางตั้งครรภ หรือเคยมีอาการคันรุนแรงระหวางตั้งครรภ จะมีโอกาสเกิด cholestasis จาก
การใชยาเตรียมทุกชนิดที่มี estrogen อยูดวยสูงมาก  ดังนั้น พันธุกรรมจึงเปนปจจัยสําคัญของการพิษตอ
ตับจากยานี้ ทําใหพบอุบัติการณสูงในผูปวยบางกลุม เชน Scanidavian, Chilean เปนตน การรักษาพิษตอ
ตับจากยา estrogen คือ หยุดใชยาและใหการรักษาตามอาการ เชน ใหยา cholestyramine บรรเทาอาการ
คัน ผูปวยจะหายเปนปกติสมบูรณในระยะเวลา 2-3 เดือนหลังหยุดใชยา

Paracetamol
Paracetamol เปนยาแกปวดและลดไขที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เพราะถือวาเปนยาที่มีความ

ปลอดภัยสูง ขนาดยาที่ถือวาเปนพิษ คือ มากกวา 7.5 กรัม หรือ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ถาหากรับประทาน
ยาในขนาดสูงมาก เชน มากกวา 10-15 กรัม) จะทําใหเกิดโรคตับอักเสบและอาจรุนแรงถึงขั้นตับวายชนิด
รุนแรง พบวาผูปวยที่ไดรับยา paracetamol เกินขนาดมากๆ แลวไมไดรับการรักษามีอัตราตายประมาณ
5%

ปกติยา paracetamol ถูก metabolised ผานกระบวนการ sulfation และ glucuronidation
ประมาณ 90% เปนสารที่ไมมีพิษที่ตับ อีกประมาณ 5% ถูก metabolised ผานกระบวนการ cytochrome
P-450 ไดเปนสารพิษ คือ N-acetylparabenzoquinoneimine (NAPQI) ซึ่งถูกทําใหหมดพิษโดยอาศัย
glutathione conjugation  แตเมื่อผูปวยไดรับยา paracetamol จํานวนมากเกินไป จน glutathione ที่เก็บ
สะสมในตับถูกใชจนลดลงเหลือไมถึง 30%  จึงเกิดการคั่งของสารพิษ NAPQI  สารพิษ NAPQI ที่เหลือจะ
จับกับโปรตีนในเซลลตับทําใหเซลลตับตาย เพราะกระบวนการเมแทบอลิซึมนี้เกิดขึ้นที่ตับ

อาการแสดงพิษของ  paracetamol แบงออกเปน 4 ระยะ คือ
1) ชวง 0.5–24 ชั่วโมงแรกหลังจากไดรับยา ผูปวยจะมีอาการคลื่นไส อาเจียน ออนเพลีย เบื่ออาหาร เหงื่อ

ออกมาก โดยเฉพาะในชวง 2-3 ชั่วโมงแรกหลังไดรับยา
2) ชวง 24-48 ชั่วโมงหลังไดรับยา อาการผูปวยจะดีข้ึน จนผูปวยคิดวาไมมีอันตรายอะไร ระดับเอนไซม

ตับจะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบระดับ bilirubin สูง และ prothrombin  time ยาวผิดปกติดวย เพราะ
เร่ิมมีการทําลายเนื้อตับแลวในระยะนี้   ถาระดับเอนไซมและ prothrombin time ผิดปกติมาก แสดงวา
ผูปวยมีแนวโนมจะเกิดตับวายชนิดรุนแรง ตองดูแลอยางใกลชิด

3) ชวง 72-96 ชั่วโมงหลังไดรับยา ผูปวยมีอาการที่แสดงวาเนื้อตับถูกทําลายอยางชัดเจน คือ มีอาการดี
ซาน เพลีย และอาจรุนแรงจนมีอาการทางสมอง เชน สมองบวม ตับวาย ไตวาย โคมา และเสียชีวิต
อาจพบระดับเอนไซม transaminase สูงมากๆ ขนาด 3000 – 48000 หนวย/ลิตร ในผูปวยถึง 90%
และผูปวยที่ไมไดรับการรักษาจะมีอัตราตาย 5% ภายในวันที่ 4-18 หลังไดรับยา
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4) ชวงวันที่ 4-14 หลังไดรับยา เปนชวงฟนสภาพของตับ ผูปวยหายเปนปกติดี ตับฟนสภาพเปนปกติ
สมบูรณ มีผูปวยนอยรายที่มีรอยโรคเหลืออยู เพราะอาการในระยะที่ 3 รุนแรงมาก จนตับไมสามารถ
หายเปนปกติได

การประเมินพิษของ paracetamol ตองใชระดับยาในเลือดเปนตัวชี้วัดบอกความรุนแรง โดย
เวลาที่เหมาะสมในการเจาะเลือดตรวจวัดระดับยา คือ ระหวาง 4-12 ชั่วโมงหลังไดรับยา ระดับยาในเลือด
ที่เวลาเกิน 24 ชั่วโมง  จะต่ําเกินไปจนใชประเมินความรุนแรงไมได  การเจาะเลือดตรวจระดับยาทําครั้ง
เดียวพอ แตตองระบุเวลาใหแนนอน จึงสามารถนําคาดังกลาวไปเปรียบเทียบกับ nomogram เพื่อประเมิน
ความเปนพิษตอตับของยา (รูปที่ 5.1)  โดยผูปวยที่มีระดับยาต่ํากวาเสนลาง คือ ระดับยา 50 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ที่ 12 ชั่วโมง จะไมเกิดพิษ ผูปวยที่มีระดับยาสูงกวาเสนบน คือ ระดับยา 200 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ที่ 4 ชั่วโมง อาจเรียกวาเสน 200 ถือเปนระดับยาที่เกิดพิษแนนอน จําเปนตองไดรับยาตานพิษ
เพื่อการรักษา แตถาผูปวยมีระดับยาอยูระหวาง 2 เสนนี้ มีโอกาสเกิดพิษตอตับได  สวนการตรวจระดับ
เอนไซม transaminase ตองทําในชวงที่เอนไซมเร่ิมข้ึนสูง คือ ชวง 24-48 ชั่วโมงหลังไดรับยา และเอนไซม
ข้ึนสูงสุดในวันที่ 3-4 หลังไดรับยา (รูปที่ 5.2)

รูปที่ 5.1

ในบางครั้ง อาจพบพิษของ paracetamol ในขนาดใชยาปกติจากผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงกวา
บุคคลทั่วไป ไดแก ผูปวยพิษสุรา เพราะแอลกอฮอลนอกจากจะเปนพิษตอตับดวยตัวเองแลว ยังเปนสาร
กระตุนเอนไซมดวย ทําให paracetamol ถูก metabolised ผานขั้นตอน cytochrome P450 มากขึ้น จึง
เกิดสารพิษ NAPQI เพิ่มมากขึ้น และผูปวยเหลานี้มักอยูในภาวะขาดอาหาร จึงมีจํานวน glutathione นอย
กวาปกติ เปนผลใหรางกายทําลายพิษของ NAPQI ไดลดนอยลงดวย   จึงอาจพบพิษของ paracetamol ใน
ขนาดใชยาเพียง 4 กรัม  ในผูปวยพิษสุราสูงถึง 40% และพบอัตราตายในหมูผูปวยเหลานี้สูงถึง 30%
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ดังนั้น ผูปวยพิษสุราซึ่งดื่มแอลกอฮอลมากกวาวันละ 60 กรัม ควรใชยา paracetamol ไมเกินวันละ 2 กรัม
ผูปวยที่ไดรับยาตานวัณโรคอยู ควรระมัดระวังการใชยา paracetamol เพราะเปนยาที่มีพิษตอตับเชนกัน   
ผูปวยที่ไดรับยากลุมกระตุนเอนไซม เชน ยากันชัก ผูปวยที่มีแนวโนมจะเกิดโรคตับ หรือ ผูปวยกลุมขาด
อาหาร ก็เปนผูปวยกลุมที่มีความเสี่ยงสูงเชนกัน   การประเมินระดับยาที่เปนพิษของ paracetamol ใน
ผูปวยกลุมเสี่ยงเหลานี้นิยมใชระดับยาที่เกิดพิษที่ระดับ 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ที่ 4 ชั่วโมง อาจเรียกวา
เสน 100  และ 15 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ที่ 15 ชั่วโมง   การรักษาพิษของ paracetamol ประกอบดวย
การลางทองรวมกับใชยาดูดซึมสารพิษ การรักษาที่สําคัญคือ การใชยาตานพิษ N-acetylcysteine (NAC)
เพื่อปองกันไมใหเซลลตับถูกทําลายตอไปอีก   การลางทองผูปวยไมควรใชวิธีกระตุนใหอาเจียน เพราะพิษ
จาก paracetamol เองก็ทําใหผูปวยมีอาการคลื่นไสอาเจียนมากอยูแลว จึงควรใหยาดูดซับสารพิษ คือ
activated charcoal โดยเฉพาะการใหยาในชวง 4 ชั่วโมงแรกหลังไดรับยาเพราะเปนชวงที่ paracetamol
ยังถูกดูดซึมไมหมด  ใช activated charcoal 50 กรัม กระจายใน sorbitol ใหผูปวยดื่ม และไมควรให
activated charcoal พรอมกับ NAC แมจะมีรายงานวายาคูนี้ใชรวมกันได    สวนการใหยาตานพิษ คือ ยา
N-acetylcysteine มีกลไกการออกฤทธิ์ คือ การทดแทน glutathione ใหแกรางกาย  ทําใหเซลลตับไมถูก
ทําลายอีกตอไป ดังนั้น การใหยาตานพิษ NAC จะไดผลตองใหยาหลังจากที่ไดรับยาแลว 4 ชั่วโมง  เพราะ
ตองรอใหยาถูกดูดซึมจนหมดกอน และ NAC ยังเพิ่มปฏิกิริยา sulfation ทําให NAPQI ถูกทําลายไดดีข้ึน
ระยะเวลาที่ดีที่สุดในการใหยา NAC คือ ภายใน 8-10 ชั่วโมงแรกหลังไดรับยา paracetamol และพบวาแม
ใหยา NAC ภายในเวลา 16 ชั่วโมง หลังไดรับยา paracetamol ก็ยังมีผลดีตอผูปวย คือ ปองกันการเสีย
ชีวิตจากภาวะตับวายได ถาใหยา NAC ระหวางชั่วโมงที่ 16-24 จะปองกันพิษตอตับไดไมดีนักแตก็ชวยลด
ความรุนแรงของภาวะตับวาย และลดอัตราตายของผูปวยได  แมใหยา NAC หลังจาก 24 ชั่วโมงแลว ก็ยัง
สามารถลดอัตราตายของผูปวยได

รูปที่ 5.2
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ดังนั้น ผูปวยทุกรายที่มีประวัติวาเกิดพิษจากการใชยา paracetamol  ควรไดรับ NAC โดยไมตองรอผลการ
ตรวจระดับยาในเลือดซึ่งปกติตองใชเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากไดรับตัวอยางเลือด เพราะยา NAC มีความ
ปลอดภัยสูง เมื่อตรวจพบวาระดับยาของผูปวยไมสูงถึงขั้นเกิดพิษ จึงหยุดใหยา NAC  แตถาไมมีระดับยา
paracetamol ใหประเมินพิษ ตองใหยา NAC จนครบขนาดรักษา ขนาดใชยาสําหรับ NAC คือ รับประทาน
คร้ังแรก 140 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ตามดวยขนาดยา 70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ทุก 4 ชั่วโมง อีก 17 คร้ัง รวม
เปน 1330 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ในเวลา 68 ชั่วโมง   โดยเจือจางยา NAC ในน้ําผลไมหรือเครื่องดื่มอ่ืนใหมี
ความเขมขนไมเกิน 5% เพื่อกลบรสของยา และใหผูปวยดื่มหมดภายใน 1 ชั่วโมง   ผลขางเคียงของยา
NAC ที่พบเสมอ คือ คลื่นไสอาเจียน ซึ่งทําใหผูปวยไดรับยาไมครบขนาด ถาผูปวยอาเจียนภายในชั่วโมง
แรกที่รับประทานยา NAC ตองใหยา NAC ซ้ําแกผูปวย พรอมยาระงับอาเจียน เชน metoclopramide  ฉีด
กอนใหยา NAC คร้ังตอไป หรือยา domperidone และถาผูปวยยังมีอาการคลื่นไสอาเจียนมากตอง
พิจารณาใหยานี้ทางสายยางใหอาหาร   ในตางประเทศ มักใชยา NAC ในรูปแบบยาฉีดเขาหลอดเลือด ดัง
ขนาดยาในตารางที่ 5.24 ซึ่งมีผลขางเคียงที่สําคัญ คือ ความดันเลือดตก รวมกับผ่ืน urticaria,
angioedema, และหลอดลมตีบ หรือ เกิดภาวะ anaphylactoid reaction ซึ่งพบได 10%   ภาวะนี้จะเกิด
ข้ึนหลังใหยาประมาณ 15-60 นาที หลังจากไดรับยาขนาดสูงในครั้งแรก หรือกรณีที่ใหยาเร็วๆ   ซึ่งตองให
แกไขโดยใหยาในอัตราที่ชาลงหรือหยุดยา รวมกับการใชยา antihistamine  บรรเทาอาการ    ผลการรักษา
ใหติดตามระดับเอนไซม transaminase ทุกวัน รวมกับ prothrombin time   ทั่วไปแลวระดับ AST และ
ALT จะสูงขึ้นภายใน 24-72 ชั่วโมงหลังไดรับยา  ขณะที่เซลลตับถูกทําลาย ระดับเอนไซมตับจะขึ้นสูงสุด
อาจสูงถึงหลายพันหนวย แมกําลังไดรับยาตานพิษ NAC อยูก็ตาม และผูปวยจะเริ่มมีระดับเอนไซมลดลง
ต้ังแตวันที่ 3 เปนตนไป จนถึงระดับปกติ

ตารางที่ 5.24  วิธีการบริหารยา N-acetylcysteine
ปริมาณยา ระยะเวลา

วิธีการบริหารยา รวม (ช่ัวโมง)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ทางรับประทาน 140 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  จากนั้นให 70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ทุก4 ชม. 17 ครั้ง

1330 72

ทางหลอดเลือด 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม   ใน 5% Dextrose 200 มล. 300 20-25
ระยะสั้น ใหใน 15 นาที หลังจากนั้น 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ใน 5%

Dextrose 500 มล. ใหใน 4 ชม. และ 100 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม  ใน 5% Dextrose 1 ลิตรใหใน 16 ชม.

ทางหลอดเลือด 140 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ใน 5% Dextrose ใหใน 1 ชม. 980 48
ระยะยาว หลังจากนั้น 70 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ใน 5% Dextrose ให

ใน 1 ชม. ทุก 4 ชม. อีก 12 ครั้ง
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.
ผูปวยจะมีการพยากรณโรคไมดี เมื่อผูปวยมี arterial pH <7.30 มีอาการทางสมองระดับ 3-4 มี

prothrombin time > 100 วินาที หรือ INR > 6.5  มี bilirubin สูง และมี creatinine > 300 , มิลลิโมล/ลิตร

Phenytoin
Phenytoin เปนยากันชักที่ทําใหเกิดโรคตับจากยาชนิด viral hepatitis like reaction ชนิดรุนแรง

แตพบนอยมาก ผูปวยมีแสดงอาการไขสูง รูสึกไมสบายตัว ปุมน้ําเหลืองโต และผื่นคันอยางชัดเจน ผูปวย
มักแสดงอาการภายใน 6 สัปดาหแรกที่ไดรับยา นอกจากนี้ยังอาจพบ leukocytosis โดยเฉพาะ
eosinophilia และ atypical lymphocytosis  โรคตับของผูปวยบางรายอาจลุกลามเปนโรคตับวายและเปน
ผลใหผูปวยเสียชีวิต กลไกการเกิดพิษตอตับของยา phenytoin มีทั้งที่เกิดจากสารเมแทบอไลตพิษที่เกิดใน
ตับและทางภูมิคุมกัน

Sodium valproate
Sodium valproate เปนยากันชักที่ทําใหเกิดพิษตอตับสูงมากโดยเฉพาะในกลุมผูปวยเด็กอายุตํ่า

กวา 10 ป   เชนเดียวกับ INH ยา sodium valproate ทําใหระดับเอนไซมตับสูงผิดปกติแบบชั่วคราว โดยไม
มีอาการแสดงทางคลินิกของตับอักเสบรวมดวย สวนมากจะพบความผิดปกติหลังจากไดรับยาหลาย
สัปดาห  โรคตับจากยา sodium valproate ในผูปวยบางรายอาจลุกลามอยางรุนแรง ทําใหเกิดภาวะดีซาน
และโรคตับวายในระยะตอมา  แตจะไมพบผื่นคันและ eosinophilia ในผูปวยเหลานี้  เมื่อเจาะตับตรวจ
เนื้อเยื่อ จะพบเซลลตับตายแบบ centrilobular necrosis กับมีไขมันสะสมอยูในเซลลตับ และอาจพบ
ความผิดปกติของทอน้ําดีดวย  หรือจะพบลักษณะตับที่ผิดปกติคลายกับ Reye’s syndrome  กลไกการ
เกิดพิษตอตับของยา sodium valproate นาจะเกิดความผิดปกติของ mitochondrial oxidation จากสาร
metabolite ของยา รวมกับความผิดปกติทางพันธุกรรมของผูปวย เมื่อหยุดใชยาอาการของผูปวยจะคอย ๆ
ดีข้ึนจนหายเปนปกติสมบูรณ อาจมีผูปวยเสียชีวิตจากโรคตับเพราะยานี้บางแตนอยมาก

Total parenteral nutrition
 Total parenteral nutrition (TPN) เปนสารอาหารที่ทําใหเกิดพิษตอตับแบบ steatosis และ
cholestasis ผูปวยที่ไดรับสารอาหารแบบ total parenteral nutrition (TPN) มักเกิดภาวะแทรกซอนจาก
โรคตับชนิด cholestasis, steatosis หรือ gallstones เนื่องจากผูปวยไดรับคารโบไฮเดรตจํานวนมากเกินไป
ทําใหผูปวยเกิดภาวะ steatosis หรือ steatohepatitis ซึ่งเปนโรคตับจากการไดรับสารอาหารที่พบมากใน
ผูใหญ ภาวะแทรกซอนนี้แกไขไดโดยปรับสวนผสมของสารอาหารใหมีไขมันเปนแหลงพลังงานบางสวน
แทนคารโบไฮเดรต สวนภาวะแทรกซอนที่มักพบในผูปวยเด็กที่ไดรับสารอาหาร TPN คือ cholestasis และ
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cholelithiasis โดยเฉพาะเด็กทารกกลุม premature neonates เนื่องจากผูปวยไมไดรับอาหารทางปากเพื่อ
กระตุนใหมีการหลั่งกรดน้ําดี และภาวะแทรกซอนนี้อาจทําใหเกิดโรคตับชนิดเรื้อรังและตับวายในที่สุด
ภาวะแทรกซอนนี้แกไขโดยการใหอาหารทางปากแกผูปวยเด็กบาง

Alternative medicines
Alternative medicines เปนยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับแบบ hepatitis หรือ steatosis ดวยกลไก

ระบบภูมิคุมกัน เนื่องจากปจจุบันมีการใชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและบํารุงสุขภาพมากขึ้น   โดยไมมี
ขอมูลถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการใชยาอยางเพียงพอ ทําใหผูใชยาเกิดโรคตับจากยาที่ใช
กันมากขึ้น เชน การใช Jin bu huan ทําใหเกิดโรคตับชนิด hepatocellular necrosis  ชาสมุนไพรจีนทําให
เกิดโรคตับชนิด veno-occlusive disease จาก pyrrolizidine alkaloid ซึ่งเปนสวนประกอบของสมุนไพร
พืชสมุนไพรอื่นๆ ที่มีรายงานวาทําใหเกิดพิษตอตับ เชน xiao-chai-hu-tang, germander, chaparral,
senna, mistletoe, skullcap, gentian และ comfrey ซึ่งมี pyrrolizidine alkaloid เปนตน

ตารางที่ 5.25  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับ

Acetaminophen
  Alcohol

Allopurinol
I: Occasional
M: Submassive or massive necrosis cholestatic or granulomatous hepatitis
Mech: Hypersensitivity

Amiodarone
I: Uncommon
M: Alcoholic hepatitis-like lesions, confluent and bridging necrosis; cirrhosis
Mech: Phospholipidosis

Amoxicillin-clavulanic acid
I: Low
M: Cholestasis; hepatocellular or mixed
Mech: Immunologic idiosyncrasy

Androgenic steroids
I: High incidence of hepatic dysfunction; cholestatic jaundice dose related
M: Canalicular cholestasis with minor or no portal inflammation; dilation of sinusoids; peliosis

hepatis; adenoma and carcinoma
Mech: Indirect intrinsic hepatotoxin

Aspirin and other salicylates
I: 0.1-0.5%
M: Focal necrosis; steatosis
Mech: Intrinsic hepatotoxicity

Azathioprin
I: Rare
M: Cholestasis; minor hepatocellular injury; veno-occlusive disease
Mech: Hypersensitivity
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ตารางที่ 5.25  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับ (ตอ)

Captopril
I: Rare
M: Mostly cholestasis; mixed hepatocellular and cholestatic injury; pure hepatocellular injury-

rare
Mech: Hypersensitivity and modulation of eicosanoid metabolism by inhibition of kininase II with

increased hepatic bradykinin activity
Carbamazepine

I: < 1%
M: Hepatocellular, cholestatic, mixed
Mech: hypersensitivity; idiosyncrasy; toxic metabolites

Carmustine (BCNU)
I: Dose related
M: Cytotoxic
Mech: Intrinsic hepatotoxin

Chlorpromazine (CPZ)
I: 0.1-0.2%
M: Cholestasis; scattered focal areas of necrosis
Mech: Hypersensitivity; idiosyncrasy

Cloxacillin
I: Low
M: Cholestasis
Mech: Hypersensitivity?  Idiosyncrasy

Contraceptive steroids (OCs)
I: Dose related 1:10,000 in Europe and North America; 1:4,000 in Chile and Scandinavia
M: Cholestasis, adenoma, peliosis hepatis, Budd-Chiari syndome, carcinoma
Mech: Indirect hepatotoxin; genetic predisposition

Cyclosporin
I: Uncommon
M: Cholestasis
Mech: Direct toxic effect on bile secretion

Didanosine
See zidovudine

Diltiazem
I: Rare
M: Granulomatous
Mech: Idiosyncrasy

Erythromycin + other macrolides
I: 3.6/100,000
M: Cholestasis; mixed cholestatic-cytotoxic injury
Mech: Hypersensitivity

Fluconazole
See ketoconazole

Fluoroquinolones
I: Rare
M: Cholestasis; centrilobular necrosis
Mech:  Idiosyncrasy?

Fluoxetine
I: Very low
M: Cholestatic
Mech: Hepatocelular?

Glucocorticoids
I: Dose relaed
M: Steatosis
Mech: Hepatotoxicity
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ตารางที่ 5.25  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับ (ตอ)
Haloperidol

I: Low
M: Cholestasis
Mech: Hypersensitivity

Halothane
I: 1.  Mild form > 25%

2.  Severe 1:35,000-1:3,500
M: Centraxonial necrosis; steatosis; massive necrosis
Mech: Metabolic idiosyncrasy; hypersensitivity

Indinavir
See zidovudine.

Isoflurane
See halothane.

Itraconazole
See ketoconazole

Ketoconazole
I: 0.03-0.1%
M: Hepatocellular necrosis; mixed cholestasis-hepatocellular
Mech: Metabolic idiosyncrasy

Mercaptopurine (6-MP)
I: Dose related
M: Cholestasis with fatty heptic necrosis
Mech: Indirect instrinsic hepatotoxin

Methimazole
I: Rare
M: Cholestasis
Mech: Hypersensitivity

Methotrexate (MTX)
I: Dose, frequency, and duration related
M: Macrovesicular steatosis and portal inflammation; necrosis; chronic steatosis may lead to

fibrosis and cirrhosis
Mech: Indirect intrinsic hepatotoxin

Methyldopa
I: Low
M: Cytotoxic injury; subacute or bridging necrosis; rare cholestasis; chronic active hepatitis
Mech: Toxic metabolites; hypersensitivity

Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)
I: ≈ 1%
M: Hepatocellular damage
Mech: Metabolic idiosyncrasy; autoimmune

Nevirapine
See zidovudine.

Niacin (Nicotinic acid)
I: Occasional
M: Hepatic necrosis; cholestasis
Mech: Unknown; dose related? Direct toxicity? formulation related?

Nifedipine
See diltiazem

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
I: 1:100,000 recipients
M: Cholestasis, cytotoxic, or mixed
Mech: Hypersensitivity; reactive metabolites

Nitrofurantoin
I: Rare
M: Mixed cholestatic-cytotoxic injury; chronic active hepatitis
Mech: Hypersensitivity; reactive metabolites
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ตารางที่ 5.25  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับ (ตอ)

Penicillin
I: Very rare
M: Necrosis; granuloma; “lupoid” hepatitis
Mech: Hypersensitivity

Phenylbutazone
I: 0.25%
M: 1.  Granulomatous form

2. Severe necrosis with or without cholestasis
Mech: Hypersensitivity; intrinsic toxicity

Phenytoin
I: <1%
M: Submassive necrosis; lobular hepatitis; cholestatic hepatitis; granulomatous hepatitis
Mech: Hypersensitivity; idiosyncrasy; toxic metabolites

Prochlorparazine
I: Rare
M: Cholestasis
Mech: Hypersensitity

Propylthiouracil (PTU)
I: Rare
M: Hepatocellular injury; chronic active hepatitis; cholestasis; granuloma
Mech: Hypersensitivity; toxic metabolites?

Quinidine
I: Rare
M: Mixed hepatocellular; granulomata
Mech: Hypersensitivity

Statins
I: Very rare
M: Mild focal hepatitis; cholestasis
Mech: Hepatocellular

Sulfamethoxazole-trimethoprim (co-trimoxazole)
I: Very low
M: Cholestasis; few hepatocellular
Mech: Idiosyncrasy

Sulfonamides
I: 0.5-1% cholestatic jaundice
M: Mixed hepatocellular injury; subacute hepatic necrosis with cirrhosis; chronic active hepatitis;

granulomatous hepatitis
Mech: Hypersensitivity; idiosyncrasy

Sulfonylurea oral hypoglycemics
I: 0.1-0.5%
M: Mixed cholestatic-cytotoxic injury
Mech: Hypersensitivity, hepatotoxicity

Tetracyclines
I: Low
M: Microvesicular fat droplets in hepatocytes; fatty degeneration
Mech: Intrinsic hepatotoxicity

Tricyclic antidepressants (TCAs)
I: Rare to infrequent
M: Cholestasis; heptic necrosis
Mech: Hypersensitivity plus slight toxicity

Trifluoperazine
I: Rare
M: Cholestasis
Mech: Hypersensitivity
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ตารางที่ 5.25  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดพิษตอตับ (ตอ)
Valproic acid

I: 0.05-0.1%
M: Microvesicular steatosis; focal or massive necrosis
Mech: Toxic metabolites; idiosyncrasy

Verapamil
See diltiazem.

Vitamin A
I: Dose related
M: Fat-storing cell hyperplasia and hypertrophy; nonspecific hepatocellular degeneration;

fibrosis; cirrrhosis
Mech: Intrinsic hepatotoxin

Zidovudine
I: Very low
M: Macrovesicular steatosis
Mech:  Idosyncrasy?

Zileuton
I: Low
M: Unknown
Mech: Idiosyncrasy

กรณีศึกษา

กรณีที่ 1    นางสดใส  อายุ 63  ป  สูง 152  เซนติเมตร  น้ําหนัก  76  กิโลกรัม  มีประวัติปวยเปนโรคติด
เชื้อทางเดินปสสาวะชนิดเรื้อรัง  ทําใหเธอตองใชยา co-trimoxazole  คร้ังละ 2 เม็ดกอนนอน      เพื่อปอง
กันการติดเชื้ออีก  และเธอปวยเปนโรคลมชักชนิด  generalised tonio-clonic  จากอุบัติเหตุทางรถยนต
เมื่อ 7 ปกอน  ปจจุบันเธอสามารถควบคุมโรคลมชักไดดวยยา valproic acid 1 กรัม  ทุก 8 ชั่วโมง   เธอ
เพิ่งสิ้นสุดการรักษาดวยยา  erythromycin estolate  นาน 2 สัปดาห  จากการติดเชื้อของระบบหายใจ  
เมื่อเธอมาตรวจที่คลินิกประสาทอายุกรรม  พบวาเธอมี ALT 66 หนวย/ลิตร   AST 88  หนวย/ลิตร  
alkaline phosphatase 85 หนวย/ลิตร  และ total bilirubin  0.8 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

นางสดใสมีปจจัยเสี่ยงที่อาจทําใหเธอเปนโรคตับจากยาหรือไม

มีปจจัยมากมายที่เปนผลใหเกิดโรคตับจากยา (ตารางที่ 5.6)  เนื่องจากโรคตับจากยาจะพบในผู
ใหญมากกวาเด็ก  โดยเฉพาะผูใหญที่มีอายุมากวา 40 ปแลวใหรับยา  isoniazid, halothane, 
erythromycin  estolate  และ diclofenac  รวมดวย และความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้นอีก  เมื่อผูปวยไดรับยา
เปนเวลานาน  ไดรับยาหลายชนิดรวมกันหรือผูปวยที่มีระบบการกระจายยาผิดปกติ  ยกเวนยา valproic 
acid  และ salicylates ที่มักทําใหเกิดพิษตอตับในผูปวยเด็กอายุนอยกวา 3 ป  มากกวาจะพบในผูใหญ 
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เพศหญิงเปนเพศที่เกิดพิษตอตับจากยาสูงกวาเพศชาย  โดยเฉพาะจากยา  nitrofurantoins,  methyldopa  
และ sulfouamides  เปนตน  พันธุกรรมก็เปนปจจัยสําคัญ  เพราะเกี่ยวของกับระบบเมแทบอลิซึมหรือการ
ขจัดยาออกจากรางกาย  การขับถายของระบบน้ําดี  และการควบคุมดวยกลไกทางระบบภูมิคุมกัน  ปจจัย
อ่ืนที่มีผลตอการเกิดพิษตอตับจากยา คือประวัติการเกิดอาการไมพึงประสงคจากยาชนิดอื่นๆ ของผูปวย  
การรับประทานยาหลายชนิดรวมกัน   เนื่องจากกลไกการเมแทบอลิซึมผาน cytochrome  P450   จะชักนํา
ใหเกิดพิษตอตับเพิ่มข้ึน  เชน ยา paracetamol,  isoniazid  และ valproic  acid   เปนตน  การดื่ม
แอลกอฮอลเปนประจําหรือโรคพิษสุรา  ก็อาจชักนําใหเกิดพิษตอตับจากยาไดเพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งโรคเรื้อ
รังของผูปวยดวย

ดังนั้น  นางสดใสจึงมีปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคตับจากยาคือ อายุ  เพศ  ความอวน และยาที่เธอ
ไดรับ  แตเธอไมมีอาการแสดงทางคลินิกที่ผิดปกติ  พบแตระดับเอนไซมสูงแตไมเกิน  3 เทาของคาปกติ  จึง
ควรนัดติดตามผลการทําหนาที่ของตับในอีก  2-4  สัปดาห

กรณีที่ 2     นางสีดา  อายุ 52  ป  รับเขารักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 30  เมษายน 2542
CC : nausea,  anorexia
HPI :   2-wk  PTA,  nausea, anorexia, fatigue, intense generalised itching

10 d. PTA, dark urine,  light coloured stools, yellow pigmentation  of the skin, no  fever,  
vomitting, abdominal pain,  rash, fatty food intolerance.

PMH : NIDDM x 12  y
HTN x 4 y
Acute otitis  media, amoxicillin-clavulanic acid 625 มิลลิกรัม, q 8 x 10d.  (1 mo. ago)

SH : Tobacco (-ve),   alcohol (-ve)
Med:  Troglitazone 400 มิลลิกรัม/เดซิลิตร; HCT  25  มิลลิกรัม/วัน   Lisinopril 10 มิลลิกรัม/วัน
PE : GA – weak and icteric

VS – BP 126/80,  HR 68,  RR 15,  T 37 o C,
ABD – scratch marks and slightly tender, but normal – size,  liver

LAB : E’lyte – WNL
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LFT-  AST 430 หนวย/ลิตร,  ALT 294  หนวย/ลิตร,   alkaline phosphatase 1230  หนวย/ลิตร,
         albumin 4.1  gm/dl, total : directed bilirubin ratio 7.25  มิลลิกรัม/dl :6.2 มิลลิกรัม/
         เดซิลิตร
CBC  diff. –WNL
Serology -  Hepatitis  A,  Hepatitis B  (-ve)

Ultrasound :  normal biliary tract system,  with no obstruction in bile ducts
Liver biopsy : normal liver architecture, marked centrilobular cholestasis with bile pigment in

hepatocytes and caniliculi,  mild portal inflammatory Infiltrate with excess of 
eosinophils

Assessment : Drug-induced hepatitis

สรุปผลการรักษา
วันที่ 1 : 1.  หยุดยาทุกตัว

2. lente insulin 20 หนวยตอวัน
3. cholestyramine 4  กรัม, tid. for itching
4. daily diet,  1200 calorie with no added salt

วันที่ 5 :  LFT-  AST 85  หนวย/ลิตร,  ALT 214  หนวย/ลิตร,  alkaline phosphatase 288 หนวยตอ
  เดซิลิตร, bilirubin T:D 2.46 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  : 1.69 มิลลิกรัม/เดซิลิตร

BP 190/105  mm Hg,  FBS  190 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
1. ปรับยา lene insulin  ตามระดับ  blood glucose จนเหลือขนาด insulin  35 หนวย/วัน (FBS 

190 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)
2. HCTZ  25 มิลลิกรัม/วัน   ถา BP.  ไมลดตองเพิ่ม calcium channel blocker

วันที่ 10 : D/C  Med    HCTZ 25 มิลลิกรัม/วัน Amlodipine 2.5 มิลลิกรัม/วัน Pioglitazone 20
                  มิลลิกรัม/วัน

1. ข้ันตอนการประเมินวาโรคตับนี้เปนผลจากการใชยาหรือไม
2. ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคของยาตอตับเปนชนิดไหน
3. ผูปวยที่ไดรับยาที่อาจเปนพิษตอตับ  ควรไดรับการตรวจ LFT ทุกสัปดาหหรือไม
4. ยาที่เปนสาเหตุคร้ังนี้ควรเปนยาอะไร
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5. ควร rechallenge  ยาที่สงสัยในผูปวยไหม
6. ตองดูแลรักษาผูปวยอยางไร

การประเมินวาความผิดปกติของตับหรือโรคตับของผูปวยมีสาเหตุจากยาหรือไม  จําเปนตองทราบ
ยาทุกชนิดที่ผูปวยเคยใชเมื่อเร็ว ๆ นี้และยาที่กําลังใชอยู  รวมทั้งยาที่ซื้อใชเอง  (เชน ยาสมุนไพร  วิตามิน  
ยาระบาย  ยาเสพติด)  และยาคุมกําเนิด  ระยะเวลาที่ใชยาจนถึงวันที่เร่ิมพบอาการผิดปกติ  และตอง
พิจารณาถึงปจจัยเสริมอ่ืนๆ ที่อาจชักทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาดวย  เชน  อายุ  เพศ  
ขนาดใชยา  พันธุกรรม  ประวัติการแพยาอื่นๆ  การดื่มแอลกอฮอลและโรคอื่นๆ ที่เปนรวมดวย เปนตน   
นอกจากนี้ยังตองรวบรวมขอมูลเพื่อคัดแยกวาภาวะตับอักเสบนี้เกิดจากยาหรือสาเหตุอ่ืนๆ เชน เชื้อไวรัส
ตับอักเสบ  เชื้อ infectious mononucleosis  เปนตน  ดังเชนผูปวยรายนี้มีขอมูลเกี่ยวกับยาที่ใช  ระยะ
เวลาที่ใชยา  ระยะเวลาที่เร่ิมแสดงอาการผิดปกติ  อาการแสดง เชน ไข ผ่ืน ผลตรวจทางหองปฎิบัติการที่
ผิดปกติ เชน  alkaline  phosphatase  และ serum  aminotransferase  สูงมาก  bilirubin  สูง และผล
การตรวจชิ้นเนื้อของตับ คือ  พบ  eosinophil  ในเซลลตับที่อักเสบ  จึงชวยใหสรุปไดวา  อาการตับอักเสบ
และดีซานของนางสีดาควรมีสาเหตุจากยาที่ใชอยู

นางสีดา มีอาการออนเพลีย  เบื่ออาหาร  ปสสาวะมีสีเขม  อุจจาระมีสีออน  เกิดดีซาน  คัน
hyperbilirubinemia,  serum  alkaline  phosphatase  สูง  แสดงวาผูปวยเกิด  cholestatic jaundice
นอกจากนี้เธอยังมีอาการตับกดเจ็บเล็กนอยรวมกับ  AST  และ ALT สูง  แสดงวาผูปวยเกิด hepato-
cellular damage  ดังนั้น พิษของยาตอตับที่เกิดในผูปวยรายนี้  คือ mixed cholestatic-cytotoxic
hepatic injury  และภาวะตับอักเสบที่เกิดขึ้นเปนแบบเฉียบพลัน  เพราะเธอยังคงมี albumin  ปกติอยู

การตรวจ serum aminotransferase  ในผูปวยที่ไดรับยาที่อาจเปนพิษตอตับเปนประจํา  อาจไม
จําเปนเสมอไป  เนื่องจากผลการตรวจมีการเปลี่ยนแปลงชาและไมแนนนอน  การใชผลตรวจทางหอง
ปฏิบัติการเพื่อติดตามวาเกิดพิษจากยาหรือยังจึงเปนไปไดยาก   และถาคาของผลตรวจนั้นสูงกวาคาปกติ
ไมถึง 3 เทา  ยังถือวาคาผลตรวจนั้นเปนคาปกติอยู  แตถาคาของผลตรวจสูงกวาคาปกติเล็กนอยในตอน
แรก  และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  หรือมีคาสูงกวา 3 เทาของคาปกติ  ตองพิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่ทําให
คาของผลตรวจนั้นผิดปกติ

ผูปวยที่เกิดภาวะดีซานโดยไมทราบสาเหตุ  ตองสงสัยไวกอนวาอาจเกิดจากยา  การที่นางสีดาไม
มีไข  ปวดทอง  รับประทานอาหารมันไมไดตามปกติ  แสดงวาเธอไมไดปวยเปนโรคถุงน้ําดี  และการที่เธอ
ไมด่ืมแอลกอฮอล  ไมไดสัมผัสกับเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือไดรับการถายเลือดจากผูอ่ืนมากอน  รวมทั้งผล
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การตรวจ ultrasound  ทําใหสรุปไดวา ภาวะดีซานของเธอไมไดเกิดจากการอุดตันของน้ําดีภายนอกตับ  
(extrahepatic  obstructive jaundice)

การที่เธอมีปสสาวะสีเขม  แสดงวาเธอไมมี unconjugated hyperbilirubinemia  ที่มักมีสาเหตุมา
จาก  hemolysis  คา  AST  ที่สูงกวาปกติอาจเกิดจากความผิดปกติของหัวใจ หรือกลามเนื้อไดเชนกัน  แต
การที่เธอมีคา ALT สูงรวมดวย  เปนการชวยยืนยันวา  AST ที่สูงเกิดจากความผิดปกติของตับมากกวา

การที่เธอมี eosinophils ในเนื้อตับ  รวมกับระดับ serum aminotransferase  และ alkaline 
phosphatase  ลดลงอยางรวดเร็วเมื่อหยุดยาทุกชนิดชวยยืนยันวา ความผิดปกติของตับที่ตรวจพบนั้นเกิด
จากยาที่ไดรับ

ยาที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดตับอักเสบในผูปวยรายนี้  มี 4 ตัว คือ amoxicillin-clavulanic acid,  
troglitazone,  hydrochlorothiazide,  และ lisinopril

1. Hydrochlorothiazide  ไมนาจะเปนสาเหตุมากที่สุด  เพราะ allergic cholestatic  jaundice  
จากยาขับปสสาวะกลุม thiazides  พบนอยมาก  และเธอรับประทานยานี้มา 4 ปแลว

2. Lisinopril  เชนเดียวกับ angiotensin-converting enzyme inhibitors  ตัวอื่นๆ ที่อาจทําให
เกิด hepatocellular injury  ชนิดเฉียบพลัน  โดยเฉพาะชนิด mixed cholestatic-cytotoxic injury  เชนที่
พบในผูปวยรายนี้ไดบอย แตทําใหเกิด pure hepotocellular injury  ไดนอยกวามาก  จากการศึกษาพบวา 
lisinopril  มักทําใหเกิด hepatic injury  ภายใน 14 สัปดาหแรกที่ไดรับยานี้  แตยาตัวนี้ไมนาเปนสาเหตุที่
ทําใหเกิดโรคตับในผูปวยรายนี้  เนื่องจากระยะเวลาที่ไดรับยากับเวลาที่เกิดโรคไมสัมพันธกัน

3. Troglitazone  มีรายงานวาทําใหเกิด mixed cholestatic-cytotoxic injury  ไดเชนกัน  ยานี้
มักทําใหเกิดโรคตับภายใน 3-9  เดือนแรกที่ไดรับยาเพื่อรักษา (คาเฉลี่ย 4.9 เดือน )  รวมกับมีคา  ALT  สูง
ข้ึนมากกวา 20 เทาของคาปกติ  ฉะนั้นยาตัวนี้จึงไมนาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคตับในผูปวยรายนี้  เพราะ
นางสีดาไดรับยานี้เพื่อการรักษามานาน 18 เดือนแลว   และคา ALT  ของเธอก็ไมสูงมากพอจะสัมพันธกับ
ผลของยาที่เคยเกิดขึ้นตามรายงานฉบับตาง ๆ ที่อางอิง

4.  Amoxicillin-clavulanic acid   ยาตัวนี้เปน semisynthetic  penicillin  β-lactamase 
inhibitor  ซึ่งมีรายงานวาทําใหเกิดโรคตับและดีซานไดประมาณ 1-1.7  ใน 10,000  ในผูปวยที่ไดรับยา  

โดยมีระยะเวลาระหวางเริ่มไดรับยาถึงวันที่เร่ิมแสดงอาการตับอักเสบและดีซาน  คือ 2-45 วัน (คาเฉลี่ย 27
วัน)     เนื่องจากระยะเวลาที่นางสีดาไดรับยา amoxicillin-clavalunic acid  เพื่อรักษาโรค acute otitis 
media  ของเธอและผลการตรวจรางกายรวมกับผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  ทําใหสรุปไดวา  ยาที่นาจะ
เปนสาเหตุของการเกิดตับอักเสบและดีซานในผูปวยรายนี้ คือ amoxicillin clavulanic acid
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ผูปวยที่สงสัยวาเกิดตับอักเสบควรไดรับยาลองซ้ํา (Rechallenge)  เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย   แต
ถาผูปวยไดรับยาที่สงสัยแลว ไมพบความผิดปกติใดๆ  ก็ไมอาจสรุปไดวาผูปวยไมเกิดอาการไมพึงประสงค
จากยา   เนื่องจากพบวามีผูปวยเพียง 40-60%  เทานั้นที่จะแสดงอาการตับอักเสบอีกครั้ง  หลังจากไดรับ
ยาที่สงสัย  และมียาบางตัวที่จะทําใหเกิดภาวะตับอักเสบซ้ําอีกครั้งก็เมื่อไดรับยาไปแลวนาน 1-12 สัปดาห   
การใหยาลองซ้ําอีกครั้งจึงใชไดเฉพาะกรณีเกิดตับผิดปกติบางชนิดที่ไมเปนอันตรายเทานั้น  เชน ยาที่ทําให
เกิด cholestasis  อยางเดียว  แตยาที่ทําอันตรายตอเซลลตับ  หามลองใหยาซ้ํา เพราะอาจทําใหผูปวยเสีย
ชีวิตได

สําหรับนางสีดา  ไมควรไดรับการใหยาลองซ้ํา  เพราะ amoxicillin-clavulante acid  ทําใหเกิดตับ
ผิดปกติชนิดทําลายเซลลตับรวมดวย   จากการศึกษาพบวา สาเหตุที่ยาทําใหเกิดภาวะดีซานรวมกับผล
ตรวจทางหองปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  นาจะมีกลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันและเธอสามารถ
เลือกใชยาปฏิชีวนะตัวอื่นเพื่อรักษาโรคติดเชื้อของเธอได   จึงไมมีเหตุผลที่จะตองใหเธอลองยาซ้ําอีกครั้ง

การดูแลรักษาผูปวย  ภายหลังการวินิจฉัยวาผูปวยเกิดภาวะตับอักเสบจากยา  ตองหยุดยาทุก
ชนิดที่ผูปวยใชอยู  การรักษาภาวะตับอักเสบจากยาก็เหมือนการรักษาภาวะตับอักเสบจากสาเหตุอ่ืนๆ  
เชน  การใชอาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูง  โปรตีนสูงปานกลาง  และไดรับพลังงานวันละ 2000-3000 แคลอรี   
รวมกับการรักษาตามอาการอื่นๆ  เชน คัน  ถาผูปวยมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง เชน ทองมาน, esophageal 
variceal bleeding  ตองใหการรักษาตามอาการที่ผิดปกติ เชน  ใหยา hydrocortisone 1000 มิลลิกรัม/วัน  
แกผูปวยที่เกิดตับวายเฉียบพลัน  เปนตน

สําหรับผูปวยรายนี้ เธอไดรับ
1. อาหารที่มีพลังงาน 1200 แคลอรี และงดเกลือ  เพราะเธอเปนโรคเบาหวาน  และความดัน

เลือดสูง
2. อาการคันของเธอใหยา cholestyramine  เพื่อชวยใหรางกายขจัดกรดน้ําดีออกไดเร็วขึ้น  เปน

การชวยบรรเทาอาการคันของเธอ
3. เธอตองไดรับคําแนะนําวา เธอไมควรใชยา amoxicillin-clavulanic acid  อีก   หากเธอจําเปน

ตองไดรับยาฆาเชื้อแบคทีเรีย  ใหเลือกใชยาตัวอื่นแทน

กรณีที่ 3  นางแดงนอย อายุ 48 ป   มีประวัติปวดหลังเรื้อรังเนื่องจากไดรับอุบัติเหตุรถยนตเมื่อ 3 ปกอน   
ปกติเธอเคยใช Tramal® (Tramadol 50 มิลลิกรัม)  คร้ังละ 1 เม็ดทุก 6  ชั่วโมง  เปนยาบรรเทาอาการปวด  
แตเธอตองหยุดใชยาเพราะเกิดอาการขางเคียง คือ ทองผูก  เปนผลใหเธอมีอาการปวดมากขึ้น  เธอจึงเริ่ม
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รักษาดวยวิธีการฝงเข็มบรรเทาอาการปวด   และแมของสามีเธอไดแนะนําใหเธอใชยาสมุนไพรจีนเพื่อชวย
ระงับปวด  คือ จิบบูหวัน  (Jin Bu Huan)  เพราะเธอใชแลวไดผลดี  หลังจากนางแดงนอยใชยาสมุนไพรจีน
ไดนาน 2 เดือน   เธอเริ่มมีอาการไข  ออนเพลีย  และปวดทองเล็กนอย   สามีเธอสังเกตเห็นวาเธอมีอาการ
ตัวเหลืองตาเหลืองดวย   เขาจึงพาเธอมาโรงพยาบาล   จากการตรวจทางหองปฏิบัติการ  พบวาเธอมี ALT 
1378  หนวย/ลิตร  AST 1333  หนวย/ลิตร และ bilirubin 3.9 มิลลิกรัม/เดซิลิตร   ผลตรวจชิ้นเนื้อของตับ
อยูระหวางรอผล

ยาสมุนไพรที่เธอใชเกี่ยวของกับการเกิดโรคตับของเธอหรือไม

ปจจุบันประชาชนนิยมใชยาสมุนไพรเพื่อการรักษาและเพื่อบํารุงสุขภาพมากขึ้น  แมแตในตาง
ประเทศ  เชน  สหรัฐอเมริกา   มีประชาชนใชยาสมุนไพรประมาณ 3%    เพื่อรักษาอาการตาง ๆ  เชน  ยา
ระงับปวด  ยาสงบประสาท (sedative)  อาหารเสริม   ยาลดน้ําหนักและยารักษาโรคผิวหนัง  เปนตน   
และความนิยมใชยาสมุนไพรก็เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา  แมวาการใชยาสมุนไพรตามความเชื่อสมัยกอนคือ
เปนยาที่ปลอดภัย  แตจากการศึกษาในปจจุบันพบวา  สมุนไพรเหลานี้บางตัวก็เปนพิษเชนกัน   (ตารางที่ 
5.20)    และอาการพิษมักแสดงออกชัดเจน  เมื่อผูปวยใชยาในขนาดสูงกวาที่แนะนําไว  หรือบางครั้งเมื่อผู
ปวยใชยาติดตอกันนาน   พืชสมุนไพรที่ทําใหเกิดพิษตอตับนี้   เมื่อหยุดใชยา ตับผูปวยจะกลับฟนหายเปน
ปกติอยางสมบูรณได  แตยังไมทราบอุบัติการณเกี่ยวกับพิษตอตับจากสมุนไพรที่แนชัดในปจจุบัน

จินบูหวันเปนยาสมุนไพรจีนที่นิยมใชในประเทศสหรัฐอเมริกา เชนกัน  จากการศึกษา  พบวามีผู
ปวยที่ใชยานี้เปนยาระงับปวดและสงบประสาท   เกิดอาการออนเพลีย  ไข  คลื่นไส  คัน  ปวดทอง   ดีซาน   
และตับโต   จํานวน 7 ราย  จากการใชยานานเฉลี่ย 20 สัปดาห  (7-52 สัปดาห)   แมจะเปนการใชยาตาม
ขนาดที่แนะนําหรือขนาดปกติ  ผูปวยสวนมากตรวจพบระดับ  transaminase  สูงกวาปกติ  20-50  เทา   
ผูปวยรายหนึ่งใชยานี้นาน 12  เดือน    เมื่อตรวจเนื้อตับ  พบเซลลตับอักเสบแบบ lobular  รวมกับ 
microvesicular  steatosis  และตับเปนปกติหลังจากหยุดใชยา  8 สัปดาห      นางแดงนอยไมมีปจจัย
เสี่ยงของการเกิดโรคตับอ่ืนๆ  นอกจากเธอเปนเพศหญิง   ดังนั้นแมปจจุบันยาสมุนไพรจะมีการใชอยาง
กวางขวาง  แตยังขาดมาตรฐานในเรื่องความบริสุทธิ์  ความปลอดภัยในการใช  และยาสมุนไพรมักมีสาร
หนูหรือสารแคดเมียมปนเปอนอยูดวย   เมื่อแพทยหรือเภสัชกรพบผูปวยโรคตับที่มีสาเหตุไมชัดเจน  ตอง
นึกถึงยาที่ผูปวยใชอยู   โดยเฉพาะยาสมุนไพรที่ผูปวยใชรักษาตนเอง

ดังนั้น นางแดงนอย   ตองหยุดใชยาสมุนไพรทันที   ระหวางรอผลตรวจเนื้อตับตองเฝาระวังและติด
ตามอาการของเธออยางใกลชิดอีก  2-3   สัปดาห   เพื่อรอใหตับของเธอฟนกลับเปนปกติ   อยางไรก็ตาม
หากอาการของเธอรุนแรงมากขึ้น  ตองใหการรักษาตามอาการระหวางรอใหตับผูปวยกลับฟนเปนปกติ
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อาการไมพึงประสงคจากยาตอระบบตอมไรทอ

รองศาสตราจารย อัจฉรา อุทิศวรรณกุล

ยาที่มีผลทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอระบบตอมไรทอ  แบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ

1. ยาที่ใชรักษาโรคของตอมไรทอตางๆ เชน thyroxine, insulin และ corticosteroid เปนตน
2. ยาที่ใชรักษาโรคของระบบอื่นในรางกายแลวเกิดอาการไมพึงประสงคตอระบบตอมไรทอ เชน 

amiodarone, ketoconazole cimetidine, spironolactone, methyldopa และ antipsychotics
เปนตน

กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่มีตอระบบตอมไรทอนั้น สวนมากเกี่ยวของกับการควบคุมการหลั่งและการ
ออกฤทธิ์ของฮอรโมนตางๆ ในรางกาย เชน methimazole และ thyroxine ถาไดรับมากเกินไป จะทําใหเกิด
ภาวะ hypothyroidism และ hyperthyroidism ตามลําดับ    ยา amiodarone และ lithium ซึ่งเปนยารักษา
ภาวะ arrhythmia และ manic-depressive มีผลขางเคียงอาจทําใหเกิด hypothyroidism ได   ผูปวยที่ไดรับยา 
glucocorticoids ขนาดสูงเปนเวลานาน จะเกิดทั้งภาวะ Cushing’s syndrome และการกดการทํางานของ 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis เปนผลใหผูปวยนั้นมีการสราง glucocorticoid ลดนอยลงรวมดวย  ยา 
ketoconazole ซึ่งเปนยาตานเชื้อราที่สามารถยับยั้งการสราง steroid จากตอมหมวกไต  การใชยาตัวยานี้จึง
อาจมีผลกระตุนใหผูปวยเกิดภาวะ adrenal insufficiency ได   ยาที่ใชรักษาโรคจิตและประสาทที่มีกลไกการ
ออกฤทธิ์ผาน dopaminergic หรือ serotoninergic receptors อาจทําใหเกิด hyperprolactinaemia และ 
galactorrhoea ได  หรือการที่ยา spironolactone ทําใหเกิด gynecomastia ในผูปวยก็เพราะยาตัวนี้ออกฤทธิ์
คลาย estrogen ในรางกาย   ผลของยาตางๆ ที่มีตอระบบตอมไรทอนี้  มักสามารถอธิบายไดจากกลไกการออก
ฤทธิ์  จึงจัดเปนอาการไมพึงประสงคจากยาชนิด augmented หรือ type A

ยาบางชนิดอาจรบกวนผลการตรวจระดับหรือหนาที่ของฮอรโมนจากตอมไรทอตางๆ ทําใหการแปลผล
ตรวจทางหองปฎิบัติการผิดพลาด  และผูปวยไดรับการรักษาไมถูกกับโรคของตน  เชน ผูปวยที่ไดรับยา  
carbamazepine เปนประจํา  จะมีระดับไทรอยดฮอรโมนทุกตัวต่ํากวาปกติ  หรือผูปวยที่ใชยา phenytoin เปน
ประจํา  จะทําใหผลตรวจ dexamethasone suppression test เปนผลบวกลวง  หรือยา amphetamines, 
benzodiazepines และ NSAIDs ทําใหผลวัดระดับ cortisol ในผูปวย Cushing’s syndrome เปนผลลบลวง 
เปนตน
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เนื่องจากระบบตอมไรทอจะผลิตฮอรโมนเพื่อควบคุมการทํางานของอวัยวะตางๆ ของรางกายแตกตาง
กันไป  และมียาหลายชนิดที่มีผลตอการทํางานของตอมไรทอ  บทนี้จึงจะกลาวเฉพาะยาที่มีผลกระทบตอระบบ
ตอมไรทอที่สําคัญและพบบอยคือ

1. ตอมไทรอยด
2. ตอมหมวกไต
3. ตอมใตสมองและไฮโปทาลามัส

1.  โรคตอมไทรอยด

1.1.  ยาที่มีผลตอไทรอยดฮอรโมน
ตอมไทรอยดมีหนาที่สังเคราะห เก็บ และหลั่งไทรอยดฮอรโมน  คือ thyroxine (T4)  และ 

triiodothyronine (T3)   ซึ่งถูกควบคุมการสังเคราะหและหลั่งโดย  thyroid-stimulating hormone (TSH) และ 
thyrotropin-releasing hormone (TRH) ซึ่งหลั่งจากตอมใตสมองและตอมไฮโปธาลามัส  (Hypothalamic-
pituitary-thyroid axis) ดวยกระบวนการยอนกลับ (feedback control)  ของฮอรโมนทั้ง 3 ชนิดนี้  ดังนั้น  ยาที่
มีผลยับยั้งหรือกระตุนการหลั่งของฮอรโมนเหลานี้  อาจทําใหผูปวยเกิดภาวะ hypothyroidism หรือ 
hyperthyroidism ได

ไอโอดีน โดยปกติรางกายตองการไอโอดีนจากอาหารวันละ 60-80 ไมโครกรัมเพื่อสรางไทรอยด
ฮอรโมน  ภาวะขาดไอโอดีนหรือไดรับไอโอดีนเกิน จึงทําใหผูปวยเกิดภาวะ hypothyrodism หรือภาวะ
hyperthyroidism ไดดวยกระบวนการควบคุมการสังเคราะหและหลั่งของตอมไรทอทั้ง 3 กลุม

ตารางที่ 6.1  ยาที่อาจมีผลตอการทํางานของตอมไทรอย

ยาที่ทําใหเกิด hyperthyroidism             ยาที่ทําใหเกิด hypothyroidism
Amiodarone Amiodarone
Interferon alfa Interferon alfa
Lithium Lithium
Radiographic contrast media (ชั่วคราว)

Amiodarone
Amiodarone เปนยาที่มีไอโอดีนประกอบอยู 37% โดยน้ําหนัก  จากขนาดใชยาของผูปวยวันละ 200-

400 มิลลิกรัม  ทําใหผูปวยไดรับไอโอดีนจากยาวันละ 6-12 มิลลิกรัม  ซึ่งมากกวาจํานวนไอโอดีนที่รางกาย
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ตองการถึง 100 เทา  ผลของยานี้ตอการทํางานของตอมไทรอยดที่มักพบในผูปวยสวนมาก  คือระดับ T3, T4  สูง
ข้ึน  แตระดับ TSH อาจลดลงหรือปกติ  โดยที่ผูปวยอาจยังไมมีอาการแสดงของโรคตอมไทรอยด  การแสดง
อาการทางคลินิกของผูปวยจะแลวแตระยะเวลาที่ไดรับยาและการสะสมของยาในรางกายของผูปวยแตละราย

การแสดงอาการทางคลินิกของภาวะ hypothyroidism หรือ hyperthyroidism จากการไดรับยา 
amiodarone อาจใชเวลาเปนเดือนหรือเปนป แลวแตถิ่นอาศัยของผูปวยและสภาวะโรคของผูปวย เชน ผูปวยที่
ถิ่นอาศัยอุดมดวยไอโอดีน  หรือผูปวยที่มีความผิดปกติของตอมไทรอยดอยูแลว ในชวง 2-3 สัปดาหแรกที่
ผูปวยไดรับยา amiodarone ปริมาณไอโอดีนที่ไดรับมากเกินไปจะทําใหมีการสังเคราะหและหลั่งไทรอยด
ฮอรโมนนอยลง (Wolff-Chaikoff effect)   แตตอมไทรอยดมักกลับมาทํางานเปนปกติในเวลา 3-4 เดือนตอมา
ถารางกายของผูปวยไมสามารถปรับระดับฮอรโมนได ผูปวยรายนั้นก็จะเกิดภาวะ hypothyroidism โดยมี
อุบัติการณ 1-32%   ในผูปวยที่ไดรับยาเปนประจํา และพบมีภาวะนี้มากขึ้นในผูปวยที่ถิ่นอาศัยมีไอโอดีน
สมบูรณหรือผูปวยเพศหญิง  โดยเฉพาะผูปวยหญิงที่พบ thyroid antibodies  รวมดวย  จะมีโอกาสเกิดภาวะ 
hypothyroidism จากยาสูงกวาผูปวยเพศชายถึง 14 เทา

อาการของ hypothyroidism เชน ออนเพลีย ข้ีหนาว เฉื่อยชา เชื่องชาและผิวหนังแหง นั้น ในบางครั้งผู
ปวยอาจไมไดแสดงอาการผิดปกติเหลานี้ การวินิจฉัยจึงตองอาศัยจากผลตรวจระดับฮอรโมนของผูปวย  ไดแก
ระดับ TSH สูง, และ T4 ตํ่าหรือปกติ  การรักษาผูปวยคือ (1) หยุดใชยา amiodarone ที่เปนสาเหตุ (2)  หาก
หยุดใชยา amiodorone ในผูปวยไมได ตองรักษาภาวะ hypothyroidism ดวยการใหฮอรโมนทดแทน 
(replacement therapy) โดยใหไทรอยดฮอรโมนหรือ thyroxine ตามแนวทางการรักษาภาวะ hypothyroidism 
คือเร่ิมใหยา thyroxine ในขนาดใชยาวันละ 25-50 ไมโครกรัม  ปรับเพิ่มขนาดใชยาครั้งละ 25-50 ไมโครกรัม
ทุก 4-6 สัปดาห  จนผูปวยมีระดับไทรอยดฮอรโมนปกติ

ในบางกรณี ยา amiodarone อาจทําใหเกิดภาวะ hyperthyroidism หรือ thyrotoxicosis หรือไทรอยด
เปนพิษไดเชนกัน และอาจรุนแรงจนทําใหผูปวยเสียชีวิตได  กลไกการเกิดภาวะ hyperthyroidism อาจเกิดจาก
ยากระตุนใหเกิด autoantibodies ในผูปวยที่มี antibodiesอยูกอน หรืออาจเปนพิษของยาตอตอมไทรอยดโดย
ตรง  โดยมีอุบัติการณ 1-23% และสวนมากมักเปนผูปวยที่ถิ่นอาศัยขาดไอโอดีน

อาการของผูปวย hyperthyroidism จากยา amiodarone ที่พบบอยคือ น้ําหนักลด กลามเนื้อออนแรง 
ตอมไทรอยดโต และอาการสั่นกระตุก (tremor) ที่สําคัญคือผูปวยมีอาการกําเริบเกี่ยวกับภาวะหัวใจเตนเสีย
จังหวะ (cardiac arrhythmia)   สวนอาการอื่นๆ เชน เหนื่อยงาย ข้ีรอน เหงื่อออกมาก และหลุกหลิก  อาจไม
พบเนื่องจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา amiodarone ปดบังไว  ผลการตรวจระดับฮอรโมนจะพบระดับ T3, T4,  
สูง  แต TSH ตํ่า   การรักษาผูปวยคือ (1)  หยุดใชยา amiodarone ที่เปนสาเหตุ  แตเนื่องจากยานี้ถูกขจัดออก
จากรางกายชาจากการที่ยามีระยะครึ่งชีวิตยาว  ทําใหตองใชเวลานานถึง 8 เดือนหรือมากกวานั้นจึงจะขจัดยา
ออกไดหมด (2)  หากหยุดใชยา  amiodarone ในผูปวยไมได  ตองรักษาภาวะ hyperthyroidism ดวยยาตาน
ไทรอยด (antithyroid drugs) เชน propylthiouracil หรือ methimazole รวมกับ potassium perchlorate หรือ  
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beta-blockers สําหรับผูปวยที่ไมเคยเปนโรคตอมไทรอยดมากอน  อาจใชยา corticosteroids เชน 
prednisolone 40-60 มิลลิกรัม/วันได  สวนการรักษาภาวะ hyperthyroidism ดวยสารกัมมันตรังสี 
(radioactive iodine) หรือน้ําแรนั้นไมเหมาะสมและไมปลอดภัยสําหรับผูปวย

Lithium
Lithium เปนยาที่อาจทําใหเกิดภาวะ hypothyroidism หรือ hyperthyroidism ได เชนเดียวกับยา 

amiodarone มักพบปญหานี้ในผูปวยเพศหญิงที่พบ thyroid antibodeis รวมดวย การเกิด hypothyroidism 
จากยา lithium เกี่ยวของกับกระบวนการสังเคราะหและหลั่งไทรอยดฮอรโมนออกจากตอมไทรอยด โดยมีอุบัติ
การณ10-34 %  จนเปนที่ยอมรับในสมัยกอนวา ผูปวยที่ไดรับ lithium เพื่อการรักษาจะตองเกิดภาวะแทรกซอน
ของโรคตอมไทรอยดรวมดวย จากการศึกษาพบวา ผูปวยที่ไดรับยา lithium จะเกิดภาวะ subclinical 
hypothyroidism  30%  แตเมื่อติดตามผูปวยเปนเวลานาน  กลับพบวาผูปวยเหลานี้จะมีระดับฮอรโมน T3 และ 
T4 ลดนอยลงในชวง 2-3 เดือนของการรักษาเทานั้น เมื่อผูปวยไดรับยา lithium ตอไป ระดับฮอรโมน T3 และ T4 

จะกลับเปนปกติไดหลังจากไดรับยา lithium นานกวา 12 เดือน   และผูปวยบางรายอาจมีระดับฮอรโมนสูงกวา
ระดับปกติดวย    ในทางกลับกัน  ระดับ TSH จะสูงในชวง 2-3 เดือนแรกและคอยๆ ลดลงจนถึงระดับปกติภาย
หลังจากไดรับยานานกวา 12 เดือน  มีผูปวยเพียง 2% เทานั้น  ที่จะเกิดภาวะ hypothyroidism พรอมอาการ
ทางคลินิกตางๆ  จนตองไดรับการรักษาดวยไทรอยดฮอรโมนทดแทน  ดังนั้น ผูปวยที่ไดรับยา lithium ควรไดรับ
การติดตามและประเมินเกี่ยวกับโรคของตอมไทรอยดเปนระยะกอนเริ่มใหยาฮอรโมนทดแทน  นอกจากผูปวย
นั้นจะมีอาการของโรค hypothyroidism อยางชัดเจนเทานั้น

การเกิดภาวะไทรอยดเปนพิษจากยา lithium พบนอยมาก  ผูปวยที่พบภาวะนี้มักเปนผูปวยที่ไดรับ 
lithium ติดตอกันนานหลายปแลวหยุดใชยา   กลไกการเกิดยังไมทราบแนชัด  เพียงแตพบวาผูปวยเหลานี้ 50%
จะมีโรคไทรอยดชนิด autoimmune รวมดวย  การรักษาผูปวย คือ หยุดใชยา lithium หรือใหการรักษาดวยยา
ตานไทรอยด เชน methimazole

Interferon Alfa
ผูปวยที่ไดรับ recombinant interferon alfa เปนเวลานานอาจเกิดภาวะ hypothyroidism หรือ 

hyperthyroidism ก็ได   โดยมีอุบัติการณประมาณ 7% และ 4%  ตามลําดับ และมีอุบัติการณสูงสุดในผูปวย
โรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังซี  สวนผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะโรคไทรอยด  คือผูปวยที่มี thyroid 
antibodies อยูแลว  แตกลไกการเกิดโรคยังไมทราบแนชัด  เพียงแตคาดวาอาจเกิดจาก interferon alfa ไป
ยับยั้งการสังเคราะหไทรอยดฮอรโมน

สวนยาอื่นๆ ที่เคยมีรายงานวาทําใหเกิดโรคไทรอยด เชน amphetamine abuse ทําใหเกิดอาการ
คลายภาวะไทรอยดเปนพิษ  หรือเปนยาที่มีฤทธิ์ตานไทรอยดอยู   เชน ketoconazole และ rifampicin เปนตน



บทท่ี 6 อาการไมพึงประสงคจากยาตอระบบตอมไรทอ

  139

ตารางที่ 6.2  ยาที่ยับยั้งการสังเคราะหและหลั่งไทรอยดฮอรโมน
ยาที่ยับยั้งการสังเคราะหฮอรโมน

  Lithium (acute effect)           
Potassium perchlorate
Adrenal suppressants aminoglutethimide, high-dose ketoconazole
Antiarryhthmic amiodarone
Antirheumatics oxyphenbutazone, phenylbutazone
Antithyroid drugs carbimazole, methimazole, propylthiouracil
Antituberculous drugs ethionamide, rifampicin
Sulphonamides co-trimoxazole, sulphadiazine
Miscellaneous chlorpromazine, pentazocine, sulphonylureas

ยายับยั้งการหลั่งฮอรโมน

 Amiodarone                                                                    Lithium (chronic effect)
 Iodide (large doses)

1.2    ยาที่รบกวนผลตรวจการทํางานของตอมไทรอยด
   มียาหลายชนิดที่มีผลตอการทดสอบการทํางานของตอมไทรอยด  ไมวาจะเกิดในข้ันตอนการ

สังเคราะห การขนสง  หรือการเมแทบอลิซึมของไทรอยดฮอรโมน และ TSH   เนื่องจาก T4 และ T3 ตองขนสง
โดยจับกับโปรตีน 3 ชนิด  และมีฮอรโมนอิสระที่จะออกฤทธิ์สําหรับ T4 และ T3

  เพียง 0.03% และ 0.3% ตาม
ลําดับ  แตการทดสอบหรือวัดระดับฮอรโมนสวนมาก ยังเปนการวัดระดับ total T4 และ total T3    ดังนั้น ยาที่ทํา
ใหมีการเปลี่ยนแปลงของจํานวนโปรตีนที่จับกับไทรอยดฮอรโมน ก็จะทําใหผลตรวจระดับไทรอยดฮอรโมน
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย  ทั้งที่ระดับไทรอยดฮอรโมนอิสระไมเปลี่ยนแปลง  ทําใหมีการแปลผลตรวจผิดพลาด
ได เชน estrogen ในยาเม็ดคุมกําเนิด  ทําใหระดับ thyroxine-binding globulin (TBG) เพิ่มมากขึ้น  ระดับ 
total T4 ที่วัดไดจึงสูง  แตระดับฮอรโมนอิสระและระดับ TSH ปกติ  และผูปวยไมมีอาการภาวะ 
hyperthyroidism เชนเดียวกับยา fluorouracil, methadone abuse หรือ heroin abuse ที่ทําใหมีระดับ TBG
สูงกวาปกติ   ในทางตรงกันขาม ยา androgens เชน danazol หรือ anabolic steroids จะทําใหระดับ TBG 
ลดนอยลง  ทําใหระดับ Total T4 ที่วัดไดมีคาต่ํา  แตระดับฮอรโมนอิสระและ TSH ปกติหรืออาจสูงเล็กนอย

ยาบางชนิดมีคุณสมบัติเปนสารกระตุนเอนไซม (enzyme inducer) ผานกระบวนการ cytochrome   
P-450  เชน phenytoin, carbamazepine และ rifampicin ทําใหไทรอยดฮอรโมนถูกเมแทบอลิซึมและขจัดออก
เพิ่มมากขึ้น  ผูปวยจึงมีระดับฮอรโมนลดลงแตมีระดับ TSH ปกติหรือสูงเล็กนอย  ยา fenclofenace   เปน
ยากลุม NSAIDs ที่มีสูตรโครงสรางคลายไทรอยดฮอรโมน ยานี้จะไปแยงจับกับ TBG ทําใหระดับฮอรโมน T4 สูง
ข้ึน และ TSH ตํ่าลง แตระดับฮอรโมนจะคอยๆ ลดลงจนเปนปกติภายหลังจากไดรับยาแลว  2-4 สัปดาห  ยา 
beta-blockers เชน propranolol และ nadolol จะทําให T4 เปลี่ยนเปน T3 ที่เนื้อเยื่อนอกตอมไทรอยดลดลง จึง
อาจทําใหผูปวย euthyroid เกิดภาวะ hyperthyroxinemia จากการไดรับยา propronolol ขนาดสูงๆ ได  
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เนื่องจาก radiographic contrast media เปนสารทดสอบที่มีไอโอดีนอยูเปนจํานวนมาก  การใชสาร
ทดสอบเหลานี้อาจทําใหผูปวยมีระดับไทรอยดฮอรโมนในเลือดสูงขึ้น และมีระดับสูงสุดหลังจากไดรับสาร
ทดสอบแลว 3-4 วัน  แลวระดับฮอรโมนจะลดลงจนเปนปกติภายใน 14 วัน  ดังนั้น การแปลผลตรวจการทํางาน
หรือระดับฮอรโมนของตอมไทรอยดควรทําภายหลังจากผูปวยไดรับสาร radiographic contrast media ไปแลว 
2 สัปดาห  อยางไรก็ตามการเกิดภาวะ hyperthyroidism จากการใชสารทดสอบนี้จนตองรักษาผูปวยพบนอย
มาก

ภายหลังจากการฉีดยา heparin ผูปวยจะมีระดับฮอรโมน T4 สูงขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 15 นาที และ
ระดับฮอรโมนจะลดลงเปนปกติภายใน 60 นาที เนื่องจาก heparin ทําใหมี free fatty acid เพิ่มมากขึ้นจากการ
กระตุน lipoprotein lipase   และ free fatty acid ที่เพิ่มมากข้ึนจะไปแยงจับกับ TBG เปนผลใหผูปวยมีระดับ
ฮอรโมนอิสระเพิ่มมากขึ้นชั่วคราว ดังนั้นหากจําเปนตองตรวจระดับไทรอยดฮอรโมนในผูปวยที่ไดรับยา 
heparin ตองรอจนหยุดใหยา heparin กอน สวนยา corticosteroids สามารถยับยั้งการหลั่ง TSH รวมกับลด
ระดับ TBG และยับยั้งการเปลี่ยนฮอรโมน T4 เปน T3 ที่เนื้อเยื่อภายนอกตอมไทรอยดดวย  อาจทําใหระดับ
ฮอรโมนที่วัดไดมีคาผิดปกติไดเชนกัน

นอกจากนี้แลว ยาอื่นๆ ที่อาจมีรบกวนผลการตรวจการทํางานของตอมไทรอยด เชน การใหยา 
furosemide ทางหลอดเลือดดําในขนาดใชยา 80 มิลลิกรัมหรือมากกวา จะทําใหระดับฮอรโมนอิสระ T4 ของผู
ปวยสูงหรือตํ่ากวาคาปกติแลวแตวิธีตรวจวัดระดับฮอรโมน,  ยา dopamine (ขนาดใชยามากกวา 1 ไมโครกรัม/
กิโลกรัม/นาที)  dexamethasone (ขนาดใชยามากกวา 0.5 มิลลิกรัม/วัน)  และ octreotide (ขนาดใชยามาก
กวา 100 ไมโครกรัม/วัน)  จะไปกดการหลั่ง TSH ทําใหผูปวยมีระดับฮอรโมนอิสระตํ่ารวมกับ TSH ตํ่า อาจทํา
ใหแปลผลการตรวจผิดเปน pituitary insufficiency ได
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2.  โรคตอมหมวกไต

ตอมหมวกไตมีหนาที่สังเคราะหและหลั่งฮอรโมนสําคัญหลายชนิด ไดแก glucocorticoids, 
aldosterone, androgens, estrogen และ catecholamines โดย glucocorticoids เชน cortisol และ 
androgens อยูในความควบคุมของ corticotropin releasing hormone (CRH) จากตอมไฮโปทาลามัส
และ adrenocorticotropin hormone (ACTH) จากตอมใตสมอง  mineralocorticoids เชน aldosterone 
ถูกควบคุมโดยความสมดุลของเกลือโซเดียมและน้ํา ระบบ renin-angiotensin เกลือโพแทสเซียม 
prostaglandins, atrial natriuretic factor และ dopamine   และ catecholamines เชน epinephrine ถูก
ควบคุมดวย neural stimuli เปนตน

2.1 ยาที่มีผลตอการทํางานของตอมหมวกไต
Glucocorticoids

Glucocorticoids ที่สําคัญ คือ cortisol ซึ่งเปนฮอรโมนที่ถูกควบคุมดวย ACTH และ CRH หรือ
ระบบ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) โดยกระบวนยอนกลับ  ดังนั้นผูปวยที่ไดรับ steroids จาก
ภายนอกติดตอกันเพียง 2-3 วัน ก็จะมีผลกระทบไปกดการทํางานของระบบ HPA เชน การเกิดภาวะ 
Cushing’s syndrome จากการที่ผูปวยไดรับ hydrocortisone มากกวา 50 มิลลิกรัม/วัน ติดตอกันนานเกิน 
2 สัปดาห เพราะทําใหผูปวยนั้นเกิดภาวะตอมหมวกไตทํางานนอยเกินไป (adrenal hypofunction) เชนมี
อาการ moon face, buffalo hump, น้ําหนักเพิ่ม  ผิวหนังบางและอาการทางจิต เปนตน เนื่องจากผูปวยได
รับ corticosteroids ในปริมาณมากเกินกวาที่รางกายตองการใช จึงไปกดการทํางานของระบบ HPA ทําให
ไมมีการหลั่ง ACTH ตอมหมวกไตจึงหยุดการสังเคราะหและหลั่ง glucocorticoids และเกิดฝอในที่สุด  
ดวยเหตุนี้  หากมีการหยุดใชยา corticosteroids ในผูปวยรายนี้อยางฉับพลัน จะทําใหผูปวยเกิดอาการ
ขาดยา (withdrawal  syndrome) เชน ปวดศีรษะ มึนงง ปวดขอ ไมมีแรง อารมณแปรปรวน และอาจมี
อาการรุนแรงจนทําใหเสียชีวิตได

ดังนั้น  ผูปวยที่ไดรับ corticosteroids เพื่อการรักษา เภสัชกรตองเตือนผูปวยถึงอันตรายของการ
หยุดใชยาเองทันที  และเพื่อความปลอดภัยของผูปวย  ควรใชยา corticosteroids ในขนาดต่ํากวาขนาด
ทดแทน (replacement dose) เปนเวลานอยกวา 2 สัปดาห และใชวันละครั้งตอนเชา และเมื่ออาการดีข้ึน
จึงปรับเปนการใหยาแบบวันเวนวัน คร้ังเดียวตอนเชา เพราะเปนวิธีการใหยาที่จะชวยใหระบบ HPA ของ
ผูปวยถูกกดนอยที่สุด   การใชยา corticosteroids ทุกรูปแบบไมวาจะเปนยาทาผิวหนัง ยาสูดพน หรือยา
รับประทาน  หากใชยาขนาดสูงเปนเวลานาน  ก็ทําใหเกิดการกดระบบ HPA ได  เชน การใชยาสูดพน 
beclomethasone diproprionate มากกวา 1.5 มิลลิกรัม/วัน  หรือการใชยาทาผิวหนังกลุม fluorinated ซึ่ง
มีความแรงมาก  เปนตน ผูปวยที่มีการกดระบบ HPA อาจจําเปนตองไดรับยา corticosteroid เพิ่มมากขึ้น
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เปนครั้งคราวในชวงที่รางกายเกิดความเครียด เชน ชวงเวลาปวยหนักหรือไดรับการผาตัด เพื่อใหเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย

การหยุดใชยา corticosteroids ในผูปวยที่ไดรับยานี้ในขนาดสูงเปนเวลานาน  เชน ไดรับยา 
prednisolone มากกวา 40 มิลลิกรัม/วัน หรือไดรับยาติดตอกันนานกวา 3 สัปดาห  หรือตองใชยาตัวนี้เปน
ชวงๆ ปละหลายครั้ง  หรือผูปวยที่มีปญหาของ adrenocortical insufficiency อยูแลว  เวลาหยุดใชยา 
corticosteroids ตองหยุดยาแบบคอยเปนคอยไป  เพื่อปองกันอันตรายจากภาวะขาดยาของผูปวย  เชน  
ผูปวยที่ใชยา corticosteroids ติดตอกันนาน 18 เดือน  ตองใชเวลานานกวา 1 ป เพื่อรอใหระบบ HPA 
ของผูปวยกลับมาทํางานตามปกติอีกครั้ง   แตการใชยาขนาดสูงในชวงสั้น (Pulse therapy) เชน การรักษา
ผูปวยโรคหืดระยะกําเริบ เปนเวลานอยกวา 10 วัน จะเกิดการกดระบบ HPA ของผูปวยแบบชั่วคราวเทา
นั้น และสามารถลดหรือหยุดยาไดทันที

ยา glucocorticoids แตละตัวอาจทําใหเกิด Cushing’s syndrome ในผูปวยไดแตกตางกันไป 
เชน ผูปวยที่มีระดับ cortisol ในเลือดและปสสาวะต่ํา ถาไดรับ hydrocortisone เพื่อการรักษา จะไมชักนํา
ใหเกิด Cushing’s syndrome แตถาไดรับ prednisolone หรือ dexamethasone ผูปวยนั้นจะเกิดภาวะ 
Cushing’s Syndrome ได

นอกจากนี้ยาบางชนิดอาจทําใหผลการตรวจวัดระดับ cortisol ในผูปวยเกิดผลบวกลวงหรือผล
ลบลวงได เชน spironolactone และ hydroxyzine ทําใหเกิดผลลบลวงจากการตรวจ urine cortisol หรือ
estrogen ทําใหเกิดผลบวกลวงเพราะระดับ cortisol-binding globulin ที่เพิ่มข้ึนหรือยากระตุนเอนไซม ทํา
ใหเกิดผลลบลวงจากการตรวจ urine steroid เปนตน

Ketoconazole
ยา ketoconazole เปนยาที่มีกลไกยับยั้งการสังเคราะห glucocorticoid อยางแรงและผลของยา

ข้ึนกับขนาดยาที่ใช เคยมีรายงานการเกิดภาวะ adrenal insufficiency จากการใชยา ketoconazole ใน
ขนาดใชยาวันละ 200 มิลลิกรัม  เพียง 2 วัน   โดยมีอาการแสดง  คือเฉื่อยชา เซื่องซึม  เบื่ออาหาร น้ําหนัก
ลด มีระดับโซเดียมในเลือดต่ําและโพแทสเซียมในเลือดสูง  ดังนั้นจึงมีผูศึกษาใช ketoconazole เปนยา
รักษาโรค Cushing’s ในผูปวยที่รักษาดวยวิธีมาตรฐานแลวไมไดผล

สวนยา itraconazole และ fluconazole ก็มีรายงานวาทําใหเกิดภาวะ adrenal insufficiency เชน
กัน แตมีอุบัติการณนอยกวา
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Rifampicin
ยา rifampicin อาจชักนําใหเกิดภาวะ adrenal insufficiency อยางฉับพลับในผูปวยที่มีภาวะ 

hypoadrenalism ซอนอยูโดยยังไมแสดงอาการ  เนื่องจากยาตัวนี้เปนสารกระตุนเอนไซม  ผูปวยที่ไดรับยา 
steroids ทดแทนอยูแลว เมื่อตองใชยา rifampicin รวมดวย ตองเพิ่มขนาดใชยาของ steroids อีก 1-2 เทา 
จึงจะใหผลการรักษาไดดีเทาเดิม

ดังนั้นยาที่เปนสารกระตุนเอนไซมอ่ืนๆ   เชน phenytoin จะเกิดอันตรกิริยากับ steroid ไดเหมือน
กัน  สวนยาอื่นๆ ที่มีรายงานวาทําใหเกิดภาวะ adrenal insufficiency และควรมีการติดตามหรือเฝาระวัง
ผูปวยอยางใกลชิด เชน heparin  และ warfarin

2.2 ยาที่มีผลตอ aldosterone synthesis
 aldosterone จัดเปน mineralocorticoids ชนิดแรง ซึ่งหลั่งจากตอมหมวกไต มีหนาที่ควบ

คุมอิเล็คโทรไลตและน้ํา  โดยเพิ่มการดูดกลับของโซเดียมและน้ํา พรอมเพิ่มการขับออกของโพแทสเซียม
ผานไต aldosterone ถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเลือดผานระบบ renin-angiotensin 
(RAS) ที่สัมพันธกับระบบประสาท sympathetic และ prostaglandins  ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการหลั่ง 
aldosterone คือระดับโพแทสเซียม ACTH และยาบางชนิดที่ทําใหเกิด hyperaldosteronism เชน lithium, 
loop diuretics, oral contraceptives, spironolactone, และ thiazides เปนตน

angiontensin-converting enzyme (ACE) ทําหนาที่เปลี่ยน angiotensin I เปน angiotensin II 
ซึ่งเปนสารที่ทําใหหลอดเลือดหดตัวและกระตุนการหลั่ง aldosterone จากตอมหมวกไต angiotensin-
converting enzyme inhibitors   จึงทําใหเกิดภาวะ hypoaldosteronism โดยมีอาการของ hyperkalemia 
รวมกับ hyperchloraemic metabolic acidosis   สวน angiotensin II receptor antagonist เชน losartan 
ก็อาจทําใหระดับ aldosterone ลดนอยลงได    สําหรับยา heparin แมใชยาในขนาดใชยาต่ําเพียง 2-3 วัน 
ก็อาจทําใหเกิดภาวะ hypoaldosteronism ได  พบวามีผูปวยที่ใช heparin ประมาณรอยละ 7 ที่มีระดับ 
โพแทสเซียมเพิ่มสูงขึ้นถึงขั้นมีความสําคัญทางคลินิก  และผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดภาวะ 
โพแทสเซียมสูงจากการใชยา heparin คือผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยที่ไตทํางานบกพรอง ผูปวยที่มีโอกาส
เกิด acidosis สูง ผูปวยที่มีระดับโพแทสเซียมสูงอยูแลว หรือผูปวยที่ไดรับยา potassium-sparing รวม
ดวย   ผูปวยที่มีปจจัยเสี่ยงสูงจึงควรไดรับการติดตามและเฝาระวังระดับโพแทสเซียม โดยเฉพาะเมื่อมีการ
ใชยา heparin ติดตอกันนานกวา 7 วัน

นอกจากนี้ ยา beta-2 agonists เชน nebulised salbutamol  อาจทําใหระดับ renin และ 
aldosterone เพิ่มข้ึนไดข้ึนกับขนาดยาที่ใช ยา piribedil ซึ่งเปน dopamine-1 agonist ใชลดความดัน
เลือดผานกระบวนการขยายหลอดเลือด (vasodilatation) รวมกับเพิ่ม renin และ aldosterone ยา 
bromocriptine ซึ่งเปน dopamine-2 agonist อาจทําใหความดันเลือดลดลงและมีระดับ aldosterone ลด
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ลงโดยผานขั้นตอนของการลด  sympathetic tone  เชนเดียวกับยากลุม NSAIDs เชน indomethacin, 
ibuprofen, piroxicam และ naproxen ก็อาจทําใหระดับ renin และ aldosterone ลดนอยลงพรอมกับมี
ระดับโพแทสเซียมสูงขึ้น โดยผานกลไกยับยั้งการสังเคราะห prostaglandin   สวน growth hormone อาจ
ทําใหมีระดับ renin  และ aldosterone เพิ่มสูงขึ้น  จึงอาจเปนสาเหตุใหเกิดความดันเลือดสูงได

3.  ยาที่มีผลตอการทํางานของแกน hypothalamic-pituitary-gonadal

ตอมไฮโปทาลามัสจะหลั่ง gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) หรือ luteinising-
hormone releasing hormone  (LHRH)  เพื่อกระตุนใหมีการหลั่ง follicle stimulating hormone (FSH) 
และ luteinising hormone (LH) จากตอมใตสมอง  แลว FSH กับ LH จึงกระตุนให gonads หลั่งฮอรโมน
เพศ ไดแก testosterone, estrogen และ progesterone โดยฮอรโมนทั้งหมดนี้จะควบคุมซึ่งกันและกัน
ดวยกระบวนการยอนกลับ  ในเพศชาย LH จะกระตุนใหมีการสังเคราะห testosterone  สวน FSH กระตุน
ใหมีการสรางตัวอสุจิ ในเพศหญิง FSH กระตุนใหมีการหลั่ง estrogen สวน LH กระตุนใหมีการสังเคราะห
และหลั่งทั้ง estrogen และ progesterone มียาหลายชนิดที่มีผลตอการหลั่ง  FSH และ LH จากตอมใต
สมอง  ทําใหการทํางานและปริมาณของฮอรโมนเพศในรางกายผิดปกติ  ไดแก gynecomastia, 
hyperprolactinaemia, infertility และ sexual dysfunction เชน erectile dysfunction, ejaculatory
disorders, priapism และ altered libido เปนตน  อยางเชน ยา ketoconazole ในขนาดวันละ 400 
มิลลิกรัม  สามารถยับยั้งการสังเคราะหฮอรโมน testosterone ทําใหผูปวยชายเกิดภาวะ gynecomastia 
ยา danazol  จะทําใหฮอรโมนจับกับโปรตีนไดนอยลง  เนื่องจากการขนสง testosterone ในรางกายตอง
อาศัย sex hormone-binding globulin  เปนผลใหมีจํานวนฮอรโมนอิสระเพิ่มมากขึ้น ผูปวยจึงเกิดภาวะ 
virilization และ hirsutism จากการใชยานี้รักษา endometriosis การใชยา estrogen เพื่อรักษา 
metastatic prostatic carcinoma เปนเวลานาน ทําใหเนื้อเยื่อของอัณฑะถูกทําลายอยางถาวรเพราะสูญ
เสียกระบวนการยอนกลับ  จากแกน hypothalamic-pituitary-gonadal   ยา cyproterone acetate ซึ่งเปน
ยากลุม antiandrogen steroid ทําใหระดับฮอรโมน LH และ FSH ลดลง  เปนผลใหระดับ testosterone 
ลดต่ําดวย จึงมีการสรางตัวอสุจิลดนอยลง  ยา LHRH analogues ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นซึ่งใชรักษา central 
precocious puberty ทําใหเกิดภาวะ medical castration ในผูปวย  อาจทําใหผูปวยหญิงมีอาการ hot 
flush ชองคลอดแหง กระดูกพรุน (osteoporosis) และ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได

3.1    Gynecomastia
เปนภาวะที่เตานมของเพศชายโตผิดปกติ  ซึ่งเปนภาวะทางสรีระวิทยาที่พบไดในเพศชาย

อยูแลวใน 3 ชวงอายุ   คือชวง neonatal เนื่องจากไดรับ estrogen จากแม  ชวง puberty ที่จะพบราว 70%
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และชวงวัยชรา เนื่องจากรางกายสังเคราะห testosterone ลดนอยลง  ดังนั้น ภาวะ gynecomastia จึงเปน
ภาวะผิดปกติที่มีสาเหตุจากสรีรวิทยาของผูปวยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถึง 50%  และมีสาเหตุจากยา
เพียง 10-20% เทานั้น  ยาที่ทําใหเกิด gynecomastia บอย คือ spironolactone, cimetidine และ 
ketoconazole

ภาวะ gynecomastia ที่เกิดจากยามักทําใหผูปวยเปนกังวลมาก แมวาความผิดปกติดังกลาวจะ
ไมเปนอันตรายตอผูปวยเลย  กลไกการเกิดภาวะนี้จากยายังไมชัดเจน  กลไกที่ยอมรับกันมี 2 กลไก คือมี
การเพิ่มข้ึนของระดับ estrogen หรือมีการยับยั้งการสังเคราะห testosterone   ดังตัวอยางยาในตารางที่ 
6.4  เชน ผูปวยที่ไดรับยา digoxin นาน 1 ป มีโอกาสเกิด gynecomastia ไดถึง 10%  เนื่องจาก digoxin 
เปน estrogen analogue  และเมื่อผูปวยหยุดใชยา  อาการผิดปกติดังกลาวก็จะหายไปไดเอง

ตารางที่ 6.4  ยาที่เปนสาเหตุใหเกิดภาวะ gynecomastia

Drugs with oestrogenic activity
Clomifene
Digitalis glycosides
Oestrogens
Spironolactone

Drugs reducing testosterone synthesis or effects
Alcohol
Alkylating agents, e.g. vinblastine
Cimetidine
Cyproterone
Flutamide
Ketoconazole
Phenytoin
Spironolactone

Drugs where the mechansim is uncertain
Antipsychotics, e.g. chlorpromazine
Calcium channel blockers. e.g. verapamil, nifedipine
Isoniazid
Marijuana
Methadone
Methyldopa
Protease inhibitors (Melbourne et al., 1998)
Stavudine( Choi and Pai, 1998)
Tricyclic antidepressants

3.2  Infertility
      ภาวะเปนหมันจัดเปนความผิดปกติของระบบสืบพันธ  โดยมีสาเหตุจากไมมีการตกไข ทอรัง

ไขตีบตัน endometriosis จํานวนตัวอสุจิ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ retrograde ejaculation และ 
hypogonadism เปนตน  เนื่องจากการทํางานของอัณฑะและรังไข ถูกควบคุมดวย FSH และ LH ซึ่งถูก
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ควบคุมดวย GnRH จากตอมไฮโปทาลามัส  ยาที่ทําใหเปนหมันมักเปนผลจากพิษของยาที่มีตอเซลลของ
อวัยวะสืบพันธุโดยตรง  ดังตัวอยางในตารางที่ 6.5 หรืออาจเปนเพราะยาทําให libido ผิดปกติ มีปญหากับ 
erection ทําใหไมสามารถตั้งครรภได

ตารางที่ 6.5  ยาที่อาจทําใหเปนหมัน

   Alkylating agents (e.g. chlorambucil,  cyclophosphamide,     
   melphalan)

Nonsteroidal anti-inflammartory drugs
(women)

   Anabolic steroids Procarbazine
   Colchicine Sulfasalazine (males)
   Diethylstillbestrol Vincristine
   Methotrexate

Cytotoxic Chemotherapy
ยากลุมนี้ทําใหผูปวยเปนหมันไดเนื่องจากยาเปนพิษตอเซลลโดยตรง  ซึ่งอาการไมพึงประสงคที่

เกิดขึ้นจะมากนอยแตกตางกันไปแลวแตชนิดยา ระยะเวลาในการใชยา ขนาดใชยา เพศ และอายุผูปวย  
และอาการพิษตอระบบสืบพันธุของผูปวยจะเปนขอพิจารณาที่สําคัญอยางหนึ่งในผูปวยที่อายุนอยหรืออยู
ในวัยหนุมสาว เนื่องจากปจจุบันโรคมะเร็งหลายชนิดเปนโรคที่สามารถรักษาใหหายขาดได

ยากลุม alkylating agents เชน cyclophosphamide, chlorambucil ทําใหไมมีการสรางตัวอสุจิ
(azoospermia)หลังจากไดรับยานานหลายเดือน  และมักเปนผลที่เกิดอยางถาวรดวย  จึงตองปองกันโดย
เลือกใชยาในขนาดใชยาต่ําสุดที่ไดรับผลในการรักษา  ผูปวยบางรายอาจกลับมามีการสรางตัวอสุจิไดแต
ตองใชเวลาใหรางกายปรับตัวหลายป  แมแตยา methotrexate ซึ่งเปนยาที่มีพิษนอยที่สุดของยากลุมนี้  ก็
มีผลทําใหการสรางตัวอสุจิลดนอยลงไดในผูปวยที่ใชยานี้ในขนาดต่ําเพื่อรักษา psoriasis ยา vincristine 
และ cisplatin ก็มีรายงานวาทําใหไมมีการสรางตัวอสุจิเชนกัน

ในเพศหญิง พิษของยาเคมีบําบัดทําใหผูปวยเกิด amenorrhoea มีระดับ estrogen ตํ่า และมี
ระดับ FSH และ LH สูง คลายกับภาวะ menopause  มีรายงานวา mephalan และ cyclophosphamide 
ทําใหเกิด  ovarian failure เชนกัน

ภาวะเปนหมันในเพศหญิง อาจแสดงอาการดวย amenorrhea, oligomenorrhea รวมกับมีระดับ 
progesterone ตํ่ามาก ผูปวยเหลานี้มักมีอาการ hyperprolactinaemia ดวย  ยาที่เปนสาเหตุใหระดับ 
prolactin สูงขึ้น เชน estrogen, methyldopa, metoclopramide, cimetidine, risperidone และยากลุม 
neuroleptics แตปญหานี้จะพบนอยลงจากการใชยา antipsychotics ที่มีคุณสมบัติเปน prolactin-
sparing เชน clozapine, olanzapine และ quetiapine  แมแตยา corticosteroids ขนาดสูง, danazol, 
isoniazid, spironolactone ในขนาดยา 100-200 มิลลิกรัม/วัน ก็อาจทําใหเกิดภาวะ amenorrhea      ใน
ผูปวยได แตอาการผิดปกตินี้จะหายไปภายใน 2 เดือนที่ผูปวยหยุดใชยา  การใชยา NSAIDs ในชวงกลาง
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ของรอบเดือน ยาอาจไปยับยั้งการตกไข เชน ยา diclofenac, naproxen และ indomethacin   จึงไมควรใช
ยานี้ในสตรีที่ตองการจะมีบุตรหรือสตรีที่กําลังรักษาภาวะมีบุตรยากอยู

ตารางที่ 6.6  ยาที่อาจเปนสาเหตุใหเกิด anovulation หรือ amenorrhea

Anabolic steroids                 Risperidone
Danazol                 Spironolactone
Isoniazid

3.3  Sexual dysfunction
แมวาความผิดปกติทางเพศจากการใชยาจะไมใชปญหารายแรงตอชีวิต แตเปนปญหาที่มี

ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูปวย และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยไมใหความรวมมือในการ
ใชยา  โดยที่ยาตางๆ อาจมีผลตอการตอบสนองทางเพศ  พบวา dopamine จะทําใหผูปวยมีพฤติกรรมทาง
เพศมากขึ้น  แต serotonin จะออกฤทธิ์ในทางตรงขาม  และ testosterone เปนฮอรโมนเพศที่สําคัญเกี่ยว
กับการตอบสนองทางเพศทั้งเพศชายและหญิง  ปญหาความผิดปกติทางเพศที่พบบอยที่สุดในเพศชาย  
คือ erectile dysfunction ซึ่งมีความประมาณ 10%  และจะเพิ่มเปนมากกวา 50% ในเพศชายที่มีอายุ
ระหวาง 50-70 ป โดยเฉพาะในผูปวยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันเลือดสูง และโรคของหลอดเลือด
สวนปลาย รวมทั้งบุหร่ีและแอลกอฮอลก็เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความผิดปกติทางเพศได  พบวายาเปน
สาเหตุที่ทําใหผูปวยเกิด exectile dysfunction ราว 25%  และยาที่มักเปนสาเหตุของความผิดปกติดัง
กลาว  คือ antihypertensives, antipsychotics, antidepressants และ antiepileptics เปนตน

Antihypertensives
เปนกลุมยาที่ทําใหเกิด sexual dysfunction ไดหลายอยาง แลวแตชนิดของยา และเนื่องจากเปน

กลุมยาที่ตองใชเพื่อการรักษาตลอดชีวิต ทั้งที่บางครั้งผูปวยไมมีอาการเจ็บปวย ผลขางเคียงจากยากลุมนี้
จึงทําใหผูปวยหยุดใชยาเองไดมาก  เชน clonidine และ methyldopa ทําใหเกิดผูปวยไมมี libido, 
erectile dysfunction และ ejaculatory failure ขณะที่ doxazosin มีรายงานวาทําใหเกิด erection และ 
ejaculatory failure  ขณะที่ prazosin ทําใหเกิด ejaculatory failure และมีรายงานวา doxazosin ทําให
เกิดภาวะ erection dysfunction ตํ่ากวายาตัวอื่นๆ  หรือ prazosin   มีรายงานวาทําใหเกิดภาวะ priapism 
ซึ่งเปนภาวะฉุกเฉินที่ตองการการรักษาอยางเรงดวนบอยที่สุด  แมแต ophthalmic timolol, atenolol, 
propranolol และ diuretics ก็มีรายงานวาทําใหผูปวยมีความผิดปกติทางเพศเหลานี้  แตยากลุม calcium 
channel blockers และ angiotensin-converting enzyme inhibitors ทําใหเกิดปญหาเหลานี้นอยที่สุด
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ยากลุมลดความดันเลือดทําใหผูปวยหญิงที่ใชยามี libido ลดลงไดเชนเดียวกับผูปวยชาย เชน 
methyldopa ทําใหผูปวยทั้งเพศหญิงและชายมี libido ลดลงราว 7-14%  ยาตัวอื่นๆ ที่ทําใหเกิดผลอยาง
เดียวกัน เชน spironolactone, propranolol, thiazides และ calcium antagonist     แตไมพบปญหานี้ใน
ผูปวยหญิงที่ใชยา captopril   และมีรายงานวา methyldopa และ clonidine ทําใหเกิด anorgasmia ใน
เพศหญิงดวย

Psychotropics
ทั้ง antidepressants และ antipsychotics เปนกลุมยาที่มีผลตอ sexual function ในเพศชายและ

หญิง  ซึ่งอาจเปนผลจากฤทธิ์ระงับประสาท(sedation), neurotransmitters หรือระดับฮอรโมน เชน 
prolactin โดยกลุมยาที่ทําใหเกิด sexual dysfunction มากที่สุด คือ SSRIs รองลงมาคือ MOAIs และ 
tricyclic antidepressants  อยางเชน SSRIs มีผลให libido ลดลงทั้งในเพศชายและเพศหญิงถึง 40%   
เนื่องจากยานี้มีกลไกการออกฤทธิ์ผาน serotonin  นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติทางเพศจากการใชยา 
SSRIs เพิ่มข้ึนมาก เพราะมีการใชยากลุมนี้มากขึ้นนั่นเอง      และยาทุกตัวในกลุมนี้จะทําใหเกิดอาการ
ขางเคียงดังกลาวเหมือนกันทุกตัว  ปจจุบันจึงมีการนํา SSRIs มาเปนยาเพื่อรักษาภาวะ premature 
ejaculation   นอกจากนี้ยา psychotropics ยังอาจทําใหเกิด anorgasmia ในเพศหญิงได เชน การใช 
SSRIs, clozapine และ risperidone    หรือยา trazodone อาจทําใหเกิด priapism  ในเพศชาย  โดย
เฉพาะในชวงเดือนแรกของการรักษา  หรือทําใหผูปวยมี libido เพิ่มข้ึนทั้งในเพศชายและเพศหญิง  แตเปน
ผลขางเคียงที่พบไดนอยมาก  หรือ levodopa ทําใหเกิด hypersexuality ในผูปวยชายที่ใชยานี้รักษาโรค 
Parkinson’s

ความผิดปกติทางเพศที่เกิดในเพศหญิงจากยาที่ใช สวนมากเกี่ยวกับ orgasm มี vaginal 
lubrication ลดนอยลง หรือไมมี libido เชน thioridazine มีรายงานครั้งแรกเมื่อ 20 ปกอนวา ทําใหผูปวย
หญิงที่ใชยานี้เกิด orgasm ทั้งที่มีรายงานวายานี้ทําใหเกิดความผิดปกติทางเพศในผูปวยชายตั้งแต ค.ศ. 
1961  การเกิด anorgasmia ในผูปวยหญิงมักเกิดจากการใชยากลุม psychotropics โดยเฉพาะยากลุม 
SSRIs เชน fluoxetine ทําใหผูปวยเกิด multiple spontaneous orgasma เชนเดียวกับยา clomipramine

ยา antidepressants  ตัวใหมๆ เชน olanzapine, nefazodone และ mirtazapine ทําใหผูปวยเกิด
ความผิดปกติทางเพศลดนอยลงมาก อาจเนื่องจากยาเหลานี้ไปปดกั้น 5-HT2 ตรง post-synaptic ก็ได

ยาอื่นๆ ที่อาจมีผลตอ sexual dysfunction เชน cimetidine ทําใหผูปวยมี libido ลดนอยลงจาก 
antiandrogen activity ของยา ซึ่งเปนอาการขางเคียงที่สัมพันธกับขนาดใชยาและยังไมพบจากการใชยา 
ranitidine ยากลุม protease inhibitors ก็มีผลไปลด libido ทําใหเกิด erectile dysfunction และ 
ejaculation  failure เปนตน
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การแกปญหา sexual dysfunction จากยา อาจทําไดโดยเปลี่ยนเปนยากลุมอ่ืน ลดขนาดใชยา 
หรือหยุดใชยาชั่วคราว  แตการแกไขปญหานี้เปนเรื่องซับซอนและออนไหวมาก

  ตารางที่ 6.7  ยาที่อาจทําใหเกิด sexual dysfunction
เพศชาย
Erectile dysfunction

Anabolic steroids Digoxin
Antiandrogens (e.g. finasteride) Gabapentin
Anticholinergics Methyldopa
Antidepressants (tricyclics, monoamine oxidase inhibitors, Metoclopramide
      selective serotonin reuptake inhibitors) Omeprazole

Phenothiazines
Benzodiazepines Phenytoin
Beta-blockers Prazosin
Carbamazepine Spironolactone
Cimetidine Thiazide diuretics

Priapism
Anticoagulants Phenothiazines
Haloperidol Phentolamine
Hydralazine Prazosin
Nifedipine Risperidone
Olanzapine Trazodone
Papaverine

เพศหญิง

Antidepressants (tricyclics, monoamine  oxidase inhibitors, Methyldopa
Selective serotonin reuptake inhibitors) Oestrogens
Benzodiazepines Propranolol
Cimetidine Spironolactone
Clonidine Thaizide diuretics
Gonadorelin analogues Trazodone

3.4  Hyperprolactinaenia
Prolactin เปนฮอรโมนที่สังเคราะหและหลั่งจากตอมใตสมอง  มีหนาที่กระตุนใหมีการ

หลั่งของน้ํานม  การหลั่งของ prolactin ถูกควบคุมโดย neurotransmitters จากตอมไฮโปทาลามัส คือ 
serotonin กระตุนใหมีการหลั่งเพิ่มข้ึน แต dopamine จะยับยั้งการหลั่ง prolactin   ถามีการหลั่ง prolactin 
มากเกินไป  จะเกิดภาวะ hyperprolactinaemia ทําใหผูปวยมีอาการมีน้ํานมไหล (galactorrhea) ขาด
ประจําเดือน (amenorrhea)  เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (impotence) และเปนหมัน (infertility)

ยาที่ทําใหเกิดภาวะ hyperprolactinaemia มีกลไกการเกิด 3 อยาง คือ ยาที่ไปลดการหลั่งของ 
dopamine จากตอมไฮโปทาลามัส เชน reserpine, methyldopa   ยาที่ไปกั้นไมให dopamine ออกฤทธิ์ 
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เชน phenothiazines butyrophenones และยาที่ไปรบกวน  serotonin reuptake เชน tricyclic 
antidepressants, SSRIs เปนตน ดังตัวอยางยาในตารางที่ 6.8

ตารางที่ 6.8  ยาที่เปนสาหตุใหเกิดภาวะ hyperprolactinaemia

Analgesics, e.g. methadone, morphine
Antidepressants, e.g. amitriptyline, imipramine, fluoxetine
Antihypertensives, e.g. reserpine, methyldopa, verapamil
Antipsychotics, e.g. haloperidol, chlorpromazine
Antiulcer drugs, e.g. cimetidine, ranitidine
Benzodiazepines
Estrogens

สวนยา cimetidine และ ranitidine นาจะมีกลไกทําใหเกิด hyperprolactinaemia จากผลของ 
histamine ที่มีตอ prolactin และมียาอื่นๆ ที่ยังไมทราบกลไกแนชัด เชน estrogens, morphine, 
benzodiazepines และ verapramil   ภาวะ hyperprolactinaemia จากยานี้จะหายไปไดเองภายหลังจาก
หยุดใชยาเพียง 2-3 สัปดาห

3.5   Growth hormone (GH)
Growth hormone (GH) ถูกควบคุมโดย hypothalamic-growth  hormone-releasing 

hormone (GHRH) และ somatostatin    เชน เด็กที่ไดรับ glucocorticoid เพื่อการรักษาติดตอกันนาน  
อาจโตชากวาปกติ  การใช androgen เพื่อกระตุนการเจริญเติบโตในเด็ก  อาจทําใหเด็กเตี้ยกวาปกติเชน
เดียวกับการใช estrogen  จึงมีการใช estrogen ขนาดสูงเพื่อรักษาเด็กหญิงที่สูงผิดปกติ  ไทรอยดฮอรโมน
ก็มีผลกระตุนการเจริญเติบโต  เด็กที่เปน hypothyroidism เมื่อไดรับการรักษาแลว จะมีการเจริญเติบโต
เชนเดียวกับเด็กทั่วไป

นอกจาก GH จะถูกควบคุมดวยฮอรโมนแลว  GH ยังถูกควบคุมดวย neurotransmitters และ 
neuropeptides จากตอมไฮโปทาลามัส  ดังนั้นยาที่มีผลตอ neurotransmitters ตางๆ จะมีผลตอ GH ดวย 
เชน levodopa จะกระตุนการหลั่ง GH   หรือ apomorphine, bromocrlptine และ clonidine ซึ่งออกฤทธิ์
ผาน dopaminergic หรือ alpha-adrenergic  หรือ metoclopramide ซึ่งเปน dopamine antagonist 
กระตุนใหมีการหลั่ง GH เปนตน
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4. Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH)

เนื่องจาก antidiuretic hormone (ADH) หรือ vasopressin ถูกหลั่งจากตอมใตสมอง  และมีหนา
ที่ควบคุมเกี่ยวกับ osmotic pressure รวมกับ specific osmoreceptor neurons ในไฮโปทาลามัส  เมื่อ
รางกายอยูในภาวะขาดน้ํา  ทําใหเลือดมี osmolality เพิ่มข้ึน  ADH จะถูกกระตุนใหหลั่งออกมา  ทําใหน้ํา
ถูกดูดกลับมากขึ้นที่ทอไต  แตยาบางอยางอาจทําใหมีการหลั่ง ADH ผิดปกติ  เปนผลใหเกิด SIADH หรือ 
โรคเบาจืด  (diabetes inspidus, DI) ได

ภาวะ SIADH เกิดจาก ADH ถูกหลั่งออกจากตอมใตสมองในขณะที่เลือดมี osmolality ปกติหรือ
ตํ่า  ซึ่งเปนการหลั่ง ADH อยางผิดปกติ  เปนผลให extracellular fluid เจือจางมากขึ้นและมีปริมาตรเพิ่ม
ข้ึน อาการของภาวะ SIADH ที่เกิดจากระดับของโซเดียมในเลือดต่ํา  (serum sodium นอยกวา 125 มิลลิ
โมล/ลิตร) ไดแก ออนเพลีย เซื่องซึมและน้ําหนักเพิ่ม  อาจมีอาการปวดศีรษะ เบื่ออาหาร  คลื่นไสและ
อาเจียนรวมดวย  หากไมรีบรักษา จะทําใหอาการเลวลง เชน สับสน ชัก หมดสติ และเสียชีวิต  สาเหตุของ
การเกิด SIADH มี 3 อยาง   คือ มีการหลั่ง ADH จากที่อ่ืน  นอกเหนือจากตอมใตสมอง เชน เนื้องอกจาก
ปอด,   มีการหลั่ง ADH ตามคําสั่งของระบบประสาทสวนกลางที่ผิดปกติ  เชน cerebrovascular accident
และมีการหลั่ง ADH เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากยาที่ใช

ตารางที่ 6.9  ยาที่อาจมีผลตอการหลั่งหรือหนาที่ของ antidiuretic hormone

I.  Leading to SIADH
Chemotherapeutic Cisplatin
   Agents Cyclophosphamide

Melphalan
Vinblastine
Vincristine

Phenothiazines Fluphenazine
Thioridazine

Tricyclic antidepressants Amitriptyline
Desipramine
Imipramine

Serotonin-reuptake Inhibitors Fluoxetine
Sertraline

Miscellaneous Carbamazepine
Chlorpropamide
Haloperidol
Thiothixene
Vasopressin and its long-acting   derivatives

II.  Leading to diabetes insipidus (DI) (nephrogenic)

Democycline
Ifosfamide
Lithium Carbonate Short-Term Administration Causes Central DI)
Methoxyflurane
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Psychotropics
SIADH มักเกี่ยวของกับยาที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง เชน antipsychotics อยาง 

phenothiazines, tricyclic  antidepressants, SSRIs และ venlafaxine   การวินิจฉัยภาวะ SIADH ในผู
ปวยโรคจิตที่ไมไดรับการรักษาอาจทําไดยาก เพราะผูปวยเหลานี้มักดื่มน้ําเกงอยูแลว แตผูปวยจะไมมี
อาการทางคลินิกของระดับโซเดียมในเลือดต่ํารวมดวย  โดยเขาใจวายามีกลไกไปเพิ่มการหลั่ง ADH หรือ
สงเสริมการออกฤทธิ์ของ ADH ในรางกายผูปวย การเกิดภาวะระดับโซเดียมในเลือดต่ําจากยานี้มักเกิด
หลังจากไดรับยาไมนาน  แมวาบางรายอาจตองไดรับยาแลวหลายปก็ตาม

Antiepileptics
SIADH จาก carbamazepine มีอุบัติการณสูงประมาณ 22%  เนื่องจากยาตัวนี้มีสูตรโครงสราง

คลาย tricyclic antidepressants โดยมีกลไกคือเพิ่มการหลั่ง ADH จากตอมใตสมอง  ยาตานชักที่เคยมี
รายงานวาทําใหเกิด SIADH  อีกตัวคือ sodium valproate

Cytotoxic agents
ยาเคมีบําบัดที่อาจทําใหเกิด SIADH เชน cyclophosphamide, cisplatin, mephalan ขนาดสูง 

vincristine, visblastine และ vinorelbin   โดยเฉพาะยาที่ผูปวยตองไดรับน้ําปริมาณมากเพื่อปองกันการ
เกิด cystitis หรือพิษตอไต  เชน cyclophosphamide และ cisplatin จึงตองดูแลและติดตามระดับ 
electrolytes ในผูปวยอยางใกลชิด  แมวายาตัวอื่นๆ จะไมทราบกลไกที่ทําใหเกิด SIADH แตสําหรับ 
vincristine เขาใจวาเกิดจากพิษของยาตอ neurons โดยตรง ทําให osmoreceptors ควบคุมการหลั่ง 
ADH ผิดปกติไป

นอกจากนี้ยาที่อาจทําใหเกิด SIADH ที่พบบอย คือ chlorpropamide โดยเฉพาะเวลาไดรับยาใน
ขนาดสูง แตอาจพบไดจากขนาดยาเพียง 125 มิลลิกรัม  กลไกการเกิด เขาใจวาเพราะยาไปกระตุนใหมีการ
หลั่ง ADH รวมกับเพิ่มความไวของ ADH ที่มีตอไต

หลักการรักษาผูปวย SIADH ที่เกิดจากยา คือ หยุดใชยาที่เปนตนเหตุ และจํากัดปริมาตรน้ําที่
ผูปวยจะไดรับไมใหเกิน 500-1000 มิลลิลิตร/วัน  เพื่อชวยใหระดับโซเดียมในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอยางชาๆ  
อาการทางคลินิกของผูปวยก็จะดีข้ึน  แตถาผูปวยมีอาการรุนแรงมาก อาจจําเปนตองให hypertonic 
sodium chloride 3-5% เพื่อทําใหระดับโซเดียมในเลือดของผูปวยสูงขึ้น 1-2 มิลลิโมล/ลิตร/ชั่วโมง  จน
กระทั่งมีระดับโซเดียมในเลือดสูงกวา 125 มิลลิโมล/ลิตร   ขอควรระวัง คือ ผูปวย severe hyponatremia 
ที่ไดรับโซเดียมมากกวา 48 มิลลิโมล/ลิตรใน 48 ชั่วโมง   จะทําใหเกิด osmotic demyelinisation คือ 
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bulbar palsy, paralysis, coma และเสียชีวิตได   ดังนั้น hypertonic sodium chloride solution จึงควรใช
เฉพาะกรณีที่ผูปวยมีอาการรุนแรงจนเปนอันตรายตอชีวิตเทานั้น

คําแนะนําสําหรับผูปวยที่ไดรับยาที่อาจทําใหเกิด SIADH โดยเฉพาะ antipsychotics และ 
carbamazepine คือ ควรวัดระดับโซเดียมในเลือดของผูปวยกอนใหยาและหลังจากไดรับยาแลว 1-4 
สัปดาห

นอกจากนี้ยาบางตัวอาจมีผลตอการทํางานของตอมพาราไทรอยดและวิตามินดีในรางกาย เชน 
lithium ซึ่งใชรักษา manic-depressive อาจทําใหเกิด hyperparathyroidism จากการกระตุนตอมพารา
ไทรอยดเปนเวลานาน  อาจทําใหตอมพาราไทรอยดมีขนาดโตขึ้นและเกิด hyperplasia หรือ adenoma 
เคยมีรายงานวา thiazide และ diltiazem ทําใหระดับ PTH สูงขึ้น   เปนตน

กรณีศึกษา

กรณีที่ 1  นางแดง อายุ 52 ป มาปรึกษาเภสัชกรที่รานยาเภสัชกรรมชุมชน  เนื่องจากสามีของเธอ นายสุข 
บนวาเขามีอาการเจ็บและบวมที่หนาอก  แตไมยอมไปพบแพทย   นายสุขเพิ่งเกษียณอายุ  ทําใหเขาดื่ม
แอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น  นายสุขปวยเปนโรคความดันเลือดสูงมาหลายป  รักษาดวยยา nifedipine 20 mg 
OD และ สองเดือนกอนไดรับยา cimetidine 400 mg  qid เพื่อรักษา esophageal reflux

(1)  อาการที่ผิดปกติของนายสุขทานคิดวานาจะเกิดจากอะไร
(2)  ทานจะแนะนํานางแดงอยางไร
อาการที่ผิดปกติของนายสุข คือ gynecomastia อาจเกิดจากการขาด androgen ตามวัย หรือโรค

ตับจากแอลกอฮอล  หรือยา เนื่องจากทั้ง nifedipine และ cimetidine ทําใหเกิด gynecomastia ได  นอก
จากนี้อาจมีสาเหตุจาก tumours (เชน adrenal หรือ testicular) หรือ hyperthyroidism, Cushing’s 
syndrome และ liver cirrhosis ซึ่งตองการวินิจฉัย เพื่อคัดแยกโรคตางๆ ที่อาจเกี่ยวของ

คําแนะนํา คือ ภาวะ gynecomastia ไมใชภาวะรายแรง แตนายสุขควรกลับไปพบแพทย  เพราะ
ถาความผิดปกติเกิดจากยาจริง การหยุดใชยาจะแกปญหานี้ได  แตตองย้ําวาหามผูปวยหยุดยาเองโดยไม
ปรึกษาแพทย

กรณีที่ 2  นายทวี อายุ 42 ป ปวยเปน depression มานาน 3 ป เพิ่งเปลี่ยนการรักษาเปน fluoxetine 20 
มิลลิกรัม วันละครั้งมา 2 เดือน  ผลการรักษาเปนที่นาพอใจ แตเขาไดหยุดยาเองเมื่อสัปดาหกอนหลังจาก
สังเกตวาตนเองมีความผิดปกติเกี่ยวกับ erection และ ejaculation   นายทวีบอกจิตแพทยของเขาวา เขา
ยินดีจะเปนโรคซึมเศราดีกวาจะยอมใหคุณภาพชีวิตเขาแยลง

(1) ยา SSRIs ทําใหเกิดความผิดปกติทางเพศมากนอยเพียงใด
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(2) ควรเปลี่ยนเปน SSRIs ตัวอื่นหรือเปลี่ยนเปนยาตานเศรากลุมอ่ืน
(3) ปญหาดังกลาวจะหายไปเองภายหลังจากการใชยาตอเนื่องไประยะหนึ่งไหม
(4) ควรแกปญหานี้อยางไร ควรใชยา sildenafil แกไขปญหาไหม
ยา SSRIs ทําใหเกิดความผิดปกติทางเพศไดทั้งในเพศชายและเพศหญิง เคยมีรายงานอยูระหวาง 

2-75%   แตพบวาผูปวยที่ใชยากลุมนี้อยางนอย 20% จะพบปญหานี้
เคยมีรายงานวา paroxetine ทําใหเกิดปญหา sexual dysfunction สูงกวา fluoxetine 

fluvoxamine และ sertraline   สําหรับยาตานเศรากลุมใหมคือ nefazodone และ mirtazapine คาดวานา
จะมีอุบัติการณของปญหานี้นอยกวา

เคยมีรายงานวา อาการขางเคียงจะลดนอยลงเมื่อใชยาตอเนื่องเปนเวลาหลายเดือน หากยาตัวนี้
สามารถตอบสนองดีในผูปวย  ก็ควรลองใชยาตอไปสักระยะหนึ่งกอน  แลวจึงตัดสินเปลี่ยนแปลงการรักษา
เมื่ออาการขางเคียงนี้ยังเปนปญหาอยู

หากจําเปนตองเปลี่ยนการรักษา ใหเปลี่ยนเปนยาที่ไมมีอาการขางเคียงนี้  ปกติแลวอาการขาง
เคียงนี้มักสัมพันธกับขนาดยาที่ใช  จึงควรใชยาในขนาดต่ําสุดที่ไดผลดีในการรักษาผูปวยรายนี้

Sildenafil อาจใชไดผลในผูปวยที่มี erectile dysfunction แตยังไมมีขอมูลสนับสนุนใหใชยาเพื่อ
แกไขปญหาที่เกิดจากการใชยาอื่น  เคยมีรายงานการใชยาหลายชนิดเพื่อแกปญหานี้ของ SSRIs ในผูปวย 
เชน cyproheptadine, yohimbine, amantadine, buspirone, granesitron, และ ginkgo แตการใชยาอีก
ตัวเพื่อแกไขผลขางเคียงที่เกิดจากยาอื่นเปนขอที่ไมแนะนํา  เพราะมีแตขอเสีย เชน อาจทําใหมีอาการขาง
เคียงเพิ่มมากขึ้นหรืออาจเกิดปฎิกิริยาระหวางยาที่ใช

กรณีที่ 3  น.ส.วิไล อายุ 26 ป ไดรับยา haloperidol 15 มิลลิกรัมกอนนอน เพื่อรักษา chronic paranoid 
schizophrenia มา 7 เดือน แลว  เธอรับประทานยาสม่ําเสมอและผลการรักษาดีนาพอใจ  วันนี้เธอบนวา
เธอไมมีประจําเดือนมา 2 เดือนแลว และมีของเหลวคลายน้ํานมไหลจากเตานมของเธอเมื่อเดือนกอน  เธอ
ตรวจ pregnancy test ไดผลลบ  และมีระดับ serum prolactin 75 นาโนกรัม/มิลลิลิตร (ปกติ 5-25 นาโน
กรัม/มิลลิลิตร)

(1) อาการที่ผิดปกติของ น.ส.วิไล จะเกิดจากยา haloperidol ไดไหม
(2) ควรดูแลผูปวยตออยางไร
ยากลุม antipsychotics  เปนยาที่ทําใหเกิดทั้ง amenorrhea และ galactorrhea เนื่องจาก 

dopamine ยับยั้งการหลั่ง prolactin  เมื่อผูปวยไดรับยา antipsychotics จึงทําใหมีระดับ prolactin สูงขึ้น 
และเกิด galactorrhea, amenorrhea และ anovulation ในเพศหญิง และ azoospermia, impotence และ 
gynecomastia ในเพศชาย  การมี hyperprolactinaemia เปนเวลานานอาจทําใหเกิดภาวะ osteoporosis 
เนื่องจาก hyperprolactinaemia อาจมีสาเหตุจาก pituitaing adenoma ซึ่งภาวะนี้ควรมี serum prolactin 
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สูงกวา 100 นาโนกรัม/มิลลิลิตร รวมกับอาการปวดศีรษะหรือมีการมองเห็นผิดปกติ  เมื่อผูปวยไมมีอาการ
ทางระบบประสาทรวมกับมีระดับ prolactin สูงไมมาก  จึงคาดวา haloperidol ควรเปนตนเหตุของปญหา
เธอ

การดูแลผูปวยรายนี้ คือควรพยายามลดขนาดยาของ haloperidol   แตถาลดยาแลวอาการปวย
ทางจิตของเธอกลับมาอีก ทําใหตองเพิ่มยา haloperidol ใหม จําเปนตองแกไขอาการขางเคียงของยาดวย 
dopamine agonist เชน bromocriptine 5-15 มิลลิกรัม/วัน หรือ amantadine 200-300 มิลลิกรัม/วัน  
อาการขางเคียงจากยาควรดีข้ึนใน 15 วัน และหายเปนปกติใน 9 สัปดาหหลังจากไดรับยาแกไข

ถาการเพิ่มยา dopamine agonist ไมสามารถแกปญหาของผูปวยได  ใหทดลองเปลี่ยนยาเปน
risperidone   ซึ่งมีรายงานวาทําใหเกิดปญหานี้นอยกวายากลุม typical antipsychotic

กรณีที่ 4  น.ส.สมศรี อายุ 21 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปน mania เมื่อ 3 สัปดาหกอน เธอไดรับการรักษา
ดวย lithium 300 มิลลิกรัม วันละ 3 คร้ัง ปรากฏวาอาการเธอดีข้ึนมากและแพทยอนุญาตใหเธอกลับบาน
ได  หลังจากอยูโรงพยาบาล 10 วัน  พรอมนัดติดตามผลการรักษาที่คลินิกผูปวยนอกอีก 1 สัปดาหตอมา   
ปรากฏวาผลการรักษาดี  จากการติดตามผลอีก 3 สัปดาหตอมา  เธอบนวามีอาการสั่น (Tremor) และ
แพทยไดส่ังยา propranolol 10 mg, tid  เพื่อแกไขอาการขางเคียงของยา lithium   ภายหลังจากการรักษา 
1 ป เธอเริ่มบนกับแพทยผูรักษาวา เธอมีอาการเหนื่อยหนาย เซื่องซึม ข้ีหนาว และมีน้ําหนักตัวเพิ่ม  ซึ่งทํา
ใหเธอมีอารมณไมแจมใสเทาปกติ

จากอาการแสดงของผูปวย  ทานคิดวาสาเหตุของอาการผิดปกตินี้เกิดจากอะไร
อาการแสดงของ น.ส. สมศรีเขาไดกับการเกิดภาวะ hypothyroidism เนื่องจากยา lithium จะไป

รบกวนกระบวนการหลั่งไทรอยดฮอรโมนและการเปลี่ยน T4 เปน T3 ที่เนื้อเยื่อนอกตอมไทรอยด   จากการ
ศึกษาพบวา lithium จะทําใหผูปวยที่ใชยาเกิด hypothyroidism ราว 3-42%  ยิ่งมีการใชยา lithium นาน 
โอกาสเกิด hypothyroidism จากยาก็ยิ่งสูง  มีการศึกษาหนึ่งที่พบวามีผูปวยที่ใชยา  lithium 7.8% ที่เกิด 
hypothyroidism ชัดเจนจนตองไดรับการรักษาเพื่อแกไขภาวะดังกลาว  แตผูปวยสวนมากจะเกิด 
subclinical hypothyroidism เทานั้น คือพบเพียงระดับ TSH สูงขึ้นแตไมมีอาการแสดงทางคลินิกที่ชัดเจน
รวมดวย  ผูปวยที่ใช litihium ขนาดสูง  และผูปวยที่มีแนวโนมจะเกิดโรคตอมไทรอยด จะเปนผูปวยที่มี
ปจจัยเสี่ยงเพิ่มมากกวาผูปวยอื่นๆ และมักเปนผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศชาย

สําหรับการรักษา น.ส. สมศรี เมื่อตรวจระดับ TSH และ T4 แลววินิจฉัยวาเธอเปน hypothyroidism 
เธอตองไดรับการรักษาดวย thyroxine เพื่อปรับใหเธอมีระดับไทรอยดฮอรโมนเปนปกติ  ซึ่งจะชวยใหการ
รักษา mania ของเธอใหเดีข้ึนและเพื่อปองกันการเกิดอาการซึมเศราจากอาการขางเคียงของ litihium ที่ทํา
ใหเธอเปนกังวล
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กรณีที่ 5  น.ส. อรุณ อายุ 25 ป เปนนักศึกษา  สุขภาพแข็งแรง  มาตรวจรางกายประจําป ระหวางการ
ตรวจ  เธอบนกับแพทยวาระยะ 2-3 เดือนมานี้เธอมีอาการซึมเศรา มักรองใหโดยไมมีเหตุผล  และเธอไม
สนใจงานอดิเรกที่เธอเคยชอบ  นอกจากนี้เธอยังมีอาการเบื่ออาหาร  ทําใหน้ําหนักตัวเธอลดไป 7 กิโลกรัม
ใน 2 เดือน มานี้  จากการตรวจรางกายและตรวจทางหองปฏิบัติการตางๆ ไมพบความผิดปกติ  แพทยจึง
วินิจฉัยวาเธอปวยเปน major depressive disorder และสั่งจายยา sertraline 50 มิลลิกรัมวันละครั้ง และ
นัดติดตามผลการรักษาเปนระยะทุก 2 สัปดาห  หลังจากไดรับยา 4 สัปดาห  เมื่อแพทยถามถึงอาการขาง
เคียงองยา  เธอบอกวาในชวงสัปดาหแรกเธอมีอาการคลื่นไสหลังรับประทานยา  แตอาการดีข้ึนและหายไป
ในอีก 3-4 วันตอมา  เธอไมมีอาการทองรวง  นอนไมหลับ หรือปวดศีรษะเพียงแตเธอรูสึกผิดปกติเล็กนอย  
ที่เดี๋ยวนี้เธอไมสนใจคูหมั้นที่เธอจะแตงงานดวยในเดือนหนาเหมือนแตกอน

ทานคิดวาความผิดปกติของเธอเกิดจากยาหรือโรคซึมเศราที่เธอเปนอยู
เนื่องจากยา sertraline เปนยาในกลุม SSRIs ซึ่งเปนกลุมยาที่ทําใหเกิดความผิดปกติทางเพศสูงที่

สุดในกลุมยารักษาโรคซึมเศรา  และผลขางเคียงของยานี้ทําใหผูปวยขาดความรวมมือในการใชยาไดมาก  
โดยที่อาการขางเคียงเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศเปนสิ่งที่แพทยและผูปวยไมสะดวกที่จะสอบถาม  ทั้งที่
อุบัติการณของการเกิดผลขางเคียงนี้จากยามีคอนขางสูง  และถาแพทยหรือเภสัชกรไมใหขอมูลนี้แกผูปวย
กอน  ผูปวยก็อาจหยุดใชยาเองได

การเกิดความผิดปกติทางเพศจากยานี้  มักเปนเพียงชั่วคราวเทานั้น สวนมากอาการขางเคียงนี้จะ
ดีข้ึนภายหลังการใชยารักษา 2-4 สัปดาห   แตถาอาการของผูปวยไมดีข้ึน คงจะตองแกไขโดย (1) ลดขนาด
ใชยาใหนอยลง แตตองระวังวาอาจทําใหการรักษาโรคซึมเศราของผูปวยไมไดผล (2) เนื่องจาก sertraline 
เปนยาที่ออกฤทธิ์ส้ัน อาจพิจารณาใหยาแบบ “drug holidays”   โดยใหผูปวยหยุดใชยาในวันศุกรและวัน
เสาร  ซึ่งจะชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนในชวงวันหยุดสุดสัปดาห  แตขอเสียของวิธีนี้คืออาจทําให 
ผูปวยหยุดใชยาเองบอยเกินไป  เปนการเพิ่มความเสี่ยงใหโรคซึมเศราของผูปวยกําเริบได (3)  ใหยาแกไข
ภาวะความผิดปกติทางเพศที่เกิดขึ้น  เชนใช bupropion 75-150 มิลลิกรัมวันละครั้งหรือ 2 คร้ัง (4) เปลี่ยน
ใชยารักษาโรคซึมเศราตัวอื่น  เชน nefazodone และ mirtazapine เปนตน

สําหรับกรณีของ น.ส.อรุณ เนื่องจากยา sertraline ที่ใชรักษาทําใหเธอมี libido ลดนอยลง  และ
เธอตอบสนองตอการใชยา sertraline ดี เธอจึงไมควรเปลี่ยนยารักษาโรคซึมเศราของเธอ  สวนอาการขาง
เคียงของยานั้น   ถาอาการไมดีข้ึน  เธออาจตองใชยาแกไข  เชน bupropion หรือสมุนไพร เชน  ginsgko 
biloba 60 มิลลิกรัมวันละ 2 คร้ัง เปนเวลา 6 สัปดาห

หลังจากการรักษาครบ 7 เดือน  เธอควรหยุดการรักษาโดยตองคอยๆ ลดขนาดยา sertraline ลงที
ละนอยทุก 1-2 สัปดาห  เพื่อปองกันอาการขาดยาจากการใชยามานาน  และเปนการติดตามดวยวา 
อาการซึมเศราของเธอจะกําเริบกลับมาอีกหรือไม
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กรณีที่ 6  นายสงบ อายุ 24 ป ไดรับการวินิจฉัยวาเปน chronic paranoid schizophrenia ตองรับเขา
รักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากอาการของโรคกําเริบจากการขาดยาที่เขาไดรับคือ thioridazine 400 
มิลลิกรัมกอนนอน.  จากการซักถาม พบวาเขาหยุดใชยาเพราะผลขางเคียงของยาเกี่ยวกับความผิดปกติ
ทางเพศที่เกิดกับเขา  หนึ่งสัปดาหหลังจากหยุดยา  คุณภาพชีวิตของเขาเริ่มดีข้ึน

ทานคิดวายาที่เขาไดรับเกี่ยวของกับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นไดหรือไม
ยา thioirdazine เปนยา antipsychotics ที่ทําใหเกิดความผิดปกติทางเพศในผูปวยที่ใชยาซึ่งพบ

บอยมาก โดยพบอุบัติการณในผูปวยที่ใชยาสูงถึง 60% ขณะที่อุบัติการณในผูปวยไมไดใชยามีเพียง 25%  
ความผิดปกติทางเพศที่พบบอยที่สุดคือ  ejaculatory dysfunction นอกจากนี้ก็อาจมีความผิดปกติอ่ืนๆ 
เชน ลด libido, anorgasmia, impotence และ priapism โดยมีกลไกการเกิดความผิดปกติทางเพศหลาย
อยาง รวมทั้งเกิดจาก alpha 2-adrenergic และ calcium blockade และโรค schizophrenia เองก็อาจทํา
ใหผูปวยรูสึกผิดปกติดวย  แตสาเหตุความผิดปกติของผูปวยนาจะเกิดจากยามากกวาจากโรคผูปวย เพราะ
ผูปวยมีอาการดีข้ึนหลังจากหยุดใชยา

นายสงบควรไดรับยารักษาโรค schizophrenia ของเขาตอไป  แตลดขนาดยาลงเปน thioridazine 
300 มิลลิกรัม/วัน  หรือเปลี่ยนใชยาตัวอื่นที่มีความแรงมากกวา เชน haloperidol หรือ sertindole แมจะมี
รายงานวา sertindole ทําใหผูปวยชายราว 10-20% เกิด ejaculatory volume ลดลงก็ตาม  แตจะเปน
อาการผิดปกติในชวงแรกที่ใชยาเทานั้น  และเมื่อหยุดใช อาการผิดปกติเหลานี้จะหายไปไดเอง
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ของคือโรคเบาหวานและภาวะไขมันในเลือดสูง

คเบาหวาน

ํากัดความ
โรคเบาหวานเปนภาวะของกลุมอาการที่ตรวจพบวามีน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งมีความแตกตางทั้งใน

องอายุที่เร่ิมเปน แนวโนมทางพันธุกรรม หรือปจจัยอื่นที่อาจเปนสาเหตุและผลแทรกซอนตางๆ โรค
วานเปนโรคเรื้อรังที่มีลักษณะความผิดปกติในดานการเมแทบอลิซึมของคารบอไฮเดรต ไขมัน และ
ีน โดยเกิดจากการขาดอินซูลินทั้งหมดหรือบางสวน และอาจมีปริมาณของกลูคากอน และฮอรโมน

 ที่ตานฤทธิ์ของอินซูลินสูงผิดปกติ ฮอรโมนเหลานี้ไดแก  growth hormone, sympathomimetic
es และ corticosteroids
วินิจฉัย

ปจจุบันนี้ ตามคําแนะนําของ the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of
etes Mellitus สามารถวินิจฉัยโรคเบาหวานได 3 วิธี ดังนี้คือ

1) เมื่อมีอาการของโรคเบาหวานรวมกับการมีระดับกลูโคสที่เวลาใดก็ตามโดยไมข้ึนกับมื้ออาหาร
มากกวาหรือเทากับ  200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (11.1 มิลลิโมล/ลิตร) โดยมีอาการของโรคเบา
หวาน ไดแก ปสสาวะมาก (polyuria) ด่ืมน้ํามาก (polydipsia) แลวมีน้ําหนักลดโดยไมทราบ
สาเหตุ

2)   ระดับกลูโคสเมื่ออดอาหารมาแลวอยางนอย 8 ชั่วโมง (fasting plasma glucose) มากกวา
      หรือเทากับ 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (7.0 มิลลิโมล/ลิตร)
3)   ในกรณีที่ไมแสดงอาการหรือความผิดปกติทางการเมแทบอลิซึมยังไมชัดเจน คาพลาสมา
      กลูโคสที่ 2 ชั่วโมง  มากกวาหรือเทากับ 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (11.1 มิลลิโมล/ลิตร) ระหวาง

 oral glucose
      tolerance test โดยการกลืนกลูโคส 75 กรัม
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นอกจากนี้แลวยังมีบุคคลอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีความผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมกลูโคส เปนภาวะที่อยู
ระหวางการเกิดโรคเบาหวาน แบงออกเปน 2 ชนิดคือ

1) Impaired fasting glucose (IFG) ซึ่งมีระดับ fasting glucose มากกวาหรือเทากับ 110
มิลลิกรัม/เดซิลิตร (6.1มิลลิโมล/ลิตร) แตนอยกวา 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (7.0 มิลลิโมล/ลิตร)

2) Impaired glucose tolerance (IGT)  ซึ่งมีระดับกลูโคสที่ 2 ชั่วโมงมากกวาหรือเทากับ 140
มิลลิกรัม/เดซิลิตร (7.8 มิลลิโมล/ลิตร) และนอยกวา 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (11.1 มิลลิโมล/
ลิตร) เมื่อทํา OGTT

การแบงประเภทของโรคเบาหวาน
สามารถแบงโรคเบาหวานตามสาเหตุไดหลายประเภทตามการทําลาย β เซลล การแบงลักษณะนี้

ทําใหแบงโรคเบาหวานออกไดเปน 2 ชนิดหลักๆ คือ โรคเบาหวานชนิด 1 (Type1) ซึ่งในอดีตเรียกวา
insulin – dependent, IDDM และโรคเบาหวานชนิด 2 (Type2) ซึ่งในอดีตเรียกวา non – insulin –
dependent, NIDDM   โดยที่ Type 1 จะเกิดการขาดอินซูลินทั้งหมดเลย เกิดไดจาก 2 สาเหตุยอย คือ เกิด
จากระบบภูมิคุมกันผิดปกติ หรือไมทราบสาเหตุ  สวนโรคเบาหวาน type 2 อาจเกิดจากการดื้ออินซูลิน
พรอมกับการขาดอินซูลินบางสวนหรือเกิดจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินโดยมีการดื้ออินซูลินรวม
ดวย นอกจากนี้แลวยังมีสาเหตุอ่ืนๆ อีกทําใหเกิดโรคเบาหวาน เชนโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติของ
การทํางานของ β-cell โรคเกี่ยวกับความผิดปกติของตับออน ยาหรือสารเคมี การติดเชื้อ และอื่นๆ รวมถึง
การตั้งครรภที่ทําใหเกิดโรคเบาหวาน (gestational diabetes mellitus)
สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน
1)  การขาดอินซูลินและการดื้ออินซูลิน

ยาหลายประเภททําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือสูงได ดังนั้นการทําความเขาใจในเรื่องการ
รักษาสมดุลของกลูโคสในรางกายจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง

อินซูลินลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยกดการสรางกลูโคสโดยตับ และกดการสลายไขมันของเนื้อเยื่อ
ไขมัน อินซูลินจะทําใหการเก็บกลูโคสในตับ กลามเนื้อหรือ adipose tissue เพื่อใชเปนพลังงานหรือเก็บไว
ในรูปไกลโคเจนหรือไทรกลีเซอไรดดีข้ึน  ระดับกลูโคสที่สูงขึ้นจะทําใหเกิดการหลั่งอินซูลินออกมา นอกจาก
นี้ยังมีสารในรางกายอีกหลายอยางที่จะกระตุนใหรางกายหลั่งอินซูลินออกมาไดแก กรดไขมันอิสระ (free
fatty acid) คีโตนบอดี (ketone bodies) และกรดอมิโน (amino acids) ส่ิงกระตุนเหลานี้ทําใหแคตไอออน
ที่เขาสูแคลเซียมและโพแทสเซียมแชลแนล ของ β-cell membrane เปลี่ยนแปลงไป ผลคือระดับแคลเซียม
อิสระในเซลลสูงขึ้นทําใหเกิดมีอินซูลินหลั่งเปนจังหวะ

ความไวตออินซูลินที่ลดลงหรือเกิดการดื้อตออินซูลิน (insulin resistance) อาจเกิดเนื่องจากการ
ลดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่รีเซพเตอร หรือเกิดการเปลี่ยน
แปลงภายในเซลลที่ post – receptor หรือ insulin – signalling pathways ก็ได ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
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(hyperglycemia) อาจทําใหการหลั่งอินซูลินนอยลงและทําใหเกิดการดื้อตออินซูลิน เมื่อใดที่เร่ิมเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงอาจไมสามารถแยกไดวาเกิดการดื้ออินซูลิน หรือขาดอินซูลินขึ้นแลว
2)  Counter – regulatory hormones

เมื่อระดับน้ําตาลในเลือดต่ํากวาสภาวะปกติที่ควรเปน รางกายจะหลั่งฮอรโมนที่ทําใหระดับกลูโคส
สูงขึ้นออกมา  ฮอรโมนเหลานี้ไดแก กลูคากอน (glucagon) แอดรีนาลิน (adrenaline) คอรติซอล
(cortisol) และ growth hormone (GH) ฮอรโมนเหลานี้ออกฤทธิ์ตานการทํางานของอินซูลินทั้งในตับและ
ในเนื้อเยื่อรอบๆ กลูคอนและแอดรีนาลินออกฤทธิ์ตานอินซูลินอยางรวดเร็วขณะที่ฤทธิ์ของคอรติซอลและ
GH จะชากวา  กลูคากอนเปนฮอรโมนที่สําคัญที่สุดในภาวะที่น้ําตาลต่ําอยางเฉียบพลัน เมื่อการหลั่งกลู
คากอนไมเพียงพอ ดังที่พบในผูปวยเบาหวาน type 1  แลวฮอรโมนตัวตอไปที่จะเขามามีบทบาทคือแอดรี
นาลีน คอรติซอลและ GH เขามีบทบาทในภาวะที่น้ําตาลในเลือดต่ําเปนเวลานานโดยที่แอดรีนาลีนก็ยังมี
ความสําคัญอยู

กลูคากอนมีฤทธิ์กระตุนการสรางกลูโคสโดยตับ (hepatic gluconeogenesis) และการสลายไกล
โคเจน (glycogenolysis) อยางมาก สวน catecholamines (noradrenaline และ adrenaline) จะเพิ่มการ
หลั่งกลูคากอน ยับยั้งการทํางานของ glycogen synthase และกระตุนการสลายไขมัน lipolysis) การ
สลายไกลโคเจนและการสรางกลูโคส  นอกจากนี้ catecholamines ยังออกฤทธิ์ 2 ทาง ที่ β cell ของตับ
ออน  ผลทาง β-adrenergic ของ catecholamines ที่เกิดจาก noradrenaline เปนหลักจะจํากัดอินซูลินที่
หลั่ง  นอกจากนี้เมื่อรวมกับกลูคากอนแลว  จะเปลี่ยนพลังงานที่สะสมในตับ ไขมัน และกลามเนื้อเปน
กลูโคสและกรดไขมันอิสระ เพื่อการเมแทบอลิซึมของเซลล ในระหวางที่ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําหรือเกิด
ภาวะเครียด (stress)

คอรติซอลกระตุนใหเกิดการสรางไขมัน (lipogenesis) เพิ่มการสลายโปรตีนและกระตุนการสราง
กลูโคส ทําใหเกิดการดื้อตออินซูลินโดยลดอัตราการสังเคราะหไกลโคเจน ลดความหนาแนนของหลอด
เลือดแดงฝอย และเปลี่ยนแปลงองคประกอบของกลามเนื้อ นอกจากนี้คอรติซอลยังเพิ่มการสังเคราะหและ
การปลอยแอดรีนาลีน จาก adrenal medulla ดวย

ผลของ GH จะซับซอนกวา เนื่องจากฮอรโมนนี้จะแสดงผลทั้งที่เหมือนและตานฤทธิ์อินซูลิน ผลใน
การกระตุนการเติบโตของ GH จะผานทาง insulin-like growth factor 1 (IGF-1)   ซึ่งมีการออกฤทธิ์
เหมือนอินซูลิน   อยางไรก็ตาม GH นี้ก็จะยับยั้งการนําสงและการนํากลูโคสไปใชในเนื้อเยื่อรอบนอก และ
เพิ่มการสลายไขมันโดยมีระดับกรดไขมันอิสระสูงขึ้น ผลทางเมแทบอลิกของ GH และคอรติซอลนี้ทําใหเกิด
dawn phenomenon ข้ึน คือผลของอินซูลินในชวงเชาตรูจะลดลง และเกิดการดื้อตออินซูลินหลังเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ํา
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ยาที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง

แมวาจะมียาหลายชนิดที่มีผลตอการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด แตรางกายสามารถควบคุมให
ระดับน้ําตาลอยูในเกณฑใกลปกติไดโดยการเพิ่มอินซูลินในรางกาย    ยกเวนในคนที่เปนโรคเบาหวานหรือ
ผูที่มีความเสี่ยงเนื่องจากขาดอินซูลิน ในคนเหลานี้ก็จะเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระดับน้ําตาลในเลือด
หรืออาการจะแยลงถาเกิดมีการใชยาเหลานี้

1.  Hormones

1.1 Corticosteroids
  การศึกษาแบบ case – control ในผูปวย 11,855 คน  ที่เพิ่มเร่ิมใชยารักษาโรคเบาหวาน

ชนิดรับประทานหรืออินซูลิน ในกลุมยอยที่ใชกลูโคคอรติคอยดชนิดรับประทาน พบวาคา relative risk ของ
การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเทากับ 2.2 โดยประมาณ  เมื่อเทียบกับผูที่ไมใช ความเสี่ยงเพิ่มข้ึนเปนสัด
สวนกับขนาดที่ใช เมื่อเทียบขนาดที่ใชกับไฮโดรคอรติโซน คา odd ratio เทากับ 1.77,3.0,5.82, และ 10.34
สําหรับขนาด 1- 39,40-79,80-119 และ 120 มิลลิกรัม หรือมากกวาตอวันตามลําดับ การใชสเตียรอยดใน
การรักษามะเร็งหรือใชในการกดภูมิคุมกันทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอยางรุนแรงได และบอยครั้ง
พบวาตองใชอินซูลินในการรักษา เมื่อเทียบขนาดใชที่เทากันที่ออกฤทธิ์ตานการอักเสบพบวาเมธิลเพรดนิโซ
โลนจะใหผลตอบสนองตอการมีอินซูลินมากเกินไปดีกวาไฮโดรคอรติโซน

1.2  Sex steroids
  ในการศึกษาตางๆกอนหนานี้ พบวาผูใชยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานเกิดความผิดปกติ
เกี่ยวกับการทนตออินซูลินมากกวาผูที่ไมใช (16% ตอ 8%) นอกจากนี้ผูที่ใชมีระดับ fasting serum
insulin,ไทรกลีเซอไรด และระดับ 2-hour post glucose load สูงกวาดวย อยางไรก็ตามจากการศึกษาไป
ขางหนา 12 ป พบวาความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน type 2 ไมไดเพิ่มข้ึนอยางมีความสําคัญทางสถิติ
ในผูหญิงที่ใชยาคุมกําเนิดชนิดเม็ด  ผลตางนี้อาจเกิดจากขนาดและชนิดของฮอรโมนที่ใช ผลไมพึงประสงค
ของยาคุมกําเนิดตอการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเตรตนี้ โดยมากเกิดจาก progestogens ในกลุมนี้สารที่
มีผลทําใหเกิดระดับน้ําตาลในเลือดสูงไดมากที่สุดคือ norgestrel และเกิดไดนอยที่สุดคือ norethidrone
พบวาการไวตออินซูลิสที่ระดับเซลลในเนื้อเยื่อรอบนอกลดลงในระยะ luteal phase ของการมีประจําเดือน
และในผูหญิงที่ใชยาคุมกําเนิดชนิดรับประทาน นอกจากนี้ยังพบวาผูที่ใชยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานมี
การทํางานของ glycogen synthase ลดลง และมีระดับพลาสมาคอรติซอลเพิ่มสูงขึ้น

การศึกษาสวนใหญไมมีผลตอการเมแทบอลิซึมในผูปวยโรคเบาหวาน type 1 ที่ใชยาคุมกําเนิด
ชนิดรับประทานขนาดต่ํา แตผลยังไมชัดเจนในผูปวยโรคเบาหวาน type 2 หรือ gestational diabetes ป
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จัยเสี่ยงตอการทนตอกลูโคสขึ้นกับประวัติครอบครัวที่เปนโรคเบาหวาน อายุที่เพิ่มข้ึน ความอวน ประวัติ
การคลอดลูกตัวโตหรือการตายคลอด และมีประวัติความผิดปกติเกี่ยวกับการทนตอกลูโคส

estrogen และ progesterone ขนาดที่ออกฤทธิ์ในการรักษา  อาจทําใหเกิดการดื้อตออินซูลินหรือ
เกิดภาวะหลั่งอินซูลินเกินในผูหญิงวัยเจริญพันธุได ผูหญิงในวัยหมดประจําเดือนจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
หลอดเลือดแดงแข็งเพิ่มข้ึน และมีการหลั่งอินซูลินเกิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้สามารถแกไขโดยการให
ฮอรโมนทดแทน

1.3 Growth hormone (GH)
     พบวาผูใหญที่ขาด GH จะมีไขมันในรางกายเพิ่มข้ึน เกิดการดื้อตออินซูลิน และเกิดความผิด
ปกติเกี่ยวกับการเมแทบอลิซึม การรักษาดวย GH ทําใหเกิดผลไมพึงประสงคสูง เชน ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
carpal tunnel syndrome และระดับพลาสมากลูโคสเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะในผูสูงอายุ

2.  Sympathomimetics

2.1  β–adrenergic agonists
ยากลุม sympathomimetics ที่ใชในการยับยั้งการคลอดกอนกําหนด อาจทําใหเกิดภาวะน้ํา

ตาลในเลือดสูงได โดยเฉพาะเมื่อใหรวมกับ betamethasone เมื่อเปรียบเทียบระหวางผูปวยโรคเบาหวาน
และผูไมเปนที่ไดรับยา salbutamol แบบปลอยใหไหลเขาทางหลอดเลือดดํา (intravenous infusion) พบ
วาผูปวยโรคเบาหวานมีระดับพลาสมากลูโคส กรดไขมันอิสระ คีโทนและ glycerol ที่สูงกวา จะลดผลเหลา
นี้ลงไดโดยการลดขนาดยาลงและจะกลับเปนปกติเมื่อหยุดใชยา เมื่อมีการใหยา salbutamol ขนาดต่ําเขา
ทางหลอดเลือดดําแกคนปกติ พบวาระดับพลาสมากลูโคสไมเพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ แตถาเพิ่มขนาด
ยาใหสูงขึ้น จะพบวาเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น ทําใหเกิดการขาดอินซูลินชั่วคราว และเกิดการดื้อตอ
อินซูลิน ปจจัยเกี่ยวกับตัวบุคคลเองเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับการตอบสนองตอยา พบวาใน
เด็กที่เปนโรคหืดที่ใช salbutamol ขนาดสูงแบบพนเปนละอองมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบภาวะน้ําตาลในเลือดสูงในผูที่ใชยาน้ําแกไออีกดวย

2.2 Theophylline
การออกฤทธิ์ทาง β–sympathomimetic ของ theophylline เกี่ยวของกับการยับยั้งเอนไซม

phosphodiesterase ทําใหมี cyclic  AMP เพิ่มข้ึน เมื่อมีการใช theophylline เกินขนาด จะเกิดภาวะหัวใจ
เตนผิดปกติ น้ําตาลในเลือดสูงขึ้น  โพแทสเซียมในเลือดลดลง และเกิด metabolic acidosis ได  ทั้งหมดนี้
อาจเนื่องมาจากการเพิ่มฤทธิ์ทาง adrenergic และเพิ่มการตอบสนองของเนื้อเยื่อ  การเปลี่ยนแปลงทาง
กลูโคสและโพแทสเซียมจะขนานจะไปกับการเปลี่ยนแปลงระดับพลาสมา adrenaline
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3.  Cardiovascular drugs

ยาลดความดันโลหิตหลายตัวมีผลเพิ่มความเสี่ยงตอการทนตอกลูโคส ดังนั้นการใชยาในกลุมนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมยาขับปสสาวะ และกลุม β-blockers อาจทําใหเกิดโรคเบาหวานในผูที่มีความ
เสี่ยงอยูแลวหรืออาจทําใหภาวะโรคเบาหวานแยลงในผูที่เปนโรคอยูแลว ความเสี่ยงนี้อาจสูงเปน 5 เทา
สําหรับ thiazide diuretics และ 6 เทา สําหรับยากลุม β-blockers  ผูปวยที่ไดรับ thiazide diuretics จะมี
ความเสี่ยง (relative risk) เปน 1.4 ในการไดรับยารักษาเบาหวาน และคา relative risk นี้จะอยูในชวง
1.56 – 1.77 ในผูปวยที่ไดรับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น ความเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวานนี้จะเกี่ยวของ
กับจํานวนยาลดความดันโลหิตที่ใชและขนาดของยา มากกวาจะเกี่ยวของกับยาแตละตัว ยกเวนกรณีของ
thiazides

3.1   ยาขับปสสาวะ (Diuretics)
ผลของยาขับปสสาวะตอการเมแทบอลิซึมของกลูโคส    อาจเกี่ยวของกับการลด

โพแทสเซียมในรางกายทั้งหมด ซึ่งจะไปพรอมกับการลดการหลั่งอินซูลิน   ในผูปวยที่ไดรับยาขับปสสาวะ
จะพบภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ําถึง 30% และพบภาวะการดื้อตอกลูโคสถึง 3% ผลไมพึงประสงคของ
ยาตอการเมแทบอลิซึมนี้จะขึ้นกับขนาดยาที่ใช และสามารถเลี่ยงไดโดยการใหยาขนาดต่ําลง หรือการให
ยาขับปสสาวะชนิดที่เก็บโพแทสเซียมหรือใหโพแทสเซียมเสริมพรอมกันไป การศึกษาในระยะสั้นพบวา
indapamide ไมมีผลตอสมดุลกลูโคส อยางไรก็ตามในการศึกษาที่ใชเวลานานกวา 24 สัปดาห พบวาการ
ควบคุมระดับกลูในเลือดของผูปวยเบาหวานแยลงอยางมีนัยสําคัญ

ยาตอไปนี้อาจกระตุนใหเกิดภาวะ hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma โดย
เฉพาะในผูสูงอายุได คือยา indapamide, chlorthalidone,  bumetanide และ furosemide

3.2  β-Adrenergic blockers
แมวาขอมูลทาง in vitro จะแสดงวายากลุมนี้ทําใหการหลั่งและการออกฤทธิ์ของอินซูลินผิด

ปกติไป  แตขอมูลทาง in vivo ยังไมชัดเจน ในคนปกติยานี้จะไมทําใหการทนตอกลูโคสเปลี่ยนแปลงแมวา
จะพบวาการควบคุมกลูโคสในผูปวยโรคเบาหวาน type 2 จะแยลง เนื่องจากมีการยับยั้งการหลั่งอินซูลิน
เมื่อมีการใชยากลุมนี้รวมกับยาขับปสสาวะโอกาสเกิดน้ําตาลในเลือดสูงอาจมากขึ้น จึงควรใชยานี้อยาง
ระมัดระวังในผูปวยโรคเบาหวาน หรือในผูที่มีความเสี่ยงตอการเกิด glucose intolerance เชน ในคนอวน
เปนตน

3.3 Calcium – channel blockers
การเมแทบอลิซึมของแคลเซียมภายในเซลลเกี่ยวของกับการควบคุมการหลั่งอินซูลิน อยางไร

ก็ตามผลของยากลุมนี้ตอการควบคุมกลูโคสยังขัดแยงกันอยูและอาจขึ้นกับยาแตละตัว การศึกษาเทาที่พบ
ตอนนี้ชี้วายากลุมนี้ถาใชในขนาดปกติ จะไมมีผลตอการเมแทบอลิซึมของกลูโคสทั้งในคนปกติและคนที่
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เปนโรคเบาหวาน อยางไรก็ตามมีรายงานวาพบภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมากจากการใช nicardipine,
nifedipine และ verapamil  ทั้งในขนาดที่ใชรักษาและเกินขนาด

3.4 ยาลดความดันโลหิตอ่ืนๆ
ยา diazoxide มีผลทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น  เนื่องจากลดการหลั่งอินซูลิน และเพิ่ม

การตอบสนองของฮอรโมนที่ตานฤทธิ์อินซูลิน มีรายงานเกี่ยวกับการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมากหลัง
การใช clonidine เดี่ยวหรือวารวมกับ metoprolol

3.5 Antiarrhythmic agents
แมวาจะมีรายงานเกี่ยวกับภาวะน้ําตาลและไขมันชนิดไทรกลีเซอรไรดในเลือดสูงหลังการใช 

amiodarone   แตเมื่อศึกษาในคนปกติที่ไมเปนโรคเบาหวาน 10 คน ที่ใชยาเปนเวลา 10 เดือน กลับไมพบ
ความผิดปกติเกี่ยวกับการเมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต การใช encainide พบวาทําใหเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูงและเพิ่มระดับพลาสมากลูคากอน

4.  Psychotropic drugs

แมวาจะมีรายงานวายาหลายตัวทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง แตยาเหลานี้มีผลนอยมาก เชน
ยา chlordiazepoxide, phenothiazines, clozapine และ mianserin การใหมอรฟนฉีดแบบ
intraventricular นอกจากจะทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น ยังเพิ่มระดับพลาสมา prolaction และ GH
ในผูปวยมะเร็งดวย naloxone ซึ่งเปนยากลุม opiate antagonist จะเพิ่มการหลั่งอินซูลิน โดยจะเสริมการ
ปลอย adrenaline และทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงในที่สุด การไดรับคาเฟอีนเกินขนาดจะทําใหเกิด
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงดวย

การใชยา lithium อาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือสูงก็ได พบภาวะน้ําตาลในเลือดสูงได
ผูที่มีภาวะ nephrogenic diabetes insipidus ที่เกิดจาก lithium โดยคาดวานาจะเกิดจากการขาดน้ําภาย
นอกเซลลพรอมกับมีการดูดซึมกลูโคสกลับอยางมากเกินจากทอไต (renal tubules)

5.  Immunosuppressive and immunomodulating agents

พบวา 11% ของผูปวยที่ใช cyclosporin เกิดภาวะ glucose intolerance ข้ึน แตการชี้ชัดวาผลนี้
เกิดจากยาทําไดลําบากเนื่องจากผูปวยไดรับ corticosteroids ควบคูกันไปดวย กลไกการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูงจากยา cyclosporin อาจเนื่องมาจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลิน และการเพิ่มการดื้อตอ
อินซูลิน ปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของไดแกมีประวัติครอบครัวเปนโรคเบาหวาน อายุมากกวา 45 ป อวน เพศชาย
และมี HLA บางชนิด
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6. Antimicrobials

Pentamidine ซึ่งเปนยาฆาเชื้อโปรโตซัว มีผลหลายอยางตอการเมแทบอลิซึมของกลูโคส โดยทํา
ใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางเฉียบพลันเนื่องจากผลการทําลายเซลลของตับออน แลวตามดวย
ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเนื่องจากขาดอินซูลิน  ในผูปวยดังกลาวจะเกิดโรคเบาหวานขึ้นไดแมเมื่อหยุดใชยา
แลวก็ตาม และอาจตองไดรับการรักษาดวยอินซูลิน พบวา pentamidine isethionate มีผลตอตับออนนอย
กวา pentamidine mesylate

Didanosine ซึ่งเปนยาตานนําไวรัสทําใหเกิดไดทั้งภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและต่ํา ภาวะน้ําตาลใน
เลือดสูงอาจเปนเครื่องบงชี้ถึงภาวะตับออนอักเสบ (pancreatitis) ได

7. ยาอื่นๆ

ภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอาจเกิดขึ้นเมื่อมีการใชยาตอไปนี้เชน thiopental, phenytoin, niacin,
glycerol, isoniazid, nalidixic acid, rifampicin, และ praziquantel เปนตน

จะเห็นวามียาหลายชนิดที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดังกลาวขางตนแลว โดยกลไกตางๆ
กัน และความสําคัญทางคลินิกที่เกิดขึ้นก็จะแตกตางกันดวยดังตารางที่ 7.1 ดังนั้นในการพิจารณาเลือกใช
ยาในผูปวย ตองคํานึงถึงความสําคัญทางคลินิกที่ยาเหลานั้นจะทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเสมอดวย

ตารางที่ 7.1 ยาที่อาจทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น
Drug/Class Name Clinical

Significance
Comments

Asparaginase ++ Generally resolves during or after asparaginase therapy is compleated.
Concomitant corticosteroids may increase the incidence and severity of
glucose intolerance.

β2-Agonists ++ Can induce maternal hyperglycemia when used as a tocolytic.
β-Adrenergic blockers ++ Alternative antihypertensive therapy perferred,unless the benefits

outweigh the risks (i.e., prevention of second myocardial infarction).
Cardioselective β-blockers may cause fewer adverse effects than
nonselective agents.

Calcitonin + Few case reports.
Calcium antagonists + Do not appear to cause clinically significant long-term adverse effects on

carbohydrate metabolism.
Carbamazepine + One known case report.
Cimetidine + Few case reports.
Corticosteroids +++ Glucose intolerance can occur within hours to days or after months of

chronic therapy. The adverse effect generally is considered dose
dependent and reversible upon discontinuation; the reversal may take
several months.

Cyclosporin ++ May cause hyperglycemia and require insulin therapy during long-term
therapy, whether or not concomitant corticosteroids are part of the
immunosuppressant regimen.

Didanosine + Hyperglycemia without pancreatitis possible.
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ตารางที่ 7.1 ยาที่อาจทําใหระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้น (ตอ)
Drug/Class Name Clinical

Significance
Comments

Diuretics +++ All classes of diuretics, and in particular thiazides,have been reported to
cause diabetes mellitus or worsen glucose control in people with
diabetes; some may tolerate low doses (<25 mg hydrochlorothiazide
equivalent).

Encainide + Two known reports in the biomedical literature.
Imipramine + Few case reports.
Isoniazid + Few case reports.
Lithium + Conflicting data in the biomedical literature
Megestrol acetate + Few case reports.
Nicotinic acid ++ Alternative agents for hyperlipidemia preferred for people with diabetes.
Oral contraceptives ++ Appears to occur less frequently with an estrogen dose <50 ug.
Pentamidine +++ Diabetes mellitus may occur days after initiation of therapy, but more

often is delayed  by several weeks or even month. Initially,pentamidine
may cause hypoglycemia.

Phenothiazines + Many case reports,most involving chlorpromazine.Controlled studies
lacking.

Phenytoin ++ Predisposed individuals (family history,underlying insulin resistance,
high doses) may develop hyperglycemia.Overall incidence very small.

Pravastatin + One known case report.
Protease inhibitors +++ Many cases of new-onset diabetes or worsening diabetes reported. Some

cases required hospitalization and were irreversible.Related to
lipodystrophy and insulin resistance.

Rifampicin + Few case reports.
Sympathomimetics ++ Clinically significant hyperglycemia infrequent,especially at usual doses.
Tacrolimus ++ May cause hyperglycemia and require insulin therapy during long-term

therapy, whether or not concomitant corticosteroids are part of the
immunosuppressant regimen.

Thyroid hormones + Adverse effect at excessive doses.

+  Clinical significant possible. Limited or conflicting reports or studies.
++ Clinical significant. Primarily important under certain conditions.
+++ Clinical significant effect of substantial prevalence and/or magnitude

ยาที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่า

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา หมายถึงภาวะที่ระดับกลูโคสในเลือดต่ํากวา 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  โดยที่
ผูปวยอาจมีหรือไมมีอาการก็ได ถาระดับกลูโคสในเลือดต่ํากวา 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตร  โดยที่ผูปวยจะแสดง
อาการแลว และถาระดับตํ่ากวา 20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ผูปวยอาจชักและโคมา อยางไรก็ตามไมใชผูปวยทุก
รายที่จะแสดงอาการที่ระดับตํ่ากวา 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เนื่องเพราะการตอบสนองตอภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ํานี้ซับซอน โดยอาจแสดงอาการที่เกี่ยวกับระบบ autonomic หรือ neuroglycopenic   อาการทาง
autonomic จะไดแกอาการเหงื่อออก ส่ัน หัวใจเตนเร็ว ซีด อาการที่แสดงออกของ neuroglycopenia จะ
หลากหลายมากกวา เชน ตาพรา ชาบริเวณรอบปาก สมาธิแยลง ataxia อัมพาตครึ่งซีก เปนตน โดยที่
อาการเหลานี้อาจแยลงจนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม สับสนและโคมา โดยทั่วไปอาการทาง
autoromic จะนํามากอนอาการทาง neuroglycopenic ผูปวยโรคเบาหวานที่มีอาการมานานหรือควบคุม
อยางดีอาจเกิดภาวะไมทราบวาน้ําตาลในเลือดต่ําได (hypoglycemic unawareness)
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เมื่อเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา รางกายจะตอบสนองโดยการหลั่งฮอรโมนที่ตานฤทธิ์อินซูลิน ซึ่ง
ไดแก กลูคากอน และ catecholamines ออกมาอยางรวดเร็วเพื่อใหตับสรางกลูโคสเพิ่มข้ึน

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดจากยา อาจเกิดเนื่องจากยาที่ผูปวยโรคเบาหวานใชอยู การใชยาเกิน
ขนาดโดยตั้งใจหรืออุบัติเหตุ การเกิดปฏิกิริยาระหวางยา การใชยาอยางไมถูกตอง และการใชยาที่ทําให
เกิดพิษตอตับและไต ตับและไตเปนอวัยวะภายในที่สําคัญในการเมแทบอลิซึมของกลูโคสและขจัดยา โดย
ที่ตับเปนอวัยวะสําคัญที่เกี่ยวของกับการ glycogenesis, glycogenolysis และ gluconeogenesis ซึ่ง
สําคัญตอการควบคุมสมดุลกลูโคส นอกจากนี้ยังเปนที่ที่ใชในการเมแทบอลิซึมยาตาง ๆ ยาที่มีพิษตอตับ
อาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยกอใหเกิดพิษโดยตรงตอตับ แมวาความเกี่ยวของระหวางระดับ
การเกิดพิษตอตับ และ การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจะนอยก็ตาม ผูปวยที่มีภาวะไตวายจะมีความเสี่ยง
ตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา อาจเนื่องมาจากภาวะโภชนาการไมดี เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการ
glycolysis และ gluconeogenesis ลดการสรางสารที่รางกายสามารถนําไปสรางกลูโคส เกิดความผิดปกติ
เกี่ยวกับการหลั่งฮอรโมนที่ตานฤทธิ์อินซูลิน และลดการขจัดอินซูลินจากรางกาย ผูปวยเหลานี้จะมีความ
เสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเพิ่มข้ึนเนื่องจากความผิดปกติในการขจัดยา มีการเปลี่ยนแปลง
เภสัชจลนศาสตร และเปลี่ยนแปลงการจับกับโปรตีน

อินซูลิน ซัลโฟนิลยูเรีย และ แอลกอฮอล เปนสาเหตุที่พบบอยในกรณีที่ผูปวยเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ํา การใชยารักษาโรคเบาหวานชนิดรับประทาน หรือ อินซูลิน และ แอลกอฮอลรวมกันเปนสาเหตุของ
การตายเนื่องจากการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได

1.  Hypoglycemic drugs

ขณะนี้มีหลักฐานชัดเจนวาการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหใกลเคียงปกติมากที่สุดจะชวยทํา
ใหการเกิดและการดําเนินไปของภาวะแทรกซอนดาน microangiopathic ชาลง  ในผูปวยโรคเบาหวานทั้ง
type 1 และ 2  อยางไรก็ตามโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจะเพิ่มข้ึน 3-6 เทาดวย ดังนั้น
การเขาใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดอาการดังกลาวจะชวยลดความเสี่ยงลงได

1.1  Insulin
  การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําพบไดบอยในผูปวยโรคเบาหวาน type 1 โดยที่อยางนอย

10% ของผูปวยจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรงทุกป และมีประมาณ 3% ที่จะเกิดซ้ํา มีรายงาน
การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําระดับนอยถึงปานกลางประมาณ 1.8 คร้ังตอสัปดาหในผูปวยที่รักษาดวย
อินซูลิน ในการศึกษา the Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) พบวาเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดต่ําอยางรุนแรงเฉลี่ย 19 และ 62 คร้ังตอผูปวย 100 คน ตอปในกลุมที่รักษาตามปกติ และกลุมที่
ควบคุมอยางเขมงวดตามลําดับ ดังนั้นอัตราการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรงที่ทําใหเกิดชักหรือ
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โคมา จะเกิดขึ้นทุก 1.6 ป ในผูปวยที่รักษาอยางเขมงวดเทียบกับทุก 5 ป ในผูปวยรักษาตามปกติ แมวา
อัตราการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากยาซัลโฟนิลยูเรีย  ในผูปวยโรคเบาหวาน type 2 จะต่ํากวาในผู
ปวยโรคเบาหวาน type 1 แตความถี่ของการเกิดภาวะนี้ใกลเคียงกันระหวางผูปวยที่ไดรับอินซูลิน ไมวาจะ
ปวยเปนโรคเบาหวาน type ใด โดยเทียบจากระยะเวลาที่ใชอินซูลิน

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยไมมีอาการ (asymptomatic hypoglycemia) พบโดยบอยไดเฉพาะใน
ตอนกลางคืน จาก DCTT พบวามากกวา 50% ของภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรงเกิดขึ้นในชวงที่
กําลังหลับอยู,  36% ของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  พบขณะที่ผูปวยตื่นอยูโดยไมมีอาการเตือนใดๆ
ในผูปวยโรคเบาหวาน type 1 ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานี้อาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ เชน ความไมสอด
คลองกันระหวางอาหารที่รับประทานเขาไป การออกกําลัง และการฉีดอินซูลิน เกิดไวตออินซูลินมากขึ้น
เชนในภาวะ hypoadrenalism และ hypopituitaism การดื่มแอลกอฮอล และการลดการขจัดอินซูลินพรอม
กับมีภาวะไตวายเกิดขึ้น ปจจัยที่ชวยในการพยากรณการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในการศึกษา DCTT
ไดแก ประวัติการเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรง เปนเบาหวานมานาน มีคา glycosylated
hemoglobin (HbA1c) เมื่อตอนเริ่มแรกสูง คา HBA1c ในชวงไมนานมานี้ตํ่า และขนาดอินซูลินที่ใชในชวง
แรกสูง

การใชอินซูลินเกินขนาดอาจทําใหเกิดภาวะ refractory hypoglycemia และตายได โดยเฉพาะ
เมื่อใชแอลกอฮอลรวมดวย เพราะการตอบสนองของฮอรโมนที่ตานฤทธิ์อินซูลินจะผิดปกติไปเนื่องจากผล
ของแอลกอฮอลที่มีตอการสรางกลูโคสที่ตับ การวินิจฉัยทําไดโดยการวัดพลาสมาอินซูลินควบคูไปกับการ
วัดระดับ C-peptide  ซึ่งคาตัวหลังนี้จะต่ํามากเมื่อเทียบกับคาตัวแรก

1.2  Sulfonylureas
 ซัลโฟนิลยูเรียเปนยากลุมที่ลดน้ําตาลในเลือดไดดีและยับยั้งการสรางกลูโคสจากตับ ยาจะ

กระตุนการปดโพแทสเซียมแชลแนล ของ β-cells ของตับออน ทําใหมีอินซูลินหลั่งออกมา การใชยาใน
ระยะยาวยังเพิ่มความไวตออินซูลิน แตผลนี้อาจเนื่องมาจากการควบคุมระดับกลูโคสที่ดีข้ึน

อัตราการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากผูปวยที่ใชยานี้เมื่อเทียบกับผูปวยที่ใชอินซูลินเทากับ 
1.9-2.5 คร้ัง และ 9-62 คร้ังตอผูปวย 100 คน ตอป ตามลําดับ  อยางไรก็ตามถาคํานึงถึงจํานวนผูปวยโรค
เบาหวาน type 2 แลว จะพบวาการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํามีมากมาย พบวารายงานอัตราการตาย
จากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดจากยานี้อยูระหวาง 4-7%  ในผูสูงอายุเมื่อปรับปจจัยเสี่ยงตางๆ แลวพบ
วาการใช glibenclamide และchlorpropamide ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
อยางรุนแรงมากกวา glipizide ถึง 2 เทา

ดังกลาวแลววายาในกลุมซัลโฟนิลยูเรียทุกตัวกอใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได แต chlorpro-
pamide และ glibenclamide เปนสาเหตุที่พบบอยที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรง   มีการ
ประมาณวาถามาตรฐานของอัตราการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําของ chlorpropamide เทากับ 100  คา
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ของ glibenclamide จะ เทากับ III   ขณะที่ของ glipizide จะเทากับ 46 ตามลําดับ พบวาโอกาสเสี่ยงตอ
การเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําลดลงถาใชยากลุมนี้ชนิดที่ออกฤทธิ์ส้ัน  เชน gliclazide และ glipizide  แต
ก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับการตายเนื่องจากยา  glipizide อยู อัตราการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะ
น้ําตาลในเลือดต่ําตอผูปวย 1000 รายตอป ของยา chlorpropamide, glibenclamide และอินซูลิน คือ
5.8, 16 และ 9.1 ตามลําดับ การใช glibenclamide แมในขนาดต่ําทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําเปน
เวลานานได อาจเนื่องจาก active metabolite หรือมีการสะสมของยาภายใน islets เซลล

ตารางที่ 7.2 สรุปปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยไมทราบสาเหตุ (iatrogenic
hypoglycemia)   ในผูปวยโรคเบาหวาน type 2  อายุที่เพิ่มข้ึน โภชนาการที่แย การเกิดปฏิกิริยาระหวาง
ยา และโรคตับหรือไต ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมแทบอลิซึมและการจัดยา ซึ่งปจจัยเหลานี้เปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดขึ้นในผูที่ไมไดเปนโรคเบาหวานโดยมากเกิดจากการจายยาผิด 
สามารถปองกันไดโดยการบอกใหผูปวยทราบถึงยาที่ใช หลีกเลี่ยงการจายหรือใชยาที่มีชื่อหรือลักษณะ
คลายคลึงกัน

ยาที่ทําปฏิกิริยากับยาลดระดับน้ําตาลในเลือดอาจเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร (pharmacoki-
netics) ของยาลดระดับน้ําตาลในเลือด  โดยเพิ่มหรือลดการดูดซึม การเมแทบอลิซึม และการจัดยา นอก
จากนี้อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเภสัชพลศาสตร(pharmacodynamics) โดยมีผลโดยตรงตอสมดุลกลูโคส
รวมถึงการทําให β-cell เกิดการดื้อตออินซูลิน และมีผลตอการหลั่งฮอรโมนที่ตานฤทธิ์อินซูลิน มียาหลาย
ชนิด (ตารางที่ 7.3) ที่เกิดปฏิกิริยากับยาลดระดับน้ําตาลในเลือดแลว ทําใหระดับน้ําตาลในเลือดเปลี่ยน
แปลงไป  ทําใหตองมีการปรับขนาดยาหรือเฝาระวังในการใชยารวมกัน

ตารางที่ 7.2 ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดตํ่าในผูปวยโรคเบาหวาน

Past history of hypoglycemia
Defect counter-regulation especially in Type I diabetic patients with long duration of disease
Hypoglycemic unawareness
Intensive insulin therapy
Overzealous glycemic control
Errors of dosage and timing
Old age
Missed meals
Exercise
Co-existing diseases-e.g. renal or liver disease
Recent weight loss
Drug interactions – e.g. alcohol, β-blocking agents,other antihyperglycemic agents

Increased insulin sensitivity-e.g. hypoadrenalism and hypopituitarism,post-partum state
Change of insulin perparation
Psychological problems-deliberate overdosage,manipulative behavior
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ตารางที่  7.3  ปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตรของยาที่มีตอยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทาน
Drug Comment

Pharmacokinetic Drug Interactions with sulfonylureas
Drugs Increasing Sulfonylurea Effect
Antiacids Enhanced glibenclamide absorption due to increased gastric pH.  Avoid concomitant

administration.
Chloramphenicol Possible prolongation of chlorpropamide  t1/2.
Clofibrate May displace sulfonylureas form proteins, ↓ insulin resistance, ↓ renal tubular secretion of

chlorpropamide.
Doxepin Mechanism unknown. Monitor of hypoglycemia
Fluconazole Increased plasma concentrations. Watch for hypoglycemia.
Gemfibrozil Possibly due to protein displacement.  May need to reduce dose of sulfonylurea.
Heparin Heparin may have significantly prolonged glipizide hypoglycemia in one unconvincing

case report.  Confimation needed.
Nonsteroidal anti-
inflammatory

- Severe fatal hypoglycemia can occur.  Ibuprofen, sulindac, do not affect sulfonylurea
disposition.

Salicylates Limited and indirect documentation (primarily in vitro) that salicylates may ↑ sulfonylurea
activity through protein-binding displacement or inhibition of active renal tubular secretion

Sulfonamide
antimicrobials

Severe hypoglycemia with glibenclamide and chlopropamide reporter rarely.  Sulfisoxazole
also also rarely associated  with chlorpropamide-induced severe hypoglycemia

Warfarin No evidence that warfarin affects sulfonylurea disposition. Sulfonylureas do not appear to
alter patient response to the anticoagulants.  Warfarin response should be monitored if
glibenclamide initiated,  discontinued, or changed in dosage.

Drugs Decreasing Sulfonylurea Effect
Rifampicin ↑Glibenclamide metabolism, thereby T1/2 and plasma  drug concentrations.
Other Drugs
Cyclosporin May compete with glipizide for cytochrome P450 hydroxylation.  Necessitated a 20-30%

dosage reduction of cyclosporin in two case reports.
Phenytion Unknown effects on sulfonylurea.

1.3   ยาลดระดับน้ําตาลในเลือดอื่นๆ
ยากลุมนี้ในขนาดใชปกติจะลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูง แตไม

ลดระดับน้ําตาลกลูโคสในภาวะที่มีน้ําตาลปกติในเลือด (euglycemia)  ยากลุมนี้ไมลดระดับกลูโคสใน
เลือดมากเกินไปเนื่องจากไมไปยับยั้งการสรางกลูโคสโดยตับ     และเกือบไมมีผลตอฮอรโมนที่ตานฤทธิ์
อินซูลิน  เมื่อใชยากลุมนี้เดี่ยวๆ ผูปวยจะไมเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา แตยาอาจจะเพิ่มฤทธิ์ การลด
ระดับน้ําตาลในเลือดของอินซูลินหรือซัลโฟนิลยูเรีย  metformin มีผลยับยั้ง gluconeogenesis นอย แตจะ
คงการผลิตกลูโคสจากตับไว  โดยเพิ่มสารซับสเตรตของการสรางกลูโคสในรูปแลกเตทจากลําไส  α-
Glucosidase inhibitors จะลดอัตราการดูดซึมกลูโคสจากลําไสเขาในกระแสเลือด

2. Alcohol

การยับยั้งการ gluconeogenesis ของแอลกอฮอลมีผลสําคัญตอผูที่มีไกลโคเจนในรางกายนอย
เชนผูที่อยูระหวางอดอาหาร หรืออยูในภาวะทุพโภชนาการ แอลกอฮอลอาจกระตุนการตอบสนองของ
อินซูลินตอกลูโคสที่เขาไปในรางกาย   ทั้งในคนปกติและผูปวยโรคเบาหวานชนิดเปนไมมาก ทําใหเกิด
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ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได ในภาวะโรคพิษสุราเรื้อรัง แมจะพบวาคาพลาสมาคอรติซอลสูงขึ้นแตการตอบ
สนองของแอดรีนัลคอรติโคโทรพิน (ACTH) ตอภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดจากอินซูลินลดลง แสดงถึง
การเปลี่ยนแปลงในการควบคุมของ hypothalamic – pituitary –adrenal axis ในคนปกติและในผูปวยโรค
เบาหวาน type 1 ที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเนื่องจากอินซูลิน  พบวาการดื่มแอลกอฮอลจะกดการสลาย
ไขมันและลดพลาสมากรดไขมันอิสระ  ซึ่งอาจทําใหการหายจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําชาลง  แตการดื่ม
แอลกฮอลในปริมาณพอสมควรโดยผูปวยโรคเบาหวาน type 2 พรอมอาหาร  ไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
กลูโคส อินซูลิน กรดไขมันอิสระหรือ triacylglycerol อยางมีนัยสําคัญ การใชอินซูลินเกินขนาดรวมกับการ
ด่ืมแอลกอฮอลอาจทําใหเกิด refractory hypoglycemia เนื่องจากเกิดการยับยั้งการตอบสนองที่ตานฤทธิ์
อินซูลิน

ผูปวยที่เกิดอาการพิษตอแอลกอฮอลอยางเฉียบพลันอาจมีการเปลี่ยนแปลงดานความรูสึกตัว    
จําเปนตองแยกใหออกจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา อยางไรก็ตามในการศึกษาผูที่ไมไดเปนโรคเบาหวาน
จํานวน 474 คน พบวาไมสามารถแยกความถี่ของการเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําในผูที่เกิดพิษและไมเกิดพิษ
จากแอลกอฮอลได แอลกอฮอลเปนสวนผสมอยูในยา เครื่องสําอาง น้ํายาทําความสะอาด และอื่นๆ มาก
มาย ดังนั้นตองระวังในเด็กที่อาจไดรับแอลกอฮอลและเกิดพิษข้ึนได

3. Aspirin และ Paracetamol

แอสไพรินขนาดใชปกติไมคอยกอใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในคนทั่วไป  แตอาจจะเพิ่มผลการ
เกิดน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะในผูที่มีภาวะตับหรือไตผิดปกติ ยากลุมตานการ
อักเสบที่ไมใชสเตียรอยด เชน indomethacin และ piroxicam ก็ทําใหเกิดผลเชนเดียวกับแอสไพริน ภาวะที่
มีการหลั่งอินซูลินมากเกินที่เกิดจากแอสไพรินพรอมกับการลดการสรางกลูโคสอาจแกไขไดโดยการให 
prostaglandin E2 ทางหลอดเลือดดํา นอกจากนี้ภาวะที่มีการหลั่งอินซูลินเกินที่เกิดจากแอสไพรินอาจเกิด
จากการดื้อตออินซูลิน และลดการขจัดออก  เนื่องจากไมมีการเปลี่ยนแปลงในระดับพลาสมา C-peptide

การใชพาราเซตามอลในขนาดที่เกิดพิษทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําและน้ําตาลในเลือดสูง
ชั่วคราวได ผลเหลานี้อาจเนื่องมาจากการที่พาราเซตามอลทําใหเกิดตับอักเสบได

4.  Cardiac drugs

ยาหลายตัวในกลุมนี้อาจกระตุนใหเกิดโรคเบาหวานหรือทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูที่มี
ความเสี่ยงไดดังนี้
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4.1 β – Adrenergic blockers
ยาในกลุมนี้ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําหรือสูงได เนื่องจากผลหลากหลายของ

catecholamines  การศึกษาชนิด cross-over ในอาสาสมัครปกติที่ใชยากลุมนี้ชนิด non-selective
(propranolol) และชนิด selective (atenolol) เปนเวลา 1 สัปดาห พบวาการตอบสนองตอภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ําที่เกิดจากอินซูลินโดยการเพิ่มอัตราการเตนหัวใจจะถูกกดโดย atenolol  แตไมถูกกดเมื่อใช
metoprolol การให propranolol กอนการรักษาจะเพิ่มผลการกดทําใหหัวใจเตนชาลง และลดอาการมือส่ัน
แตยาทั้ง 3 ตัวนี้เพิ่มอาการเหงื่อออก   ผูปวยโรคเบาหวาน type 1  ที่เปนตอหินและใช timolol หยอดตาก็
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได การใชยากลุม β – blocker นี้ จึงตองระมัดระวังในผูปวยโรคเบาหวาน

4.2   Angiotensin converting enzyme inhibitors
การศึกษาหลายการศึกษาแสดงถึงผลการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากการใชยา 

captopril   มีรายงานการเกิดภาวะนี้ในผูปวยโรคเบาหวาน type 1  และ 2 หลังจากเริ่มใช captopril
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํานี้เกิดขึ้นในผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับกลูโคสไดดีอยูกอนหนานี้ และเกิดขึ้น
ภายใน 7 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาหหลังจากไดรับยา captoril หรือ enalapril การศึกษาเกือบทั้งหมดบงบอกวา
ยากลุม  ACE inhibitors ทําใหการดื้อตออินซูลินนอยลงและการควบคุมกลูโคสดีข้ึน  ทั้งในผูปวยโรคเบา
หวาน และผูปวยที่ไมเปนโรคเบาหวาน และอาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําซึ่งจําเปนตองลดขนาด
การใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดลง การใชยากลุม ACE inhibitors จะเพิ่มความเสี่ยงของการตองเขา
รักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา  โดยมีคา odds ratio เทากับ 2.8 ในผูที่ใช
อินซูลิน และ 4.1 ในผูที่ใชยาลดระดับน้ําตาลในเลือดชนิดรับประทาน

กลไกการออกฤทธิ์ของยากลุม ACE inhibitors ตอกลูโคสเมแทบอลิซึมยังไมชัดเจนนัก คาด
วานาจะมาจากการที่ angiotensin II มีผลทําใหเกิดโรคเบาหวานโดยเพิ่มการกําซาบของกลามเนื้อโครง
ราง และผลโดยตรงของ angiotensin II ตอการจัดการกลูโคสผานทางอินซูลิน นอกจากนี้ผลทางเมแทบอลิ
ซึมของ ACE inhibitors อาจเนื่องมาจากการสะสม bradykinin   ซึ่งมีฤทธิ์คลายอินซูลิน ทําใหความไวตอ
อินซูลินรอบนอกเพิ่มข้ึน เพิ่มการจัดเก็บกลูโคส และลดการสรางกลูโคสที่ตับ

เปนที่ทราบกันดีถึงปฏิกิริยาระหวางระบบ renin – angiotensin และระบบ sympathoadre-
nal ดังนั้นผลของ ACE inhibitors ตอกลูโคสเมแทบอลิซึมอาจเกิดไดถามีการเปลี่ยนแปลงออรโมนอ่ืน ๆ
เชน angiotensin II กระตุนการปลอย adrenaline จาก adrenal medulla และเพิ่มปลอย
catecholamines กอนถึงจุดประสานประสาท และเพิ่มผลเหลานี้ที่หลังจุดประสานประสาท  พบวาใน
ผูปวยโรคเบาหวาน type 2 ที่รักษาดวย captopril มีระดับซีรัม catecholamine และอินซูลินลดลง

4.3 Antiarrhythmic drugs
Disopyramide ซึ่งเปนยาที่คลาย quinidine ถือเปนยา antiarrhythmic Class Ia  ทําใหเกิด

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได เนื่องจากยาอาจไปกระตุนใหเกิดการหลั่งอินซูลินเหมือนกับยาquinidine และ
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quinine  พบวาผูปวย 9 รายจาก 14 รายที่เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจากยานี้มีการทํางานของไต
บกพรองอยางมีนัยสําคัญ  ผูสูงอายุ และผูที่ขาดอาหารมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดพิษจากยาไดแมวาจะใชใน
ขนาดรักษาปกติ การใชยาตัวนี้รวมกับยาลดระดับน้ําตาลในเลือด จะทําใหฤทธิ์ของยาลดระดับน้ําตาลใน
เลือดเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได

4.4 Sympathomimetic drugs
การใช ritodrine เพื่อยับยั้งการคลอดกอนกําหนดเกี่ยวของกับการเพิ่มการเกิด hyperinsu-

linemic hypoglycemia ในเด็กแรกเกิด เนื่องจากผลของ β-adrenergic ตอการหลั่งอินซูลิน มีรายงานวา
เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในเด็กที่ไดรับ salbutamol เกินขนาดดวย

5.  Hormones

Octreotide ซึ่ง เปน long-acting analogue ของ somatostatin กดการปลอยอินซูลิน และ C-
peptide  ทั้งในภาวะปกติและภาวะถูกกระตุน ในภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดจากอินซูลิน octreotide จะ
กดการหลั่งกลูคาคอนและ GH ในการรักษาภาวะ acromegaly ยานี้จะกดการหลั่งอินซูลินทําใหเกิดภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงในชวงแรกเมื่อระดับ GH ลดลง  ผลไมพึงประสงคของ GH ตอการเมแทบอลิซึมของ
ไขมันและกลูโคสก็จะดีข้ึน เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําขึ้นไดในระหวางการรักษาภาวะ insulinoma,
acromegaly  และ metastaic carcinoid tumors ดวย octreotide เนื่องจาก somatostatin มีผลยับยั้งการ
ปลอยฮอรโมนตานฤทธิ์อินซูลินและมีผลตอ polypeptide ที่กระเพาะอาหาร ซึ่งนําไปสูการลดการดูดซึม
กลูโคส

6.  Antimalarials

ในผูปวยที่ติดเชื้อ Plasmodium falciparum  อยางรุนแรงจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําขึ้นได
เนื่องจากการใชไกลโคเจนที่เก็บไวที่ตับจนหมดของผูปวยเองและการที่ปรสิตตองการใชกลูโคส พบภาวะ
hyperinsulinemic hypoglycemia ไดบอยในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย quinine, quinidine หรือ
mefloquine โดยเฉพาะในเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ แมวา quinine อาจกระตุนให β–cells หลั่งอินซูลินแต
ผลโดยตรงของปรสิตที่มีตอการยับยั้งการสรางกลูโคสที่ตับและเพิ่มการใชกลูโคสที่ตับ เปนปจจัยสําคัญที่
เขามาเกี่ยวของ ในผูปวยที่ใช quinine แลวเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เปนอันตรายตอชีวิต จะพบวา
พลาสมาอินซูลินอยูในระดับที่สูง ขณะที่พลาสมากลูโคสอยูในระดับตํ่ามากแตพลาสมาคอรติซอล GH,
catecholamines และกลูคากอนปกติ การรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่ด้ือตอการรักษาที่เกิดขึ้นจาก
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quinine อาจทําไดโดยการใช long – acting somatostatin analogue เชน octreotide ซึ่งจะไปยับยั้งการ
ปลอยอินซูลิน และชวยลดความตองการใช dextrose ปริมาณมากทางหลอดเลือดดํา

แมวาจะมีรายงานการเกิดน้ําตาลในเลือดต่ําจากยา quinine เปนสวนใหญ แต chloroquine  ก็ทํา
ใหเกิดภาวะนี้ไดเชนกัน

7. Pentamidine

ยานี้ใชในการรักษา leishmaniasis, trypanosomiasis และ Pneumocystis carinii pneumonia
ทําใหเกิด hemorrhagic pancreatitis และมีผลหลายอยางตอความเขมขนของกลูโคสในเลือด ทําใหเกิด
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรง  เนื่องจากมีการปลอยอินซูลินออกมาอยางเฉียบพลันและเกิดภาวะ
การหลั่งอินซูลินเกิน ซึ่งจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอยางตอเนื่อง เนื่องจากเกิดการทําลาย islet cells
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นทันทีในชวงแรกของการรักษา และอาจเกิดซ้ํา ๆ และเปน
อันตรายตอชีวิต โดยไมสามารถวัด islet cell antibodies, insulin antibodies ได ภาวะความผิดปกตินี้เกิด
ข้ึนไดใน 50% ของผูปวยโรค acquired immune deficiency syndrome (AIDS) ปจจัยเสี่ยงตอการเกิด
ภาวะความผิดปกติของกลูโคสที่เกิดจากยานี้ไดแก  มีการสะสมของยาเนื่องจากไดรับยามากเกินไป เกิด
ภาวะไตผิดปกติ และภาวะทางคลินิกของผูปวยคือ เกิดช็อก  และ hypoxiaอยางรุนแรง ภาวะน้ําตาลใน
เลือดต่ํานี้เกิดหลังใชยา pentamidine โดยการสูดไดดวย ปจจุบันนี้จึงไมเปนที่นิยมใชเนื่องจากพิษของยา
ตอตับออน

8. Trimethoprim/sulfamethoxazole (co-trimoxazole)

นอกจากยาจะเสริมฤทธิ์ของซัลโฟนิลยูเรียแลว ยา co-trimoxazole ขนาดสูงที่ใชในการรักษา
Preumocystis carinii  ยังทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยไมกดระดับพลาสมา C-peptide ในผูปวย
AIDS และผูปวยที่ไดรับการผาตัดปลูกไตดวย แสดงวายานี้จะเลียนแบบซัลโฟนิยูเรีย และกระตุน β-cells
ของตับออนใหหลั่งอินซูลิน อยางไรก็ตามเมื่อใหในขนาดปกติ จะไมมีความสําคัญตอการรักษาสมดุล
กลูโคส

9. Lithium and psychotropic drugs

ลิเธียมออกฤทธิ์คลายอินซูลินโดยยับยั้งการทํางานของ adenyl cyclase และยับยั้งการสราง
cyclic AMP ซึ่งเปนสื่อกลางของการออกฤทธิ์ของฮอรโมนอินซูลินตางๆ ที่ตานฤทธิ์ เชน adrenaline,
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adrenocorticotrophic hormone และกลูคากอน  ดังนั้นภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเพิ่ม
การเก็บกลูโคสโดยเนื้อเยื่อรอบนอก และลดการสลายไขมัน และการสรางกลูโคสโดยตับ

Phenothiazines และยา thioxanthene derivatives  อ่ืน อาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําได
เมื่อใชรวมกับ orphenadrine  นอกจากนี้ bromperidol และ imipramine ก็มีผลดังนี้เชนกันโดยเพิ่มความ
ไวตออินซูลิน ยากลุม selective serotonin reuptake inhibitors อาจลดระดับน้ําตาลในเลือดลงได

ดังจะเห็นไดวามียาหลายกลุมที่จะทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยที่กลไกจะแตกตางกันไป
และความสําคัญทางคลินิกของยาแตละตัวหรือกลุมที่ทําใหเกิดก็แตกตางกันดวย ในการติดตามอาการไม
พึงประสงคจากยากลุมเหลานี้ ผูติดตามจึงควรทราบถึงกลุมของยา และกลไกการเกิด เพื่อนําไปใชไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม ตารางที่ 7.4 จะแสดงถึงชื่อยาหรือกลุมของยาที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา และ
ความสําคัญทางคลินิก ซึ่งสะดวกและเหมาะแกการนําไปใชยิ่ง

ตารางที่ 7.4 ยาที่อาจจะลดระดับกลูโคสในเลือด
Clinical

Drug/ Class Name Significance Comments

Anabolic steroids + Complex metabolic effects. Only certain steroids studied.
Angiotensin-converting 
enzyme (ACE) inhibitors

+ May increase peripheral sensitivity to insulin effects. Two case
reports and one case-control study.

β-Adrenergic blockers ++ β-blockers may prolong  and mask the symptoms of
hypoglycemia. Cardioselective β-blockers may cause less
adverse effects than nonselective agents.

β2-Agonists ++ Can induce hypoglycemia in the infants of mothers who
received these agents.

Disopyramide ++ Elderly patients with liver and/or renal impairment appear to be
the most susceptible to this serious adverse effect.

Ethanol +++ Most often occurs in individuals chronically drinking large
amounts of ethanol. The adverse effect can follow binge
drinking and even moderate alcohol intake in fasting
individuals. Symptoms of hypoglycemia may be mistaken for
intoxication.

Insulin +++ Injectable solution or suspension used therapeutically to
decrease glucose levels in people with diabetes.

Pentamidine +++ Usually occurs several days to 2 weeks following initiation of
therapy. It can be sudden, recurrent, and life-threatening.
Pentamidine also may cause hyperglycemia.

Quinine/Quinidine ++ Quinine 600-800 mg Q 8 hours for malaria may induce
hypoglycemia in 10% of patients. Doses of 300 mg for leg
cramps produce hypoglycemia infrequently.

Salicylates ++ Occurs with salicylate intoxication or anti-inflammatory doses
(4-6 g/day in adults). Low doses unlikely to cause this adverse
effect.

Sulfonamides + Rare reaction with renal failure and/or high doses.
Sulfonylureas +++ Oral hypoglycemic agents used therapeutically to decrease

glucose levels in people with type 2 diabetes.

+  Clinical significant possible. Limited or conflicting reports or studies.
++ Clinical significant. Primarily important under certain conditions.
+++ Clinical significant effect of substantial prevalence and/or magnitude
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การปองกันและการรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในผูปวยโรคเบาหวาน

ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยไมทราบสาเหตุ (iatrogenic hypoglycemia) และการรักษาดวย
อินซูลินอยางเขมงวดพยายามอาจทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยไมทราบได การรักษาอยางสมเหตุ
ผลและเฉพาะรายพรอมกับพยายามเลี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา อาจทําใหการตอบสนองตอ
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําดีข้ึนโดยไมมีผลตอการควบคุมระดับกลูโคส ส่ิงสําคัญคือรักษาสมดุลระหวางการ
ควบคุมระดับกลูโคสใหอยูในระดับดีที่สุด และความเสี่ยงตอการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา โดยเฉพาะใน
ผูปวยสูงอายุ เปนหลายโรคพรอมกันและไดรับยาจากหลายแหง วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการปองกันภาวะ
iatrogenic hypoglycemia คือ สามารถระบุปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (ดังตารางที่
7.2) การใหความรูผูปวยโดยเนนการดูแลและการติดตามผลการรักษาดวยตนเอง และหลีกเลี่ยงการควบ
คุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางเขมงวดเกินไป

การรักษาภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําชนิดไมรุนแรง ทําไดโดยการใหรับประทานกลูโคสชนิดดูดซึมได
อยางรวดเร็วขนาด 20 กรัม แลวตามดวยคารโบไฮเตรตชนิดซับซอนมากขึ้นเพื่อปองกันการเกิดซ้ํา ตัวอยาง
ของอาหารที่ใหกลูโคส 10 กรัม คือน้ําสมหรือน้ําอัดลมขนาดครึ่งถวย น้ําตาล 2 ชอนชา หรือ 2 กอน เปนตน
ถาเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําอยางรุนแรงโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงของการรับรูเกิดขึ้น  ใหทําการรักษาโดย
ให dextrose 50% ปริมาณ 50 มิลลิลิตร ฉีดเขาหลอดเลือดดํา คิดเปนกลูโคส 25 กรัม หรือใชกลูคากอน 1
มิลลิกรัม ฉีดเขาใตผิวหนังหรือกลามหรือเขาหลอดเลือดดํา การตอบสนองและการคืนสติตอยาทั้ง 2 ชนิด
จะตางกัน โดยการตอบสนองตอกลูโคสจะเร็วกวา 1-2 นาที   ดังนั้นจึงควรใชกลูโคสมากกวา แตการใหกลู
คากอนอาจจะสะดวกกวา

สรุป

ผลของยาตอกลูโคสอาจเกิดเนื่องจากปจจัยหลายอยางรวมกันที่เกี่ยวของกับการหลั่งและการออก
ฤทธิ์ของอินซูลิน ฮอรโมนที่ตานฤทธิ์อินซูลิน และการตอบสนองตอยา โดยปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลได
แก การควบคุมกลูโคสตามธรรมชาติของแตละคน โรคที่เปนรวม  การทํางานของอวัยวะตางๆ และยาที่ใช
รวมกัน อินซูลินและซัลโฟนิลยูเรียเปนยาหลักที่ทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่
เปนแนวโนมสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะนี้ได เชน การดื่มแอลกอฮอล การควบคุมระดับน้ําตาลเขมงวดเกินไป
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําโดยไมทราบ มีความผิดปกติในการตอบสนองตอภาวะนี้ โดยเฉพาะในผูปวยโรค
เบาหวาน type 1 มีความผิดปกติของไต และอายุที่สูงขึ้น ยาลดระดับน้ําตาลในเลือดอื่น ๆ เชน  metformin
และ  α-glucosidase inhibitors โดยตัวเองจะไมทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา แตอาจเพิ่มการเกิด
ภาวะนี้ถาใชรวมกับอินซูลินและ/หรือซัลโฟนิลยูเรีย
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ยาที่ใชบอยเชนยาขับปสสาวะ, β – blockers,sympathomimetics,corticosteroids และ sex
hormones มีผลตอคารโบไฮเดรตเมแทบอลิซึม ซึ่งมีผลอยางมากตอผูปวยโรคเบาหวานหรือผูที่เสี่ยงตอการ
ไมทนกลูโคส การเขาใจถึงกลไกของการควบคุมกลูโคส จะชวยคาดเดาถึงผลไมพึงประสงคที่อาจเกิดจาก
ยา และจะชวยในการใชยาใหเหมาะสมมากขึ้น

เอกสารอางอิง

1. So WY, Chan JCN, Cockram CS. Disorders of metabolism1. In: Davies DM,Ferner RE, De
Glanville H(eds). Textbook of Adverse Drug Reactions. 5th ed.London Chapman & Hall
Medical; 1998. p.410-441.

2. Koda – Kimble MA, Carlisle BA. Diabetes Mellitus. In: Koda – Kimble Ma,Young LY(eds).
Applied Therapeutics The Clinical Use of Drugs. 7thed. Pensylvania: Lippincott Williams &
Wilkins; 2001.  p.48-1-48-92.

3. Techobroutsky G. Abnormal blood glucose values.  In: Benichou C(ed). Adverse Drug
Reactions A Practical Guide to Diagnosis and Management. Chichester: John Wiley &
Sons;1994:p.91-103.

4. American Diabetes Association : Clinical Practice Recommendations 2001. Report of the
Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Available at:
http://www.diabetes.org/clinicalrecommendations/Supplement 101/S5.htm.  Accessed April
6, 2001.

การเมแทบอลิซึมของไขมัน

คอเลสเทอรอล และไทรกลีเซอไรดเปนสารไมชอบน้ํา การนําสงสารทั้ง 2 อยางในพลาสมาทําได
โดยการรวมเขากับฟอสโฟลิพิด และ apoproteins  เกิดเปนสาร lipoproteins สําหรับกรดไขมันจะถูกนํา
เขาสูพลาสมาโดยจับกับแอลบูมิน

องคประกอบของ lipoproteins

สามารถแบง apoproteins ออกเปนหลายกลุม เชน apo A ซึ่งประกอบดวย apo A-I และ apo A-
II,apo B, apo C   ซึ่งประกอบดวย  apo C-I, apo C-II,apo C-III และ apo E เปนตน โดยที่ apoproteins
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เหลานี้จะถูกสังเคราะหข้ึนที่ตับและเยื่อเมือกลําไสเปนสวนใหญ การรวมกันของ apoproteins คอเลสเทอ
รอล และไทรกลีเซอไรดทําใหเกิด lipoproteins ข้ึน 5 กลุม ซึ่งจะแตกตางกันทั้งในดานองคประกอบ หนาที่
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ

Chylomicrons ประกอบดวยไทรกลีเซอไรดจากอาหาร และมี apoprotein เล็กนอย very-low-
density lipoproteins (VLDL) ประกอบดวยไทรกลีเซอไรดที่สังเคราะหข้ึนในรางกาย และจะเล็กกวาและ
หนาแนนกวา chylomicrons เนื่องจากมีการรวมตัวกับ apoproteins ชนิด apo B เปนสวนใหญ VLDL จะ
ถูกเปลี่ยนผาน intermediate-density lipoprotein (IDL) เปน low-density lipoprotein  (LDL)  ซึ่ง
ประกอบดวยคอเลสเทอรอลและ apo B เปนหลัก high-density lipoprotein (HDL) มีความหนาแนนมาก
ที่สุด โดยมี apo A เปนสวนประกอบหลักจาก apoprotein และมีจํานวนคอเลสเทอรอล และฟอสโฟลิพิด
เทาๆ กัน HDL มีความสําคัญในการสงตอเลสเทอรอลกลับจากเนื้อเยื่อรอบนอกมายังตับ (reverse
transport) สําหรับการขจัดคอเลสเทอรอล apo E สวนใหญจะเกี่ยวของกับ VLDL และ chylomicrons
remnants

มีเอนไซม 4 ชนิดที่เกี่ยวของในการขนสงไขมัน ชนิดแรกคือ lecithin cholesterol acyltransferase
(LCAT) ซึ่งจะถูกกระตุนโดย apo A-I และเกี่ยวของกับการสังเคราะห cholesterol ester ชนิดที่สอง คือ
lipoprotein lipase พบที่ตับและเนื้อเยื่อไขมันเปนสวนใหญ เอนไซมนี้จะแบงไทรกลีเซอไรดเปน
chylomicrons และแบง VLDL เปน glycerol และ fatty acid และจะถูกกระตุนโดย apo C-II ชนิดที่สาม
คือ hepatic lipase ซึ่งจะแยกสลายไทรกลีเซอไรดใน VLDL remnants  และชนิดสุดทายคือ mobilizing
lipase ซึ่งจะปลอย free fatty acids จากเนื้อเยื่อไขมัน และถูกกระตุนผาน ระบบ adenyl cyclase โดย
catecholamines, growth hormone และ glucocorticoids และถูกยับยั้งโดยกลูโคสและอินซูลิน

การนําสงและเมแทบอลิซึมของ lipoproteins

การเมแทบอลิซึมของไขมันแบงออกไดเปน 2 สวน คือ จากภายนอกและภายใน ไขมันที่ไดจาก
ภายนอก คือไทรกลีเซอไรด และคอเลสเทอรอลจะถูกดูดซึมในเยื่อเมือกลําไส และถูกใชเพื่อสรางแกนกลาง
ของ nascent chylomicrons หลังจากนั้นจะถูกสงเขาสูพลาสมา (รูปที่ 7.1)  ในเนื้อเยื่อรอบนอก
chylomicrons  จะทําปฏิกิริยากับ lipoprotein lipase  ซึ่งจะเอาแกนกลางของไทรกลีเซอไรดออกจาก
lipoprotein เกือบหมด  จะเหลือแต glycerol และ fatty acids ซึ่งจะถูกเนื้อเยื่อไขมัน และเนื้อเยื่อชนิดอื่น
จับไว แลวเปลี่ยนเปน triglycerides และเก็บไวในรางกายตอ surface material (apoprotein C,
phospholipids และ cholesteryl ester) ที่มีมากเกินไปจะไปรวมกับ HDL  ตอนนี้ remnant chylomicron
จะเล็กลงและมี cholesteryl ester และไทรกลีเซอไรด ที่เหลืออยูเปนสวนประกอบของแกนกลาง จะถูกเก็บ
ไวที่ตับ คอเลสเทอรอลที่ไดจากอาหารนี้จะถูกนําไปใชไดหลายอยางเชน  สามารถนําไปใชในการสรางกรด
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น้ําดี อาจถูกนําใสเขาไปในเยื่อ ถูกหลั่งกลับเขาไปในกระแสเลือดเปน lipoprotein cholesterol หรือ เปน
คอเลสเทอรอลที่ถูกขับเขาในน้ําดี

ไทรกลีเซอไรด และคอเลสเทอรอล ถูกสรางขึ้นที่ตับดวย ดวยระบบนี้ไขมันจากตับจะถูกสงไปยัง
เนื้อเยื่อรอบนอกและกลับมาที่ตับ สามารถแบงออกเปน 2 ระบบยอยคือ ระบบ apo B-100  lipoprotein
(VLDL-C,IDL-C, และ LDL-C) และระบบ apo A-I lipoprotein (HDL-C)

โดยระบบ apo B-100 lipoprotein ไทรกลีเซอไรด และคอเลสเทอรอลจะรวมเขากับ apo B-100
และฟอสโฟลิพิด เปน VLDL ที่ตับ (รูป 7.2) เมื่อถูกปลอยเขาในพลาสมา VLDL จะถูก lipoprotein lipase
กําจัดคอเลสเทอรอลออก  จะได IDL ซึ่งเปน cholestery ester-rich remnants IDL จะไมเหมือน
chylomicron remnants ตรงที่จะถูกเปลี่ยนตอไปเปน LDL  โดยการกําจัดไทรกลีเซอไรดออก ซึ่ง LDL จะมี
ขนาดเล็กกวาและหนาแนนกวา ระหวางกระบวนการนี้ lipoprotein จะสูญเสีย surface apoproteins ทั้ง
หมดยกเวน apo B-100

รูป 7.1 การขนสงไขมันจากภายนอกจากลําไสสูเนื้อเยื่อรอบนอกและตับ. FFA = free fatty acids;
HDL = high - density lipoproteins; PL=phospholipase; TG=triglycerides.

รูป 7.2 การขนสงไขมันภายในจากตับ โดย VLDL, และ LDL. HTGL = Hepatic triglyceride lipase.
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ในสวนของระบบ apo- A-I lipoprotein  HDL ซึ่งประกอบดวย apo A-I เปนจํานวนมาก   จะนํา
คอเลสเทอรอลจากเนื้อเยื่อรอบนอกไปยังตับ (รูป 7.3) อนุภาคของ HDL3 ถูกสรางขึ้นในพลาสมาจากการ
จับรวมกันของ phospholipid – apoprotein complexes คอเลสเทอรอลอิสระจะยายจากเยื่อเซลลไปที่
HDL3 ซึ่งจะเปลี่ยนไปเปน cholesteryl ester และเขาสูแกนกลางของ HDL HDL3 ก็จะสามารถรับคอเลส
เทอรอลอิสระไดอีก และจะใหญข้ึนกลายเปน HDL2 ซึ่งประกอบดวยคอเลสเทอรอลมากมาย หลังจากนั้น
HDL2 จะถูกเมแทบอไลตโดย 2 ทาง คือการถายโอนไปสู  apo B lipoproteins โดย cholesteryl ester
transfer protein  ซึ่งก็จะถูกกําจัดโดยตับในที่สุด และโดยวิธีการเมแทบอลิซึมโดยตับโดยการเอา HDL2

apoproteins จากพลาสมา

รูป 7.3 การเมแทบอลิซึมของ high-density lipoprotein และบทบาทของ high density lipoproteins
ในการขนสงคอเลสเทอรอลกลับ (reverse transport).  CETP = cholesteryl ester transfer protein; LCAT =
lecithin: cholesterol acyltransferase.

การแบงประเภทของความผิดปกติของไขมัน

ภาวะเลือดมีสารไขมันมาก (Hyperlipidemia) หมายความถึงภาวะที่มีคอเลสเทอรอล หรือไทรกลี
เซอไรด หรือ มีทั้ง 2 อยางสูงขึ้นในเลือด  hyperlipoproteinemia หมายถึงภาวะที่ลิพิดหรือ lipoproteins
หรือทั้ง 2 อยางผิดปกติ สามารถแบงประเภทของความผิดปกติของไขมันโดยพิจารณาจากการนําไปใชทาง
คลินิกออกเปน 2  ประเภท ดังตารางที่ 7.5 และ 7.6 โดยที่การแบงตาม  Fredrickson (ตารางที่ 7.5) ซึ่ง
แบงความผิดปกติออกเปน 5 ประเภทนั้น  จะเปนที่คุนเคยของแพทย    แตปจจุบันจะใชนอยกวาการแบง
ตามตารางที่ 7.6 ซึ่งแบงตามประเภทของความผิดปกติของภาวะเลือดมีสารไขมันมาก เชนภาวะ familial
defective apolipoprotein B เปนตน
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ตารางที่ 7.5 Fredrickson Classification of Lipid Disorders*

Type
Appearance
of overnight

serum
Elevated
particles

Associated
clinical disorders

Serum
TC

Serum
TG

I Creamy top layer Chylomicrons Lipoprotein lipase deficiency,
apolipoprotein  C-II deficiency

→ ↑↑

Iia Clear LDL Familial hypercholesterolemia,
polygenic hypercholesterolemia,
nephrosis, hypothyroidism,
familial combined hyperlipidemia

↑↑ →

Iib Clear IDL,VLDL Familial combined hyperlipidemia ↑↑ ↑
III Turbid IDL Dysbetalipoproteinemia ↑ ↑
IV Turbid VLDL Familial hypertriglyceridemia,

familial combined hyperlipidemia,
sporadic hypertriglyceridemia,
diabetes

→  ↑ ↑↑

V Creamy top,
turbid bottom

Chylomicrons,
VLDL

Diabetes ↑ ↑↑

*IDL= intermediate - density lipoproteins ; LDL = low - density lipoproteins ;  TC = total cholesterol ; TG = triglycerides ;  VLDL
= very – low - density lipoproteins ; ↑= increased; ↑↑= greatly increased ; → =  normal ; →↑ =  normal or increased.

ตารางที่ 7.6 Features of Major Genetic Lipoprotein Disorders*

Disorder

Principal plasma
abnormality

(corresponding
Fredrickson

classification) Clinical features
Estimated
Frequency

Heterozygous familial
Hypercholesterolemia

↑ LDL only (inherited
abnormality of the LDL
receptor)[IIa]

Tendinous xanthomas
Corneal arcus
Premature CAD
Family history of
hypercholesterolemia

0.2% of general
population
5% of MI survivors
< 60 yr old
Autosomal dominant

Familial defective
apolipoprotein B

↑ LDL (inherited
abnormality of
apoprotein B interferes
with binding to LDL
receptor)[IIa]

Same clinical features as
heterozygous familial
hypercholestrerolemia

Same frequency as
heterozygous familial
hypercholesterolemia

Familial combined
hyperlipidemia

1/3 :↑ LDL only [IIa]
1/3 :↑ VLDL only [IV]
1/3 :↑ LDL and VLDL
[IIb]
Apo-B overproduction is
common

Usually>30yr old
Often overweight
Usually no xanthomas
Premature CAD
Different generations have
different lipoprotein
abnormalities

0.5% of general
population
15% of MI survivors
< 60 yr old
Autosomal dominant

Polygenic
Hypercholesterolemia

↑ LDL [IIa] Premature CAD
No xanthomas
No family history of
Hypercholesterolemia

Unknown
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ตารางที่ 7.6 Features of Major Genetic Lipoprotein Disorders*

Disorder

Principal plasma
abnormality

(corresponding
Fredrickson

classification) Clinical features
Estimated
Frequency

Familial
hypertriglyceridemia
(200-1,0000  มิลลิกรัม/
เดซิลิตร)

↑VLDL only (high VLDL
production, decreased
lipoprotein lipase
Activity)[IV]

Often overweight
>30 yr old
Often diabetic
Hyperuricemic
May or may not have
Peremature CAD
Determined by family
history and HDL-C

1% of general population
5% of MI survivors
<60 yr old
Autosomal dominant

Severe
hypertriglyceridemia
(>1,000 มิลลิกรัม/เดซิลิตร)

↑Chylomicrons and
VLDL
(high VLDL production,
decreased lipoprotein
lipase activity)[V]

Usually middle-aged
Often obese
Often hyperuricemic
Usually diabetic
Risk for recurrent
Pancreatitis

Unknown

Familial
hypoalpha-
lipoproteinemia

↓ HDL(<30มิลลิกรัม/เดซิลิตร
in males;<35มิลลิกรัม/
เดซิลิตร in females)
(decreased apo
A-I production)

Premature CAD 1% of general population
25-30% of patients with
premature CAD
Autosomal dominant

Dysbetalipoproteinemia
(TC:250-500 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร,
TG:250-600 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร)

↑ IDL, ↑ chylomicron
remnants
(defective apo E2/2)[III]

Yellow palmar creases
Palmar xanthomas
Tuberoeruptive xanthomas
Premature CAD

Uncommon
3% of MI survivors
Autosomal recessive

*CAD = coronary artery disease; HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol; IDL = intermediate – density
lipoproteins; LDL = low-density lipoproteins; MI = mycardial intarction; TC = total cholesterol; TG =
triglycerides; VLDL = very-low-density lipoproteins.

จะเห็นวาความผิดปกติของภาวะไขมันในเลือดนอกจากจะเกิดจากพันธุกรรมแลวยังเกี่ยวของกับ
อาหารที่รับประทานดวย นอกจากนี้ยังอาจเกิดรวมกับโรคหรือภาวะหลายอยางได เชน ภาวะโรค
nephrotic syndrome โรคเบาหวาน และภาวะไทรอยดทํางานนอยกวาปกติ ยาที่มีผลเปลี่ยนแปลงการ
สังเคราะหหรือการขจัด apolipoproteins ก็ทําใหเกิดความผิดปกติในการเมแทบอลิซึมไขมันได โดยเฉพาะ
ถามีการใชในผูที่มีภาวะความผิดปกติของไขมันอยูแลว
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ยาที่มีผลตอการเมแทบอลิซึมไขมัน

1.  ยาที่เกี่ยวของกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ

ยาที่เกี่ยวของกับระบบหลอดเลือดและหัวใจ มีดวยกันหลายประเภท และแตละชนิดมีผลตอไขมัน
ตางกันออกไปดังตารางที่  7.7 สามารถแยกประเภทของยาในกลุมนี้ออกเปนดังนี้

1.1 ยาขับปสสาวะ (Diuretics)
Thiazides และยาขับปสสาวะตัวอื่น มีผลเพิ่มซีรัมไขมันอยางชัดเจน พบวาระดับ total

cholesterol, ไทรกลีเซอไรด, LDL-C และ VLDL-C เพิ่มข้ึนเมื่อใชยา thiazide โดยที่การตอบสนองนี้จะผัน
แปรระหวางแตละบุคคล และในบุคคลเดียวกันที่เวลาตางกัน ผลการเปลี่ยนแปลงระดับไขมันเหลานี้จะ
มากที่สุดเมื่อใชยาขนาดสูง คือ 50-100 มิลลิกรัม/วัน   loop diuretics มีผลตอซีรัมคอเลสเทอรอลในทิศ
ทางและขนาดเทากับการใช thiazide diuretics ขณะที่ potassium-sparing diuretics ไมมีผลตอระดับไข
มัน indapamide อาจมีผลดีตอระดับไขมันโดยทําให HDL-C สูงขึ้น และเพิ่ม apoprotein A-I และ A-II
lipoprotein fractions ในผูหญิงวัยกอนหมดประจําเดือนที่ใช thiazides อยูจะไมพบความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภาวะไขมัน อาจเนื่องมาจากผลปองกันของฮอรโมนที่มีตอการเมแทบอลิซึมของไขมัน

1.2 β-Adrenergic blockers
ยากลุม non-cardioselective β-blockers เชน propranolol มีผลเพิ่มซีรัมไทรกลีเซอไรด

และลด HDL-C สําหรับกลุม cardioselective β-blockers โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มี intrinsic
sympathomimetic activity (ISA) เชน pindolol และ acebutolol และที่มีฤทธิ์ทั้ง αและβ เชน labetalol
จะไมกอใหเกิดผลไมพึงประสงคตอการเมแทบอลิซึมของไขมัน ในผูปวยที่ไดรับยา propranolol และ
atenolol พบวาสวนของ HDL2 subfraction ซึ่งมีฤทธิ์ปองกันหัวใจจะลดลง พบวาผูปวยที่มีภาวะ
ไทรกลีเซอไรดในเลือดสูงลดการขจัดไทรกลีเซอไรดออก มีรายงานวาการใช metoprolol และ atenolol ทํา
ใหเกิดภาวะตับออนอักเสบเฉียบพลัน และภาวะไทรกลีเซอรไรดในเลือดสูงอยางมาก เนื่องจากมีการขจัด
ไทรกลีเซอรไรดลดลงโดยฤทธิ์กระตุน α-adrenergic ซึ่งไปลดการทํางานของ lipoprotein lipase

1.3 Other antihypertensives
 α -adrenergic blockers เปนยากลุมเดียวที่มีผลดีตอการเมแทบอลิซึมของไขมัน โดยลด

ไทรกลีเซอไรด คอเลสเทอรอล และ LDL-C นอกจากนี้ยังเพิ่ม HDL-C อีกดวย  ยากลุม calcium channel
blockers และ clonidine ไมมีผลตอไขมัน มีรายงานวา methyldopa มีความสัมพันธตอการลดอัตราสวน
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ระหวาง HDL-C และ total cholesterol แมวารายงานอาจไมชัดเจนมากนัก ยากลุม angiotesin –
converting enzyme inhibitors ไมมีผลตอการเมแทบอลิซึมของไขมัน พบวายาในกลุมนี้บางตัวเชน
cilazapril อาจมีผลดีตอระดับไขมันดวยแตตองศึกษาใหนานกวานี้

ตารางที่ 7.7  ทิศทางและระดับการเปลี่ยนแปลงซีรัมไขมัน การเปลี่ยนแปลงคิดเปนเปอรเซ็นต
Drug class Total cholesterol LDL-cholesterol HDL-cholesterol Triglycerides

Cardiovascular drugs
Diuretics

Thiazide diuretics ↑5 to 10 ↑5 to 10 NC ↑5 to 15
Loop diuretics ↑5 to 10 ↑5 to 10 NC ↑5 to 10
Potassium-sparing 
diuretics

NC NC NC NC

Indapamide NC NC NC NC
β-Blockers NC NC ↓5 to 20 ↑10 to 40
ACE inhibitors NC NC NC ↑ (?)
Calcium antagonists NC NC NC NC
α-Blockers ↓5 ↓5 ↑2 to 5 4 to 14

HDL = high density lipoprotein; LDL= low density lipoprotein; NA=not available; NC = no change.

2. Corticosteroids

ภาวะความผิดปกติของไขมันที่เกิดจากคอรติโคสเตียรอยด ไดแกระดับไทรกลีเซอไรด คอเลสเทอ
รอล VLDL-C และ LDL-C สูงขึ้น และมักพบวาระดับ HDL-C ลดลงดวย พบวาผูใชคอรติโคเสตียรอยดเพศ
หญิงจะมีระดับ HDL-C ตํ่ากวาในเพศชาย แตไมพบผลความแตกตางทางเพศนี้ในผูปวยหลังปลูกไตที่ใช
ยาคอรติโคสเตียรอยด สาเหตุที่ทําใหยานี้มีผลตอระดับไขมันนั้นมีดวยกันหลายสาเหตุ เชนความสัมพันธ
ระหวางระดับ VLDL-C และ HDL-C กับการทํางานของ lipoprotein lipase  พบวาการทํางานของเอนไซม
นี้ลดลงพรอมกับมีความผิดปกติในการแคแทบอลิซึมของ VLDL-C ในผูปวยที่ใชสเตียรอยดแตไมพบความ
ผิดปกตินี้ในผูปวย systemic lupus erythematosus ที่ใชยาอยู ภาวะการมีอินซูลินเกินที่เกิดจากการใช
ยาคอรติโคสเตียรอยด   ทําใหการสราง VLDL และ HDL ที่ตับเพิ่มข้ึน และทําใหการเก็บ LDL โดยตัวรับแย
ลง ผลของคอรติโคสเตียรอยดตอการเมแทบอลิซึมของไขมันขึ้นอยูกับขนาดยาที่ใช พบวาในผูปวยหลังปลูก
ไตที่ใช methylprednisolone   มีระดับไทรกลีเซอไรดและคอเลสเทอรอลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ สามารถ
จะแกไขภาวะนี้ไดโดยการใชยาคอรติโคสเตียรอยดวันเวนวัน
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3.  Immunosuppressants

ในผูปวยที่ไดรับยากดภูมิคุมกันของรางกายจะพบระดับไขมันสูงขึ้นเสมอ ระดับความรุนแรงขึ้นกับ
ยากดภูมิคุมกันของรางกายที่ใชรวมกัน ไดแก cyclosporin, azathioprine และ คอรติโคสเตียรอยด และ
เพศของผูปวย พบวาระดับ total cholesterol, LDL-C, HDL-C และไทรกลีเซอไรดจะเปลี่ยนแปลงไป และ
พบวาผลนี้จะเกิดในเพศหญิงมากกวาชาย การใชยารวมกับ cyclosporin  พบวาทําใหเกิดผลมากที่สุด
ขณะที่การใช azathioprine และเพรดนิโซโลนรวมกันเพิ่มระดับไขมันนอยมาก  tacrolimus ไมมีผลตอ
ระดับ total cholesterol  และ LDL และมีผลนอยมากตอไทรกลีเซอไรดเมื่อเทียบกับ cyclosporin ผลตอ
HDL จะเทากับที่เกิดจากยา  cyclosporin ยากดภูมิคุมกันของรางกายตัวใหม mycophenolate mofetil
ไมกอใหเกิดผลไมพึงประสงคตอระดับไขมัน

4. Hormones
 

4.1 Oral contraceptives
จากการศึกษา The Framingham Study แสดงวาผูหญิงอายุตํ่ากวา 40 ป มีโอกาสเสี่ยงตอ

การเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนอยกวา เนื่องจากผลของ HDL-C ที่สูง แตเมื่ออายุมากขึ้น ความเสี่ยงจะ
เทา ๆกับเพศชาย โดยมีระดับ total และ LDL-C สูงขึ้น  เมื่อความเขาใจเกี่ยวกับ subfraction ของ HDL-C
มากขึ้น พบวา HDL2 – C subfraction ชวยปองกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง  ขณะที่ HDL3-C มีความ
สัมพันธกับความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (coronary artery disease)

estrogen และ progesterone มีผลตรงขามกันตอการเมแทบอลิซึมของไขมัน estrogen จะเพิ่ม
การสราง VLDL-C  และ HDL – C ที่ตับ ลดการทํางานของ lipoprotein lipase และเพิ่ม HDL-C และ
HDL2 subfractions  ขณะที่ progesterone กอใหเกิดผลในทางตรงขาม ดังนั้นผลไมพึงประสงคตอไขมัน
จึงขึ้นกับความแรง และสวนประกอบของ progesterone ในยาคุมกําเนิด จึงควรมีการตรวจไขมันอยาง
สม่ําเสมอในผูหญิงที่จะใชยาคุมกําเนิดชนิดเม็ด  โดยเฉพาะผูที่มีปจจัยเสี่ยงอื่นรวมดวย  ควรหลีกเลี่ยงการ
ใชในผูที่มีประวัติความผิดปกติของไขมัน

แมวา estrogen จะเลือกยับยั้งเฉพาะการทํางานของ hepatic triglyceride lipase พบวาผลดัง
กลาวคอนขางนอยและไมคอยทําใหเกิดเฉพาะภาวะไทรกลีเซอไรดในเลือดสูงที่สําคัญทางคลินิกในผูปวย 
familial hyperlipidemia พบวาการลดการขจัดพลาสมาไทรกลีเซอไรดที่เกิดทุติภูมิจากการรักษาดวย
estrogen  ทําใหเกิดภาวะตับออนอักเสบเฉียบพลันจากการมีไทรกลีเซอไรดสูงขึ้นในเลือดอยางมากมาย
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4.1 Danazol
ยานี้ใชในการรักษาภาวะ endometriosis พบวายานี้เพิ่ม LDL-C 10-40% และลด HDL-C

ประมาณ 50% ผลนี้ไมข้ึนกับขนาดยาที่ใช  อยางไรก็ตามคาความผิดปกติของไขมันจะกลับสูคาตั้งตนภาย
ใน 8 สัปดาหหลังหยุดใชยา

4.2 Growth hormone
พบวาในผูใหญที่ขาด growth hormone จะมีความผิดปกติของไขมันเชนกัน การรักษาดวย

recombinant human growth hormone (somatropin) จะลดระดับ total cholesterol, LDL-C ลงไดโดยที่
ระดับไทรกลีเซอไรดจะไมเปลี่ยนแปลง

5.  Isotretinoin

Isotretinoin ทําให total cholesterol และ LDL-C เพิ่มข้ึนประมาณ 15 % เมื่อเทียบกับกอนการ
รักษา และมีผลอยางมากตอไทรกลีเซอไรด คือ ทําใหระดับสูงขึ้น 35-144% แตความผิดปกติเกี่ยวกับระดับ
ไขมันเหลานี้จะหายไปเมื่อหยุดยา การตรวจวัดระดับไขมันในเลือดกอนทําการรักษา และวัดไทรกลีเซอไรด
หนึ่งครั้งในชวงใดก็ตามหลังการใชยาไปแลว 4 สัปดาห  เปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง และควรตรวจบอยครั้ง
มากขึ้นในผูปวยที่มีแนวโนมตอการเกิดภาวะไทรกลีเซอไรดในเลือดสูง และผูปวยโรคเบาหวาน

6. Tamoxifen

Tamoxifen เปน non-steroidal estrogen antagonist ใชเปนการรักษาเสริมสําหรับรักษาภาวะ
มะเร็งเตานม เมื่อใชยาตัวนี้ระดับไทรกลีเซอไรด และ VLDL จะสูงขึ้น ขณะที่ total cholesterol  และ LDL-
C ลดลง โดยมีระดับ orosomucoid และ haptoglobin ลดลงดวย ซึ่งแสดงถึงผลที่คลาย estrogen ของยา
tamoxifen ตอโปรตีน และ lipoprotein เมแทบอลิซึม

7. Protease Inhibitors

ผูปวยที่ติดเชื้อ HIV ที่ไดรับยากลุม protease inhibitors จะพบ lipodystrophy syndrome ได
หนึ่งในอาการของภาวะโรคนี้คือ มีความผิดปกติของระดับไขมันเกิดขึ้น ยาทั้งหมดในกลุมนี้พบวา ritonavir
มีผลมากที่สุดตอระดับไขมัน โดยจะเพิ่ม total cholesterol 30-40% และเพิ่มระดับไทรกลีเซอไรด 200-
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300% ตลอด 32 สัปดาหที่ทําการศึกษา เมื่อเทียบกับ ritonavir แลวผลที่เกิดจาก indinavir และ nelfinavir
จะนอยกวา  โดยเพิ่ม tatal cholesterol และ LDL-C  15-30% และเพิ่มไทรกลีเซอไรด 0-55%

8. Antipsychotic drugs

ยากลุมนี้ทําใหระดับไทรกลีเซอไรดสูงขึ้นได พบวาผูปวยทั้งชายและหญิงที่ใชยา clozapine อยูมี
ระดับไทรกลีเซอไรดสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ผูหญิงที่ใช haloperidol มีระดับไทรกลีเซอไรดเพิ่มข้ึน
51% ดังนั้นในการใชยา clozapine ตองคํานึงถึงภาวะไทรกลีเซอไรดในเลือดสูงที่ทําใหเกิดภาวะตับออน
อักเสบได

9. Alcohol

แอลกอฮอลเพิ่มระดับ HDL-C และมีผลนอยมากตอ LDL-C ภาวะความผิดปกติของไลโปโปรตีน
ในเลือดอาจเกิดจากโรคตับชนิด alcoholic liver disease  แอลกอฮอลจะแขงกับกรดไขมันในตับเพื่อการ
ออกซิเดชัน ปกติแลวกรดไขมันจะถูกใสเขาในไทรกลีเซอไรด เพื่อเพิ่มการสังเคราะห VLDL โดยตับ VLDL
ที่เพิ่มข้ึนนี้จะอยูในสมดุลโดยจะถูกขจัดเพิ่มโดยระบบ lipoprotein lipase   ดังนั้นถาเกิดความผิดปกติใน
การขจัด VLDL ดังที่พบในกรณีโรคตับหรือในกรณีที่มีแนวโนมตอการเกิดภาวะความผิดปกติของไลโป
โปรตีน การสราง VLDL เพิ่มแมเพียงเล็กนอยก็จะทําใหระบบอิ่มตัว ผลที่ตามมาคือภาวะ ไทรกลีเซอไรดใน
เลือดสูง และ hyperchylomicronemia

10. Antiepileptics

ผลของยากันชักตอไขมันในเลือดยังเปนที่ถกเถียงกันอยู ยา carbamazepine เพิ่มระดับ total
cholesterol 0-15%  และ HDL-C 0-30% เมื่อเทียบกับคนปกติ การเปลี่ยนแปลงนี้ไมข้ึนกับขนาดของยา
และความเขมขนของยาในพลาสมา   phenytoin และ phenobarbital เพิ่มระดับ total cholesterol 5-15%
เมื่อเทียบกับคนปกติ  แตระดับ HDL-C จะเปลี่ยนแปลงทั้งลดลงและเพิ่มข้ึน    valproic acid เปนยากันชัก
ตัวเดียวที่ลดระดับ total cholesterol  5-20%  ยากลุมยากันชักเกือบทุกตัว ยกเวน valproic acid มีผล
กระตุนเอนไซม hepatic microsomal CYP  ซึ่งเอนไซมนี้มีผลตอการยอยสลายคอเลสเทอรอลเปนกรดน้ําดี
และจะเกิดแยงกันเพื่อเอนไซมนี้ระหวางยากันชักและคอเลสเทอรอล ผลที่เกิดขึ้นคือระดับ total cholesterol
เพิ่มข้ึน
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ควรจะทําความเขาใจเกี่ยวกับยาเหลานี้ เพื่อนําไปใชในการดูและผูปวยตอไป
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อาการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอระบบเลือด

ผูชวยศาสตราจารย นารัต เกษตรทัต

าการไมพึงประสงคจากยาที่เกิดตอระบบเลือด อาจเกิดในข้ันตอนตางๆ  ของกระบวนการ
สรางเม็ดเลือด  ซึ่งทําใหเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด

เชน การเกิด aplastic anemia, agranulocytosis, neutropenia, hemolytic anemia,
thrombocytopenia, ฯลฯ     จากการศึกษาอาการไมพึงประสงคที่เกิดตอระบบเลือด   พบวา ถึงแมจะมี
อุบัติการณของการเกิดนอย แตก็เปนอันตรายตอชีวิตของผูปวยทําใหผูปวยมีภาระแทรกซอนจากโรคหรือ
อาการที่เปนอยู ตองอยูโรงพยาบาลนานขึ้น หรือบางครั้งรุนแรงถึงกับเสียชีวิต

ตารางที่ 8.1 อุบัติการณการเกิดความผิดปกติของระบบเลือดและรอยละของผูเสียชีวิต
ความผิดปกติของเลือด อุบัติการณ

(ราย/ลานคน/ป)
สัดสวนการตาย (%)

Aplastic anemia 0.5 46-50
Agranulocytosis 3.1 9-32
Hemolytic anemia 1.6 4
Thrombocytopenia 2.7 3

กอนที่จะกลาวตอไปถึงอาการไมพึงประสงคของระบบเลือด จะขอกลาวถึงกระบวนการสรางเม็ด
เลือด เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในเนื้อความตอไป

1. การสรางเม็ดเลือด (Hematopoiesis)

เม็ดเลือดในรางกายสวนใหญจะถูกสรางที่ไขกระดูกในสวนของกระดูกสันหลัง ซี่โครง กระดูกอก
และเชิงกราน  ไขกระดูกนี้จะมีปริมาณมากในเด็กและจะมีปริมาณลดลงในผูสูงอายุ จึงเปนสาเหตุที่อาการ
ไมพึงประสงคจากยาตอระบบเลือดในเด็ก ผูใหญและผูสูงอายุมีความแตกตางกัน

อ
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ในไขกระดูก เม็ดเลือดทุกชนิดจะมีการพัฒนาจากเซลลเร่ิมตน (stem cells) เดียวกันโดยจะมีการ
พัฒนาเปนเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด  (รูปที่ 8.1) การพัฒนานี้แบงออกเปน 3 ข้ันตอน
ใหญๆ คือ

1) การสราง stem cells
2) การแบงตัวของ stem cells ไปเปน intermediate precursor cells ซึ่งบางครั้งเรียกวา burst-

forming units (BFU) หรือ progenitor cells หรือ colony- forming units (CFU)
3) การพัฒนาเปนเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยชวยในการเจริญ

เติบโต ซึ่งเปน glycoproteins ชนิดตางๆ ที่เปนตัวไปกระตุน intermediate cells เชน stem-
cell factor (SCF), erythropoietin (EPO), granulocyte-macrophage cdony-stimulating
factor (GM-CSF), granulocyte-colony-stimulating factor (G-CSF), thrombopoietin
(TPO), ฯลฯ (รูปที่ 8.2)

                                        รูปที่ 8.1   การเจริญเติบโตของเม็ดเลือด

เม็ดเลือดแดง (erythrocytes) เจริญมาจาก stem cells โดยอาศัยปจจัยชวยการเจริญเติบโต คือ
erythropoietic growth factors และ erythropoietin

เม็ดเลือดขาว (leukocytes) เกิดขึ้นในไขกระดูก โดยการเจริญแบงตัวมาจาก stem cells เชนกัน
ในรางกายมีเม็ดเลือดขาวอยู 5 ชนิด ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม คือ
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           -  กลุมที่มีนิวเคลียสหลายอัน เรียกวา polymorphonuclear หรือ granulocyte หรือ granular
leukocytes เนื่องจากมี granules อยูภายใน cytoplasm ประกอบดวย neutrophils 62%, eosinophils 2-
3%  และ basophils 0-1% ของจํานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมด
           -   กลุมที่ไมมี granule เรียกวา nongranular leukocytes ประกอบดวย monocytes 5% และ
lymphocytes 30%   นอกจากนี้ยังมี macrophages (histiocytes) ที่เจริญมาจาก monocytes มี plasma
cells ซึ่งเจริญมาจาก B lymphocytes และ mast  cells ซึ่งเจริญมาจาก  basophils

                                  รูปที่ 8.2   การแบงตัวของเม็ดเลือดในระยะตางๆ
CFU:  colony forming unit; GEMM: granulocyte, erythroid, monocyte, megakaryocyte; BFU-E burst
forming unit-erythroid unit; CFU-E: colony forming unit-erythroid, Meg:megakaryocyte; Eos:
eosinophil; G: granulocyte; Mono: monocyte; Baso : basophil

เกล็ดเลือด (thrombocytes) ไดจากเซลลในไขกระดูกที่เรียกวา megakaryocytes ซึ่งพัฒนามา
จาก stem cells เชนกัน  megkaryocytes เปนเซลลขนาดใหญ มีนิวเคลียสหลายกลีบและ cytoplasm
มาก แบงตัวไดเปนเกล็ดเลือดซึ่งเปนเซลลขนาดเล็กๆ
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ตารางที่ 8.2  ลักษณะของเม็ดเลือด
ชนิดเซลล ความเขมขนเฉล่ีย

(เซลล/ไมโครลิตร)
อัตราการผลิตตอวัน

(เซลล/กิโลกรัม นน.ตัว)
ชวงอายุใน

ระบบไหลเวียน

เม็ดเลือดแดง
ชาย 5.21 x 106 2.0 x 109 100-120 วัน
หญิง 4.6 x 106

เม็ดเลือดขาว
           Neutrophils 4500 1.6 x 109 6-12 ชั่วโมง

(2600-7000)
           Monocytes 300 1.7 x 108 3 วัน
           Eosinophils 150 ไมแนนอน 8-12 ชั่วโมง
           Basophils 40 ไมมีขอมูล ไมกี่ชั่วโมง
           Lymphocytes 2500 ไมมีขอมูล ไมแนนอน

(1500-4000)
เกล็ดเลือด 2.5 x 105 2.8 x 109 10 วัน

(1.5 – 4.0 x 105)

ตารางที่ 8.3  หนาที่ของเม็ดเลือด
เม็ดเลือด หนาที่

เม็ดเลือดแดง พาออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทั่วรางกายและพาคารบอนไดออกไซดไปสูปอด
เพื่อการขับออก

เม็ดเลือดขาว
- Neutrophil - ตอสูและทําลายแบคทีเรียขณะมีการอักเสบหรือติดเชื้อ ทําหนาที่รวมกับ

macrophage ทําใหรางกายทนตอการติดเชื้อ รวมทั้งกําจัดเซลลที่ตายแลวหรือ
กลืนส่ิงแปลกปลอมเพื่อทําลายและกําจัดออกนอกรางกาย

- Eosinophil -    ชวยรางกายตอตานปรสิต (parasite) และมีปฎิกิริยาตอภูมิแพ
- Basophil -    เกี่ยวของกับปฎิกิริยาตอบสนองชนิดไวเกินของรางกายโดยหลั่ง histamine

     ออกมาเมื่อรางกายรับสารเราตอตาน จึงทําใหเกิดปฎิกิริยาชนิดภูมิไวเกิน
     (hypersensitivity reactions)

-Lymphocyte -    ตอบสนองตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย ชวยใหรางกายตานทานตอการ
      ติดเชื้อและตอตานการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็ง

เกล็ดเลือด ชวยใหเลือดเกิดเปนกอนล่ิม เพื่อปองกันไมใหเลือดออกหรือรางกายเสียเลือด
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2.  คําจํากัดความ (Definition)

Anemia : ภาวะเลือดจาง คือ ภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดนอยกวาปกติ โดยใช
(ภาวะเลือดจาง) ระดับฮีโมโกลบินเปนเกณฑ หากระดับฮีโมโกลบินต่ํากวาคาปกติของชวงอายุและ

เพศนั้น 10% ถือวามีเลือดจาง
Hemolytic anemia: ภาวะเลือดจางที่มีจํานวน MCV (Mean Corpuscular Volume) ปกติรวมกับ มี

reticulocytosis มาก รวมกับ มีอาการแสดงที่บงชี้วา เม็ดเลือดแดงถูกทําลาย
ไดแก haptoglobin ตํ่า, hyperbilirubinemia ซึ่งมีระดับ unconjugated
(indirect) bilirubin สูง ระดับ serum LDH สูง ระดับ serum iron สูง

Aplastic anemia : ภาวะที่มีจํานวนเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดต่ําเนื่องจากมีการ
สรางไขกระดูกลดลง ใชในกรณีที่มีการตรวจวัดปริมาณไขกระดูก

Pancytopenia : ภาวะที่มีจํานวนฮีโมโกลบินต่ํา เม็ดเลือดขาวต่ําและเกล็ดเลือดต่ํา ในเวลา
(ภาวะพรองเม็ดเลือด เดียวกัน (เกิดภาวะ neutropenia รวมกับ thrombocytopenia และ anemia ใน
ทุกชนิด) เวลาเดียวกัน) ใชในกรณีที่ไมมีขอมูลการตรวจวัดปริมาณไขกระดูก
Bicytopenia : ภาวะที่มีจํานวนเซลลเลือด 2 ชนิดต่ําในเวลาเดียวกัน
Leukopenia : ภาวะที่มีจํานวนเม็ดเลือดขาวนอยกวา 3,000/มคล. ใชในกรณีที่ไมมีการจําแนก
(ภาวะเม็ดเลือดขาว ชนิดของเม็ดเลือดขาว
นอยเกิน)
Neutropenia : ภาวะที่มีจํานวน polymorphonuclear neutrophils (PMN) และ band form

นอยกวา 1,500/มคล. (1.5x 109/ลิตร)
Severe neutropenia : ภาวะที่มีจํานวน PMN นอยกวา 500/มคล. (0.5 x 109/ลิตร
Agranulocytosis      : ภาวะที่มี severe neutropenia รวมกับอาการไขออนเพลียมาก และมีแผลที่ใน

ชองปากหรือบริเวณฝเย็บ
Granulocytopenia : ภาวะที่มีจํานวน granulocytes (neutrophils, eosinophils และ basophils)

<1,500/มคล.
Thrombocytopenia : ภาวะที่มีจํานวนเกล็ดเลือดนอยกวา 100,000/มคล.
(ภาวะเกล็ดเลือดนอย)
Eosinophilia : ภาวะที่มี eosinophils มากกวา 450/มคล. (0.45 x 109/ลิตร) และมี eosinophils

> 5% ของจํานวนเม็ดเลือดขาวทั้งหมด
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ตารางที่ 8.4 คาปกติของผลการตรวจเม็ดเลือดแดงทางหองปฏิบัติการ
Test อายุ (ป)

2-6 6-12 12-18 18-49

Hemoglobin (g/dL) 11.5-15.5 11.5-15.5 M 13.0-16.0
F 12.0-16.0

M 13.5-17.5
F 12.0-16.0

Hematocrit (%) 34-40 35-45 M 37-49
F 36-46

M 41-53
F 36-46

MCV (fL) 75-87 77-95 M 78-98
F 78-102

80-100

MCHC (%) - 31-37 31-37 31-37

MCH (pg/cell) 24-30 25-33 25-35 26-34

RBC (million/mm3) 3.9-5.3 4.0-5.2 M 4.5-5.3 M 4.5-5.9

Reticulocyte count, absolute (%) 0.5-1.5

             รูปที่ 8.3  ความแตกตางของ stem cells ในการสรางเม็ดเลือดชนิดตางๆ และ
                          ความผิดปกติของเม็ดเลือด

3.  Drug-induced aplastic anemia

การเกิด aplastic amemia  โดยมีสาเหตุเนื่องจากยานั้น  พบประมาณ 25-50%  ของ aplastia
ทั้งหมด  ความผิดปกติของเม็ดเลือดแบบนี้เปนความผิดปกติที่พบไดนอยแตรายแรงที่สุด  เพราะมีอัตรา
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การตายสูง  โดยพบผูปวยเสียชีวิตถึง  50%  ของผูปวยที่เกิดอาการ        ภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายแก
ผูปวย  ไดแก ภาวะติดเชื้อ ซึ่งอาจเปนแบคทีเรียหรือเชื้อรา
การวินิจฉัย

เกณฑการวินิจฉัยภาวะ  aplastic anemia  คือ ผูปวยจะตองมีความผิดปกติของเม็ดเลือดอยาง
นอย 2 ใน 3  อยาง  ดังนี้  :  มีจํานวนเม็ดเลือดขาว < 3,500/มคล. เกล็ดเลือด < 55,000/มคล. หรือคา
ฮีโมโกลบิน <  10.0 ก/ดซล. รวมกับจํานวน reticulocytes < 30,000/มคล.    

ผูปวยที่จัดวาเปน severe aplastic anemia  จะตองมีความผิดปกติของเม็ดเลือด 2 ใน 3 อยาง
ดังนี้  :  มีจํานวน neutrophils < 500/มคล. เกล็ดเลือด < 20,000/มคล. และภาวะโลหิตจางซึ่งมีคา
corrected reticulocyte index < 1%

เม็ดเลือดแดงจะมีสีและขนาดปกติหรือใหญกวาปกติ มีปริมาณฮีโมโกลบินต่ํา (3-12 กรัม/
เดซิลิตร)  มีระดับ serum iron, transferin saturation, erythropoietin และคา ESR สูง เมื่อตรวจไขกระดูก
จะพบ marrow hypoplasia และ fatty replacement  อาการทางคลินิกที่พบขึ้นอยูกับชนิดของ cell line ที่
ถูกทําลาย เชน ออนเพลีย ไมมีแรง  ซีด ซึ่งแสดงถึงภาวะเลือดจาง  การมีจ้ําเขียวตามรางกายแสดงถึง
ภาวะเกล็ดเลือดนอย  อาการไข เจ็บคอ มีแผลในปากแสดงถึงภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํา  หากมีอาการรุนแรง
จะพบอาการปวดเคนหัวใจ หัวใจวาย อาการปวดขาเปนระยะเหตุขาดเลือด (intermittent claudication) มี
เลือดออกที่จมูก เหงือก หรือที่อวัยวะตางๆ ตามรางกาย

ผูปวยควรจะไดรับการตรวจไขกระดูกเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของการเกิดความผิดปกติ สาเหตุอ่ืน
เชน โรคมะเร็ง  โรคเลือดอื่นๆ หรือ myelofibrosis  นอกจากนี้ผูปวยจะตองไมมีประวัติของการไดรับรังสี
รักษา   การใชยาฆาแมลงหรือสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเริ่มของการเกิด drug–induced aplastic anemia จะไมแนนอน  ผูปวยจะมีอาการปรากฏ
เมื่อเร่ิมใชยาที่เปนสาเหตุเปนระยะเวลาประมาณ  45  วัน หรือ6.5 สัปดาห (> 4 วัน ถึง <120 วัน)  ดังนั้น
จึงอาจพบอาการเมื่อหยุดใชยาไปแลวก็ได
อุบัติการณ

0.5-5  รายตอประชากร  1  ลานคนตอป
พยาธิกําเนิดและกลไกการเกิด

เกิดจาก  pluripotential hematopoietic stem cells (PHSCs)  ถูกทําลายกอนที่จะเกิดการแบงตัว
ไปเปน committed stem cells  จึงทําใหจํานวน neutrophils เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด  ที่ไหลเวียนใน
กระแสเลือดลดลง
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ตารางที่ 8.5   Chronological criteria : Aplastic anemia
Compatible Inconclusive Incompatible

Time to onset from the start of the
    drug administration
    -  Initial treatment

    - Subsequent treatment

> 4 days

all time intervals

- Reaction occurred
before the 4th day of
treatment

Time to onset from the end of the drug
    administration < 120 days - > 120 days

Course of the reaction
-  Without stopping the drug

-  after stopping the drug Spontaneous
recovery within 6

months : neutrophils
> 1500 and platelets

> 100,000

no change or
aggrevation

no change or
aggrevation or
improvement

with supportive
therapy

improvement in
pancytopenia or
bicytopenia

สามารถแบงกลไกการเกิดไดเปน  2 รูปแบบ คือ
3.1.  Dose-dependent (Type A)  aplastic anemia  โดยยาที่เปนสาเหตุไปทําใหเกิดการทําลาย

กระบวนการสรางเม็ดเลือด  ระดับความรุนแรงของการทําลายและชนิดของ cell line  ข้ึนกับชนิดของยา
และศักยภาพในการยับยั้งการสรางไขกระดูก  ตัวอยางยาที่พบไดบอยคือ cytotoxic chemotherapeutic
agents  ยาเหลานี้จะไปทําลายในขั้นตอน DNA  replication (ซึ่งอาจจะเปน  RNA transcription, protein
synthesis หรือ mitotic mechanisms)  แตภาวะ aplastic anemia  จากยาเหลานี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว
เนื่องจากกระบวนการสรางเม็ดเลือดสามารถสรางเม็ดเลือดมาทดแทนอยูตลอดเวลา

กลไกการเกิด aplastic anemia รูปแบบนี้สามารถทํานายไดและความรุนแรงของอาการจะขึ้นกับ
ขนาดยา  ดังนั้นหากมีการใหยาในขนาดที่เหมาะสมเฝาระวังการใชยา  ก็มักจะทําใหผูปวยหายเปนปกติได

ยาอื่นที่พบไดแก - Chloramphenicol  ทําใหเกิด aplastic anemia  ชนิด reversible ยา
chloramphenicol จะไปทําลาย mitochondria ของ erythroid cell line  โดยตรง เปนผลใหเกิดการยับยั้ง
การสรางโปรตีน  จึงทําใหจํานวน reticulocytes และ hematocrit ลดลงระดับยาในซีร่ัมที่ทําใหเกิด คือ
>25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และพบมากหากมีการใชยาเปนเวลานาน  อาการจะกลับเปนปกติหลังจากหยุด
ยา 2-3 สัปดาห

- Ticlopidine  อาจทําใหเกิดพิษโดยตรงตอเซลลของไขกระดูก
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ตารางที่ 8.6  Cytotoxic agents that induce bone marrow aplasia

Actinomycin  D Cytarabine (cytosine arabinoside) Ifosfamide
Azathioprine Doxorubicin (Adriamycin) Melphalan
Busulphan Epirubicin Mercaptopurine
Carboplatin Etoposide Methotrexate
Carmustine (BCNU) Fludarabine Mitomycin
Chlorambucil Fluorouracil Mitozantrone
Cisplatin Hydroxyurea Taxols
Cyclophosphamide/ifosfamide Idarubicin Thioguanine

3.2  Dose – independent (Type B) aplastic anemia   ซึ่งแบงยอยเปน  2  แบบ คือ
    3.2.1  Idiosyncratic : เกิดจากความผิดปกติทางเภสัชจลนศาสตรของยาที่เปนสาเหตุ หรือเกิด

จากภาวะไวเกินของ stem cells เมื่อภาวะไขกระดูกถูกทําลายโดยยาที่เปนสาเหตุ  ลักษณะของความผิด
ปกติรูปแบบนี้คือ

1)    ตองใชระยะเวลาระหวางการไดรับยากับการเกิดภาวะเลือดจาง อาจใชเวลา
       ต้ังแต 1-6 เดือน
2)    ไมข้ึนกับขนาดยาและระยะเวลาของการใชยา
3)   การทําลายไขกระดูกจะเกิดตอไปแมไดหยุดยาแลว (irreversible)

Idiosyncratic drug-induced aplastic anemia  ที่เกิดจากความผิดปกติการเมแทบอลิซึม
(metabolism)  หรือการขจัดยา  มีอุบัติการณการเกิดนอย  ยาที่พบบอยคือ

- Chloramphenicol  เชื่อวากลไกการเกิด idiosyncratic reaction  เปนผลจากความผิดปกติของ
การเมแทบอลิซึมยา  โดยพบวา nitrobenzene ring  ในสูตรโครงสรางของยาถูกเปลี่ยนเปน  nitroso
group  ซึ่งจะไปทําปฏิกิริยากับ DNA ใน  stem cells  และเกิดการทําลายโครโมโซมของ stem cells  เปน
ผลให stem cells ตาย  นอกจากนี้ยังพบวา enterbocteria ในลําไสใหญไปเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึมของ
ยา  โดยทําใหเกิด dehydrometabolites 2 ชนิด ซึ่งเปนพิษตอ lymphocytes

-  Phenytoin และ carbamazepine  เมแทบอไลทจาก phenytoin และ carbamazepine  จะไป
จับกับ macromolecules  ในเซลล และทําใหเซลลตายโดยไปเปนพิษตอ stem cells  โดยตรง  หรือทําให
lymphocytes  ที่มีหนาที่ควบคุมกระบวนการสรางเม็ดเลือดตาย

-  Phenylbutazone  ทําใหเกิด aplastic anemia  เนื่องจากมีการขจัดยาลดลงเกิดการสะสมของ
ยาจนถึงระดับที่เปนพิษและฆา stem cells

3.2.2  Drug or metabolite-induced immune reactions  ยาที่เปนสาเหตุจะทําใหรางกายสราง
antibodies  โดยการกระตุนเซลลและ cytokines  ของ immune system  และมีผลเฉพาะเจาะจงตอ stem
cells ทําให stem cells  ตาย  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิด aplastic anemia  แบบนี้ เชน chloroquine เมื่อราง
กายไดรับ chloroquine  จะสราง antibodies  และเกิดการกดการทํางานของไขกระดูก
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ตารางที่ 8.7  Drugs associated with aplastic anemia

Antiarrhythmic drugs Quinidine
Antimicrobials Chloramphenicol, co-trimoxazole, dapsone, sulfonamides,
       tetracyclines
Anticonvulsants Carbamazepine, lamotrigine, phenobarbital. phenytoin
Antidiabetics Sulfonylureas (e.g. chlorpropamide)
Antihypertensives Captopril, lisinopril
Anti-inflammatory agents Aspirin, diclofenac, fenbufen, gold salts, indomethacin,

   penicillamine, phenylbutazone, piroxicam, sulindac, sulfasalazine
Antimalarials Chloroquine, pyrimethamine
Antiplatelet agents Ticlopidine
Antithyroid drugs Methimazole, propylthiouracil
Diuretics Acetazolamide, chlorothiazide, furosemide
Tranquilizers Phenothiazines (e.g chlorpromazine)
Vasodilators Pentoxyfylline

การรักษา
1. หยุดยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุ  การหยุดยาไดเร็วจะชวยใหผูปวยกลับสูภาวะปกติได
2. ใหการรักษาแบบประคับประคอง  ไดแก

-  การรักษาภาวะติดเชื้อ โดยการใหยาปฏิชีวนะ
-  การใหเลือดหรือเกล็ดเลือด หากพบภาวะ bleeding

3. ใหการรักษา aplastic anemia อ่ืนๆ เชน
- การปลูกถายไขกระดูก เหมาะสําหรับผูปวยเด็กและผูใหญที่อายุตํ่ากวา 45 ป
- การให immunosuppressive agents เหมาะสําหรับผูปวยสูงอายุหรือผูที่ไมสามารถ

หาไขกระดูกที่รางกายยอมรับได
Immunosuppressive agents ที่ใช เชน antithymocyte globulin (ATG),

antilymphocyte globulin (ALG), corticosteroids, cyclosporin เปนตน
- การให androgens ผลของการใช androgens เพื่อกระตุนการสรางเม็ดเลือดยังเปนที่

ถกเถียงกันอยู
- การให hematopoietic growth factors เชน GM-CSF,G-CSF เพื่อเพิ่มจํานวน

neutrophils หรือให erythropoietin เพื่อเพิ่มจํานวนเม็ดเลือดแดง มักจะไดผลขณะที่
ใชยาอยูเทานั้น ปจจุบันยังไมแนะนําใหใช CSFs เปน first-line treatment สําหรับ
severe aplastic anemia



บทท่ี 8 อาการไมพึงประสงคจากยาท่ีเกิดตอระบบเลือด

201

4. Drug-induced neutropenia and agranulocytosis

Neutropenia  คือภาวะที่มีจํานวน neutrophils นอยกวา 1,500/มคล. ภาวะ severe neutropenia
คือภาวะที่มีจํานวน neutrophils  นอยกวา 500/มคล.
การวินิจฉัย

อาการที่แสดงวาผูปวยเกิดภาวะ severe neutropenia  คือผูปวยจะมีไข  มีอาการหรืออาการแสดง
ของการติดเชื้อ เชน เจ็บคอ  ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหผูปวยเกิดการติดเชื้อ  เชน ผูปวยที่เพิ่งไดรับการผาตัด  มี
การอุดตันของทอปสสาวะหรือทอน้ําดี  มีการอุดกั้นของปอดแบบเรื้อรัง ติดเชื้อ HIV  หรือไดรับยากดภูมิ
ตานทาน

ในการวินิจฉัยจะตองแยกสาเหตุที่ไมไดเกิดจากยาออกไป  ไดแก
♦ Viral infections - HIV, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, rubella,

                                                 varicella
♦ Bacterial infections -  Typhoid fever, brucellosis
♦ Systemic diseases     -  SLE, collagen diseases, rheumatoid arthritis
♦ Blood disorders        -  Hair-cell leukemia, suppressor T-cell leukemia,
♦ myelodysplastic syndrome
♦ Autoimmune neutropenia
♦ Toxic agents -  Benzenes, ionizing radiations

การเกิด drug-induced neutropenia  จะมีความเปนไปไดสูงเมื่อ
- ภาวะ neutropenia  เกิดขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากที่ผูปวยไดรับยา
- ถาหากมีการตรวจไขกระดูก จะพบลักษณะดังนี้ :

-  hypocellular  หรือ regenerating  granulocytic series
-  precursor cells  มีรูปรางปกติ
-  ไมพบความผิดปกติของ infiltration ของ hematopoietic หรือ
    extrahematopoietic cells

- มีรายงานการเกิด neutropenia  จากยาที่สงสัยนั้น
- ผูปวยกลับสูภาวะปกติเมื่อมีการหยุดยา  โดยทั่วไปใชเวลาภายใน  2-6  สัปดาห

Agranulocytosis  คือภาวะที่มีจํานวน neutrophils  ลดต่ําลงมากกวา 500/มคล. รวมกับอาการ
ไข ออนเพลียมาก และมีแผลในชองปากและคอ (buccopharyngeal) หรือบริเวณฝเย็บ (perineal) มี
สาเหตุเกิดจากยาเปนสวนใหญ  สาเหตุอ่ืนๆ เชน viral infection, lymphomas หรือ leukemia
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ภาวะ agranulocytosis  ซึ่งเกิดจากยา  พบมากในผูหญิงมากกวาผูชาย  พบอัตราการตาย
ประมาณ 16%  และอัตราการตายจะสูงขึ้นในผูปวยที่ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด  (bacteremia) หรือ
ไตวาย  อาการผิดปกติจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายใน 7-15  วันหลังจากเริ่มใชยา

ตารางที่ 8.8 Chronological  criteria  :  Neutropenia
Suggestive Compatible Inconclusive Incompatible

Time to onset of the
reaction
-  Initial treatment

-  subsequent
treatment  with or
without previous
history in the
relation to the same
drug

-

< 7 days from
start of drug

administration

Any time from
start of drug

administration

> 7 days from
sart of drugs

administration

Occurrence within
30 days or

discovery after 30
days from end of

drug
administration

Drug taken after
onset of reaction

or occurrence
after 30 days from

end of drug
administration

Course of the
reaction
  -  Without stopping
      the drug

  -  After stopping
     the drug

Neutrophils >
1500 within 30

days

Continuing
decrease in
neutrophil

count

Return of the
neutrophil count
to normal range

Neutrophils <
1500 after 30 days

กลไกการเกิด
Drug- induced agranulocytosis  สามารถแบงกลไกการเกิดออกไดเปน  2  รูปแบบ  คือ
4.1 Drug-induced immune agranulocytosis  (Type I)

        เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย  จะมีลักษณะของอาการคือ  severe 
neutropenia มีระยะเวลาของการเกิดอาการเร็ว เกิดภายใน 2-3 เดือนของการไดรับยาครั้งแรก  มีกลไกการ
เกิดได  4  แบบ  คือ

1)   การดูดซับ (adsorption) ของยาบนเยื่อหุมเซลล (membrane) ของ neutrophils  เกิดเปน
drug-membrane complex  ซึ่งจะไปทําหนาที่เปน hapten และกระตุนใหรางกายสราง antibodies  และ
antibodies  ที่ถูกสรางขึ้นนี้จะไปจับบน drug-membrane complex  เปนผลทําใหเม็ดเลือดขาวแตกโดย
กระบวนการ complement activation  ซึ่งถูกขับออกจากรางกายโดย phagocytic system (รูปที่ 8.4)   
กลไกนี้มักจะพบเมื่อใหยาในขนาดสูง
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                   ตัวอยางยาที่พบเชน ยากลุม penicillins  ขนาดยาที่พบบอยคือ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน
ในกรณีของ  penicillins  นี้สามารถใหยาแกผูปวยไดอีกภายหลังที่หายจากภาวะ  neutropenia  แลว โดย
เร่ิมในขนาดต่ําและคอยๆ ปรับขนาดยาเพิ่มข้ึน

รูปที่ 8.4  The dug adsorption mechanism

              2)   ยาไปรวมกับ  drug-specific antibody เกิดเปน  complex  ซึ่งจะไปดูดซับอยูบนเยื่อหุม
เซลลของ neutrophil  เปนผลใหเกิด  complement activation  และทําใหเม็ดเลือดขาวแตกได (รูปที่ 8.5)
ตัวอยางยาที่พบ เชน quinidine

รูปที่ 8.5  The innocent bystander mechanism
3) ยาไปรวมกับ plasma protein และไปจับกับเยื่อหุมเซลลของ neutrophils ทําใหเกิดการ

สราง antibodies  ซึ่ง antibodies  เหลานี้ จะไปจับกับ  drug protein carrier-membrane complex เปน
ผลใหเกิด complement activation  เซลลเหลานี้จะถูกขจัดออกโดย phagocytic system (รูปที่ 8.6)

• +               
          

+Complement
activation t
     •  Drug                                                                 Cell membrane
Plasma protein                                                  Antibody
Antibody
formation
 Cell

oxicity
รูปที่ 8.6  The protein carrier mechanism
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4) ยาไปเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเยื่อหุมเซลลของ neutrophil  และเปนผลใหเกิดการสราง
autoantibodies (antibodies  ที่จับอยูบน neutrophil โดยตรง)  ซึ่งไปทําลายเซลลโดย phagocytic
system (รูปที่ 8.7)

รูปที่ 8.7  The nonspecific binding of protein mechanism

4.2  Type  II    reaction
       เกี่ยวของกับการสะสมของยาจนถึงระดับความเขมขนที่เปนพิษ ในผูปวยที่มีความไวตอยา

ตัวอยางยาที่มีกลไกของการทําใหเกิด agranulocytosis  แบบนี้ เชน
-  Antithyroid  drugs   ไดแก  propythiouracil และ methimazole  มีอุบัติการณเกิด 0.3-0.6%

ของผูปวยที่ใชยา  พบมากในผูที่อายุ > 40 ป  และเกิดอาการหลังจากใชยานาน 2 เดือน  จะพบ
agranulocytosis  เมื่อใช methimazole  ในขนาดสูงกวา  30  มิลลิกรัม/วัน  แตสําหรับ propythiouracil
นั้น  การเกิด agranulocytosis จะไมข้ึนกับขนาดยา

-  Ticlopidine  ไปยับยั้งการสราง myeloid colony  พบอุบัติการณ neutropenia  2.4% และ
severe neutropenia 0.85%  ผูปวยสวนใหญเกิดอาการภายใน 3 เดือนหลังจากไดรับยาครั้งแรก จึงควรได
รับการตรวจนับเม็ดเลือดกอนการใชยา และทุก 2 สัปดาหเปนเวลา 3 เดือน

-  Phenothiazines  เชน  chlorpromazine เร่ิมพบอาการหลังจากใชยานาน 2-15 สัปดาห และจะ
กลับสูภาวะปกติหลังจากหยุดยา 4-6 วัน  พบมากในผูหญิงที่มีอายุ > 50 ป

-  Clozapine  พบอุบัติการณเกิด agranulocytosis  มากกวายา antipsychotics  อ่ืนถึง 10 เทา
และพบมากในผูหญิงและผูสูงอายุ มักพบกับผูปวยที่เร่ิมใชยาใน 6 เดือนแรก  โดยเริ่มมีจํานวนเม็ดเลือด
ขาวลดลงเรื่อยๆ ในชวง 4 สัปดาหแรก ผูปวยจะกลับสูภาวะปกติภายใน 2 สัปดาหหลังจากหยุดยา ถาหาก
พบภาวะ agranulocytosis  ไดเร็วผูปวยก็มีโอกาสหายได   ดังนั้นผูปวยจึงควรไดรับการตรวจนับเม็ดเลือด
ขาวขณะใชยานี้อยู
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ตารางที่ 8.9 Drugs associated with neutropenia and agranulocytosis

Analgesics Paracetamol, pentazocine
Antiarrhythmics Disopyramide, procainamide, quinidine, tocainide
Antimicrobials Cephalosporins, chloramphenicol, clindamycin, co-trimoxazole,  dapsone,

gentamicin, imipenem-cilastin, isoniazid, lincomycin, metronidazole,
penicillins, rifampicin, sodium aminosalicylic acid, streptomycin,
sulfonamides, tetracyclines, vancomycin

Anticonvulsants Carbamazepine, phenytoin
Antidepressants Amitriptyline, clomipramine, imipramine, mianserin
Antidiabetics Sulfonylureas
Antifungals Griseofulvin
Antihistamines Brompheniramine, cimetidine, ranitidine
Antihypertensives Captopril, hydralazine, methyldopa, propranolol
Ant-inflammatory drugs/ Allopurinol, colchicine, gold salts, leflunomide,
  antigout preparations NSAIDs, penicillamine, sulfasalazine 
Antimalarials Chloroquine, pyrimethamine, quinine, sulfadoxine
Antiparkinson drugs Levodopa
Antiplatelet agents Ticlopidine
Antithyroid drugs Methimazole, propylthiouracil
Antivirals Ganciclovir, zidovudine
Diuretics Acetazolamide, chlorthalidone, ethacrynic acid, furosemide,

   hydrochlorothiazide
Tranquilizers Benzodiazepines, clozapine, phenothiazines,

การรักษา
        -  Neutropenia  ที่ไมมีอาการแสดงของความรุนแรงหรือผูปวยไมมีปจจัยเสี่ยงตอการติดเชื้อ

1. หยุดยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุ
2. หาสาเหตุของการติดเชื้อ
3. ตรวจนับเม็ดเลือด หลังจากหยุดยา  48  ชั่วโมง
4. ใหการรักษาตามอาการ

        -  Agranulocytosis  หรือ neutropenia  ที่แสดงอาการรุนแรง  หรือผูปวยมีปจจัยเสี่ยวตอการติดเชื้อ
1. หยุดยาที่สงสัยวาเปนสาเหตุ
2. รับผูปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อติดตามอยางใกลชิด และอาจทําการตรวจไข

กระดูกในกรณีที่จําเปน
3. ถามีไข

-  ทํา cultures จากเลือดหรือ specimens  อ่ืนๆ เชน ปสสาวะ เสมหะ บาด
แผล

-  ตรวจหาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ
-  ให intravenous broad-spectrum antibiotics ชนิด bactericidal agents
เชน  vancomycin หรือ fluoroquinolone โดยทันที
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4. ในกรณีที่จําเปนอาจพิจารณาให GM-CSF, G-CSF  เพื่อชวยภาวะ neutropenia  ให
คืนสูภาวะปกติไดเร็วขึ้น

5. Drug-induced hemolytic anemia

Hemolytic anemia  คือ ภาวะเลือดจางที่เกิดจากเม็ดเลือดแดงถูกทําลาย  ภาวะเลือดจางจะเกิด
ข้ึนเมื่ออัตราการทําลายเม็ดเลือดแดงเพิ่มข้ึนหลายเทากวาอัตราการสรางเม็ดเลือดแดง  โดยทั่วไปเม็ด
เลือดแดงจะมีอายุ 120 วัน  แตในภาวะ hemolytic anemia  เม็ดเลือดแดงจะมีอายุเพียง 2-3  วันเทานั้น

ภาวะ hemolytic anemia  ที่เกิดจากยา  จะมีระดับความรุนแรงตั้งแตเล็กนอยสามารถหายเปน
ปกติได  จะถึงระดับรายแรงจนเปนอันตรายตอชีวิต
การวินิจฉัย

มีระดับฮีโมโกลบิน < 12 กรัม/เดซิลิตร ในผูหญิง หรือ < 13 กรัม/เดซิลิตร ในผูชาย  รวมกับมี MCV
ปกติ  รวมกับมี reticulocytosis  โดยมีอาการที่แสดงวาเม็ดเลือดแดงถูกทําลาย  ไดแก

- heptoglobin  ตํ่า
- hyperbilirubinnemia  โดยเฉพาะมีการเพิ่มข้ึนของ unconjugated (indirect bilirubin)
- คา serum LDH    สูงขึ้น
- คา serum  iron  สูงขึ้น
อาการแสดงอื่นๆเชน ตัวเหลือง ปสสาวะมีสีเขมคล้ํา
อาการที่แสดงวาภาวะ hemolytic anemia อยูในระดับรุนแรง
• ผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือด  :  อาการออนเปลี้ย (asthenia)  เวียนศีรษะ

 ความดันเลือดต่ําในทายืน ปวดศีรษะ มีเสียงในหู
ปวดเคนหัวใจ  หัวใจวาย

• ผลตอไต   : มีการเพิ่มข้ึนของ serum หรือ plasma creatinine
กลไกการเกิด

ภาวะ  hemolytic anemia  ที่เกิดจากยาสามารถแบงกลไกการเกิดออกไดเปน  2  รูปแบบ คือ

5.1  Drug-induced immune hemolytic anemia
 กลไกการเกิด  hemolytic anemia  รูปแบบนี้ จะคลายคลึงกับ drug-induced

agranulocytosis  ซึ่งแบงออกไดเปน
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       1)  Hapten-induced hemolysis
ยาสวนใหญจะมีขนาดโมเลกุลเล็ก  ซึ่งไมสามารถที่จะไปกระตุนใหเกิด immune

response  ดวยตัวยาเองได  จึงทําหนาที่เปน happen โดยยาจะไปดูดซับ (adsorb) อยูบนเยื่อหุมเซลล
ของเม็ดเลือดแดงเกิดเปน drug-red cell complex และไปกระตุนใหรางกายเกิด immune response
โดยการสราง antibodies  ชนิด IgG  ข้ึน  และอาจมีหรือไมมี complement activation  ก็ได  ภาวะเลือด
จางซึ่งเกิดจากเม็ดเลือดแดงแตกนี้มักเกิดขึ้นหลังจากใชยาไปนาน  7-10  วัน   และจะกลับคืนสูภาวะปกติ
อยางรวดเร็วหากมีการหยุดยา

ยาที่มีรายงานวาทําใหเกิด hemolytic anemia  ไดบอยคือ penicillins, cephalosporins
และ tetracyclines  ซึ่งมักจะเกิดเมื่อไดรับยาในขนาดสูง  ยาอื่นๆที่พบ เชน quinidine, cisplatin,
melphalan, methotrexate, cyclophosphamide และ methotrexate ยาที่มีรายงานวาเกี่ยวของกับ
complement activation มีเพียงตัวเดียว คือ streptomycin
การวินิจฉัย

อาการที่แสดงวาเปน  immune  hemolytic anemia  ไดแก
- มีระยะเวลาของเกิดอยางรวดเร็วภายหลังจากไดรับยา  โดยมีอาการปวดหลัง  มีไข  ความดัน

เลือดต่ําหรือช็อค  ปสสาวะนอย และมีสีเขมคล้ํา  หากผูปวยเคยไดรับยามากอน อาจเกิด
ภาวะเม็ดเลือดแดงแตกไดภายใน  24 ชั่วโมง หลังไดรับยาครั้งตอไป

- ระดับฮีโมโกลบิน  10  กรัม/เดซิลิตร
- สัมพันธกับภาวะไตวายเฉียบพลัน  ซึ่งจะไมพบใน hemolytic anemia  ในรูปแบบอ่ืน
- Positive direct Coombs test
Immune  hemolytic anemia  จะเสี่ยงตอการเสียชีวิต  เนื่องจากภาวะช็อค หรือไตวายเฉียบ

พลัน  จึงควรรับผูปวยเขารักษาตัวในโรงพยาบาล และดูแลอยางใกลชิด  และหามใหยานั้นแกผูปวยอีกตอ
ไป

ตารางที่ 8.10  Drug implicated immune  hemolytic anemia

Beta – lactam antibiotics Quinidine Sulindac
Chlorpropamide Quinine Tetracyclines
Ibuprofen Rifampicin

2)  Drug-induced autoantibody production
      ยาบางชนิด เชน methyldopa, levodopa, cimetidine, diclofenac และ mefenamic acid

สามารถเหนี่ยวนําใหเกิดการสราง  autoantibodies  ตอเม็ดเลือดแดง  ในกรณีนี้ยาไมไดเปน hapten  แต
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สามารถยับยั้งการทํางานของ immune system (T-cell) ไดเอง หรือไปเปลี่ยนแปลงเยื่อหุมเซลลของเม็ด
เลือดแดง  ทําใหโปรตีนที่เยื่อหุมเซลลกลายเปนสิ่งแปลกปลอมจึงเปนผลใหเกิดการกระตุนการสราง
autoantibodies  ตอเม็ดเลือดแดง

โดยทั่วไปภาวะเม็ดเลือดแดงแตกที่เกิดจากกลไกนี้ จะมีระยะเวลาการเกิดชาและไมรุนแรง อาจพบ
ความผิดปกติของ Coombs test หลังจากเริ่มใชยาไปนาน 3-6 เดือน และจะกลับสูภาวะปกติหลังจากหยุด
ยานานเปนสัปดาหหรือหลายเดือน  แตพบภาวะ hemolysis หลังจากเริ่มใชยานาน 4-6 เดือน  จนถึง 2 ป

3)  Immune complex mechanism
      ยาจะจับกับ immunoglobulin และ drug-membrane binding site  เกิดเปน complex ทําให

เม็ดเลือดแดงแตกดวยกระบวนการ complement activation  และสวนใหญจะเกิดภายในหลอดเลือด  แต
อาจพบไดที่ตับและมาม  กลไกนี้จะเกี่ยวของกับ IgM

ตัวอยางของยาที่มีรายงาน ไดแก chlorpropamide, isoniazid, melphalan, methotrexate,
quinidine, rifampicin, sulfonamides, tetracyclines  และ thiazides

4)  Non-immunological protein absorption
      ยากลุม cephalosporins จะจับกับ nonspecific proteins เชน albumin, IgG, IgA  หรือ

fibrinogen และไปดูดซับบนเยื่อหุมเซลลของเม็ดเลือดแดง  ทําใหเกิด positive direct antiglobulin
reaction (Coombs test)  แตไมเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตก  อยางไรก็ตามมีรายงานวาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้
ทําใหเกิดความยุงยากในผูปวยที่มีการถายเลือดและไดรับยากลุม cephalosporins  อยู
การรักษา

1.  หยุดยาที่สงสัยทุกชนิด  จํานวนเม็ดเลือดแดง จะกลับสูปกติ ภายใน 2-3 สัปดาห
2.  ใหการรักษาแบบประคับประคอง
3.  ในกรณีที่จําเปนอาจพิจารณาให  intravenous immunoglobulins  ในผูปวยที่มีอาการรายแรง

5.2  Drug-induced oxidative hemolytic anemia
                   การเกิด oxidative hemolytic amemia  จากยา จะมีสาเหตุที่เกี่ยวของกับการถายทอดทาง
พันธุกรรม โดยพบวาสวนใหญเกิดกับผูปวยที่มีความบกพรองของเอนไซม glucose-6-phosphate
dehydrogenase (G6PD)  นอกจากนี้อาจพบในผูที่มีความผิดปกติของเอนไซม  NADPH methemoglo-
bin reductase  และ glutathione (GSH)  peroxidase

เนื้อเยื่อในรางกายจะไดรับออกซิเจนโดยผานทางฮีโมโกลบิน  ออกซิเจนที่มีความเขมขนสูงใน
ฮีโมโกลบินอาจทําใหเกิดการสราง oxygen radicals ซึ่งเปนพิษข้ึนในเม็ดเลือดแดงตลอดเวลา พรอมกับ
การเกิด methemoglobin และทําใหเม็ดเลือดแดงตายได  ดังนั้นเม็ดเลือดแดงจึงตองมีกลไกปองกันไมให
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เกิดอนุมูลอิสระ  เชน การสราง reduced glutathione  จากการทํางานของเอนไซม glutathione
peroxidase และ glutathione reductase แตที่สําคัญและพบบอยที่สุด คือการทํางานของเอนไซม G6PD

เอนไซม G6PD มีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของเม็ดเลือดแดง และเปนเอนไซมตัว
แรกใน hexose monophosphate shunt (HMPS)  HMPS ในเม็ดเลือดแดงนี้เปนแหลงเดียวที่สราง
reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH)   NADPH มีหนาที่ปองกันเม็ด
เลือดแดงตอ oxidative stress โดยรางกายตองใช NADPH ไปควบคุม glutathione ใหอยูใน reduced
state glutathione นี้ เปน antioxidant  ซึ่งปองกันไมใหเกิด oxidation ของฮีโมโกลบินไปเปน
methemoglobin

รูปที่ 8.8  หนาที่ของ G6PD ในการปองกันไมใหเกิดอนุมูลอิสระ

อาหารหรือยาบางชนิดจะมีคุณสมบัติเปน oxidants  ซึ่งไปเพิ่มการสราง activated oxygen  ทํา
ใหเกิด oxidative stress  ในเม็ดเลือดแดงเพิ่มข้ึน  เม็ดเลือดแดงที่มีปริมาณของเอนไซม G6PD  นอย ทํา
ใหเกิดการสราง NADPH นอย จะไมสามารถควบคุม reduction pathways เปนผลใหฮีโมโกลบินถูก
oxidize และเสื่อมสภาพ  เกิดการตกตะกอนในเม็ดเลือดแดงรวมกับการมี lipid peroxidation ของผนังเม็ด
เลือดแดง ถารุนแรงมากจะเกิดรูร่ัวที่ผนังเม็ดเลือดและทําใหเม็ดเลือดแดงแตกได

G6PD  gene  จะอยูบน X-chromosome  ดังนั้นจึงถายทอดทาง sex-linked mode  เอนไซม
G6PD  มีมากกวา 400 variants  แตชนิดที่พบบอยคือ A-type (African) จะเกิดกับชาวอเมริกันผิวดํา
(10%-11%) ชาวเมดิเตอเรเนียน M-type (Mediteranian) และชาวเอเซีย  ชนิดที่พบมากในคนไทยจะเปน
ชนิด G6PD Mahidol  ภาวะ hemolysis  ที่เกิดกับชาวเมดิเตอเรเนียนจะรุนแรงกวาชนชาติอ่ืน

ระดับความรุนแรงของการเกิด hemolysis ข้ึนอยูกับระดับความบกพรองของเอนไซมและปริมาณ
ของ oxidative stress  อยางไรก็ตามขนาดยาที่ทําใหเกิด hemolysis  จะมีความเขมขนต่ํากวาปริมาณที่ใช
ในการรักษาทั่วไป
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ตารางที่ 8.11 Drug that cause hemolytic anemia in G6PD deficiency

    Ascorbic acid Doxorubicin NSAIDs
    Benzocaine Furazolidone Phenazopyridine
    Chloramphenicol Glibenclamide Primaquine
    Chloroquine Methylene blue Sufonamides
    Dapsone Nalidixic acid
    Diazoxide Nitrofurantoin

การรักษา
1. หยุดยาที่สงสัยทุกชนิด
2. โดยทั่วไปไมจําเปนตองใหการรักษาอ่ืน  เนื่องจากไมพบอาการที่รายแรง
3. แนะนําผูปวยใหหลีกเลี่ยงยาที่ทําใหเกิด  hemolysis  และแจงแพทยหรือเภสัชกรทุก

คร้ังกอนใชยาวามีความบกพรองของเอนไซม  G6PD

ตารางที่ 8.12 Drug associated with hemolytic anemia

Acetaminophen Levodopa Procainamide
α-Interferon Mefenamic acid Quinidine
β-Lactam antibiotics Melphalan Quinine
Chlorpromazine Methyldopa Rifampicin
Chlorpropamide NSAIDs Streptornycin
Cisplatin Omeprazole Sulfonamides
Hydralazine p-Aminosalicylic acid Tetracyclines
Hydrochlorothiazide Penicillamine Triamterene
Imipenem-cilastin Phenazopyridine
Isoniazid Probenecid

1. Drug-induced megaloblastic anemia

Megaloblastic anemia เปนภาวะเลือดจางเกิดจากความผิดปกติของการสราง DNA ของ 
erythroid precursor ในไขกระดูก  ทําใหมีขนาดใหญกวาเซลลปกติ เรียกวา megaloblastic cells  เนื่อง
จากความผิดปกติอยูที่การสราง DNA ซึ่งอยูใน nucleus แตการสราง RNA และโปรตีน  ซึ่งอยูใน 
cytoplasm ปกติ  ทําใหการเจริญเติบโตของ nucleus ชากวา cytoplasm คือ nucleus ยังเปน immature 
แต cytoplasm (MCH) มีการสรางฮีโมโกลบินไดตามปกติ เมื่อตรวจเลือดผูปวย  จึงพบวามีคา mean
corpuscular  hemoglobin (MCH) หรือคา mean corpuscular volume (MCV) สูง

ความผิดปกติของการสราง DNA ไมไดอยูเฉพาะที่ erythroid precursor เทานั้นยังมีผลตอ 
granulocytes ดวย  โดยพบ myelocyte และ metamyelocyte มีขนาดใหญและมี nucleus รูปรางคลาย
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เกือกมา  megakaryocyte มีขนาดใหญเชนกันและพบมี granulation นอย nucleus มีลักษณะเปน 
unattached lobes

ลักษณะที่แสดงวาผูปวยเกิด megaloblastic anemia คือ มีคา MCH หรือ MCV สูง มี 
hemopoietic cells ที่ immature และมีอาการที่แสดงวาเกิดภาวะเลือดจาง  ในผูที่มีภาวะ megaloblastic 
anemia รุนแรงจะพบภาวะ leukopenia และ thrombocytopenia ดวย  นอกจากนี้ยังอาจพบอาการแสดง
ทางระบบประสาท เชน neuropathy ซึ่งจะพบที่บริเวณสวนขามากกวาแขน

การเกิด megaloblastic anemia มีสาเหตุจากการรบกวนการสราง DNA หรือการขาด vitamin 
B12,folate  ซึ่งจําเปนในการสราง purine และ pyrimidine bases  ภาวะ megaloblastic anemia   ที่มี
สาเหตุจากยา  เกิดได 2 กลไกคือพิษของยาที่ไปทําลายการสราง DNA โดยตรงหรือยาไปมีผลทําใหระดับ
ของ vitamin B12 หรือ folate ลดลง

ยาที่รบกวนการสราง DNA สวนใหญเปนยารักษาโรคมะเร็ง เนื่องจากฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาที่
มีผลตอ DNA replication ไดแกกลุม purine antagonists เชน 6-thioguanine, azathioprine, 6-
mercaptopurine และ กลุม pyrimidine antagonists เชน 5-fluorouracil, cytosine arabinoside  การรบ
กวนการสราง DNA ยังอาจเกิดจากยาที่มีผลตอเอนไซมอ่ืนๆ ที่ใชในการสราง DNA เชน hyroxyurea,
zidovudine และ acyclovir

ยาที่เปน folate antagonists เชน methotrexate, pentamidine, trimethoprim, triamterene, 
pyrimethamine มีฤทธิ์ยับยั้ง dihydrofolate reductase ทําให dihydrofolate ไมสามารถเปลี่ยนกลับเปน 
tetrahydrofolate ได ทําใหกระบวนการสราง DNA ผิดปกติไป

Nitrous oxide ที่ใชเปนยาสลบ  ทําใหมีการทําลายของ vitamin B12 ในรางกาย     ภาวะนี้พบได
ในผูปวยที่ไดรับยาสลบบอยๆ หรือติดตอกันเปนเวลานาน เชน ผูปวยที่ไดรับการผาตัดหัวใจ ผูปวยโรค
บาดทะยัก

ยาอื่นๆ ที่ทําใหการดูดซึม folate และ vitamin B12 ลดลง เชน phenytoin, phenobarbital
การรักษา

ถาหากภาวะ megaloblastic anemia เกิดจากการใช chemotherapeutic agents ไมจําเปนตอง
ใหการรักษาใดๆ เปนพิเศษ  เนื่องจากภาวะนี้เปนอาการขางเคียงที่ยอมรับกัน

ถาหากภาวะ megaloblastic anemia เกิดจากการใช cotrimoxazole อาจให folinic acid 5-10 
มิลลิกรัม วันละ 1-4 คร้ัง เพื่อแกไขภาวะเลือดจาง

การเสริม folic acid ขนาด 1 มิลลิกรัม ทุกวัน อาจชวยแกไขภาวะ megaloblastic anemia ในผูใช
ยา phenytoin หรือ phenobarbital ได  อยางไรก็ตาม มีผูเสนอวาการให folic acid นี้ อาจไปลดประสิทธิ
ผลของยาตานการชักเหลานี้ได
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ตารางที่ 8.13  Drug associated with megaloblastic anemia
Drugs that interfere with folate metabolism
(a)  Dihydrofolate reductase inhibitors

Aminopterin
Methotrexate
Pentamidine
Pyrimethamine
Triamterene
Trimethoprim

(b)  Impaired folate absorption/utilization
Alcohol
Cholestyramine
Cycloserine
Metformin
Nitrofurantoin
Oral contraceptive agents
Phenobarbital
Phenytoin
Potassium (slow-release)
Sulphasalazine

Drug that interfere with vitamin B12 metabolism
Alcohol
Colchicine
Metformin
Neomycin
Nitrous oxide (if prolonged)
Omeprazole
Sodium aminosalicylate
Vitamin C (in large doses)

Drugs that interfere with DNA synthesis directly
Acgclovir
Azathioprine
Cytarabine
Fluorouracil
Hydroxyurea
Mercaptopurine
Thioguanine
Zidovudine

Mechanism unknown
Benzene
Tetracycline
Vinblastine
Vitamin A

7.   Drug-induced pure red cell aplasia

Pure red cell aplasia (PRCA)  คือภาวะเลือดจางที่มีจํานวน reticulocytes  (เม็ดเลือดแดงที่ยัง
ไมโตเต็มที่)  ลดลง  พบวาไขกระดูกจะมีเซลลปกติและมี myeloid  และ megakaryocytic lines  ปกติ       
ผูปวยจะมีอาการออนเพลีย ไมมีแรง  และซีด  มียาหลายชนิดที่ทําใหเกิด  PRCA  พบอุบัติการณจากยา
ประมาณ  5%  แตสวนใหญไมทราบกลไกที่ยาทําใหเกิดความผิดปกตินี้  โดยเชื่อวาอาจจะเกิดจากกลไก
ของระบบภูมิคุมกันหรือพิษโดยตรงในการทําลายเม็ดเลือดแดง   ยาที่มีรายงานอธิบายกลไกการทําใหเกิด
PRCA คือ phenytoin   โดยพบวายานี้ไปมีพิษโดยตรงตอ  DNA  synthesis  ที่  erythroid  cells  นอกจาก
นี้ยังพบวาในผูปวยบางรายจะเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน  มักพบ PRCA  ในผูปวยที่มีโรคเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของภูมิคุมกัน เชน  SLE, AIDs, autoimmune  hemolysis  และความผิดปกติของ plasma cells

ตารางที่  8.14   Drugs reported to induce  pure red blood cell aplasia

   Azathioprine      Halothane        Pyrimethamine
   Carbamazepine      Isoniazid        Sulfasalazine
   Chloramphenicol      Penicillamine        Sulfonamides
   Co-trimoxazole      Penicillins        Sulfonylureas
   Dapsone      Phenobarbital        Thiamphenicol
   Fludarabine      Phenybutazone        Thiazides
   Gold  salts      Phenytoin        Valproic acid
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8.  Drug - induced thrombocytopenia

Thrombocytopenia  คือภาวะที่มีจํานวนเกล็ดเลือดต่ํากวา  100,000/มคล.   จึงทําใหผูปวยเสี่ยง
ตอภาวะเลือดออกผิดปกติ  อาการที่แสดงวาผูปวยมีเลือดออกผิดปกติ  (bleeding disorders)  ไดแก  จุด
เลือดออก (petechiae) มีจ้ําเลือดหรือมีเลือดออกใตผิว  (bruise, contusion, ecchymoses  และ
suggillation) มีเลือดกําเดาไหล (epistaxis, rhinorrhagia)  มีเลือดออกในชองปากหรือเหงือก มีเลือดออก
จากมดลูกหรือมีระดูมากผิดปกติ  มีเลือดออกที่เยื่อตาหรือจอตา  (conjunctival or retinal bleeding)
กลไกการเกิด

สามารถแบงกลไกการเกิดภาวะเกล็ดเลือดนอยเนื่องจากยา ไดเปน  3  รูปแบบ คือ
7.1   การกดหรือทําลายเกล็ดเลือดโดยกลไกของภูมิคุมกัน  (immune-mediated suppression)

ซึ่งแบงไดเปน  3  ลักษณะ  คือ
1) ยาไปจับที่เยื่อหุมเซลลของเกล็ดเลือดแบบ covalent bond เกิดเปน complex  ทํา

หนาที่เปน hapten  และกระตุนใหเกิดการสราง  antibody  ตอ complex  ดังกลาว  ยาที่ทําใหเกิด
ปฏิกิริยาลักษณะนี้  เชน  penicillins, trimethoprim, heparin

2) ยาจับกับ antibody  ที่รางกายสรางขึ้น  เกิดเปน  immune  complex  ไปเกาะบนเยื่อ
หุมเซลลของเกล็ดเลือด  ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาลักษณะนี้ เชน heparin

       Heparin-induced thrombocytopenia  ชนิดนี้บางครั้งเรียก White clot syndrome
พบนอยแตมีความสําคัญทางคลินิก  เมื่อเกิด heparin-immune complex จะไปกระตุนใหเกิด platelet
activation, coagulation activation  และการสราง thrombin  เกิดลิ่มเลือดอุดตันได  ปฏิกิริยานี้จะเกิด
ภายใน  5-12  วัน  หลังจากเริ่มใช  heparin  ผูปวยมักจะมีภาวะเกล็ดเลือดนอยในระดับนอยถึงปานกลาง
(20x150x109/ไมโครลิตร)  ถึงแมวาจํานวนเกล็ดเลือดจะไมตํ่าจนถึงระดับ threshold  แตผูปวยจะมีความ
เสี่ยงตอภาวะแทรกซอนจากการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน  ที่พบบอยคือ deep vein    thrombosis  และ
pulmonary embolism  ปฏิกิริยาลักษณะนี้จะไมคอยพบใน low molecular weight heparins  เมื่อเกิด
ปฏิกิริยาลักษณะนี้จะตองหยุดให heparin  ทันที   และใหยาที่ลดการสราง  thrombin  เชน  lepirudin
หรือ danaparoid  แตไมควรให  warfarin  เนื่องจากจะเกิดความเสี่ยงของการเกิด  venous limb
gangrene และไมควรใหเกล็ดเลือดเสริม เพราะอาจทําใหการเกิดลิ่มเลือดอุดตันรุนแรงขึ้น  จํานวนเกล็ด
เลือดจะกลับสูระดับปกติ  ภายใน  2-3  หลังหยุด  heparin

3) ยาไปกระตุนใหมีการทําลายเกล็ดเลือดจากการสราง  autoantibody  ตอเกล็ดเลือด
โดยตรง โดยที่ยาไมไดไปจับกับเกล็ดเลือด  ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรง   autoantibody  ที่
ถูกสรางขึ้นจะสัมพันธกับ  human  leukocyte antigens  (HLAs)  ซึ่งอยูบริเวณเยื่อหุมเซลลของเกล็ด
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เลือด  โดยยาจะไปทําปฏิกิริยากับ HLAs  ทําใหเกล็ดเลือดถูกรางกายตอตานเนื่องจากคิดวาเปนสิ่งแปลก
ปลอม  จึงกระตุนใหเกิดการทําลายเกล็ดเลือด

       ตัวอยางยาที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาลักษณะนี้เชน gold salts, methyldopa
การวินิจฉัย

การวินิจฉัยวาเกิดภาวะเกล็ดเลือดนอยโดยกลไกของภูมิคุมกัน  พิจารณาจาก
1) ไขกระดูกปกติและมีจํานวน megakaryocytes  มาก
2) ภาวะเกล็ดเลือดนอยเกิดขึ้นภายใน  1  เดือน (ที่พบบอยคือ7-15  วัน) หลังจากใชยาครั้งแรก

หรือภายใน 1 สัปดาหหลังจากใชยาครั้งตอมา
3) จํานวนเกล็ดเลือดกลับสูภาวะปกติภายใน  6  สัปดาหหลังจากหยุดยา  โดยไมมีการใหการ

รักษาใดๆ (เชน การให corticosteroids)
4) มีขอมูลรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธของการเกิดภาวะเกล็ดเลือดนอยกับการใชยานั้น

ตารางที่ 8.15    Chronological  criteria  : Thrombocytopenia
Very

suggestive
Suggestive Compatible Inconclusive Incompatible

Time to onset of the
reaction
   -  Initial treatment

  - Subsequent
     treatment with or
     without previous
     history in relation
     to the same drug

< days from
start of drug

administration

< 1 month from
start of drug

administration

8-30 days from
start of drug

administration

> 1 month from
start of drug

administration

Occurrence within
30 days or

discovery after 30
days from end of

drug
administration

Occureuce after 30 days from
end of drug administration

Course of the
reaction
  - Without stopping
     the drug

 - After  stopping
      the drug

Continuing
decrease in

platelet counts

Recovery
within 3 weeks
(with or without
corticosteroids)

No recovery of
thrombocytopenia

Recovery after 3
weeks (with or

without
corticosteroids

Relapse of thrombocytopenia
after 3 weeks

สาเหตุอ่ืนๆ (ที่ไมใชเนื่องจากยา)  ที่ทําใหเกิดภาวะเกล็ดเลือดนอย  ไดแก
- ไขกระดูกผิดปกติ (aplasia, blood disorders) พิจารณาไดจากการตรวจไขกระดูก
- โรคตับ ซึ่งอาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับมาม  เชน  alcoholism
- การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือไวรัส  (HIV)
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- Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP)  ซึ่งเปนสาเหตุที่พบบอยโดยวินิจฉัย
จาก
♦ พบ platelet – associated immunoglobulins
♦ RBC Coombs test ใหผลบวก
♦ เกี่ยวของกับ autoimmune  disease  เชน  SLE
♦ ภาวะเกล็ดเลือดนอยยังเกิดขึ้นอยูนานกวา  6  สัปดาห แมหยุดยาไปแลว
♦ ไมสนองตอบตอการให corticosteroids  หรือสนองตอบบาง แตชา
♦ เกิดภาวะเกล็ดเลือดผิดปกติอีกครั้งเมื่อหยุดหรือลดขนาดยา corticosteroids

7.2   การกดกระบวนการสรางเกล็ดเลือดโดยตรง (direct suppression of thrombopoiesis)
 ยาบางชนิดเชน thiazides, chemotherapeutic agents, α-interferon, estrogens,

ganciclovir จะมีผลไปกดการกระบวนการสรางเกล็ดเลือดซึ่งเกิดในไขกระดูก  ระยะเวลาของการเกิดภาวะ
เกล็ดเลือดนอยจะชา  และจํานวนเกล็ดเลือดจะคอยๆ ลดลง  มีจํานวน megakaryocytes  นอย  ผูปวยจะ
ไมมีไข  ผ่ืน  หรืออาการแสดงของปฏิกิริยาภูมิแพ  เมื่อหยุดยา จํานวนเกล็ดเลือดจะกลับสูปกติภายใน  2
สัปดาห

7.3    ผลโดยตรงตอเกล็ดเลือดที่ไหลเวียนในกระแสเลือด  (dose-related, monimmune
direct effect  on circulating platelets)

ยาบางชนิด เชน heparin  จะมีผลโดยตรงตอเกล็ดเลือดที่อยูในกระแสเลือด  อาจพบผูปวย
เกิดภาวะเกล็ดเลือดนอยระดับนอยจนถึงปานกลาง  เมื่อไดรับยา  heparin ในระยะแรก  เนื่องจากฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของ heparin ที่ไปทําใหเกิดการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดแบบ reversible  และไมสามารถนับ
จํานวนเม็ดเลือดดวยวิธี electronic counters  ได   ปรากฏการณนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวและหายไดเองเมื่อใช
ยาตอไป
การรักษา

1) ผูปวยจะเสี่ยงตอภาวะเลือดออก  เมื่อ
-  มีจํานวนเกล็ดเลือดต่ํากวา  50,000/ไมโครลิตร
-  ถา  bleeding  time  เพิ่มข้ึน  และมีจํานวนเกล็ดเลือด ระหวาง 50,000-100,000/
     ไมโครลิตร
-  ถามีปจจัยเสี่ยงอื่น  เชน มีการใช  anticoagulants, NSAIDs  รวมดวย มี peptic ulcer,
   severe hypertension, leiomyoma  ของมดลูก  มีอายุ > 75  ป
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     ถาไมมีความเสี่ยงตอภาวะเลือดออกดังกลาว ใหพิจารณาหยุดยาตามสภาวะของผูปวยแตละราย

ตารางที่  8.16    Drugs  associated  with  thrombocytopenia

    Abciximab
Acetazolamide
Actinomycin
Allopurinol
Amiodarone
Amitriptyline
Amphotericin B
Aspirin
Carbamazepine
Cephalosporins
Chloramphenicol
Chlorpheniramine
Chlorthalidone
Cimetidine
Clozapine
Colchicine
Cyclophosphamide
Danazol 
Desferrioxamine
Diazepam
Didanosine

Digoxin
Diltiazem
Disopyramide
Fluconazole
Furosemide
Ganciclovir
Gentamicin
Gold salts
Heparin
Hydrochlorothiazide
Idoxuridine
Imipenem-cilastin
Imipramine
Interferon alpha
Isoniazid
Levamisole
Methyldopa
Mianserin
Minoxidil
Morphine
Nitrofurantoin

NSAIDs
Penicillins
Penicillamine
Phenothiazines
Phenylbutazone
Phenytoin
Procainamide
Quinidine
Quinine
Ranitidine
Rifampicin
Risperidone
Sodium aminosalicylic acid
Sulfonamides
Sulfonylureas
Thioguanine
Trimethoprim
Valproic acid
Vancomycin
Vitamin A (isotretinoin)

2)  ถามีภาวะเกล็ดเลือดนอยและมีความเสี่ยงตอภาวะเลือดออก  ให  :
- หยุดยาทุกชนิดที่ไมจําเปนตอชีวิตผูปวย
- คนหาอาการที่แสดงวาผูปวยมีภาวะรุนแรง เชน เกล็ดเลือดต่ํากวา  50,000/ไมโครลิตร มี
เลือดออกในชองปาก  จอตา  หรือบริเวณเยื่อออน

3)  ถามีอาการแสดงวาผูปวยอยูในภาวะเกล็ดเลือดนอยอยางรุนแรง  ให  :
- รับผูปวยเขานอนพักในโรงพยาบาล
- ตรวจนับเม็ดเลือด  ตรวจหา  RBC  phenotype  และ serum  anti-RBC antibodies
- คนหาความผิดปกติอ่ืนที่ทําใหเกิดภาวะเลือดออก
- ตรวจไขกระดูก
- ใหการรักษาฉุกเฉินอื่น

4)  การให corticosteroids  ไมทําใหเกล็ดเลือดกลับสูภาวะปกติเร็วขึ้น  แตชวยในดานของ
vascular integrity  มากกวา   การใหเกล็ดเลือดทดแทนไมเกิดผลมากนัก  เนื่องจากจะถูกทําลายไปอยาง
รวดเร็ว  ยกเวนกรณีที่มีเลือดออกที่เปนอันตรายถึงชีวิต  ในกรณีฉุกเฉิน การทํา  plasma exchange หรือ
การให  IgG  ทางหลอดเลือดดํา อาจชวยผูปวยได
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9.  Drug – interfering with platelet functions

มียาหลายชนิดที่สามารถทําใหการทํางานของเกล็ดเลือดผิดปกติ   บางชนิดทําใหระยะเวลาการ
แข็งตัวของเลือดยาวผิดปกติ  บางชนิดทําใหมีภาวะเลือดออกผิดปกติ
กลไกการเกิด

กลไกการเกิดจะเปน  type A reaction  สามารถอธิบายใน  3  ลักษณะ คือ
9.1   Cyclo-oxygenase  inhibitors

ยากลุม  NSAIDs  หลายชนิด เชน aspirin, ibuprofen, indomethacin, naproxen,
phenylbutazone, piroxicam และกลุม uricosuric agents  เชน sulfinpyrazone  ทําใหการทํางานของ
เกล็ดเลือดผิดปกติ  โดยการยับยั้งเอนไซม cyclo-oxygenase (COX-1)  ทําใหไมสามารถสราง
prostaglandin endoperoxidases  และ thromboxane A2   ซึ่งมีผลทําใหเกิดการยับยั้งการเกาะกลุม
aggregation)  ของเกล็ดเลือด   aspirin  จะมีผลยับยั้งตลอดอายุขัยของเกล็ดเลือด  โดยทั่วไป aspirin จะ
ทําให bleeding time  ยาวขึ้น  1.2-2.0  เทา  และคาของ bleeding time   ยังคงยาวตอได   1-4  วันหลัง
หยุดยา  NSAIDs และยาอื่นๆจะมีผลยับยั้งการเกาะกลุมกันของเกล็ดเลือดแบบ reversible โดยทั่วไปมีผล
ไมเกิน 1 วัน   ยกเวน  piroxicam  ซึ่งอาจมีผลหลายวันเนื่องจากมีระยะครึ่งชีวิตยาว

9.2   Increasing  platelet  C-AMP  levels
         ยาจะไปกระตุน  adenyl cyclase  ในเกล็ดเลือด  ทําใหมี cyclic AMP  เพิ่มข้ึน เกล็ดเลือด

จะมีการตอบสนองลดลง  มีผลให bleeding time  ยาวขึ้นชั่วคราว  ยาที่มีกลไกแบบนี้  ไดแก
prostacyclin, dipyridamole, theophylline และ caffeine

9.3  Interfering with the platelet surface
       ยาจะไปจับกับเยื่อหุมเซลลของเกล็ดเลือด และรบกวนการยึดติดกัน (adhesion) ของเกล็ด

เลือด ยาที่มีกลไกแบบนี้  ไดแก  ยากลุม penicillins, cephalosporins, moxalactam, nitrofurantoin,
dextran

นอกจากนี้ยังมียาอีกหลายชนิดที่มีผลตอการทํางานของเกล็ดเลือด  ซึ่งอาจทําให bleeding time
ยาวนานขึ้น  หรือไมเปลี่ยนแปลงก็ได  ยาเหลานี้ไดแก

-  Cardiovascular drugs  เชน  nitroprusside, nitroglycerine, propranolol, calcium channel
blockers (verapamil, nifedipine, diltiazem)  สามารถลดการเกาะกลุมและ secretion  ของเกล็ดเลือด
ไดในหลอดทดลองโดยไมทราบกลไก  แตไมทําให bleeding  time  ยาวขึ้น

-  CNS  drugs  เชน  tricyclic antidepressants หรือ phenothiazine  อาจทําใหการเกาะกลุม
ของเกล็ดเลือดเสียไป  แตไมทําใหเลือดออกผิดปกติ  ยา halothane  อาจทําให bleeding time  ยาวกวา
ปกติแตไมมีผลตอการเสียเลือดในการผาตัด
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-  Antineoplastic drugs  เชน mitomicin   อาจทําใหการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดลดลง
bleeding time  ยาวขึ้นและมีเลือดออกผิดปกติ   daunarubicin  และ carmustine  ยับยั้งการเกาะกลุม
ของเกล็ดเลือด และ secretion  ของเกล็ดเลือดในหลอดทดลอง    แตไมพบความผิดปกติทางคลินิก

-  Food  supplements  เชน  fish oil  ทําให bleeding time ยาวขึ้น  เนื่องจากมีสวนประกอบของ
eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ซึ่งไปลดปริมาณของ arachinodic
acid  ในเกล็ดเลือดและแยงจับกับเอนไซม  cyclooxgenase  กระเทียมมีสารที่สามารถยับยั้งกระบวนการ
เกาะกลุมของเกล็ดเลือด

10.  Adverse  reactions to oral anticoagulants

ยาตานการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน ไดแก warfarin  มีขอบงใชสําหรับปองกันและรักษา
venous thrombosis,  ปองกัน arterial thromboembolism  หลังการผาตัด,  prosthetic valvular
replacement  และ myocardial infarction  ออกฤทธิ์โดยตานฤทธิ์ของ vitamin K  จึงไปมีผลยับยั้งการ
สราง  factors II, VII, IX  และ  X  ของตับ   นอกจากนี้ยับยั้งการสราง co-factor inhibitor protein C
ขนาดยาที่ใชข้ึนอยูกับภาวะโรคของแตละบุคคล   โดยตองควบคุมใหไดรับผลทางการรักษาของยาในขณะ
ที่ผูปวยเกิดความเสี่ยงนอยที่สุดตอภาวะเลือดออกผิดปกติ

ภาวะเลือดออกผิดปกติเปนอาการไมพึงประสงคที่พบบอยจากการใชยาตานการแข็งตัวของเลือด  
อาการที่พบ เชน จ้ําเขียว  เลือดออกในเยื่อบุตา   เลือดกําเดาไหล  ไอเปนเลือด  อาเจียนเปนเลือด  ถาย
อุจจาระเปนเลือด   ปสสาวะเปนเลือดฯลฯ   ซึ่งมักเปนผลจากการปรับขนาดยาไมดีพอ  เนื่องจากผูปวยมี
ปจจัยเสี่ยงตอภาวะเลือดออกงาย  หรือมีโรคที่ทําใหการดูดซึมยา  การเปลี่ยนแปลงยา  หรือการขจัดยาผิด
ปกติ  เชน โรคไต  โรคแผลในทางเดินอาหาร  โรคของหลอดเลือดสมอง  โรคหลอดเลือดและหัวใจ  สูงอายุ
หรือการใชยาตานลิ่มเลือดชนิดอื่นรวมดวย   นอกจากนี้ยังพบภาวะเลือดออกผิดปกติในผูปวยที่ไมใชยา
ตามสั่ง   ด่ืมสุรา หรือปจจัยจากการรับประทานอาหาร

ปฏิกิริยาระหวางยาที่มีผลตอการควบคุมขนาดยาตานการแข็งตัวของเลือด
มียาหลายชนิดที่เกิดปฏิกิริยากับยาตานการแข็งตัวของเลือด ทําใหฤทธิ์ของยาเพิ่มข้ึนโดยกลไก

ตางๆ เชน
- ยาที่ลดการดูดซึม  vitamin K  ซึ่งไปเพิ่มฤทธิ์ของยาตานการแข็งตัวของเลือด
- ยาที่มีความชอบในการจับกับโปรตีนในเลือด (plasma albumin)  เมื่อใหรวมกับ

warfarin จะไปแทนที่ warfarin  ในการจับกับโปรตีน  ทําใหมี free warfarin  ใน
กระแสเลือดเพิ่มมากขึ้น
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- ยาที่ไปยับยั้บการทํางานของเอนไซม CYP 450  ที่ใชในการเมแทบอลิซึมยา  ทําให
ระดับยาเพิ่มข้ึน

ยาหลายชนิดที่เกิดปฏิกิริยากับยาตานการแข็งตัวของเลือด  และทําใหฤทธิ์ของยาตานการแข็งตัว
ของเลือดลดลง  โดยกลไกตางๆ เชน

- Vitamin  K  ออกฤทธิ์ตานฤทธิ์การแข็งตัวของเลือด
- ยาที่ไปกระตุนการทํางานของเอนไซม CPY  450  ทําใหเรงการเมแทบอลิซึมยา ระดับ

ยาตานทานแข็งตัวของเลือดจึงลดลง

ตารางที่  8.17    Drugs that affect oral anticoagulant

Drugs that may potentiate oral anticoagulants
Amitriptyline            Cimetidine                Mefenamic acid
Aspirin            Ciprofloxacin Metronidazole
Allopurinol            Clofibrate                Nalidixic acid
Aminoglycosides            Danazol  Norfloxacin
Amiodarone            Disulfiram                Omeprazole
Androgenic steroids            Erythromycin  Paracetamol
Azapropazone            Fluoxetine                Piroxicam
Bezafibrate            Glucagon                Quinidine
Cephalosporins            α - Interferon Sulphonamides
Chloral hydrate            Itraconazole Tetracyclines
Chloramphenicol            Ketoconazole Tamoxifen

Drugs  that  may reduce the effect of oral anticoagulants
Azathioprine            Cyclosporin Phenytoin
Barbiturates            Griseofulvin Rifampicin
Carbimazole            Haloperidol Thiouracils
Cholestyramine            Mercaptopurine
Cyclophosphamide            Vitamin  K

กรณีศึกษา

กรณีที่ 1     ผูปวยหญิง  อายุ  62  ป  มาพบแพทยดวยอาการออนเพลียมาก  ซีด  หายใจสั้น  เบื่ออาหาร
ทองเสีย  มีจ้ําเขียวตามตัว เจ็บบริเวณหนังศีรษะและขางกกหูมาก
        3  วันกอนมาพบแพทย มีไข     1 วันกอนมาพบแพทยมีอาการสะอึก
HPI: 2  เดือน  PTA  --> Stroke    CBC  --> WNL
Med.: Ticlopidine     1 x 1      Simvastatin    1/2 x 1
CBC: WBC  500 (3200-9800)   RBC  3.01  (4.3-5.9)
              Hb    9.4   (14-18)             Hct    27.3  (39-49)
              Plt. 7000  (150,000-450,000)
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              BUN   50  (5-20)              Cr  3.2  (0.6-1.2)
Hemoculture:    P.  aeruginosae
Problem  List :
   1.  CVA
   2.  Dyslipidemia
   3.  Pancytopenia
   4.  Sepsis -->  P. aeruginosae
    5.  Renal  fn.  abnormal
Charcteristic  of  events :
1.  Leukopenia  with  sepsis:    WBC ตํ่า  P. aeruginosae  ไข  ออนเพลียมาก

    สาเหตุอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความผิดปกตินี้ :
    -  Viral  infection:  HIV, rubella, varicella, influenza
    -  Bacterial  infection:  typhoid  fever
    -  SLE
    -  Rheumatoid  arthritis
    -  Immunosuppressive  treatment
    -  COPD
    -  Urinary  or  biliary  obstruction
    -  Recent  surgical  operation
    -  Drug - induced

 2.  Anemia:    Hb ตํ่า   ซีด  ออนเพลีย
              สาเหตุอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความผิดปกตินี้ :
                              -  Blood  loss

     -  Nutritional  def
     -  Cancer
     -  Endocrine  def.   (pituitary, adrenal,  thyroid)
     -  Chronic  disease  (renal,  liver)
     -  Drug - induced

3.  Thrombocytopenia        เกล็ดเลือดต่ํา  มีจ้ําเขียวตามรางกาย
                 สาเหตุอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความผิดปกตินี้ :
  -  Blood  disorders
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  -  Cancer
  -  Liver  disease
  -  Bacterial / viral  infection  (HIV)

Timing                                                                    
       ยาที่ใชกอนเกิดอาการ:   Simvastation,   Ticlopidine
Supporting  literature
    -   Tertiary  literature  -->  No  report  with  simvastatin
    -   Primary & tertiary  literature  +  WHO  database:
        reports  of  blood  dyscrasias  &  liver  damage
Dechallenge
    -  หยุด  Ticlopidine   -->  WBC, RBC,  Platelet   เพิ่มข้ึน
    -   ใช  simvastatin  ตอ
Rechallenge         ไมมี
Conclusion   Ticlopidine - induced  pancytopenia
Plan 1.  ใหการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ
            2.  ตรวจนับเม็ดเลือดทุก   1-2  สัปดาห ติดตอกัน   2  เดือน

3.  ตรวจการทํางานของตับ ไต

กรณีที่ 2  ผูปวยชายไทย อายุ 55 ป มาพบแพทยดวยอาการปวดเหนือบริเวณหัวหนาว (suprapubic)
และรูสึกแสบรอนเวลาถายปสสาวะ
lab.test Hgb 14.0 กรัม/เดซิลิตร(คาปกติ 12-16)

Hct 43.6%    (คาปกติ 38-48%)
WBC 7,500/มม.3   (คาปกติ 4,000-11,000)
Reticulocyte 0.5%   (คาปกติ 0.2-2.0%)
ผลตรวจปสสาวะพบ WBC 20-50 per HPF และมี moderate bacteria

Dx:  cystitis จาก benign prostatic hypertrophy
ผูปวยไดรับ  cotrimoxazole double-strength 1x2
4 วันตอมา ผูปวยกลับมาพบแพทย  มีอาการดีข้ึน  แตรูสึกเหนื่อยและพบวาปสสาวะมีสีเขมคล้ํา

Lab test : Hgb 9.9  กรัม/เดซิลิตร
Hct 32.5%
WBC 9,100/มม.3 
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Reticolocyte 11%
Total bilirubin 3.8 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (คาปกติ <1.0)
Direct bilirubin พบ WBC 0-5 per HPF ไมมี bacteria มีเลือด 4+ มี bilirubin และ

urobilinogen ใหผลบวก
PE:  scleral icterus และ mild tachycardia นอกจากนั้นปกติ
Assessment  ผูปวยนี้เปนที่นาสงสัยวาเกิด sulfamethoxazole-induced hemolysis เนื่องจากมีภาวะ
พรองของเอนไซม G6PD

- Time course : asymptomatic hemolysis เร่ิมเกิด 1-4 วัน หลังจากใชยา
- Characteristics : Hct ลด reticulocyte เพิ่ม  ปสสาวะมีสีเขมคล้ํา  indirect bilirubin เพิ่มข้ึน

มี scleral icterus
- Cause :  Cotrimoxazole เนื่องจากมีรายงานมากมายของการเกิด hemolysis จากการใช

sulfamethoxazole ในผูปวย G6PD
การรักษา

หยุดยา cotimoxazole พยายามควบคุมใหผูปวยไดรับน้ําที่พอเพียงเพื่อใหมีปริมาณปสสาวะมาก
การปองกัน

แจงใหผูปวยทราบวามีภาวะพรองของเอนไซม G6PD และใหรายชื่อยาที่ไมควรใช เพื่อระมัดระวัง
มิใหเกิดภาวะ hemahysis อีก

กรณีที่ 3  ผูปวยชายอายุ 56  ป   ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยคร้ังนี้วาเปน mild hypertension ไดรับ 
HCTZ   ขนาด 50 มิลลิกรัม/วัน    2 สัปดาหหลังจากการใชยา  ไดรับการตรวจนับเม็ดเลือด  ผลตรวจพบ
เกล็ดเลือดอยูในเกณฑปกติ    1 เดือน  หลังจากใชยามาพบแพทยอีกครั้ง   ผลการตรวจนับเม็ดเลือด พบ
เกล็ดเลือดลดลงเหลือ 78,000 /มม.3   ไมพบภาวะเลือดออกผิดปกติ  การตรวจรางกายไมพบอาการแสดง
ที่ผิดปกติ  เมื่อตรวจไขกระดูกพบวาจํานวน megakaryocytes ลดลง  และไมพบสาเหตุอ่ืนๆ ที่ทําใหเกล็ด
เลือดลดลง
Assessment

ผูปวยรายนี้เกิดภาวะเกล็ดเลือดนอย (thrombocytopenia) จากการใช HCTZ
- Time couse : ภาวะเกล็ดเลือดนอยเกิดหลังจากใชยา 1-4 สัปดาห
- Characteristics: จํานวนเกล็ดเลือดลดลง  megakaryocytes ลดลง แสดงวาเปน

nonimmune process (direct marrow suppession)
- Cause : HCTZ เนื่องจากมีรายงานของการเกิดภาวะเกล็ดเลือดนอยจากการใช thiazide

diuretics รวมถึง furosemide ดวย
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การรักษา
หยุด HCTZ จํานวนเกล็ดเลือดจะกลับสูปกติภายใน 2 สัปดาหหลังหยุดยา ควรเฝาระวังภาวะ

เลือดออกผิดปกติดวย  และพิจารณาเปลี่ยนไปใชยาลดความดันเลือดตัวอื่นที่เหมาะสม
การปองกัน

บอกผูปวยใหหลีกเลี่ยงการใช HCTZ และแจงใหแพทยทราบวาเคยเกิดภาวะนี้

กรณีที่ 4  ผูปวยชายอายุ 62 ป  มาพบแพทยดวยอาการเหนื่อยเพลียไมมีแรงเปนเวลา 1 เดือน
PM:  Osteoarthritis
Medication : ไดรับ diclofenac 50 มิลลิกรัม 1x3 เปนเวลา 6 เดือน  รวมกับ ASA 325 มิลลิกรัม prn
PE:  ซีด มีจ้ําเลือดตามรางกาย  osteoarthritis   นอกจากนั้นปกติ

Lab.test:  Hgb 6.2 กรัม/เดซิลิตร(12-16)
Reticulocyte 0.5% (0.2-2.0%)
WBC  1,800 /มม.3,  neutrophil 50%
Platelet  35,000/มม.3

Assesment
สงสัยวาผูปวยเกิด aplastic amemia (AA) จากการใชยา แตจะตองพิจารณาหาสาเหตุอ่ืนๆ กอน

เชน การไดรับสารเคมี ประวัติครอบครัว ประวัติการใชยาในอดีต ฯลฯ   ในผูปวยรายนี้ไมพบมีสาเหตุอ่ืนๆ
จึงคาดวาเกิด AA จากการใชยา diclofenac หรือ ASA

- Time course : เกิด AA หลังจากการใช diclofenac และ ASA
- Characteristics:  RBC, WBC, neutrophil และเกล็ดเลือดลด  มีอาการซีด เหนื่อยเพลีย ไมมี

แรง  มีจ้ําเลือด
- Cause : ยาที่นาสงสัยมากที่สุดคือ diclofenac มีรายงานพบอุบัติการณของการเกิด AA จาก

diclofenac 6.8 รายตอประชากรลานคน (1:150,000) มีรายงานการเกิด AA จาก ASA บาง
แตนอย

การรักษา
 หยุดยา diclofenac และ ASA และใหการรักษาตามอาการ
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เภสัชกรหญิง อรวรรณ  ศิริประกายศิลป
อาจารย ธิติมา  วัฒนวิจิตรกุล

าวะผิดปกติของดุลกรด-ดางเปนภาวะที่พบบอย และมักเปนปญหาที่รุนแรง บางครั้งเปน
ภาวะฉุกเฉินที่มีผลตอการเจ็บปวยและการตาย ความรูดานสรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา

ของดุลกรด-ดางจะชวยใหเขาใจความผิดปกติที่เกิดขึ้น และสามารถรักษาไดถูกตองทันทวงที

1. สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยา

ส่ิงที่รบกวนดุลกรด-ดาง อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติทางเมแทบอลิซึม หรือความผิดปกติในการ
หายใจ หรือจากทั้งสองสาเหตุผสมกัน ในคนปกติ pH ของเลือดแดง (arterial blood) มีคาอยูระหวาง 
7.35-7.45 (นิยมใชคาเฉลี่ย 7.4) ซึ่งเปนระดับปกติที่เซลลในรางกายสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
pH ของเลือด อาจไมบงชี้ถึง pH ของบริเวณอื่นๆ ในรางกาย เชน pH ในเซลล  ภายใน cerebrospinal 
fluid และบนพื้นผิวกระดูก ซึ่งการเปลี่ยนแปลง pH ของบริเวณดังกลาว  อาจไมสงผลถึง pH ของเลือด

pH ของเลือดมีความสําคัญอยางมากตอการวินิจฉัยภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง เมื่อรางกายมี
กรดหรือดางเพิ่มข้ึนหรือลดลง รางกายจะพยายามรักษาระดับ pH ในเลือดใหใกลเคียงปกติมากที่สุด โดย
อาศัยระบบที่สําคัญ 3 อยาง ไดแก

1. ระบบบัฟเฟอร (Buffering system)
2. การชดเชยทางการหายใจ (Respiratory compensation)
3. การชดเชยทางไต (Renal compensation)

ระบบบัฟเฟอร (Buffering system)
บัฟเฟอร (buffer) เปนสารที่สามารถรับและใหไฮโดรเจนซึ่งจะชวยลดผลการเปลี่ยนแปลง pH ที่

เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของไฮโดรเจนอิออนในเลือด ระบบบัฟเฟอรจะตานการเปลี่ยน
แปลง pH ของรางกายที่เร็วที่สุด เกิดขึ้นภายใน 10-15 นาที  ระบบบัฟเฟอรในรางกายมีทั้งภายในเซลล
และภายนอกเซลล     ระบบบัฟเฟอรภายนอกเซลลมี 2 ประเภท คือ

1. Bicarbonate buffer หรือ Carbonic acid/bicarbonate (H2CO3/HCO3
-) buffer

ภ
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2. Nonbicarbonate buffer ไดแก phosphate  hemoglobin และ protein
ทั้งสองระบบอาจเขียนในรูปสมการเคมีไดดังนี้

Bicarbonate buffer system
HCO3

- + H+     H2CO3                 CO2 (dissolved) +  H2O

CO2 (gas)
Nonbicarbonate buffer system

H+  +  Buf                          HBuf

หมายเหตุ: เอนไซม carbonic anhydrase มีอยูในเม็ดเลือดแดง  เนื้อเยื่ออื่นๆ และ renal tubular cell

Bicarbonate buffer เปนระบบบัฟเฟอรที่มีความสําคัญที่สุดในรางกาย เนื่องจากในสารน้ํานอก
เซลล (extracellular fluid; ECF) มีปริมาณไบคารบอเนตมากกวาระบบบัฟเฟอรอ่ืนๆ  สามารถให
คารบอนไดออกไซดไดไมจํากัด และเนื่องจากมีคารบอนไดออกไซดเปนองคประกอบ ทําใหระบบนี้เปน
ระบบเปด คารบอนไดออกไซดที่อยูในเลือด (dissolved CO2) สามารถถูกขจัดออกไดโดยการหายใจ    นอก
จากนี้แลวคารบอนไดออกไซดยังสามารถแพรผานเยื่อหุมเซลลได ทําใหเกิดผลของการตานการเปลี่ยน
แปลง pH ภายในเซลลข้ึนไดอยางรวดเร็ว

ความสัมพันธระหวาง pH ของเลือดกับ bicarbonate buffer system สามารถแสดงไดดวย
Henderson-Hasselbach equation ดังนี้

เมื่อ pK = negative log ของคาคงที่การแตกตัวของกรดคารบอนิก มีคาเทากับ 6.1
[HCO3

- ]= ความเขมขนของไบคารบอเนตในเลือด หนวยเปน mEq/L
[H2CO3]= ความเขมขนของกรดคารบอนิกในเลือด หนวยเปน mEq/L

carbonic anhydrase

……………..….(1)

pH =  pK + log

     =  pK + log

 [base]
 [acid]
[HCO3

- ]
[H2CO3]
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24 mmol/L
0.03(40 mmHg)

เนื่องจากกรดคารบอนิกมีอยูในเลือดในปริมาณต่ํามากเมื่อเทียบกับปริมาณคารบอนไดออกไซดที่
อยูในเลือด (ประมาณ 1:400) และเนื่องจาก กรดคารบอนิกสมมูลกับคารบอนไดออกไซดที่อยูในเลือด
ในการคํานวณคา pH  จึงนิยมวัด คารบอนไดออกไซดที่อยูในเลือดในรูปของ arterial partial pressure
ของคารบอนไดออกไซด (PaCO2) แทนกรด  บางครั้งจึงเรียกคารบอนไดออกไซดวา Volatile acid   คาของ
PaCO2 มีหนวยเปน mmHg จึงตองมีคาสัมประสิทธิ์การละลาย (solubility coefficient) เทากับ 0.03 มา
คูณเพื่อเปลี่ยนหนวยเปน mEq/L   เมื่อแทนคาดังกลาว จะไดสมการดังนี้

ในภาวะปกติ ไตจะรักษาระดับ [HCO3
- ] ไวที่ประมาณ 24 mEq/L ในขณะที่ปอดจะควบคุม

PaCO2 ไวที่ประมาณ 40 mmHg เมื่อแทนคาดังกลาวลงในสมการที่ 2 จะไดคา pH ปกติของเลือด ดังนี้

pH = 6.1 + log                               =  7.4

จาก Henderson-Hasselbach equation แสดงใหเห็นความสัมพันธที่สําคัญระหวางตัวแปร 3 ตัว
ไดแก  pH ความเขมขนของไบคารบอเนต และ PaCO2 อาจเขียนใหอยูในรูปที่เขาใจงายโดยละคา pK และ
log  ไดดังนี้

นั่นคือ คา pH มีความสัมพันธกับอัตราสวนระหว
หรือกลาวคือ       ถาคาอัตราสวนระหวาง [HCO3

- ]/.03 PaC
เทากับ 7.4 คงที่  ไมวาคา [HCO3

- ] หรือคา PaCO2 เปนเทาใ
ไบคารบอเนต บางครั้งอาจเรียกวาเปน metabol

คารบอเนตถูกควบคุมโดยกลไกการชดเชยทางไต ภาวะผิด
แปลงความเขมขนของไบคารบอเนตเปนกระบวนการปฐมภูม
acidosis หรือ metabolic alkalosis       สวนการชดเชยทา
component) และ ภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง ที่เกิดจากก
ภูมิ จะเรียกวา respiratory acidosis หรือ respiratory alka
จนทําใหคา pH ผิดปกติไป  รางกายจะตอบสนองโดยปรับ 

pH = 6.1 + log [HCO3
- ]

0.03(PaCO2)
..……………….(2)

       pH  ~ [HCO3
- ]

PaCO2
..……………….(3)
227

าง ความเขมขนของไบคารบอเนตกับ PaCO2

O2 มีคาเปน 20:1 คงที่    pH ในเลือดจะมีคา
ดก็ตาม

ic component  เนื่องจากปริมาณของไบ-
ปกติของดุลกรด-ดาง ที่เกิดจากการเปลี่ยน
ิ (primary process)  จะเรียกวา metabolic
งการหายใจ จะควบคุม PaCO2 (respiratory
ารเปลี่ยนแปลง PaCO2 เปนกระบวนการปฐม
losis     ในกรณีที่ไบคารบอเนตเปลี่ยนแปลง
PaCO2 เพื่อใหมี pH ใกลเคียงปกติมากที่สุด
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นั่นคือ ผูปวยมีการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของไบคารบอเนตเปนกระบวนการปฐมภูมิ และมีการเปลี่ยน
แปลง PaCO2 เปนกระบวนการชดเชย (compensation process) หรือคือ ผูปวยมีภาวะ metabolic
acidosis หรือ metabolic alkalosis รวมกับการชดเชยทางการหายใจ (respiratory compensation) นั่น
เอง   คาปกติของ pH, HCO3

-  และ PaCO2 แสดงไวในตารางที่ 9.1

ตารางที่ 9.1 คาปกติของ pH, HCO3
-  และ PaCO2 และภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางที่เกิดขึ้น

ตัวแปร Primary disorder คาปกติ Primary disorder
pH Acidemia 7.35 - 7.45 Alkalemia
HCO3

-  mEq/L Metabolic acidosis 22 - 26 Metabolic alkalosis
PaCO2 mmHg Respiratory alkalosis 35 - 45 Respiratory acidosis

หมายเหตุ: คําวา acidemia และ alkalemia หมายความถึง ภาวะความเปนกรด-ดางของเลือดในหลอดทดลอง (in vitro)
เทานั้น  ตางจากคําวา acidosis และ alkalosis ซึ่งแสดงถึงกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นในรางกายผูปวย

จากตารางที่ 9.1   ถาผูปวยมีคา pH 7.5    HCO3
-  22 mEq/L และ PaCO2 29 mmHg  อาจบอกไดวา ผู

ปวยมีภาวะ respiratory alkalosis เนื่องจากมี PaCO2 ตํ่าเปนกระบวนการปฐมภูมิ  ในทํานองเดียวกัน ถา
ผูปวยมีคา pH 7.25    HCO3

-  26 mEq/L และ PaCO2 60 mmHg  ก็อาจบอกไดวา ผูปวยมีภาวะ
respiratory acidosis  ทั้งนี้การวินิจฉัยภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง ตองพิจารณา ประวัติผูปวย ผลการ
ตรวจรางกาย คาของอิเล็กโทรไลตในเลือด และคาทางหองปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของรวมดวย     pH ของ
เลือดเพียงอยางเดียวไมสามารถระบุได ตัวอยางเชน ถาผูปวยมีคา pH ตํ่า อาจแสดงถึงผูปวยมีภาวะ
acidosis อยางเดียว หรือ acidosis รวมกับ alkalosis ก็ได (mixed acid-base disorders)

การชดเชยทางการหายใจ (Respiratory compensation)
การชดเชยทางการหายใจแมจะเกิดขึ้นคอนขางรวดเร็วแตตองใชเวลา 12-24 ชั่วโมง จึงจะทํางาน

ไดเต็มที่ การหายใจจะควบคุมระดับ PaCO2 ในเลือด โดยที่คารบอนไดออกไซดที่ถูกผลิตออกมาจะ
กระจายออกจากเนื้อเยื่อเขาสูหลอดเลือดฝอยที่ปอด (pulmonary capillary) ออกไปที่ alveoli แลวถูก
กําจัดออกจากรางกาย ระบบการหายใจจะถูกควบคุมโดย

1. Peripheral chemoreceptors ที่ carotic arteries และ aorta ซึ่งจะถูกกระตุนโดยภาวะตางๆ 
เชน arterial acidosis, hypercapnia และ/หรือ hypoxia

2. Central chemoreceptors ที่ medulla ซึ่งจะถูกกระตุนเมื่อ cerebrospinal fluid มีภาวะ 
acidosis หรือมี PaCO2 เพิ่มข้ึน
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การกระตุน chemoreceptors เหลานี้จะทําใหมีการสงสัญญาณไปกระตุนศูนยควบคุมการหายใจ 
ที่ medulla เพื่อเพิ่มความถี่ และความลึกของการหายใจ  เปนผลใหการขับ CO2 เพิ่มข้ึน

การชดเชยทางไต (Renal compensation)
เปนกลไกในการควบคุมดุลกรด-ดาง ที่ชาที่สุดของรางกาย ใชเวลา 3-5 วัน  ไตมีสวนในการ     

ควบคุมดุลกรด-ดางในรางกาย ดวย 2 กลไกที่สําคัญ ไดแก
1. การดูดกลับไบคารบอเนต (HCO3

- )
HCO3

- ประมาณวันละ 4,000 mEq ที่ถูกกรองผาน glomerular filtrations มาอยูใน renal tubular
 fluid จะถูกดูดซึมกลับโดย proximal tubule ประมาณ 85%  สวนอีก 15% ถูกดูดซึมกลับโดย distal 
tubule

2. การขับกรด (H+) ออกจากรางกาย
HCO3

- ที่ผานการกรองจะจับกับ H+ จาก H2CO3 ซึ่งเอนไซม carbonic anhydrase จะเรงปฏิกิริยา
ในการเปลี่ยน H2CO3 เปน CO2 และ H2O  โดย CO2 ที่เกิดขึ้นจะถูกดูดกลับจาก renal tubule lumen เขา
ไปในเซลล แลวจับกับ H2O เพื่อสราง H2CO3 ที่จะมีการแตกตัวในเซลลเปน H+ + HCO3

-  จากนั้น H+ ผาน
เขาไปใน cell membrane แลวเขาไปใน tubule lumen   ซึ่งถา H+ จับกับ hydrogen monophosphate 
(HPO4

2-) หรือ ammonia จะถูกขับออกทางปสสาวะในรูป H2PO4
- หรือ ammonium (NH4

+) อันเปนสวน
หนึ่งของขบวนการขับกรดออกจากรางกาย

2. การประเมินภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง

ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  คําวา acidosis หรือ alkalosis เปนผลจากกระบวนการทางกายภาพ
ที่เกิดขึ้นในรางกายผูปวย      ภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางแตละชนิดจะมีสาเหตุจากภาวะผิดปกติของ 
รางกายอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งอยางรวมกัน  เชน metabolic acidosis จาก diabetic 
ketoacidosis หรือ metabolic alkalosis จากการใชยาขับปสสาวะ เปนตน  นั่นคือการวินิจฉัยภาวะผิด
ปกติของดุลกรด-ดาง เปรียบเหมือนการวินิจฉัยวาผูปวย “มีไข” หรือ “มีภาวะเลือดจาง”  จําเปนตองหา
สาเหตุของการเกิดภาวะดังกลาวเพื่อใหสามารถวางแผนการรักษาไดถูกตอง     เครื่องมือเบื้องตนในการ
ประเมินภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง ไดแก คากาซในเลือดแดง (arterial blood gas; ABG)  ระดับอิเล็ก
โทรไลตในซีร่ัม การตรวจรางกาย ประวัติการใชยา ประวัติความเจ็บปวยของผูปวย และภาวะทางคลินิก
ของผูปวย  การประเมินภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางอาจจําแนกเปนขั้นตอน ได ดังนี้
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1. พิจารณาประวัติความเจ็บปวยของผูปวยและผลการตรวจรางกาย
การซักประวัติประกอบกับการตรวจรางกาย   อาจชวยบงบอกถึงภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง 

(ตารางที่ 9.2)   ตัวอยางเชน ผูปวยที่มีอาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักมีภาวะ respiratory acidosis
รวมดวยเนื่องจากมีการคั่งของ CO2  หรือผูปวยโรคกระเพาะอาหารและลําไสอักเสบ (gastroenteritis) ที่
มาดวยอาการทองเสียมักอาจมีภาวะ metabolic acidosis เนื่องจากมีการสูญเสียสารน้ําซึ่งมี HCO3

-

เปนตน

ตารางที่ 9.2  ภาวะผิดปกติและยาที่ทําใหเกิดภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง
Metabolic Respiratory

ภาวะผิดปกติและยา Acidosis Alkalosis acidosis Alkalosis
Sepsis
ภาวะไตวาย
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง
ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา
ภาวะหัวใจหยุดเตน
ภาวะหมดสติ
ภาวะความดันเลือดต่ํา
การอาเจียน, ใสทอดูดกระเพาะอาหาร
ภาวะทองรวง
การใสทอระบายลําไส/ทางเดินน้ําดี
ภาวะตับเส่ือมสมรรถภาพ
หลังจากดื่มสุรามากๆ
ภาวะพิษจาก methanol
ภาวะ ketoacidosis จากเบาหวาน
การอุดกั้นทางเดินหายใจ
ภาวะเอ็มโบลิสมที่ปอด
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผูปวยตั้งครรภ
ยาขับปสสาวะ
ยาตาน carbonic anhydrase
Amphotericin B
Salicylate เกินขนาด
ยานอนหลับเกินขนาด
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2. พิจารณาผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
2.1 คาอิเล็กโทรไลตในเลือดดํา  ไดแก คาความเขมขนของไบคารบอเนตในเลือด  anion gap  และคา

ความเขมขนของโพแทสเซียมในเลือด
- คาความเขมขนของไบคารบอเนตในเลือด (คาปกติ 24-30 mEq/L; SI unit = 24-30 mmol/L)
ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนใหญมักจะไดรับการตรวจวัดคาไบคารบอเนต เนื่อง

จากเปนอิเล็กโทรไลตตัวหนึ่งที่ตองตรวจวัดเปนประจํา คาไบคารบอเนตที่วัดจากเลือดดํา (Venous HCO3
-)

มักเรียกวา total CO2 ซึ่งประกอบดวย HCO3
- กับ dissolved CO2     ดังนั้นคาไบคารบอเนตที่วัดจาก

เลือดดํานี้จึงมีคาสูงกวาคาไบคารบอเนตที่วัดจากเลือดแดง (Arterial HCO3
-) ที่คํานวณไดจาก

Henderson-Hasselbach equation  คาปกติของไบคารบอเนตขางตนจึงแตกตางจากคาในตารางที่ 9.1
- คา anion gap   (คาปกติ 12 + 4 mEq/L)   

  ปกติในรางกายจะมี ความเขมขนของอิออนที่มีประจุลบทั้งหมด เทากับอิออนที่มีประจุบวกทั้งหมด
เพื่อทําใหเกิดความเปนกลางทางไฟฟา    โดยที่มีความเขมขนของอิออนที่มีประจุลบที่วัดไมได 
(unmeasured anion) มากกวา อิออนที่มีประจุบวกที่วัดไมได (unmeasured cation) เสมอ

anion gap คือ คาความแตกตางระหวางความเขมขนของอิออนที่มีประจุลบที่วัดไมได กับความ
เขมขนของอิออนที่มีประจุบวกที่วัดไมได ที่อยูในสารน้ํานอกเซลล      คา anion gap นี้ หาไดโดยออมจาก
ความแตกตางระหวางความเขมขนของอิออนที่มีประจุบวกที่วัดได (measured cation) ไดแก โซเดียม 
(Na+) และโพแทสเซียม (K+)  กับ  ความเขมขนของอิออนที่มีประจุบวกที่วัดไมได (measured anion) ได
แก คลอไรด (Cl-) และ    ไบคารบอเนต (HCO3

-)   แตเนื่องจากความเขมขนของโพแทสเซียมมีคาต่ําและมี
คาคอนขางคงที่จึงไมนํามาใชในการคํานวณ    anion gap จึงคํานวณไดดังนี้

สําหรับการประเมินภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง   การคํานวณ anion gap อาจชวยบงชี้สาเหตุ
การเกิด metabolic acidosis   เนื่องจาก metabolic acidosis สามารถจําแนกสาเหตุได 2 กลุม คือ 
elevated  anion gap กับ normal anion gap metabolic acidosis      สําหรับ elevated anion gap 
metabolic acidosis เปนผลมาจากรางกายมีการผลิตกรดอินทรีย เชน lactic acid มากขึ้น ซึ่งจะถูก      
บัฟเฟอรโดยไบคารบอเนต ทําใหความเขมขนของไบคารบอเนตลดลง และมีอิออนที่มีประจุลบที่วัดไมได 
เชน lactate มาแทนที่  anion gap จึงมีคามากขึ้น  สาเหตุของ elevated anion gap metabolic acidosis
ที่พบบอย ไดแก MULEPAK ซึ่งยอมาจาก

Methanol and other alcohols ingestion
Uremia (renal failure)

anion gap = [Na+]  -  ([Cl-] + [HCO3
- ])
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Lactic acidosis
Ethylene glycol ingestion
Paraldehyde ingestion
Aspirin intoxication
Ketones (starvation, alcoholic and diabetic ketoacidosis)
สวน normal anion gap metabolic acidosis เปนผลมาจากมีการแทนที่ไบคารบอเนตที่ลดลง

ดวยคลอไรด ทําใหมีคา anion gap ปกติ  จึงอาจเรียกวา Hyperchloremic metabolic acidosis  สาเหตุ
ของ normal anion gap metabolic acidosis ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํารวมดวย ไดแก ทองเสีย 
หรือ การใชยาตาน carbonic anhydrase  เปนตน  สวนสาเหตุของ normal anion gap metabolic 
acidosis ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงรวมดวย ไดแก การใชยาขับปสสาวะชนิดกักโพแทสเซียม 
(Potassium-sparing diuretics) เปนตน

- คาความเขมขนของโพแทสเซียมในเลือด (คาปกติ 3.5-5.0 mEq/L)

2.2 คากาซในเลือดแดง  ไดแก  pH  HCO3
-  และ PaCO2 (คาปกติ แสดงไวในตารางที่ 9.1)

การวัดกาซในเลือดทําเพื่อกําหนดความตองการออกซิเจนของผูปวยและบงถึงภาวะกรด-ดาง ใน
ภาวะปกติพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวาง pH ของคากาซในเลือดแดงและของคากาซใน
หลอดเลือดดํา (mixed venous blood)   คากาซในเลือดแดงจะใหขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของปอดวา
สามารถฟอกเลือดไดดีเพียงใด ซึ่งควรนําคากาซในเลือดแดงมาใชมากกวาคากาซของเลือดในหลอดเลือด
ดํา เนื่องจากคากาซของเลือดในหลอดเลือดดํา จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการติดเชื้อ การออกกําลังกาย หรือมี
ภาวะ hypoperfusion

ภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของคากาซในเลือดแดง และมี
การปรับชดเชยตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 9.3 และเมื่อมีภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางเกิดขึ้นจะสามารถ
ทํานายผลของกระบวนการชดเชยไดตามตารางที่ 9.4   ตัวอยางเชน ผูปวยภาวะ metabolic acidosis ที่มี
คา HCO3

- 14 mEq/L (มีการลดลงจากคาปกติ 10 mEq/L) สามารถทํานายไดวา จะเกิดการชดเชยทางการ
หายใจ ทําใหคา PaCO2 จะลดลงจากคาปกติ 40 mmHg ประมาณ 10-14 mmHg  นั่นคือจากกระบวน
การชดเชยนี้ ผูปวยนาจะมีคา PaCO2 ประมาณ 26-30 mmHg และมีคา pH ประมาณ 7.29-7.35 
(คํานวณจากสมการที่ 2) และถาไมมีกระบวนการชดเชยดังกลาว ผูปวยนาจะมี pH เพียง 7.17 เปนตน

สวนในกรณีของ respiratory acidosis หรือ alkalosis การเปลี่ยนแปลงของ PaCO2 จะถูกชดเชย
โดยไตซึ่งเกิดขึ้นชา  ดังนั้นความสามารถในการชดเชยใน acute respiratory disorder จึงไมสูงเทา 
chronic respiratory disorder   ตัวอยางเชน ผูปวยภาวะ acute respiratory acidosis ที่มีคา PaCO2 60 
mmHg สามารถทํานายไดวา จากการชดเชยทางไตจะทําใหคา HCO3

- เพิ่มข้ึนจากคาปกติเปน 26 mEq/L
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และมีคา pH 7.26 แตถาเปนผูปวยภาวะ chronic respiratory acidosis ที่มีคา PaCO2 60 mmHg เทากัน 
สามารถทํานายไดวาจะมีคา HCO3

- เพิ่มข้ึนจากคาปกติเปน 32 mEq/L และมีคา pH 7.35 ซึ่งเกือบเทาคา
ปกติ เปนตน   และถาผูปวยมีคา PaCO2 หรือ HCO3

- อยูนอกชวงของการชดเชยที่ทํานายไว แสดงวาผูปวย
อาจเกิดภาวะ mixed acid-base disorder หรือการชดเชยที่เกิดขึ้นยังไมเพียงพอทั้งในแงปริมาณและเวลา

ตารางที่ 9.3  ภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางและกระบวนการชดเชย
ภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง Primary Event Compensation Event

Metabolic Acidosis

Metabolic Alkalosis

Respiratory Acidosis

Respiratory Alkalosis

หมายเหตุ: กระบวนการปฐมภูมิจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง pH คอนขางมาก (แสดงดวยลูกศรขนาดใหญ) กระบวนการ 
ชดเชย (แสดงดวยลูกศรขนาดเล็ก) จะปรับอัตราสวนระหวาง [HCO3

-]/PaCO2  เพื่อให pH มีคาใกลเคียงปกติ

ตารางที่ 9.4 การตอบสนองชดเชยในภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางชนิดธรรมดา
ภาวะผิดปกติของ

ดุลกรด-ดาง
การชดเชยที่เกิดขึ้น* ระยะเวลา ขอจํากัด

Metabolic acidosis PaCO2 ลดลง 1.0 – 1.4 mmHg
ตอ HCO3

- ที่ลดลง 1 mEq/L
12 – 24 ชั่วโมง PaCO2 ตองมีคา

ไมต่ํากวา 10 mmHg
Metabolic alkalosis PaCO2เพิ่มขึ้น 0.5-1.0 mmHg

ตอ HCO3
- ที่เพิ่มขึ้น 1 mEq/L

12 – 24 ชั่วโมง PaCO2 ตองมีคา
ไมเกิน 55 mmHg

Acute respiratory acidosis HCO3
- เพิ่มขึ้น 0.1 mEq/L

ตอ PaCO2 ที่เพิ่มขึ้น 1 mmHg   
นาที HCO3

- ตองมีคา
ไมเกิน 30 mEq/L

Chronic respiratory acidosis HCO3
- เพิ่มขึ้น 0.4 mEq/L

ตอ PaCO2 ที่เพิ่มขึ้น 1 mmHg   
3 – 5 วัน HCO3

- ตองมีคา
ไมเกิน 45 mEq/L

Acute respiratory alkalosis HCO3
- ลดลง 0.2 mEq/L

ตอ PaCO2 ที่ลดลง 1 mmHg   
นาที HCO3

- ตองมีคา
ไมต่ํากวา 18 mEq/L

Chronic respiratory alkalosis HCO3
- ลดลง 0.4 – 0.5 mEq/L

ตอ PaCO2 ที่ลดลง 1 mmHg   
3 – 5 วัน HCO3

- ตองมีคา
ไมต่ํากวา 12 mEq/L

* คิดจากคาปกติของ HCO3
-  = 24 mEq/L และ PaCO2 = 40 mmHg
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  3. ประเภทของภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง สาเหตุ และการรักษา
ภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง แบงเปน 4 ประเภทหลัก คือ

♦ Metabolic acidosis
♦ Metabolic alkalosis
♦ Respiratory acidosis
♦ Respiratory alkalosis

3.1. Metabolic acidosis
ภาวะ metabolic acidosis เปนภาวะผิดปกติที่เกิดจากระดับไบคารบอเนตในเลือดลดลงเปน

กระบวนการปฐมภูมิ ทําใหคา pH ลดลง และเกิดการชดเชยทางการหายใจโดยลด PaCO2

พยาธิสรีรวิทยา
เมื่อเลือดมีความเปนกรดเพิ่มข้ึน  pH ของเลือดจะลดลง และมีความเขมขนของไบคารบอเนตใน

เลือดซึ่งเปนบัฟเฟอรที่สําคัญลดลง ภาวะนี้เกิดขึ้นจากผลของกรดอินทรียที่เพิ่มเขามาใน ECF (เชน lactic 
acid, ketoacids) หรือการสะสมของ endogenous acid (เชน phosphates, sulfates) เนื่องจากไตทํา
หนาที่บกพรอง การที่ความเขมขนของไบคารบอเนตลดลงอาจเปนผลจากการสูญเสียไบคารบอเนต เนื่อง
จากภาวะทองเสีย หรือเกิดจากการใหสารละลายที่ไมใชไบคารบอเนตเร็วเกินไป (dilutional acidosis)

ประเภทและสาเหตุของ metabolic acidosis
ยาอาจทําใหเกิดภาวะ metabolic acidosis โดยทําใหปริมาณกรดเพิ่มข้ึน ทําใหมีการสูญเสียไบ-

คารบอเนตเพิ่มข้ึน หรือรบกวนการกําจัดไฮโดรเจนอิออน ดังแสดงในตารางที่ 9.5
ภาวะ metabolic acidosis แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. normal anion gap metabolic acidosis หรือ hyperchloremic states       เกิดขึ้นเมื่อ             

ไบคารบอเนตที่สูญเสียจาก ECF ถูกแทนที่ดวยคลอไรด (Cl- )โดย anion gap มีคาคงที่ เชน
- การสูญเสีย HCO3

-   จากการรับประทาน cholestyramine ที่ใชในการรักษาภาวะ 
hypercholesteralemia   cholestyramine เปน anion exchange resin แลกเปลี่ยน   
คลอไรดกับ endogenous bicarbonate ทําใหปริมาณไบคารบอเนตลดลง ภาวะทองเสีย 
pancreatic fistula, ureterosigmoidostomy, ileostomy, gastrointestinal disorders, 
laxative abuses

- การสูญเสีย HCO3
- จากไต เนื่องจากภาวะ renal tubular acidosis, จากยากลุม 

carbonic anhydrase inhibitors, potassium sparing diuretics
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- การรบกวนการหลั่งไฮโดรเจนอิออน
- การรับประทาน hydrochloric acid หรือ  ammonium chloride

2. elevated anion gap metabolic acidosis เกิดขึ้นเนื่องจากมีการผลิต endogenous acid 
เพิ่มข้ึน ทําให HCO3

-  ลดลง แต Cl-  มีคาคงที่ เชน
- ketoacidosis ในผูปวยเบาหวาน ขาดอาหาร หรือติดสุรา
- ภาวะไตวาย (เฉียบพลัน หรือ เร้ือรัง)
- lactic acidosis จากยา metformin และ phentermine  จากภาวะช็อก ภาวะเลือดจาง

อยางรุนแรง (severe anemia) ภาวะหัวใจวายแบบมีเลือดคั่ง (congestive heart failure)  
และ alcohol abuses

 อุบัติการณของการเกิดภาวะ lactic acidosis จาก phentermine อยูในชวง 0.25-
1 ราย ตอผูปวย 1,000 รายตอป ซึ่งสูงกวาอุบัติการณเกิดจาก metformin 10-20 เทา ต้ัง
แตปค.ศ. 1970 หลายประเทศไดถอนทะเบียนยานี้เนื่องจากอาการไมพึงประสงคนี้

อุบัติการณของการเกิดภาวะ lactic acidosis จาก metformin อยูในชวง 0.01-
0.08 (เฉลี่ย 0.03) ราย ตอผูปวย 1,000 รายตอป และมีอัตราตายเนื่องจากภาวะ lactic 
acidosis ประมาณ 50%  metformin ขับถายออกทางปสสาวะในรูปที่ไมเปลี่ยนแปลง ดัง
นั้นการใชยานี้ในผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรองจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภาวะ 
lactic acidosis

- ไดรับสารพิษ เชน methanol, ethylene glycol, ไดรับ salicylate เกินขนาด
salicylate เกินขนาด อาจเกิดจากการรับประทานแอสไพริน การรับประทาน

methyl salicylate และการดูดซึมผานทางผิวหนัง ทําใหเกิดภาวะ respiratory alkalosis
โดยการกระตุนการหายใจที่ศูนยควบคุมการหายใจ และถาผูปวยมีอาการหนักจะเกิด
ภาวะ metabolic acidosis ตามมา  ในผูใหญภาวะพิษจาก salicylate มักทําใหเกิด 
respiratory alkalosis ในขณะที่เด็กและทารกจะพบ metabolic acidosis เดนกวา  การ
รักษาภาวะพิษจาก salicylate ทําโดยเพิ่มการกําจัดยาออกจากรางกายดวยการทําให
ปสสาวะเปนดาง หรือใชวิธี hemodislysis

- myoglobinuric acute renal failure เนื่องจาก rhabdomyolysis
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ตารางที่ 9.5  ยาที่อาจเปนสาเหตุใหเกิดภาวะ metabolic acidosis
normal anion gap metabolic acidosis elevated anion gap metabolic acidosis

♦ Biguanides
♦ แอลกอฮอล: ethanol, methanol, ethylene

glycol, propylene glycol, benzyl alcohol,
diethylene glycol

♦ Polyhydric sugar: fructose, sorbitol,
Xylitol

♦ Salicylate
♦ Paracetamol

♦ ทําใหเสียไบคารบอเนตจากระบบทางเดิน
อาหาร: cholestyramine, laxatives,
purgatives

♦ ทําใหเสียไบคารบอเนตทางไต (type 2 renal
tubular acidosis): arginine hydrochloride,
carbonic anhydrase inhibitors,
gentamicin, mercaptopurine, methyl-3-
chromone, sulphanilamide, tacrolimus,
valproic aid, tetracycline ที่หมดอายุ, โลหะ
หนัก (ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท)

♦ ลดการกําจัดไฮโดรเจนอิออน (type 2 renal
tubular acidosis): amiloride,
amphotericin, analgesic abuse,
cyclamate, cyclosporin, lithium, NSAIDs,
toluene

♦ การรับประทานกรด: ammonium chloride,
hydrochloric acid, L-arginine และ L-
lysine

♦ อ่ืนๆ : β-agonist และ cathecolamine,
sulphur, germanium, isoniazid, Lugol’s
iodine, nalidixic acid, niacin,
nitroprusside anolog, paraldehyde,
pentamidine, povidone-iodine, propionic
acid derivatives (ibuprofen และ
fenoprofen), verapamil

อาการแสดงทางคลินิกของภาวะ metabolic acidosis
ผูปวยที่มีภาวะ metabolic acidosis จะมีอาการหายใจเร็วและลึก คลื่นไสอาเจียน ออนเพลีย และ

ปวดทอง    ถา pH ของเลือดนอยกวา 7.2 ผูปวยจะมีอาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดิน
หายใจ และระบบประสาทสวนกลาง ดังแสดงในตารางที่ 9.6  เมื่อผูปวยมีภาวะ metabolic acidosis 
อาการแสดงแรกที่พบบอยคือ hyperventilation   สวนผูปวยที่มีภาวะ acidosis อยางรุนแรง (pH < 6.8) 
จะหายใจลึกแบบ Kussmaul’s respirations
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ตารางที่ 9.6  ผลไมพึงประสงคหลักของผูปวยที่มีภาวะ acidemia อยางรุนแรง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเมตาบอลิก

รบกวนการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจ เพิ่ม metabolic demands
Arteriolar dilatation, venoconstriction ทําใหเกิด insulin resistance
Pulmonary vascular resistance เพิ่มข้ึน ลดการสังเคราะห ATP
Cardiac output, ความดันในหลอดเลือดแดง,
   ปริมาณเลือดที่ไปตับและไตลดลง

ยับยั้งขบวนการสลายไกลโคเจนแบบไมใช
   ออกซิเจน (anaerobic glycolysis)

Arrhythmia, ventricular fibrillation Hyperkalemia
แรงตานทานของหลอดเลือดสวนปลายลดลง
   เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดสวนปลาย
   ทําใหใบหนาแดง

เพิ่มการสลายโปรตีน

ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
ลดความแข็งแรงของกลามเนื้อที่ใชในการ
   หายใจ และทําใหกลามเนื้อลา

รบกวนการทํางานของระบบประสาทสวน
กลาง ทําใหมีอาการซึม เชื่องชา หมดสติ

Hyperventilation, Dyspnea

การวินิจฉัยภาวะ metabolic acidosis
1. พิจารณาประวัติความเจ็บปวยของผูปวย วามีโรคพื้นฐานที่อาจทําใหเกิด metabolic
acidosis หรือไม (ดังตารางที่ 9.2 )
2. พิจารณาอาการของผูปวย (ดูหัวขออาการแสดงทางคลินิกของภาวะ metabolic acidosis) ซึ่ง
มักเปนอาการที่ไมจําเพาะ สําหรับอาการแสดงที่คอนขางจําเพาะกับสาเหตุที่ทําใหเกิด metabolic 
acidosis เชน หายใจมีกลิ่น acetone ในผูปวยโรคเบาหวานที่มีภาวะ diabetic ketoacidosis, 
dehydration ในผูปวยที่ทองรวง, uremiaในผูปวยที่มีภาวะ severe renal insufficiency
3. วิเคราะหผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

- pH  และ PaCO2ในเลือดแดงลดลง
- ระดับไบคารบอเนตในเลือดต่ํากวา 15 mEq/L แตถาสูงกวา 15 mEq/Lตองแยกภาวะ 

metabolic acidosis จากภาวะ respiratory alkalosis
- ระดับโพแทสเซียมในซีร่ัมสูงขึ้น แตอาจปกติหรือตํ่าไดถาสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะ 

metabolic acidosis นั้นๆ ทําใหเกิดการสูญเสียโพแทสเซียมไปดวย เชน ภาวะอุจจาระ
รวง,  renal tubular acidosis, diabetic ketoacidosis, และการไดรับยาตาน carbonic 
anhydrase
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- คา anion gap ปกติ หรือสูงขึ้น ซึ่งจะชวยบอกสาเหตุของ metabolic acidosis ได
- pH ของปสสาวะ จะเปนกรดเสมอถาผูปวยมีภาวะกรด  และถา pH ของปสสาวะมากกวา 

6.1 ตองสืบคนวาเปน distal renal tubular acidosis หรือมีการติดเชื้อที่ทางเดินปสสาวะ
หรือไม

การรักษาภาวะ metabolic acidosis
chronic metabolic acidosis

ผูปวยที่มีระดับไบคารบอเนต 12-20 mEq/L    และมี pH 7.20-7.40       อาจคอยๆ ปรับระดับไบ
คารบอเนตโดยใชเวลาเปนวันถึงเปนสัปดาห โดยใหรับประทานโซเดียมไบคารบอเนตหรือสารอี่นเมแทบอ
ไลตเปนไบคารบอเนต เชน Shohl’s solution (sodium citrate/citric acid)
acute metabolic acidosis

การวางแผนรักษาผูปวยที่มีอันตรายฉุกเฉินถึงชีวิต (ระดับไบคารบอเนต ≤ 8 mEq/L และ pH <
7.2) ข้ึนกับโรคอื่นที่ผูปวยเปนอยู และภาวะทางหลอดเลือดและหัวใจของผูปวย การรักษาโรคหรือภาวะอื่น
ที่ผูปวยเปนอยู (เชน ketoacidosis, lactic acidosis) อยางมีประสิทธิภาพ จะชวยปรับระดับไบคารบอเนต
ไดในเวลาเปนชั่วโมง  และอาจไมตองใหสารละลายดางเพื่อการรักษา  สําหรับผูปวยที่มีภาวะ
hypercholremic acidosis (เชน เกิดจากภาวะทองเสีย) จะไมสามารถ regenerate ไบคารบอเนตได และ
การสรางไบคารบอเนตใหมโดยอาศัยการทํางานของไตอาจตองใชเวลาหลายวัน ดังนั้นผูปวยกลุมนี้มักตอง
ใหการรักษาดวยสารละลายดางทางหลอดเลือด

การรักษาภาวะ metabolic acidosis ข้ึนกับสาเหตุและความรุนแรง โดยทั่วไปการรักษามี 2 วิธี
คือ 1. รักษาสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะ metabolic acidosis เชน ภาวะช็อก ภาวะไตวาย ภาวะ 
diabetic ketoacidosis หรือหยุดยาที่เปนสาเหตุ ซึ่งถาเกิดความผิดปกติไมมาก รางกายจะสามารถปรับ
เองได แตถาความผิดปกติมีมากและผูปวยมีอาการรุนแรงอาจจําเปนตองใหสารละลายดาง

2. การใหดาง จะใหดางเมื่อไมสามารถรักษาหรือแกไขสาเหตุของภาวะ metabolic acidosis ได 
หรือผูปวยมีภาวะกรดรุนแรงมาก คือ มี pH ตํ่ากวา 7.2 หรือมีความเขมขนของไบคารบอเนตในซีร่ัมตํ่ากวา 
15 mEq/L ซึ่งเปนภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรและอาจเปนสาเหตุใหผูปวยเสียชีวิต

วิธีการใหดาง
นิยมเลือกใช sodium bicarbonate เปนอันดับแรก เนื่องจากออกฤทธิ์ไดทันที ไมตองถูกเปลี่ยน

แปลงโดยตับ   สารละลายดางอื่นๆ ที่อาจเลือกใช เชน sodium acetate, sodium lactate, tromethamine 
(THAM), carbicarb (sodium bicarbonate + sodium carbonate)
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sodium bicarbonate ชนิดรับประทาน 1 เม็ด 650 มิลลิกรัม ใหไบคารบอเนต 8 mEq การใชควร
เร่ิมดวย 1 กรัม วันละ 3 คร้ัง แลวคอยๆ เพิ่มขนาดยาจนไดระดับที่ตองการ

sodium bicarbonate ชนิดฉีด 7.5% 1 หลอด 50 มิลลิลิตร ใหไบคารบอเนต   50  mEq   การใช
ใหละลาย 7.5 % sodium bicarbonate 50-150 มิลลิลิตร ลงในสารละลายเดกซโทรส (dextrose water) 1 
ลิตร จะไดไบคารบอเนตความเขมขน 50-150 mEq/L

ก. ให sodium bicarbonate จนระดับไบคารบอเนตในซีร่ัมเปน 12-15 mEq/L
ข. คํานวณปริมาณ sodium bicarbonate (NaHCO3) ที่ตองการจากสูตรตอไปนี้

โดย ปริมาณ NaHCO3 ที่ตองการ มีหนวยเปน mEq
Vd คือ รอยละของปริมาตรการกระจายตัวของ HCO3

-   ตอน้ําหนักตัว
ผูปวยที่มีภาวะ acidosis รุนแรงเล็กนอยใช Vd = 0.5 ลิตร/กิโลกรัม ถา
รุนแรงมากอาจใช Vd = 1.0 ลิตร/กิโลกรัม

น้ําหนักตัว มีหนวยเปน กิโลกรัม
ระดับ HCO3

- ที่ตองการ มีหนวยเปน mEq/L มักใช 12-15 mEq/L
หลังจากคํานวณปริมาณ NaHCO3 ที่ตองการได ใหแบงใหเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่คํานวณได

กอน เนื่องจากอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอน ติดตามวัดระดับไบคารบอเนตเพื่อประเมินผลการรักษาหลัง
จากสิ้นสุดการให sodium bicarbonate แลวอยางนอย 30 นาที  ไมแนะนําใหสารละลายดางทางหลอด
เลือดจนคา pH เทากับ 7.4   ควรใหสารละลายดางทางหลอดเลือดจน pH อยูที่ 7.2

ค. ถาเปนกรณีเรงดวน พิจารณาให sodium bicarbonate ทางหลอดเลือดดํา ถาไมเรงดวนให
โดยการรับประทาน

ภาวะแทรกซอนจากการให sodium bicarbonate
การเพิ่มระดับไบคารบอเนตในเลือดเร็วเกินไป อาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการใชสารละลาย

ดาง ดังนี้
1. เกิด tetany
2. ทําใหเกิด transient hypokalemia   เนื่องจากการให  bicarbonate มากเกินไป       ทําให

โพแทสเซียมกลับเขาเซลลมากและเร็วขึ้น อาจทําใหเกิดภาวะโพแทสเซียมต่ํา ซึ่งอาจเปนพิษตอหัว
ใจในกรณีที่ผูปวยเสียโพแทสเซียมมากอยูแลว (ระดับโพแทสเซียมลดลงประมาณ 0.6 mEq/L ตอ
การเพิ่มข้ึนของ pH 0.1 ยูนิต)

ปริมาณ NaHCO3 ที่ตองการ = (Vd  * น้ําหนักตัว) (ระดับ HCO3
- ที่ตองการ – ระดับ HCO3

-  ที่วัดได)



บทท่ี 9 อาการไมพึงประสงคจากยาตอดุลกรด-ดาง

240

3. หลังการรักษา acute acidosis จากการผลิต metabolic acid มากเกินไป (เชน lactic acidosis, 
diabetic ketoacidosis) อาจทําใหเกิด rebound metabolic alkalosis เนื่องจากเมแทบอลิซึมของ 
lactate และ ketone bodies ทําใหไดไบคารบอเนตออกมา

4. post treatment respiratory alkalosis หลังจากใหดางเขาไปแลว ผูปวยยังคงมี hyperventilation
เนื่องจาก HCO3

-  ที่ใหเขาไป ผานเขาสู blood brain barrier ไดชา ทําใหแกไขความเปนกรดของ 
cerebrospinal fluid ไดชา ในขณะที่คารบอนไดออกไซดที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของกรดกับ 
HCO3

-  ในพลาสมา แพรผาน blood brain barrier เขาสู cerebrospinal fluid ไดเร็ว จึงทําให
ภาวะกรดของ cerebrospinal fluid ยิ่งแกไดยาก จนเกิดเปน respiratory alkalosis

5. เพิ่มการสรางและสะสม lactic acid มากขึ้น  เนื่องจากภาวะ overalkalinization ทําใหฮีโมโกลบิน
มี affinity ตอออกซิเจนมากขึ้น การปลอยออกซิเจนจากฮีโมโกลบินไปยังเนื้อเยื่อตางๆ ลดลง

6. ทําใหปริมาณโซเดียมและน้ําเกิน เกิด hypernatremia และ hyperosmolarity ตามมา
7. ปริมาณ ionized calcium ลดลง ทําใหการบีบตัวของกลามเนื้อหัวใจลดลง

3.2. Metabolic alkalosis
ภาวะ metabolic alkalosis เปนภาวะผิดปกติที่เกิดจากระดับไบคารบอเนตในเลือดเพิ่มข้ึนเปน

กระบวนการปฐมภูมิ ทําใหคา pH เพิ่มข้ึน และเกิดการชดเชยทางการหายใจโดยเพิ่ม PaCO2

พบ 33-51% ของผูปวยที่พักรักษาในโรงพยาบาลและเกิดภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดาง

พยาธิสรีรวิทยา
เมื่อความเขมขนของ HCO3

-  ใน tubular fluid มากเกินกวา threshold ของไตในการควบคุมระดับ 
HCO3

-  ในเลือด ไตจะลดการดูดกลับ HCO3
-  และ ขับ HCO3

-  สวนเกินออกทางปสสาวะ ซึ่งถาไตทํางานได
อยางเหมาะสม HCO3

-  สวนเกินจะถูกขับออกอยางรวดเร็วและภาวะ metabolic alkalosis จะไมเกิดขึ้น
เมื่อระดับ HCO3

-  สูงขึ้นระบบบัฟเฟอรจะมีการตอบสนองทันที มีการเคลื่อนที่ของไฮโดรเจนอิออน
ในเซลลไปยังสารน้ํานอกเซลล โดยการแลกเปลี่ยนกับโพแทสเซียมและโซเดียม แตระบบนี้มีขีดจํากัดในการ
ปองกันภาวะที่เปนอันตรายถึงแกชีวิตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง pH นอกเซลล   ตอมารางกายจะมีการ
ตอบสนองตอภาวะ metabolic alkalosis โดยการชดเชยทางการหายใจจะเกิดขึ้นภายในเวลาเปนชั่วโมง 
เมื่อ chemoreceptors สวนกลางและสวนปลายตอบสนองตอการที่ pH เพิ่มข้ึน   ซึ่ง  HCO3

-  ที่เพิ่มข้ึน 10 
mEq/Lจะทําให PaCO2 เพิ่มข้ึน 6-7 mmHg และ PaCO2 จะเพิ่มไดถึง 50-60 mmHg
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สาเหตุของภาวะ metabolic alkalosis
เกิดจากความผิดปกติที่ทําใหไตมีความสามารถในการดูดกลับและขับ HCO3

-  ลดลง หรือเกิดจาก
ความผิดปกติที่ทําใหระดับ HCO3

-  ในเลือดสูงขึ้น แบงสาเหตุได 3 อยาง
1. การสูญเสียไฮโดรเจนอิออน

ทางระบบทางเดินอาหาร เชน อาเจียน ไดรับยาที่กระตุนใหเกิดการอาเจียน (เชน 
cisplatin ซึ่งเปนยาเคมีบําบัดที่ทําใหเกิดการอาเจียนอยางรุนแรง)  การไดรับดวยยาลดกรดเปน
เวลานาน เชน แมกนีเซียมไฮดรอกไซดโดยเฉพาะสูตรที่มี cation exchange resin (เชน sodium 
polystyrene sulphonate) ผสมอยู

ทางไต เชน ภาวะที่มีการทํางานของ mineralocorticoid มากเกินไป  ไดรับยาขับปสสาวะ 
ไดรับยา carbenicillin และอนุพันธอ่ืนๆ ของยากลุมเพนนิซิลลิน  ไดรับยาที่มีฤทธิ์คลาย 
mineralocorticoid เชน carbenoxolone
2. การคั่งของไบคารบอเนตในรางกาย เนื่องจาก

ไดรับ HCO3
- หรือผลจากการให sodium bicarbonate มากเกินไป เพื่อรักษาภาวะ 

metabolic acidosis
ไดรับสารที่ถูกเปลี่ยนเปน HCO3

-  ไดในรางกาย เชน lactate, citrate, acetate หรือ 
gluconate

massive blood transfusion และ plasma protein infusion  ซึ่ง plasma protein มี 
acetate ประกอบเปนสวน ถึง 40-50  mEq/L

milk-alkali syndrome
3. การดึงไฮโดรเจนอิออนเขาในเซลล เชน

ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา
การเริ่มใหอาหารอีกครั้ง (refeeding) หลังจากงดอาหารเปนเวลานาน

ประเภทของ metabolic alkalosis
แบงเปน 3 ประเภท ไดแก

1. ภาวะ metabolic alkalosis ที่ไวตอการรักษาดวยสารน้ํา (volume-responsive หรือ chloride-
sensitive metabolic alkalosis)

ผูปวยจะมีความเขมขนของคลอไรดในปสสาวะนอยกวา 10 mEq/L พบประมาณ 95%
ของผูปวยทั้งหมด มักพบในผูปวยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เชน อาเจียนอยางรุน
แรง   ใสทอดูดกระเพาะอาหาร (gastric drainage)    ผูปวยที่ไดรับยาขับปสสาวะ   ผูปวยที่ไดรับ
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ไบคารบอเนตเพื่อรักษา organic acidosis มากเกินไป  ผูปวยที่ขาดโพแทสเซียมเล็กนอยถึงปาน
กลาง

2. ภาวะ metabolic alkalosis ที่ด้ือตอการรักษาดวยสารน้ํา (volume-nonresponsive หรือ 
chloride-insensitive metabolic alkalosis)

ผูปวยจะมีความเขมขนของคลอไรดในปสสาวะมากกวา 20 mEq/L พบประมาณ 5% ของ
ผูปวยทั้งหมด มักพบในภาวะที่มีการทํางานของ mineralocorticoid มากเกินไป เชน cushing’s 
syndrome, hyperaldosteronism

3. ประเภทอื่นๆ เชน การไดรับดาง  ไดรับเพนนิซิลลินขนาดสูง     milk-alkali syndrome

อาการแสดงทางคลินิกของภาวะ metabolic alkalosis
ผูปวยที่มีภาวะ metabolic alkalosis ระดับรุนแรงเล็กนอยถึงปานกลางจะไมมีอาการและอาการ

แสดงที่จําเพาะ ผูปวยอาจมาดวยอาการที่มีสาเหตุจากความผิดปกติที่เกี่ยวของ (เชน กลามเนื้อออนแรง
จากภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา หรือมึนงงเมื่อเปล่ียนทาทางเนื่องจากขาดน้ํา [volume depletion]) ผู
ปวยอาจมีประวัติของการอาเจียน ใสทอดูดกระเพาะอาหาร หรือใชยาขับปสสาวะ

ผูปวยที่มีภาวะดางรุนแรง (pH มากกวา 7.60) อาจมีภาวะ hypoventilation มีภาวะหัวใจเตนผิด
จังหวะ (cardiac arrhythmia) และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตโดยเฉพาะในผูที่เปนโรคหัวใจอยูแลว มี
ความผิดปกติของระบบประสาทและกลามเนื้อที่ไวตอการกระตุน (neuromuscular irritability) ซึ่งมีอาการ
แสดงดวยการชัก (tetany) หรือรีเฟล็กซไวกวาปกติ เนื่องจากมีความเขมขนของแคลเซียมที่แตกตัว 
(ionized calcium) ลดลง

การวินิจฉัยภาวะ metabolic alkalosis
1. พิจารณาประวัติความเจ็บปวยของผูปวย วามีปจจัยที่อาจทําใหเกิด metabolic alkalosis หรือ

 ไม  เชน ประวัติอาเจียน ประวัติการใชยาขับปสสาวะ (ดังตารางที่ 9.2)
2. พิจารณาอาการของผูปวย (ดูหัวขออาการแสดงทางคลินิกของภาวะ metabolic alkalosis)
3. วิเคราะหผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

- คาอิเล็กโทรไลตทางหลอดเลือดดํา ไดแก ระดับไบคารบอเนตในเลือดสูงขึ้น คลอไรดใน
เลือดลดลง โพแทสเซียมในเลือดลดลง

- คากาซจากหลอดเลือดแดง ไดแก pH, HCO3
- และ PaCO2 เพิ่มข้ึน    ถา HCO3

- ในเลือด
สูงกวา 40-45 mEq/L แสดงวาเปน metabolic alkalosis   แตถา HCO3

- ในเลือดต่ํากวานี้ 
ตองพิจารณา pH และ PaCO2 ดวย

- คาอื่นๆ เชน ระดับคลอไรดในปสสาวะ ซึ่งจะบอกถึงประเภทของ metabolic alkalosis
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การรักษา metabolic alkalosis
มีข้ันตอนดังนี้
1. ประเมินความรุนแรงของภาวะความเปนดางของเลือด  ดังตารางที่ 9.7

ตารางที่ 9.7 การประเมินความรุนแรงของภาวะความเปนดางในเลือดและการตัดสินใจรักษา
ระดับความรุนแรง ระดับ HCO3

-

(mEq/L)
ระดับโพแทสเซียม

(mEq/L)
การตัดสินใจรักษา

ภาวะไมรุนแรง (mild) < 32-45 3.5-3.9 ไมจําเปนตองใหการรักษา
ยกเวนมีภาวะอื่นรวมดวย

ภาวะปานกลาง
(moderate)

32-40 2.5-3.5 นิยมรักษาทันที

ภาวะรุนแรง (severe) > 40-42 2.0-2.5 ตองรักษาทันที
โดยเฉพาะถา pH > 7.60

2. การรักษาพิจารณาจากประเภทของภาวะ metabolic alkalosis

ภาวะ metabolic alkalosis ที่ไวตอการรักษาดวยสารน้ํา
ก. รักษาสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะ metabolic alkalosis เชน ใหยาแกอาเจียนแกผูปวยที่อาเจียน
อยางรุนแรง หรือใหยาตาน H2 receptor (cimetidine 200-600 มิลลิกรัม ฉีดเขาหลอดเลือดดํา
ทุก 4 ชั่วโมง) แกผูปวยที่ตองดูดสารน้ําคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารติดตอกันเปนเวลานาน

ข. รักษาดวยการเพิ่ม intravascular volume และใหคลอไรดแกผูปวยที่ทนตอการใหสารน้ําและ
โซเดียม สวนจะเลือกใหคลอไรดรวมกับโซเดียม โพแทสเซียม หรือไฮโดรเจนขึ้นกับปริมาณสาร
น้ํานอกเซลล ภาวะการทํางานของหัวใจ ดุลโพแทสเซียม และ glomerular filtration rate

ใหสารละลายโซเดียมคลอไรดแกผูปวยภาวะ metabolic alkalosis ที่มีภาวะขาดสารน้ํา
ในรางกาย ถาผูปวยมีความดันเลือดต่ํา ชีพจรเร็ว แนะนําใหสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9%
3-5 ลิตร

ใหโพแทสเซียมคลอไรด 10-40 mEq/L ในสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% 1 ลิตรดวย
อัตราเร็ว 4-8 ชั่วโมงแกผูปวยภาวะ metabolic alkalosis ที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ํา หรือ
เมื่อแกไขภาวะขาดสารน้ําในรางกายแลว ไมควรใหโพแทสเซียมในรูปของ citrate หรือ 
gluconate เนื่องจากถูกเปลี่ยนแปลงเปนดางได
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สําหรับผูปวยที่มีภาวะ metabolic alkalosis ข้ันรุนแรง (pH > 7.60), เกิดอาการพิษจาก
ภาวะดางที่ไมตอบสนองตอการใหสารน้ําและอิเล็กโทรไลต และผูปวยที่ไมทนตอการใหโซเดียม
และสารน้ําปริมาณมากๆ (เชน ผูปวยภาวะหัวใจวายแบบมีเลือดคั่ง (congestive heart 
failure) ผูปวยไตวายที่มีภาวะ oliguria) รักษาโดยการใหสารละลายกรดไฮโดรคลอลิก 
(hydrochloric acid) ขนาดความเขมขน 100-200 mEq/L (0.1-0.20 N) ของสารละลายกรด
ไฮโดรคลอลิกในสารละลายเดกซโทรส 5% หรือใน normal saline โดยใหทางสายสวน 
(catheter) เขาหลอดเลือดดําใหญ (central vein) ดวยอัตราเร็ว 100-125 มิลลิลิตร/ชั่วโมง 
นาน 12-24 ชั่วโมง ผูปวยจะมีอาการดีข้ึนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มรักษา  ขนาดของกรดที่
ใหจะคํานวณจากปริมาณคลอไรดที่ยังขาดอยู

กรดที่ตองการ (มิลลิโมล) = [0. 5 ลิตร/กก. * น้ําหนักตัว (กก.)] [(ระดับ HCO3
-  ของผูปวย) –

          (ระดับ HCO3
-  ที่ตองการ)]

การลดระดับไบคารบอเนตในซีร่ัมดวยกรดไฮโดรคลอลิกไมจําเปนตองลดลงจนถึงคาปกติ 
แนะนําใหลดลงถึง 35-40 mEq/L และหยุดใหเมื่อระดับ pH ในเลือดแดงลดลงถึง 7.50

ควรตรวจคากาซในเลือดแดงและอิเล็กโทรไลตในซีร่ัมทุก 4-12 ชั่วโมง เพื่อประเมินและ
ปรับการรักษา ถา PaCO2 เพิ่มข้ึนอยางชัดเจน เนื่องจากการปรับชดเชยทางการหายใจ ควรให
กรดทางหลอดเลือดดําตามขนาดกรดที่คํานวณไดนาน 24 ชั่วโมงเปนอยางนอย

ค. ผูปวยภาวะ metabolic alkalosis ที่มีปริมาณน้ําเกินหรือไมทนตอการเพิ่มปริมาณโซเดียม
มากๆ (intolerant to sodium volume loads) ผูปวยที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงควรเลือก
ให acetazolamide ซึ่งเปนยาขับปสสาวะอยางออน ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการทํางานของเอนไซม 
carbonic anhydrase ที่ tubular cell ของไต และยับยั้งการดูดกลับไบคารบอเนตของไต ทําให
ความเขมขนของไบคารบอเนตในสารน้ํานอกเซลลลดลง ขนาดยาที่ให 250-375 มิลลิกรัม วัน
ละ 1-2 คร้ัง แตการใชยานี้อาจเกิดอาการไมพึงประสงค คือ เพิ่มการสูญเสียโพแทสเซียมและ
ฟอสเฟตทางไตโดยเฉพาะถาผูปวยไมมีภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูงอยูเดิม   จึงควรติดตาม
ระดับอิเล็กโทรไลตในซีร่ัมอยางใกลชิด   และอาจตองใหโพแทสเซียมเสริม

ง.  การใหสารละลายตั้งตนกรด (acid precursor) เชน ให ammonium chloride ซึ่งจะถูกเปลี่ยน
แปลงที่ตับเปนยูเรียและกรดไฮโดรคลอลิก ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยที่มีความผิด
ปกติของตับหรือไตและไมควรใหเร็วเกินไป  เนื่องจากถาอาจทําใหระดับแอมโมเนียในซีร่ัมหรือ
ระดับยูเรียเพิ่มข้ึน อาจทําใหผูปวยโรคตับเกิด encephalopathy หรือยิ่งทําใหภาวะ uremia 
ของผูปวยโรคไตเลวลง    นอกจากนี้อาจใหสารละลายตั้งตนกรดอื่น เชน arginine 
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monohydrochloride แตขอบงชี้นี้ไมไดรับการรับรองจากองคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐ
อเมริกา และไมควรใหในผูปวยที่มีการทํางานของไตบกพรองเนื่องจากจะทําให BUN เพิ่มข้ึน
อยางชัดเจน และทําใหโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น

จ.  การทํา dialysis โดยวิธี hemodialysis หรือ peritoneal dialysis ใหแกผูปวยโรคไต หรือโรคหัว
ใจ เพื่อขับไบคารบอเนต

ภาวะ metabolic alkalosis ที่ด้ือตอการรักษาดวยสารน้ํา
ก. กําจัดสาเหตุที่ทําใหมี mineralocorticoid มากเกินไป อาจตองลดขนาดยา corticosteroid ใน

ผูปวยที่ใชยานี้อยู หรือเปลี่ยนไปใช corticosteroid ที่มีการฤทธิ์ของ mineralocorticoid ลดลง 
หรือรักษาโดยการผาตัดหรือรังสี รักษาหรือเคมีบําบัด  ถาผูปวยมี เนื้องอกที่ทําใหมี  
mineralocorticoid เกิน

ข. การใหยาขับปสสาวะที่สงวนโพแทสเซียม เชน spironolactone, amiloride, triamterene
ค. การใหโพแทสเซียมคลอไรด ตามความรุนแรงของการขาดโพแทสเซียม

3.3. Respiratory acidosis
ภาวะ respiratory acidosis เปนภาวะผิดปกติที่เกิดจากเกิดการคั่งของคารบอนไดออกไซด ทําให 

คา PaCO2 เพิ่มข้ึนเปนกระบวนการปฐมภูมิ ทําใหคา pH ลดลง และเกิดการชดเชยทางไตโดยเพิ่มคาไบ-
คารบอเนต

พยาธิสรีรวิทยา
ภาวะ respiratory acidosis เปนผลจากการที่ไมสามารถกําจัดคารบอนไดออกไซดที่เกินได ทําให

เกิดการคั่งของคารบอนไดออกไซด เลือดมีความเขมขนของไฮโดรเจนอิออนเพิ่มข้ึน มี pH ลดลง และมี 
PaCO2 เพิ่มข้ึน

สาเหตุของ respiratory acidosis
1. สาเหตุที่ไมไดเกิดจากปอด

- ความผิดปกติของกลามเนื้อประสาท (neuromuscular abnormalities)  และกลามเนื้อชวย
หายใจ เกิดจาก

ยาที่ทําใหหมดสติ หรือทําใหระดับความรูสึกตัวลดลง อาจกดศูนยควบคุมการหายใจ และ
ทําใหเกิดภาวะ respiratory acidosis มักพบในกรณีที่มีการใชยาเกินขนาด แตยาบางอยางก็กด
การหายใจทั้งที่ใชในขนาดเพื่อการรักษา ตัวอยางยาเหลานี้เชน barbiturates, narcotics, 
benzodiazepines และแอลกอฮอล  ทั้งนี้ความรุนแรงของการกดการหายใจจากการใชยา 
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barbiturates มีความสัมพันธโดยตรงกับระดับยาในระบบประสาท       barbiturates อาจทําใหผู
ปวยที่มีโรคเกี่ยวกับปอดอยูเดิม เกิดภาวะ respiratory acidosis อยางเฉียบพลัน ผูปวยที่ไดรับ 
barbiturates เกินขนาดมักเกิดภาวะหายใจลมเหลวรวมกับภาวะ respiratory acidosis     
สําหรับ morphine และ heroin เมื่อใหในขนาดเพื่อการรักษาจะลด hypoxic และ hypercapnic 
ventilatory drives ในคนปกติ แตถาไดรับยาเกินขนาดจะกดการหายใจ ภาวะ respiratory 
acidosis ที่เกิดจากการไดรับเฮโรอีนเกินขนาดมักเกิดภาวะ pulmonary edema แทรกซอน ซึ่ง
จะทําใหการแลกเปลี่ยนกาซลดลง       benzodiazepines ในขนาดเพื่อการรักษาจะกดการ
หายใจของผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและทําใหเกิดการคั่งของคารบอนไดออกไซด  ขนาดยาที่สูง
ข้ึนอาจกดการหายใจนคนปกติแตจะไมรุนแรงเหมือน barbiturates เวนแตไดรับแอลกอฮอลรวม
ดวย

โรคหรือความผิดปกติที่ทําใหเกิดบาดแผลที่ศูนยควบคุมการหายใจ เชน trauma, stroke, 
status epilepticus, tumors, การบาดเจ็บที่บริเวณกานสมองหรือ cervical cord
- การทําลายเสนประสาทที่เชื่อมระหวางศูนยควบคุมการหายใจในสมองกับกลามเนื้อที่ใชใน

การหายใจ เชน poliomyelitis, myastenia gravis, multiple sclerosis
- ความผิดปกติของกลามเนื้อชวยหายใจซึ่งเกิดจากยาที่ทําใหเกิดภาวะโพแทสเซียมและ 

ฟอสเฟตในเลือดต่ํา ภาวะทุพโภชนาการ การใชสเตียรอยด ภาวะ hypothyroidism ผลตก
คางของยาคลายกลามเนื้อหลังการผาตัด หรือโรคของกลามเนื้อโดยตรง

- เครื่องชวยหายใจ (mechanical ventilator)
- การใหคารโบไฮเดรตปริมาณมากๆ ทางหลอดเลือดดํา หรือ dialysis โดยเฉพาะในผูปวยที่มี

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยูแลว
2. สาเหตุที่เกิดจากปอด

- โรคปอดเฉียบพลัน เชน pnuemothorax, adult respiratory distress syndrome, ภาวะน้ํา
ทวมปอดขั้นรุนแรง (severe pulmonary edema), หลอดลมหดตัวอยางรุนแรง (severe 
bronchospasm), ปอดบวม, ทางเดินหายใจถูกอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม

- โรคปอดเรื้อรัง เชน โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ประเภทของ respiratory acidosis
1. ภาวะเฉียบพลัน (acute respiratory acidosis) ความผิดปกติเกิดขึ้นภายในทันทีถึงเปนวัน ผูปวย

มักมีความเขมขนของไบคารบอเนตปกติ
2. ภาวะเรื้อรัง (chronic respiratory acidosis) ผูปวยมีความเขมขนของไบคารบอเนตสูงขึ้น
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อาการแสดงทางคลินิกของภาวะ respiratory acidosis
1. ระบบประสาท: ผูปวยมีพฤติกรรมผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ seizures stupor และ

หมดสติ
2. ระบบไหลเวียนเลือดในสมอง: คารบอนไดออกไซดที่เพิ่มข้ึน ทําใหหลอดเลือดในสมองขยายตัว 

และเปนสาเหตุใหความดันเลือดในสมองเพิ่มข้ึน (increase cerebral blood flow)  ผูปวยจะมี
อาการปวดศีรษะ, มีรีเฟล็กซผิดปกติ, papilledema, focal paresis

3. ระบบหัวใจ: ระดับความผิดปกติของการบีบตัวและอัตราการเตนของหัวใจข้ึนกับความรุนแรงของ
ภาวะกรดที่เกิดขึ้น

การวินิจฉัยภาวะ respiratory acidosis
1. พิจารณาประวัติความเจ็บปวยของผูปวย
2. พิจารณาอาการของผูปวย (ดูหัวขออาการแสดงทางคลินิกของภาวะ respiratory acidosis)
3. วิเคราะหผลทางหองปฏิบัติการ

- คาอิเล็กโทรไลตทางหลอดเลือดดํา ไดแก ระดับไบคารบอเนตในเลือดคงที่หรือสูงขึ้น ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น ระดับโซเดียมและคลอไรดในเลือดปกติหรือสูงขึ้นเล็กนอย

- คากาซจากหลอดเลือดแดง ไดแก pH ลดลง  HCO3
- คงที่หรือสูงขึ้น PaCO2 คงที่หรือสูงขึ้น

- คาอื่นๆ ข้ึนกับสาเหตุของความผิดปกติ

การรักษาภาวะ respiratory acidosis
การรักษาภาวะ respiratory acidosis ข้ึนกับภาวะความเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับผูปวย  การปรับชดเชย

ทางการหายใจในผูปวยที่มีระดับ PaCO2 สูงขึ้นเรื้อรังมักพบในผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อเฉียบพลัน และผูปวย
ที่เร่ิมไดรับยาแกปวดที่เสพติด หรือไดรับการรักษาดวยออกซิเจน

เมื่อพบวาการกําจัดคารบอนไดออกไซดมีความผิดปกติข้ันรุนแรง (PaCO2 > 80 mmHg) และ/
หรือผูปวยมีภาวะขาดออกซิเจนที่เปนอันตรายถึงชีวิต (PO2 < 40 mmHg) จะตองรีบใหการรักษาทันที โดย
ตองแกไขและรักษาที่สาเหตุของการเกิดภาวะ respiratory acidosis เชน ใหยาขยายหลอดลมแกผูปวยที่มี
ภาวะหลอดลมหดตัวอยางรุนแรง  หยุดยาที่กดการหายใจ เชน ยากลุม benzodiazepines  ใหยาตานพิษ
แกผูปวยที่เกิดภาวะพิษจากมอรฟน และใหออกซิเจนเพื่อใหมีการเติมออกซิเจน (oxygenation) อยางเพียง
พอ  สวนผูปวยที่มีภาวะขาดออกซิเจนอยางรุนแรงอาจตองใชเครื่องชวยหายใจ   สําหรับการใชไบ
คารบอเนตเพื่อการรักษาภาวะ respiratory acidosis นั้น มีการใชนอยมาก เนื่องจากทําให respiratory 
drive ของผูปวยลดลงและอาจชักนําใหเกิดภาวะ metabolic alkalosis
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ควรมีการติดตามคากาซในเลือดแดงอยางใกลชิดทุก 2-4 ชั่วโมงในชวงที่มีอาการเฉียบพลันและ
เมื่อภาวะกรดดีข้ึนใหติดตามทุก 12-24 ชั่วโมง เพื่อใหมั่นใจวาภาวะ respiratory acidosis ไดรับการแกไข
โดยไมเกิดภาวะ metabolic alkalosis ที่อาจเปนผลจากการปรับชดเชย

3.4. Respiratory alkalosis
ภาวะ respiratory alkalosis เกิดเนื่องจากปอดกําจัดคารบอนไดออกไซดออกไปมากเกินกวา

ปริมาณที่ไดจากขบวนการเมแทบอลิซึม ทําใหปริมาณคารบอนไดออกไซดลดลง เลือดมีความเปนดาง มี 
pH เพิ่มข้ึน และมี PCO2 ลดลง (hypocapnia)

เมื่อเกิดภาวะ respiratory alkalosis อยางเฉียบพลัน รางกายจะมีการตอบสนองโดยการบัฟเฟอร 
ซึ่งจะเสร็จส้ินในเวลาเปนนาที และผลจะยังคงอยูเปนเวลาอยางนอย 2 ชั่วโมง ถายังคงมีภาวะ respiratory 
alkalosis นานกวา 6 ชั่วโมง ไตจะมีการปรับชดเชยซึ่งเกิดขึ้นภายในเวลาเปนชั่วโมงและจะเสร็จส้ินในเวลา 
1-2 วันโดยเพิ่มการกําจัดไบคารบอเนต

ภาวะ respiratory alkalosis เปนภาวะผิดปกติของดุลกรด-ดางที่พบมากที่สุด มักพบในสตรีมี
ครรภ ผูที่อยูในที่สูง และผูปวยที่พักรักษาในโรงพยาบาล  ผูปวยวิกฤติที่เกิดภาวะ respiratory alkalosis
จะมีการพยากรณโรคที่ไมดี และอัตราตายเพิ่มเปนสัดสวนโดยตรงกับระดับ PCO2 ที่ลดลง

พยาธิสรีรวิทยา
เมื่อมีการหายใจเอาคารบอนไดออกไซดออกมาก (hyperventilation) จะทําใหดุลของ

คารบอนไดออกไซดเปนลบ  ภาวะ hyperventilation อาจเกิดจากการเพิ่มของ neurochemical 
stimulation ผานกลไกสวนกลางหรือสวนปลาย หรือเปนผลจากการเพิ่มการหายใจทางกายภาพทั้งโดยการ
ควบคุมได (เครื่องชวยหายใจ) และควบคุมไมได นอกจากนี้ชวงที่มีความเครียดหรือไดรับคารโบไฮเดรต
มากเกินไป (เชน การใหสารอาหารทางหลอดเลือด) จะทําให metabolic production ของ
คารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน

ผูปวยที่มีภาวะ cardiogenic, hypovolemic, หรือ septic shock อาจมี PaCO2 ลดลง เนื่องจาก
การขนสงออกซิเจนไปยังตัวรับทางเคมีที่บริเวณหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําลดลง

สาเหตุของภาวะ respiratory alkalosis
1. สาเหตุที่ไมไดเกิดจากปอด แบงเปน

- การกระตุนศูนยควบคุมการหายใจในสมองโดยตรง (central stimulation of respiration)
เชน sepsis ความวิตกกังวล ความเจ็บปวด ไข เนื้องอกที่สมอง บาดแผลที่ศีรษะ ภาวะตั้ง
ครรภ โรคตับ  ยาอื่นๆ เชน catecholamine, theophylline, nicotine   พิษจาก salicylate
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ภาวะ hyperventilation ที่เกิดจากพิษของ salicylate จะมีลักษณะของอัตราและความลึก
ของการหายใจเพิ่มข้ึน   78% ของผูปวยที่เกิดพิษจาก salicylate จะเกิดภาวะ 
respiratory alkalosis

- การกระตุนการหายใจผานทางระบบประสาทสวนปลาย (peripheral stimulation of 
respiration) เชน การหายใจในที่สูง (altitude) ความดันเลือดต่ํา

- เครื่องชวยหายใจ
2. สาเหตุที่เกิดจากปอด เชน pulmonary emboli, pulmonary shunts, ปอดบวม หอบหืด

ประเภทของภาวะ respiratory alkalosis
1. ภาวะเฉียบพลัน (acute respiratory alkalosis)
2. ภาวะเรื้อรัง (chronic respiratory alkalosis) มักมีความเขมขนของไบคารบอเนตต่ํา

อาการแสดงทางคลินิกของภาวะ respiratory alkalosis
ภาวะ respiratory alkalosis อาจทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอระบบประสาท ระบบหัวใจและ

หลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร  ชวงระยะเวลาที่มี PaCO2 ลดลง จะทําใหการไหลเวียนเลือดไปยังสมอง
ลดลง ซึ่งจะทําใหผูปวยมีอาการหนามืด สับสน เปนลม ชัก หมดสติ และอาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน

ผูปวยที่มีภาวะ respiratory alkalosis ข้ันรุนแรงอาจมีภาวะหัวใจเตนผิดปกติ (cardiac 
arrhythmia)

การวินิจฉัยภาวะ respiratory alkalosis
1. พิจารณาประวัติความเจ็บปวยของผูปวย
2. พิจารณาอาการของผูปวย (ดูหัวขออาการแสดงทางคลินิกของภาวะ respiratory alkalosis)
3. วิเคราะหผลทางหองปฏิบัติการ

- คาอิเล็กโทรไลตทางหลอดเลือดดํา ไดแก ระดับไบคารบอเนตในเลือดคงที่หรือลดลง 
ระดับโพแทสเซียมในซีร่ัมลดลง  ระดับคลอไรดในซีร่ัมปกติหรือสูงขึ้นเล็กนอย ระดับ
ฟอสเฟตในซีร่ัมลดลง ปริมาณแคลเซียมที่แตกตัวลดลง

- คากาซจากหลอดเลือดแดง ไดแก pH สูงขึ้น  HCO3
- คงที่หรือลดลง  PaCO2 คงที่หรือลด

ลง
- คาอื่นๆ ข้ึนกับสาเหตุของความผิดปกติ เชน ระดับ salicylate ในเลือดสูง
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การรักษาภาวะ respiratory alkalosis
เนื่องจากผูปวยที่มีภาวะ respiratory alkalosis โดยเฉพาะผูที่มีภาวะ respiratory alkalosis เร้ือรัง

สวนใหญมักไมมีอาการ หรือมีนอยมาก และ pH มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย (pH มักไมเกิน 7.50) ซึ่งมักไม
จําเปนตองใหการรักษาจําเพาะ  สําหรับการรักษาภาวะ respiratory alkalosis ที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและมี 
pH มากกวา 7.50 ส่ิงแรกที่ตองพิจารณาคือจะตองคนหาและแกไขที่สาเหตุ และรักษาโรคที่เปนอยูเดิมของ
ผูปวย เชน ใหยาระงับความเจ็บปวด แกไขภาวะปริมาณสารน้ําในรางกายต่ํา รักษาไขหรือภาวะการติดเชื้อ 
รักษาภาวะพิษจาก salicylate อาจชวยใหผูปวยดีข้ึน

- ผูปวยที่มีภาวะ hyperventilation เนื่องจากความวิตกกังวล อาจใหผูปวยหายใจในถุงกระดาษ
(paper bag rebreathing device) เพื่อเพิ่มกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศที่หายใจเขา

-  ผูปวยที่มีภาวะขาดออกซิเจนอยางรุนแรง ใหการรักษาดวยออกซิเจน (oxygen therapy)
- ผูปวยที่มีภาวะ respiratory alkalosis ที่เปนอันตรายถึงชีวิต (pH > 7.60) และมีภาวะแทรก
ซอน เชน หัวใจเตนผิดจังหวะ (arrhythmia)  ชัก อาจตองใชเครื่องชวยหายใจ รวมกับการให
หรือไมใหยานอนหลับ

กรณีศึกษา

ผูปวยชายไทย อายุ 56 ปมาที่หองฉุกเฉินหลังจากมีผูพบวาผูปวยไมรูสึกตัวมาจากที่บาน 10 นาที
ตอมา ญาติซึ่งเปนผูตามรถพยาบาลไปรับผูปวย นําขวดยาแอสไพรินเปลา และขวดยา Phenobarbital 
ขนาด 30 มิลลิกรัม ที่ยังไมไดเปด มาที่โรงพยาบาลพรอมจดหมายลาตายของผูปวย
Past Medical History ไมทราบความผิดปกติเกี่ยวกับการชัก
Social History ทราบจากญาติวา ผูปวยดื่มสุราอยางหนัก หลังจากภรรยาเสียชีวิตเมื่อ 3 เดือนที่

ผานมา และน้ําหนักตัวลดลง 18 กิโลกรัมในชวงเวลานั้น
Past Surgical History ทราบจากญาติวา ผูปวยเคยผาตัดสมองเมื่อ 10 ปที่ผานมา แตหลังจากนั้นมาไม

ทราบวามีการผาตัดอื่นอีกหรือไม
Medication History Phenobarbital 30 มิลลิกรัม วันละ 4 คร้ัง

ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการใชยาอื่น
ประวัติการแพ ไมมีขอมูล
Physical Examination

GEN: สูง ผอม เมื่อเขยาตัวมีการสงเสียง
VS: BP 130/70   HR 100 คร้ัง/นาที   Temp 37.1oC  RR 25 คร้ัง/นาที  น้ําหนักตัว

60 กิโลกรัม, สูง 188 เซนติเมตร
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HEENT: dry mucous membrane, sunken eyes, well-healed craniotomy scar
EXT: cool fingers and toes, dry skin, decrease skin turgor without tending,

slightly depressed reflexes
ผลการตรวจรางกายอื่นๆ ปกติ

Results of Laboratory Tests
Na 145 Hct 53 AST 18 Glu 90
K 4 Hgb 16 ALT 17 Ca total 10
Cl 107 Leucocytes 5.5*103 LDH 150 PO4 4
HCO3 15 MCV 83 Alk Phos 60 Mg 2
BUN 27 Alb 4.0
CR 1.3 T Bili 0.5

Urinalysis: WNL
Chest X-ray: WNL
ECG: WNL
ABGs: pH 7.25, PO2 98, PCO2 35
Toxicology screen: Salicylate level 45 mg/dl

Ethanol level 0.25%
Phenobarbital level 0

Urine output 15 ml/hr
Stool: guaic-negative

Problem list
1. Metabolic acidosis
S: somnolence
O: pH 7.25, HCO3 15, PCO2 35, RR 25 และ anion gap 23 mEq/L
A: ผูปวยมีภาวะ metabolic acidosis ระยะเริ่มตน รวมกับมีการปรับชดเชยทางการหายใจ และมี 
positive anion gap  คาอิออนที่มีประจุลบที่ผิดปกติไดแก ระดับ  salicylate และ lactate (จากระดับ 
ethanol 0.25%) ระดับไบคารบอเนตในซีร่ัมตํ่าเนื่องจากไตมีการขับไบคารบอเนตมากเพื่อรักษาความ
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เปนกลางทางไฟฟา ระดับไบคารบอเนตที่วัดไดเปนระดับที่มีการปรับชดเชยตอบสนองตอการสะสม
ของ salicylate และ lactate

ผูปวยมีการทํางานของตับและไตดี ภายในเวลา 3-4 ชั่วโมง ผูปวยจะเริ่มมี hemodynamically 
stable และมี oxygenation ดี  และรางกายจะสามารถแกไขภาวะกรดที่เกิดขึ้นรวมกับการปรับระดับ
ความรูสึกตัว ผูปวยจะมีคา pH สูงกวา 7.2 และระดับ salicylate และ lactate จะไมอยูในระดับที่เปน
อันตรายแกชีวิต

ไมควรใหโซเดียมไบคารบอเนตทางหลอดเลือดดําเพื่อแกไขระดับความเปนกรดในพลาสมา หรือ
ทําใหปสสาวะเปนดาง ควรมีการประเมินความเสี่ยงของการเกิด metabolic alkalosis และไมจําเปน
ตองทํา hemodialysis เพื่อขจัด salicylate ions จากเลือด เนื่องจากเปนวิธีการที่รบกวนผูปวยมาก 
และผูปวยรายนี้มี มี hemodynamically stable อยูแลว
P: ผสม activated charcoal 100 กรัม ในน้ํา 1 ลิตร  นํามาลางทองผูปวยครั้งละ 300-350 มิลลิลิตร 
เพื่อขจัดแอสไพรินที่ยังคางอยูในกระเพาะอาหาร

อาจให saline cathartic เชน 20% sorbitol 30-45 มิลลิลิตร เพื่อเรงการกําจัดแอสไพรินจากระบบ
ทางเดินอาหารสวนลาง

ตรวจระดับ arterial blood gas ซ้ําภายใน 1 ชั่วโมง และตรวจระดับ salicylate และ lactate ซ้ําใน
เวลา 3-4 ชั่วโมง ติดตามสัญญาณชีพและ mental status ทุก 15 นาที จนกระทั่ง pH มากกวา 7.3 
หรือผูปวยมีอาการดีข้ึน

2. Respiratory alkalosis
S: ไมมี
O: PCO2 35, RR 25
A: ผูปวยมีภาวะ respiratory alkalosis ซึ่งเกิดจากการกระตุนโดย salicylate และการปรับชดเชย
ภาวะ metabolic acidosis ถึงแมวาอัตราการหายใจของผูปวยไมสูงขึ้น ผูปวยมี oxygenation ดี และ
ไมมีอาการของภาวะการหายใจลมเหลวก็ตาม   อัตราการหายใจและระดับ PCO2 ของผูปวยจะกลับสู
ระดับปกติเมื่อระดับ salicylate ลดลง และระดับ pH ในพลาสมาเปนปกติ
P: ควรติดตามอัตราการหายใจ และคากาซในเลือดแดง
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ผลของยาตอการติดเชื้อ
ผูชวยศาสตราจารย สุธาทิพย  พิชญไพบูลย

าบางชนิดทําใหภาวะการติดเชื้อแยลง โดยทําใหการปองกันตัวออนแอลง  เปลี่ยนแปลงสิ่ง
แวดลอมของโรค เพิ่มการขยายตัว ทําใหเกิดเชื้อด้ือยาหรือทําใหการใชยาไมไดผล

ปกติแลวตัวเราจะถูกปกปองจากการติดเชื้อดวยอวัยวะตางๆ และโดยผิวหนัง และผิวเยื่อเมือก
และโดยการหลั่งสารที่ออกฤทธิ์ฆาเชื้อตางๆ นอกจากนี้แนวปองกันตัวของรางกายมีเม็ดเลือดขาวและมา
โครฟาจ ระบบน้ําเหลือง และการตอบสนองทางภูมิคุมกันและการอักเสบ ยาสามารถทําลายปจจัยเหลานี้
ในหลายทาง โดยอาจจะเปลี่ยนจํานวนและลักษณะการออกฤทธิ์ของเม็ดเลือดขาว ลดการตอบสนองตอ
การอักเสบ หรือเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุมกัน ยาหลายชนิดทําลายเนื้อเยื่อที่สรางเลือด ดังนั้นจึงลด
จํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด polymorphonuclear ขณะที่ยาบางชนิดเปลี่ยนแปลงการทํางานหรือการตอบ
สนองตอมาโครฟาจ ยาปฏิชีวนะอาจเปลี่ยนแปลงแบคทีเรียประจําถิ่น (bacteria flora ) ของรางกายและ
ทําใหเกิดเชื้อด้ือยาข้ึน

Corticotrophin (ACTH) และ adrenal glucocorticoids ทําลายลิมโฟไซต และลดขนาดเนื้อเยื่อ
น้ําเหลือง ดังนั้นเมื่อใชสเตียรอยด อีโอสิโนฟลจะลดลง และการทํางานของฟาโกไชตจะถูกขัดขวาง
กระบวนการอักเสบตางๆ (inflammatory process) ไดแกการบวม หลอดเลือดฝอยขยายแลวตามดวย
หลอดเลือดฝอยและไฟโบรบลาสเพิ่มจํานวนขึ้น  มีการสะสมของคอลลาเจน และเกิดแผลเปน ก็จะไมเกิด
ข้ึนเมื่อใชยากลุมนี้

ยาตานมะเร็งสวนใหญออกฤทธิ์ตอการเติบโตของเซลล ดังนั้นยาจึงกดการทํางานของไขกระดูก
ทําลายเซลลที่ภูมิคุมกันยังดีอยู ทําใหการตอบสนองของภูมิคุมกันแยลง ผูปวยจะติดเชื้องายขึ้น การทําให
สภาวะแวดลอมผูปวยปราศจากเชื้อไมชวยปองกันการติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อโดยมากจะมาจากทางเดิน
หายใจหรือจากกระเพาะอาหารของผูปวยเอง

นอกจากยาคอรติโคสเตียรอยดแลวยังมียาอีกหลายชนิดที่ลดระดับซีรัมอิมมูโนโกลบูลิน ยาเหลานี้
ไดแกยากดภูมิคุมกันของรางกาย เชน azathioprine  และ cyclosporin ยารักษาโรครูมาทอยด เชน ทอง
และ penicillamine ยากันชัก เชน carbamazepine และ phenytoin และ dextrans นอกจากนี้แลวยา
บางชนิดจะทําลายการตอบสนองของภูมิคุมกันของรางกาย เชน เมื่อใชยา dapsone และ pyrimetha-
mine รวมกัน การใชยา clozapine เดี่ยว เปนตน

ย
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ยาบางชนิดจะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองตอภาวะอักเสบในเนื้อเยื่อ ตัวอยางเชน povidone
iodine ทาที่ผิวหนังจะยับยั้งการเคลื่อนที่ของ leucocyte และการเกาะรวมตัวของ fibroblast ในแผล
indomethacin ยับยั้งการเคลื่อนไหว ของ polymorphonuclear leukocytes ในขณะที่ diclofenac ทําให
การออกฤทธิ์ฆาแบคทีเรียในภาวะโรคขอรูมาทอยดแยลง   intralipid เปน lipid emulsion ใชสําหรับการ
ใหสารอาหารทางหลอดเลือดจะทําใหการขจัดแบคทีเรียจากระบบไหลเวียนของเลือดแยลง และจะยับยั้ง
chemotaxis ของ neutrophil leucocytes in vitro แสดงวาสารนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อ
แบคทีเรียในผูปวยบางราย   iron dextran มีผลตอการทํางานของมาโครฟาจ  อาจเนื่องจากในพลาสมา
จะมี dextran complexes ขนาดใหญอยู

ความสัมพันธระหวางการติดเชื้อ เหล็ก และ desferrioxamine ซับซอน  การศึกษาบางรายงาน
แสดงวา เด็กทารกที่ขาดเหล็กเสี่ยงตอการติดเชื้อมากขึ้น อาจเนื่องมาจากการทําลายภูมิคุมกันของเซลล
และมีการรบกวนการทํางานของ granulocyte นอกจากนี้พบวาในผูที่ขาดเหล็ก การทํางานของ lympho-
cyte และการตอบสนองของภูมิคุมกันจะผิดปกติดวย แตมีการศึกษาบางรายงานแสดงวาการขาดเหล็ก
ปองกันการติดเชื้อบางชนิด  การทดลอง in vitro และในสัตวทดลองพบวา ธาตุเหล็ก (elemental iron) สง
เสริมใหจุลินทรียหลายชนิดเจริญเติบโต แบงตัว และเกิดเปนพิษได ผูปวยไดรับเหล็กเกินขนาดจะไวตอ
การติดเชื้อ

เปนที่ทราบกันแลววาน้ําตา น้ําลาย และน้ํามูกมีคุณสมบัติฆาเชื้อโรคได  ถาเกิดความผิดปกติใน
การหลั่งน้ําตาโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อที่ตาจะงายขึ้น ผูปวยสูงอายุที่ใชยาที่มีฤทธิ์ตานโคลิเนอรจิก จะ
เสี่ยงตอการเกิดแผลที่ปากและลิ้นโดยแผลนี้อาจเปนสาเหตุของการติดเชื้อ  นอกจากนี้กรดในกระเพาะ
อาหารอาจมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรคได เนื่องจากพบวาผูที่มีกรดหลั่งนอยติดเชื้อบอยวาคนที่หลั่งกรดปกติ พบวา
การใช cimetidine ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของจุลินทรียในกระเพาอาหาร omeprazole ทํา
ใหเชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเชนกัน

การติดเชื้อแบคทีเรีย

หลังจากมีการเริ่มใชยาปฏิชีวนะอยางแพรหลาย การดื้อของเชื้อตอยาก็เกิดขึ้นตามมาอยางรวด
เร็ว โดยเฉพาะเมื่อมีการใชยาปฏิชีวนะเปนระยะเวลานาน ผูปวยที่ไดรับ co-trimoxazole (trimethoprim/
sulfamethoxazole) ขนาดต่ําเปนเวลานาน อาจเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ตองพึ่ง thymine หรือ
thymidine สําหรับการเจริญเติบโตและดื้อตอ co-trimoxazole  เชื้ออาจมีชีวิตรอด in vivo เนื่องจากมี
thymine ในเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อ แตจะไมเจริญในอาหารเพาะเชื้อที่ขาด thymine การแปลผลขอเท็จจริงนี้
อาจผิดผลาดไดโดยแสดงวาเชื้อไวอยางมากตอยาปฏิชีวนะที่นํามาทดสอบ
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Staphylococcal infections

ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆาเชื่อไดกวาง (broad-spectrum antibiotics) เชน ยากลุม tetracyclines
จะเปลี่ยนแบคที่เรียประจําถิ่นที่มีอยูในกระเพาะอาหารทําใหเชื้อด้ือยาได การใชยากลุม β - lactams
penicillin ทําใหเกิดเชื้อด้ือยาไดเนื่องจากเอนไซม penicillinase จะไปแบง β - lactam ring เปลี่ยน
penicillin เปน penicilloic acid  พบวาการติดเชื้อ Staphylococcus aureus  อาจเกิดจาก Clostridium
difficile ได ดังนั้นในการวินิจฉัยแยกโรคตองคํานึงถึงดวยเสมอ โดยเฉพาะเมื่อผูปวยที่อาการดีข้ึนจากการ
รักษาเกิดแยลงอยางเฉียบพลัน และมีอาการเบื่ออาหาร และปวดทองรวมไปดวย หรืออาการเหลานี้แยลง
การติดเชื้ออ่ืนเนื่องจากการดื้อตอ staphylococci อาจรวมถึงภาวะโรคขอรูมาทอยดอักเสบเฉียบพลัน
กระดูกอักเสบเปนหนอง (osteomyelitis) ตอมพารอทิดอักเสบ (parotitis) ปอดบวม (pneumonia) เยื่อบุ
หัวใจอักเสบ (endocarditis) และ เลือดเปนพิษ (sepitcemia)

การติดเชื้อ staphylococcal อาจจะเกิดใหการใชยาหลายชนิดลําบากยุงยากขึ้น เชน การใช
ยาคอรติโคสเตียรอยด อาจพบภาวะการติดเชื้อนี้ในเด็กทารกที่คลอดกอนกําหนดที่ใช indomethacin ใน
การรักษา patent ductus arteriosus   ระหวางการรักษาสิวดวย isotretinoin จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
ที่ผิวหนังโดยจะกดการสรางไขผิวหนังทําใหหนาแหง และเปลี่ยนแปลงประชากรแบคทีเรีย เชื้อ  Propioni-
bacterium acnes จะลดลง เกิดการเกาะกลุมของ Staphylococcus aureus  ข้ึนที่ผิวหนังของผูปวย
และจะมีผูปวยสวนหนึ่งที่เกิดภาวะตอมอักเสบ (folliculitis)  ฝ (furuncles) และเซลลเนื้อเยื่ออักเสบ
(cellulitis) ข้ึนไดในระหวางหรือทันทีหลังการรักษา

Streptococcal infections

โดยมากพบการติดเชื้อนี้ในผูปวยที่เกิดภาวะแกรนูโลไซตนอย (agranulocytosis) จากยา และอาจ
ทําใหการรักษาดวยสเตียรอยดหรือยาตานมะเร็ง โดยเฉพาะยา cytarabine ยุงยากขึ้น โดยการเกิดภาวะ
เลือดเปนพิษจาก Streptococcus viridans

Gram-negative organisms infections

เชื้อชนิดกรัมลบที่ด้ือตอยาทําใหเกิดภาวะติดเชื้อที่รุนแรงกวาที่เกิดจากเชื้อกรัมบวก  การใชยา
ปฏิชีวนะชนิดออกฤทธิ์กวางมากขึ้นจะสงเสริมใหเกิดการติดเชื้อกรัมลบเพิ่มข้ึนดวย  การรักษาดวยยา
ปฎิชีวนะบางครั้งจะยุงยากขึ้นถาเกิดติดเชื้อชนิด colifrom ที่ด้ือตอยา เชื้อกรัมลบที่ทําใหเกิดภาวะเลือด
เปนพิษอาจเกิดจากการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ  ยาตานมะเร็ง ยากดภูมิคุมกันของรางกาย เชื้อเหลานี้ได
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แก Klebsiella spp.,Pseudomonas spp., Proteus spp. พบภาวะ Pseudomas bacteremia
bactcremia เกิดขึ้นพรอมกับภาวะเม็ดเลือดขาวนอยที่เกิดจากยา ticlopidine ได

เมื่อมีการใชคอรติโคสเตียรอยดชนิดครีม ข้ีผ้ึงหรือ สเปรย สําหรับรักษา varicose ulcers พบวา
แผลเหลานี้จะเพิ่มอยางรวดเร็วทั้งขนาดและความลึก และจะติดเชื้อ  Ps.aeruginosa อยางรุนแรง ยาปฏิ
ชีวะนะหรือยาฆาเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดที่ผสมอยูในตํารับยาเหลานี้ไมชวยปองกันการติดเชื้อแทรกซอน
เลย

Chlamydia infections

จาก meta – analysis ของการศึกษาชนิด case – control  29 รายงาน  พบวายาคุมกําเนิดชนิด
เม็ดเพิ่มความไวตอการติดเชื้อ Chlamydia trachomatis บริเวณอวัยวะสืบพันธุ

Salmonellosis, shigellosis, และ Campylobacter  gastroenteritis

เมื่อกรดในการะเพาะหลั่งนอยลง แนวโนมที่ผูปวยอาจติดเชื้อเนื่องจากรับเชื้อโรคเขารางกายอาจ
จะมีเพิ่มข้ึน มีรายงานวาการใช omeprazole ทําใหเกิดการติดเชื้อทางเดินอาหารซ้ําในผูปวยบางรายได
นอกจากนี้ cimetidine, ranidine และ omeprazole อาจทําใหเกิดทองเสียจากเชื้อ Campylobacter,
salmonellae หรือ  shigellae ได  ยากลุมอ่ืนที่อาจกระตุนทําใหเกิดการติดเชื้อไดคือ ยาตานจุลชีพ ยาแก
ทองเสีย

Clostridial infections

Pseudomembranous colitis  เปนการติดเชื้อที่ลําไสที่เกิดจาก Clostridium difficile พบไดบอย
ในผูปวยที่มีลําไสอุดกั้นเรื้อรัง หรือมะเร็ง เปนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว บอยครั้งที่เกิดจากการรักษาดวยยา
ตานจุลชีพ โดยพบจากการใช clindamycin และ lincomycin มากที่สุด รองลงมาคือ ampicillin  และ
amoxicillin นอกจากนี้ยังพบไดจากการใชยาปฏิชีวนะอื่นๆ  อีก

นอกเหนือจากยาตานจุลชีพแลวยังมียาอื่นที่ทําใหเกิดติดเชื้อนี้ไดอีก ดังตารางที่ 10.1 ยาที่อาจทํา
ใหเกิด CI.difficile colitis ไดคือ cytarabine และเมื่อใชยาตานมะเร็งรวมกันหลายตัว  ยา
chlorpropamide ทําใหเกิด pseudomembranous colitis ไดโดยไมเกิดจากการติดเชื้อ CI.difficile  การ
ใชยา diclofenac ฉีดเขากลามอาจเปนสาเหตุของการติดเชื้อไดเชนกัน
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ตารางที่ 10.1 ยาที่ทําใหเกิดภาวะ Clostridium difficile – Associated Diarrhea หรือ Colitis
เกิดมากกวา เกิดนอยกวา

Cephalosporins Choramphenicol
Ampicillin and amoxicillin Metronidazole
Clindamyin Amphotericin B
Other penicillins, including β - lactamase-stable
     penicillins

Quinolones
Rifampin

Erythromycin and other macrolides 5-Fluorouracil
Tetracyclines Methotrexate
Trimethoprim-sulfamethoxazole Doxorubicin

Cyclophosphamide
Aminoglycosides
Sulfonamides

การติดเชื้อไวรัส

รางกายจะตอตานการติดเชื้อไวรัสหลายวิธีโดยการตอตานของเซลลบริเวณที่เกิดการติดเชื้อ โดย
การทํางานของมาโครฟาจ และผลของแอนติบอดี และภูมิคุมกันของรางกาย ยาหลายชนิดมีผลตอกลไก
การปองกันตัวดังกลาวของรางกาย

Herpes viruses

ไวรัสในกลุมนี้ที่ทําใหเกิดโรคในคนไดแก herpes simplex, varicella-zoster, the Epstein-Barr
virus, human herpes virus type 6 และ cytomegalovirus รายงานความสัมพันธระหวางการเกิดโรค
herpes simplex, herpes zoster และ  varicella และการใชยาคอรติโคสเตียรอยด ยากดภูมิคุมกันของ
รางกาย และยาตานมะเร็ง มีมากมายและชัดเจน  การกลับมาติดเชื้อ herpes simplex เปนภาวะแทรก
ซอนที่พบไดไมบอยนักในการใชยามอรฟนโดยฉีดเขาในชองเยื่อหุมไขสันหลัง (intrathecal) หรือการฉีด
fentanyl เขาเหนือเยื่อหุมสมองช้ันนอก (epidural)  นอกจากนี้ยังเกิดจากการใชยา fluoxetine ไดอีกดวย

การใชยากดภูมิคุมกันรางกาย muromonab – CD3 (OKT3) ในผูปวยผาตัดเปลี่ยนอวัยวะ ทําให
เกิดการติดเชื้อ Epstein - Barr virus ไดอยางกระทันหัน

การติดเชื้อ cytomegalovirus อาจพบไดจากการใชยาตอไปนี้  ไดแก การใชยาคอรติโคสเตียรอยด
เดี่ยว หรือ ใชรวมกับ cyclophosphamide หรือใชรวมกับmethotrexate หรือ methotrexate และ
ketoprofen การใช methotrexate เดี่ยว หรือรวมกับ hydroxychloroquine และ folic acid ก็ทําใหเกิด
ติดเชื้อนี้ได
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การติดเชื้อรา

Aspergillosis

การติดเชื้อ Aspergillus spp. โดยมากมีผลตอปอด แตบางครั้งก็มีผลตอหลอดอาหาร การติดเชื้อ
นี้อาจทําใหการใชยาตางๆ ยุงยากขึ้น  ยาที่เกี่ยวของไดแก  ACTH หรือ คอรติโคสเคียรอยด ยาตานมะเร็ง
ยากดภูมิคุมกัน นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยโรคเบาหวานที่เกิด ketoacidosis ข้ึนหลังจากใชยา
pentamidine เกิดการติดเชื้อนี้ดวย

Candidiasis

พบการติดเชื้อ Candida  ในปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และทวารหนัก ไดในระหวางการ
รักษาดวยยาปฏิชีวนะ การติดเชื้อราชนิดนี้ที่ปาก หลอดอาหารหรือกลองเสียงอาจทําใหการรักษาดวย
ACTH หรือคอรติโคสเตียรอยดยุงยากขึ้น ไมวาผูปวยจะไดรับยาวิธีใดก็ตาม พบวาผูปวยที่ใช omepra-
zole อยูเกิดการติดเชื้อ candidiasis ทางปากหรือหลอดอาหารขึ้น  ภาวะการติดเชื้อราชนิดนี้ที่แพร
กระจายแบบเฉียบพลันมีผลตอการใชยาคอรติโคสเตียรอยดทั้งในระยะสั้นและยาว แลวยังมีผลตอการใช
ยากดภูมิคุมกัน และยาปฏิชีวนะที่ใชรวมกับสเตียรอยดอีกดวย

ในผูปวยที่รักษา oropharyngeal candidiasis ดวย fluconazole หรือผูที่ไดรับยานี้เพื่อปองกันการ
ติดเชื้อในกรณีที่เขาการผาตัดปลูกไขกระดูก พบวาจะเกิดการติดเชื้อที่ไมคอยพบบอยนักคือ Candida
krusei ได

การใชยากดการสรางกรดในกระเพาะอาหาร เชน cimetidine อาจทําใหเชื้อนี้เจริญเติบโตมากเกิน
ไปในทางเดินอาหาร ทําใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได มีรายงานวาผูปวยที่มีแผลที่ลําไสเล็กสวนตน
ที่ไดรับยา cimetidine  3 เดือนแลวไมหาย เกิดการติดเชื้อ Candida albicans  ข้ึน แผลหายเมื่อเปลี่ยน
ไปใชยา ranitidine แทน และผูปวยไดรับ nystatin ในการรักษาการติดเชื้อ สาเหตุอาจเนื่องมาจากความ
เปนกรดของกรดในกระเพาะอาหารลดลง พรอมกับผลของ cimetidine ที่มีตอระบบภูมิคุมกัน และตอการ
ทํางานของเม็ดเลือดขาวที่คอยปองกันการรุกรานของเชื้อ Candida

มีรายงานหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการเกิดเลือดเปนพิษเนื่องจากเชื้อ Candida  ในผูปวยที่ไดรับ
สารอาหารทางหลอดเลือดดําเปนเวลานาน การใหสารอาหารวิธีนี้อาจกอใหเกิดภาวะติดเชื้อไดเนื่องจาก
ระยะเวลาที่สอดทอไวนานมาก แตยังไมทราบแนชัดวาทําไมความเสี่ยงตอการติดเชื้อราถึงมีมากกวา
ความเสี่ยงตอการติด เชื้อแบคทีเรีย
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การรบกวนประสิทธิภาพของยาตานจุลชีพ

ยาหลายชนิดกอใหเกิดโทษแกผูปวยที่เกิดการติดเชื้อ เนื่องจากลดประสิทธิภาพของยาอื่นที่ใชใน
การรักษาการติดเชื้อ  เมื่อใช phenobarbital รวมกับ griseofulvin ระดับยารักษาเชื้อราอาจลดลงกวาถา
ใชยาเดี่ยว เนื่องจาก pheobarbital ลดการดูดซึมยา griseofulvin โดยกระตุนการหลั่งน้ําดี ซึ่งจะไป
กระตุนการบีบรูดของการะเพาะอาหารและลําไส การดูดซึมเตตราซัยคลินลดลงเมื่อมีการใชยาลดกรดที่
ประกอบดวยเกลือแคลเซียม แมกนีเซียม หรือ อลูมิเนียม และโดยอาหารที่มีแคลเซียม อาจเนื่องมาจาก
การจับทางเคมีอยางแข็งแรงระหวางยาปฏิชีวนะและยาลดกรด (chelation) และอาจเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงคา pH ในกระเพาะอาหารและลําไสดวย เนื่องจากโซเดียมไบคารบอเนตจะลดการดูดซึม
เตตราซัยคลินอยางมาก สารที่มีอลูมิเนียมเปนสวนประกอบจะลดการดูดซึม isoiazid ลงถาใชยา 2 ชนิด
นี้รวมกัน  ดังนั้นตองเวนชองวางระหวางการใชยา 2 ชนิดนี้ นอกจากนี้ยาลดกรดชนิดที่ประกอบดวย
อลูมิเนียม และแมกนีเซียมจะลดการดูดซึมยากลุม fluoroquinone โดยเฉพาะยา ciprofloxacin สามารถ
เลี่ยงปฏิกิริยาระหวางยาหลายชนิดเหลานี้ไดโดยการใหยาหางกัน 3 ชั่วโมงหรือมากกวา

นอกจากนี้แลวยังมียาอีกหลายชนิดที่เมื่อใชรวมกับยาตานจุลชีพที่ใชรักษาการติดเชื้อจะเกิด
ปฏิกิริยา และทําใหผลการรักษาโดยยาตานจุลชีพลดลงหรือทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคหรือพิษตอยา
ซึ่งจะเปนอันตรายตอผูปวย โดยที่บางครั้งยังไมสามารถอธิบายถึงกลไกของการเกิดปฏิกิริยาเหลานี้ได ดัง
ตารางที่ 10.2

ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Acyclovir with
Aminoglycosides Increased nephrotoxicity and/or

neurotoxicity
Mechanism not established

Narcotics Inceased pethidine effect Decreased renal excrertion
Probenecid Possible increased acyclovir

toxicity
Decreased renal excretion

Zidovudine Increased neurotoxicity (profound
drowsiness and lethargy)

Additive

Amantadine with
Anticholinergics Hallucinations, confusion,

nightmares
Mechanism not established

Antihistamines Increased CNS adverse reactions Additive anticholinergic effects
CNS stimulants Additive CNS stimulant effects Mechanism not established
Triamterene CNS toxicitv Decreased renal clearance
Trimethoprim CNS toxicity Decreased renal clearance

Aminoglycoside andtibiotics with
Acyclovir Increased nephrotoxicity and/or

neurotoxicity
Additive
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ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Amphotericin B Nephrotoxicity Synergism
Anticoagulants, oral Potentiation of anticoagulation

effects
Decreased GI absorption  or synthesis
of  vitamin K

Bacitracin Increased nephrotoxicity Additive
Bumetanide Increased ototoxicity Additive
Carboplatin Increased ototoxicity Additive
Cephalosporins Increased nephrotoxicity Mechanism not established
Cisplatin Increased nephrotoxicity Mechanism not established
Cyclosporin Increased renal toxicity Possibly additive or synergistic
Digoxin Probable decreased digoxin effect

with oral  neomycin
Decreased absorption

Ethacrynic acid Increased ototoxicity Additive
Furosemide Increased ototoxicity and

nephrotoxicity
Additive

Magnesium sulfate Increased neuromuscular blockade Additive
Methotrexate Possible decreased methotrexate

effect with oral aminoglycosides
Decreased absorption

Neuromuscular 
blocking agents

Neuromuscular blockade Additive

NSAIDs Possible aminoglycoside toxicity
in preterm infants with
indomethacin given for patent
ductus closure

Decreased renal clearance

Penicillins Falsely low aminoglycoside levels In vitro inactivation
Polymyxins Increased nephrotoxicity;

neuromuscular blockade
Additive

Tacrolimus Increased nephrotoxicity Additive
Vancomycin Possible increased nephrotoxicity

and ototoxicity
Additive

Aminosalicylic acid (PAS) with
Anticoagulants,oral Enhanced hypoprothrombinemic

effects
Mechanism not established

Ammonium chloride Increased probability of
crystalluria

Acidification of urine

BCG vaccine Negates BCG effect Negates immune response
Digoxin Decreased digoxin effect Decreased absorption with time
Diphenhydramine Decreased effect of PAS Decreased GI absorption
Ethionamide GI distress/hepatotoxicity Additive
Isoniazid Increased isoniazid serum

concentrations
Decreased metabolism

Probenecid Increased PAS toxicity Decreased renal excretion
Rifampin Rifampin effectiveness may be

decreased; separate doses by 8-12
hr

Decreased GI absorption due to
excipient bentonite

Amphotericin B with
Aminoglycoside 
antibiotics

Nephrotoxicity Synergism

Antineoplastics Possible increased renal toxicity,
  bronchospasm, and hypotension

Mechanism not established

Cisplatin Increased nephrotoxicity Additive
Colistin Increased nephrotoxicity Additive
Corticosteroids Increased hypokalemia Additive
Cyclosporin Increased renal toxicity Possible synergism
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ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Digitalis glycosides Increased digitalis toxicity Hypokalemia
Imidazole antifungals Possible antagonism in animal

models
Mechanism not established

Neuromuscular 
blocking agents

Increased neuromuscular blocking
effect

Hypokalemia

Pentamidine Increased nephrotoxicity Additive
Polymyxins Increased nephrotoxicity Additive
Tacrolimus Increased nephrotoxicity Additive
Vancomycin Increased nephrotoxicity Additive
Zidovudine Potential for increased

myelotoxicity and nephrotoxicity
Mechanism not established

Azithromycin with
Aluminum/magnesium 
antacids

Decreased peak
concentrations:dose not affect
overall absorption

Mechanism not established

Digoxin Increased digoxin concentrations Destruction of intestinal Eubacterium
  lentum in 10% of digoxin patients

Aztreonam with
Chloramphenicol Possible in vitro antagonism;

administer a few hours apart
Mechanism not established

Bacitracin with
Aminoglycosides Increased nephrotoxicity Additive
Anesthetics Potentiation of neuromuscular

blocking effects
Additive

Neuromuscular 
blocking drugs

Potentiation of neuromuscular
blocking effects

Additive

Polymyxins Increased nephrotoxicity Additive
Cephalosporins with

Alcohol Disulfiram-like effect with
cefamandole, cefmetazole,
cefoperazone, and moxalactam

Inhibition of intermediary metabolism
of alcohol

Aminoglycoside 
antibiotics

Increased nephrotoxicity Mechanism not established

Ampicillin In vitro antagonism with
ceftazidime versus group B
streptococci and Listeria

Mechanism not established

Anticoagulants, oral Possible increased anticoagulant
effect with moxalactam,
cefamandole, cefmetazole, or
cefoperazone

Mechanism not established

Aspirin Possible increased bleeding risk
with moxalactam

Additive

Chloramphenicol Increased nephrotoxicity Mechanism not established
Colistin In vitro antagonism Additive
Diuretics Increased nephrotoxicity with

some cephalosporins
Mechanism not established

Ethacrynic acid Increased nephrotoxicity Mechanism not established
Furosemide Increased nephrotoxicity Mechansim not established
Heparin Possible increased bleeding risk

with moxalactam
Additive

Polymyxins Increased nephrotoxicity Additive
Probenecid Higher and prolonged

cephalosporin
Cmpetitive inhibition of tubular
secretion
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 ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Salicylates Decreased cefixime concentrations
and AUCs

Displacement from protein-binding
sites

Vancomycin Increased nephrotoxicity Additive
Chloramphenicol with

Acetaminophen
(Paracetamol)

Possible decreased
chloramphenicol effect

Increased metabolism

Aminoglycosides In vitro antagonism; not seen in
vivo

Mechanism not established

Aztreonam Antagonism; administer
chloramphenicol separately a few
hours later

Mechanism not established

Barbiturates Increased barbiturate effect;
decreased chloramphenicol effect

Decreased metabolism

Cephalosporins Antagonism Mechanism not established
Cimetidine Aplastic anemia Decreased clearance
Cyclophosphamide Decreased  cyclophosphamide

effect
Decreased clearance

Folic acid Delayed response to folic acid Mechanism not established
Hypoglycemics, 
sulfonylurea

Increased hypoglycemic effect Mechanism not established

Iron Delayed response to iron Mechanism not established
Lincomycin Decreased lincomycin effect Target site antagonism
Penicillins In vitro antagonism; not seen in

vivo
Mechanism not established

Phenytoin Increased phenytoin toxicity Decreased metabolism
Possible increased
chloramphenicol toxicity

Mechanism not established

Rifampin Decreased chloramphenicol effect Increased metabolism
Vitamin B12 Delayed response to vitamin B12 Mechanism not established

Chloroquine with
Ampicillin Decreased ampicillin effect Decreased bioavailability
Cholestyramine Decreased effect Decreased bioavailability
Cimetidine Aplastic anemia Possibly additive or synergistic
Cyclosporin Increased cyclosporin toxicity Decreased clearance
Magnesium antacids Decreased efficacy Decreased bioavailability
Methotrexate Decreased methotrexate efficacy Increased clearance
Rabies vaccine Decreased vaccine effect Interference with the antibody response
Ritonavir Increased chloroquine toxicity Decreased metabolism
Succinylcholine Increased neuromuscular blockade Decreased clearance

Clarithromycin with
Anticoagulant, oral Hypoprothrombinemia potentiated Possible decreased metabolism
Astemizole Increased Q-T interval and

possible arrhythmias
Decreased antihistamine metabolism

Benzodiazepines Increased CNS toxicity Decreased metabolism
Carbamazepines Increased carbamazepine toxicity Possible decreased metabolism
Cimetidine Decreased clarithromycin

concentrations
Prolonged absoption

Cisapride Increased cardiotoxicity Decreased metabolism
Clindamycin In vitro antagonism: not

documented clinically
Mechanism not established
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 ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Corticosteroids Increased effect and possible
toxicity of methylprednisolone

Decreased excretion

Cyclosporin Increased cyclosporin toxicity Probably decreased metabolism
Digoxin Increased digoxin effect Decreased gut metabolism and

increased absorption
Disopyramide Increased disopyramide

concentrations. Q-T interval
prolongation and polymorphic
ventricular tachycardia

Mechanism not established

Ergot alkaloids Increased ergot toxicity Mechanism not established
Phenytoin Possible increased or decreased

effect
Altered metabolism

Rifampin Decreased clarithromycin
concentrations/increased
rifamycin toxicity

Increased/decreased metabolism

Ritonavir Increased clarithromycin toxicity Decreased metabolism
Saquinavir Increased saquinavir

concentrations
Decreased metabolism

Tacrolinus Increased tacrolimus toxicity Decreased metabolism
Theophylline Increased theophylline effect and

possible toxicity
Decreased metabolism

Zidovudine Decreased zidovudine
concentrations and AUCs with
clarithromycin

Mechanism not established

Clindamycin with
Neuromuscular 
blocking agents

Increased neuromuscular blockade Additive

Saquinavir Increased clindamycin toxicity Decreased metabolism
Clofazimine with

Dapsone Possible decrease or nullification
of clofazimine’s anti-
inflammatory activity

Opposing effects on neutrophil motility
and lymphocyte transformation

Isoniazid Increased clofazimine serum and
urine concentrations and
decreased skin concentrations

Mechanism not established

Phenytoin Decreased efficacy Increased phenytoin clearance
Rifampin Decreased rate of absorption, time

to reach peak, and AUC of
rifampin

Mechansim not established

Cycloserine with
Alcohol Increased alcohol effect or

convulsions
Mechanism not established

Anticoagulants, oral Increased effect Mechanism not established
Ethionamide Increased neurotoxicity Additive
Isoniazid CNS effects, dizziness, drowsiness Mechanism not established

Increased neurotoxicity Additive
Phenytoin Increased phenytoin

concentrations
Inhibition of hepatic metablism

Dapsone with
Clofazimine Decrease in or nullification of

clofazimine’s antiinflammatory
effects

Opposing effects on neutrophil motility
and lymphocyte transformation in vitro

Didanosine Increased incidence of PCP
recurrence

Mechanism not established
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 ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Folic acid antagonists Increased risk of hematologic
toxicity

Additive

Nitrite Increased risk of hemolysis in G-
6-PD deficient patients

Additive

Nitrofuratoin Increased risk of hemolysis in G-
6-PD deficient patients

Additive

Pyrimethamine Increased risk of hematologic
toxicity

Additive

Primaquine Increased risk of hemolysis in G-
6-PD

Additive

Rifampin Decreased dapsone serum
concentrations

Hepatic enzyme induction

Saquinavir Increased dapsone toxicity Decreased metabolism
Trimethoprim Increased dapsone serum

concentrations; increased risk of
adverse effects

Mechanism not established

Zidovudine Increased risk of hematologic
toxicity

Additive

Didanosine with
Benzodiazepines Increased confusion Mechanism not established
Co-trimoxazole Increased risk of pancreatitis Additive
Dapsone Increased incidence of PCP

recurrence
Antacids necessary for antiviral
absorption may have impeded
absorption

Ganciclovir In vitro antiretroviral antagonism Mechanism not established
Indinavir Decreased indinavir  effect Decreased bioavailability
Itraconazole Decreased itraconazole effect Decreased bioavailability
Ketoconazole Decreased absorption;administer >

2 hr before didanosine
Antacids necessary for didanosine
administration raise gastric pH too high
for ketoconazole absorption

Pentamidine Increased risk of pancreatitis Additive
Quinolones Decreased absorption; decreased

serum concentration of the
quinolones

Concomitant antacids bind quinolones
and prevent absorption

Tetracyclines Decreased absorption; decreased
serum concentration of the
tetracyclines

Concomitant antacids bind tetracyclines
and prevent absorption

Zalcitabine Increased neurotoxicity Additive
Erythromycins with

Anticoagulants, oral Hypoprothrombinemia potentiated Possible decreased metabolism
Astemizole Cardiotoxicity Decreased metabolism
Benzodiazepines Increased benzodiazepine toxicity Decreased metabolism
Bromocriptine Increased toxicity Increased bioavailability
Carbamazepine Increased carbamazepine toxicity Possible decreased metabolism
Cisapride Cardiotoxicity Decreased metabolism
Clindamycin Antagonism Target site competition
Clozapine Increased clozapine toxicity Decreased metabolism
Corticosteroids Increased effect and possible

toxicity of methylprednisolone
Decreased excretion

Cyclosporin Increased cyclosporin toxicity Probably decreased metabolism
Digoxin Increased digoxin effect Decreased gut metabolism and

increased absorption
Disopyramide Cardiac arrhythmias Decreased metabolism
Ergot alkaloids Increased ergot toxicity Mechanism not established
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Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Felodipine Increased toxicity Decreased metabolism
HMG-CoA reductase 
inhibitors

Increased risk of rhabdomyolysis Decreased clearance

Loratadine Increased loratadine toxicity Decreased metabolism
Phenytoin Possible increased or decreased

effect
Altered metabolism

Ritonavir Increased erythromycin toxicity Decreased metabolism
Tacrolimus Increased tacrolimus toxicity Decreased metabolism
Theophylline Increased theophylline effect and

possible toxicity
Decreased metabolism

Valproic acid Increased valproic acid toxicity Decreased metabolism
Vinblastine Increased vinblastine toxicity Decreased metabolism
Zafirlukast Decreased zatirlukast effect Mechansim not established

Ethionamide with
Aminosalicylic acid Increased GI

distress/hepatotoxicity
Mechanism not established

BCG vaccine Negates BCG effect Negates immune response
Cycloserine Increased neurotoxicity Additive
Ethambutol Increased ethambutol toxicity Mechanism not established
Isoniazid Increased neurotoxicity Additive
Pyrazinamide Increased hepatotoxicity Additive
Rifampin Increased hepatotoxicity Additive

Fluconazole with
Amitriptyline Increased amitriptyline toxicity Decreased metabolism
Amphotericin B Possible antagonism in animal

models
Mechanism not established

Astemizole Prolonged Q-T interval and
possible arrhythmias

Inhibition of antihistamine metabolism

Benzodiazepines Increased CNS toxicity Decreased metabolism
Cimetidine Decreased fluconazole effect Decreased bioavailability
Cisapride Increased risk of cardiotoxicity Decreased metabolism
Cyclosporin Increased cyclosporin

concentrations
Mechanism not established

Dihydropyridines Increased dihydropyridine toxicity Decreased metabolism
HMG-CoA reductase 
inhibitors

Increased risk of rhabdomyolysis Mechanism not established

Phenytoin Increased phenytoin
concentrations

Decreased metabolism

Quetiapine fumarate Possible increased quetiapine
concentrations

Decreased metabolism

Rifampin Decreased fluconazole
concentrations

Mechanism not established

Sulfonylureas Increased plasma concentrations
and decreased metabolism of
glipizide and glibenclamide

Decreased metabolism

Tacrolimus Increased tacrolimus toxicity Decreased metabolism
Thiazides Increased fluconazole

concentrations and AUC
Decreased renal clearance

Zidovudine Increased zidovudine
concentrations

Decreased metabolism
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  ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Fluoroquinolones with
Antacids Decreased fluoroquinolone effect

with aluminum or magnesium
antacids

Decreased absorption

Anticoagulants, oral Prolonged prothrombin times Mechanism not established
BCG vaccine Negates BCG effect Negates immune response
Chloramphenicol Inhibition in vitro of norfloxacin

bactericidal activity
Mechanism not established

Cyclosporin Increased risk of nephrotoxicity;
increased serum cyclosporin
concentrations

Mechanism not established

Didanosine Decreased fluoroquinolone effect Decreased GI absorption
Iron Decreased serum fluoroquinolone

concentrations
Decreased GI absorption

Nitrofurantoin Decreased norfloxacin activity In vitro antagonism
NSAIDs Possible increased risk of CNS

stimulation
Mechansim not established

Pirenzepine Decreased rate of fluoroquinolone
absorption

Mechanism not established

Probenecid Increased serum concentrations of
quinolones; prolonged AUCs

Decreased tubular secretion

Rifampin Inhibition in vitro of norfloxacin
bactericidal activity

Mechanism not established

Sucralfate Decreased serum fluoroquinolone
concentrations

Decreased GI absorption

Tetracycline Inhibition in vitro of norfloxacin
bactericidal activity

Mechanism not established

Theophylline Possible theophylline toxicity Decreased metabolism
Zinc Decreased serum fluoroquinolone

concentrations
Decreased GI absorption

Foscarnet with
Acyclovir Increased nephrotoxicity Additive
Co-trimoxazole Increased nephrotoxicity Additive
Pentamidine Increased nephrotoxicity;

increased hypocalcemia
Additive

Probenecid Increased foscarnet serum
concentrations; increased
possibility of adverse effects

Decreased tubular secretion

Furazolidone with
Alcohol Disulfiram-like effect Either inhibition of aldehyde

dehydrogenase or inhibition of
monoamine oxidase

Antidepressants Increased adverse effects Additive
Sympathomimetics Hypertensive crisis Increased norepinephrine availability

Ganciclovir with
Aminoglycosides Increased nephrotoxicity Additive
Amphotericin B Increased nephrotoxicity;

replication inhibition of rapidly
dividing host cells

Additive; additive

Co-trimoxazole Replication inhibition of rapidly
dividing host cells

Cyclosporin Increased nephrotoxicity Additive
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Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Cytotoxic 
antineoplastics

Replication inhibition of rapidly
dividing host cells

Additive

Dapsone Replication inhibition of rapidly
dividing host cells

Additive

Didanosine In vitro antiretroviral antagonism
Flucytosine Replication inhibition of rapidly

dividing host cells
Additive

Imipenem Generalized seizures
Immunosuppressives Increased suppression of bone

marrow and immune system
Mechanism not established

Nucleoside analogues Replication inhibition of rapidly
dividing host cells

Additive

Pentamidine Replication inhibition of rapidly
dividing host cells

Mechanism not established

Probenecid Increased ganciclovir
concentrations; prolonged AUC

Additive

Pyrimethamine Replication inhibition of rapidly
dividing host cells

Additive

Tacrolimus Increased risk of nephrotoxicity Additive
Zidovudine In vitro antiretroviral antagonism;

increased  risk of hematologic
toxicity

Additive
Decrease in tubular secretion
Mechanism not established

Griseofulvin with
Alcohol Increased alcohol effects,

tachycardia and flushing
Mechanism not established

Anticoagulants, oral Decreased anticoagulant effect Mechanism not established
Contraceptives, oral Decreased contraceptive effect Increased metabolism
Phenobarbital Decreased griseofulvin

concentrations
Decreased absorption or hepatic
enzyme induction

Hydroxychloroquine with
Digoxin Increased digoxin effect Mechanism not established

Imipenem with
Aztreonam Antagonism β-Lactamase induction
Cephalosporines Antagonism β-Lactamase induction
Chloramphenicol Antagonism; administer a few

hours after imipenem
Mechanism not established

Extended-spectrum 
penicillins

Antagonism β-Lactamase induction

Ganciclovir Generalized seizures Mechanism not established
Isoniazid with

Alcohol Increased incidence of hepatitis;
decreased isoniazid effect in some
alcoholic patients

Mechanism not established;
increased metabolism

Aluminum antacids Decreased isoniazid effect Decreased absorption
Aminosalicylic acid Increased isoniazid concentrations Reduced acetylation
Anticoagulants, oral Possible increased anticoagulant

effect
Decreased  metabolism

Benzodiazepines Pharmacologic effects of
benzodiazepines may be
increased; documented for
diazepam and triazolam

Decreased metabolism
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Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

BCG vaccine Vaccine may be ineffective Isoniazid inhibits multiplication of
BCG

Carbamazepine  Increased toxicity of both drugs Altered metabolism
Cyloserine CNS effects, dizziness, drowsiness Mechanism not established
Disulfiram Psychotic episodes, ataxia Altered dopamine metabolism
Itraconazole Decreased itraconazole activity Increased metalism
Ketoconazole Decreased ketoconazole effect Decreased concentraiton
Phenytoin Increased phenytoin toxicity Decreased metabolism
Rifampin Possible increased isoniazid

hepatotoxicity
Possible increased toxic metabolites

Itraconazole with
Amphotercin B In vitro antagonism Mechanism not established

Antacids Possible decreased itraconazole
bioavailability

Mechanism not established

Anticoagulants, oral Increased anticoagulant effect Decreased metabolism
Astemizole Possible prolongation of Q-T

interval and arrhythmias
Decreased antihistamine metabolism

Barbiturates Decreased itraconazole effect Increased metabolism
Benzodiazepines Increased CNS effects Decreased metabolism
Carbamazepine Decreased itraconazole effect Increased metabolism
Cisapride Increased risk of cardiotoxicity Decreased metabolism
Cyclosporin Possible increased in cyclosporin

concentrations
Mechanism not established

Didanosine Decreased itraconazole effect Decreased bioavailability
Digoxin Increased digoxin toxicity Decreased metabolism
Dihydropyridines Increased dihydropyridine effect Decreased metabolism
Histamine H2 
antagonists

Decreased itraconazole
bioavailability

Decreased gastric acidity

HMG-CoA reductase 
inhibitors

Increased risk of rhabdomyolysis Decreased metabolsim

Omeprazole/lansoprazole Decreased itraconazole
bioavailability

Decreased gastric acidity

Phenytoin Decreased  itraconazole effect Increased metabolism
Rifampin Decreased systemic bioavailability

of itraconazole
Hepatic enzyme induction

Tacrolimus Increased tacrolimus toxicity Decreased metabolism
Ketoconazole with

Alcohol Possible disultflram-like reaction Mechanism not established
Antacids Decreased ketoconazole effect Decreased absorption
Anticoagulants, oral Increased anticoagulant effect Mechanism not established
Astemizole Prolonged Q-T interval and

possible arrhythmias
Inhibition of antihistamine
Metabolism

Benzodiazepines Increased CNS toxicity Decreased metabolism
Carbamazepine Increased carbamazepine toxicity Decreased metabolism
Cisapride Increased risk of cardiotoxicity Decreased metabolism
Corticosteroids Increased methylprednisolone

effect
Decreased metabolism

Cyclosporin Increased concentration of
cyclosporin in blood

Mechanism not established

Didanosine Decreased ketoconazole effect Decreased absorption
Dihydropyridines Increased dihydropyridine effect Decreased metabolism
Donepezil Increased cholinominetic effects Decreased metabolism
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Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Histamine H2 
antagonists

Possibe decreased antifungal
effect

Decreased absorption

Hepatotoxic agents Increased hepatotoxicity Additive
HMG-CoA reductase 
inhibitors

Increased risk of rhabdomyolysis Decreased metabolism

Indinavir Increased indinavir toxicity Decreased metabolism
Isonizid Decreased ketoconazole effect Decreased gastric acidity

Loratadine Increased loratadine concentratios Decreased metabolism
Omeprazole/
Lansoprazole

Decreased ketoconazole
bioavailability

Decreased gastric acidity

Phenytoin Altered effects of one  or both
drugs

Altered metabolism

Quetiapine fumarate Increased risk of quetiapine
toxicity

Decreased metabolism

Rifampicin Decreased rifampin and
ketoconazole effects

Decreased blood concentrations

Ritonavir Increased ketoconazole
concentrations

Decreased metabolism

Saquinavir Increased saquinavir
concentrations

Decreased metabolism

Tacrolimus Increased tacrolimus toxicity Decreased metabolism
Theophylline Decreased theophylline

concentrations
Mechanism not established

Lamivudine with
Nelfinavir Increased lamivudine

concentrations
Decreased clearance

Sulfonamides Increased lamivudine
concentrations

Decreased clearance

Trimethoprim Increased lamivudine
concentrations

Decreased clearance

Zidovudine Increased zidovudine
concentrations

Mechanism not established

Mebendazole with
Carbamazepine Decreased mebendazole

concentrations
Hepatic microsomal enzyme induction

Phenytoin Decreased mebendazole
concentrations

Hepatic microsomal enzyme induction

Metronidazole with
Alcohol Mild disulfiram-like symptoms Possible inhibition of intermediary

metabolism of alcohol
Anticoagulants, oral Increased anticoagulant effect Decreased metabolism
Astemizole Possible prolongation of the Q-T

interval and arrhythmias
Decreased antihistamine metabolism

Azathioprine Transient neutropenia Mechanism not estabished
Barbiturates Decreased metronidazole effect

with phenobarbital
Probably increased metabolism

Carbamazepine Increased toxicity Decreased metabolism
Cimetidine Possible increased metronidazole

toxicity
Decreased metabolism

Disulfiram Organic brain syndrome Mechanism not established
Fluorouracil Transient neutropenia Mechanism not established
Lithium Lithium toxicity Mechanism not established



บทท่ี 10 ผลของยาตอการติดเชื้อ

271
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Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Miconazole with
Aminoglycosides Possible decreased tobramycin

concentration
Mechanism not established

Amphotericin B Possible antagonism in vitro Mechanism not established
Anticoagulants, oral Increased anticoagulant effect Mechanism not established
Astemizole Prolonged Q-T interval and

possible arrhythmias
Inhibition of antihistamine metabolism

Cisapride Increased cardiotoxicity Decreased metabolism
Cyclosporin Increased nephrotoxicity Decreased metabolism
Hypoglycemics, 
sulfonylurea

Severe hypoglycemia Mechanism not established

Phenytoin Increased phenytoin toxicity Decreased metabolism
Nalidixic acid with

Antacids Decreased nalidixic acid serum
concentrations

Impaired absorption

Anticoagulants, oral Increased anticoagulant effect Displacement from binding sites
Nevirapine with

Cimetidine Increased nevirapine
concentrations

Decreased metabolism

Clarithromycin Increased nevirapine
concentrations

Decreased metabolism

Erythromycin Increased nevirapine
concentrations

Decreased metabolism

Indinavir Decreased indinavir
concentrations

Increased metabolism

Ketoconazole Incereased nevirapine
concentration

Decreased metabolism

Rifamycins Decreased ritonavia
concentrations

Increased metabolism

Zidovudine Decreased zidovudine
concentrations

Increased metabolism

Nitrofurantoin with
Antacids Possible decreased nitrofurantoin

effect
Decreased absorption

Fluoroquinolones In vitro antagonism of quinolone
activity

Mechanism not established

Probenecid Increased nitrofurantoin serum
concentrations

Inhibition of renal excretion

Sulfinpyrazone Increased nitrofurantoin serum
concentrations

Inhibition of renal excretion

Para-aminosalicylic acid:see
Aminosalicylic acid

Pentamidine with
Aminoglycosides Increased nephrotoxicity Additive
Amphotericin B Increased nephrotoxicity Additive
Colistin Increased nephrotoxicity Additive
Cisplatin Increased nephrotoxicity Additive
Foscarnet Hypocalcemia Mechanism not established
Polymyxins Increased nephrotoxicity Additive
Vancomycin Increased nephrotoxicity Additive

Piperazine with
Chlorpromazine Seizures Mechanism not established
Pyrantel pamoate Decreased piperazine and pyrantel

pamoate activity
Antagonism
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 ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Polymyxin B with
Aminoglycoside 
antibiotics

Increased nephrotoxicity;
increased neuromuscular blockade

Additive

Neuromuscular 
blocking  agents

Increased  neuromuscular
blockade

Additive

Parenteral quinidine Increased neurotoxicity Additive
Parenteral quinine Increased neurotoxicity Additive
Vancomycin Increased nephrotoxicity Additive

Primaquine with
Ritonavir Increased primaquine

concentrations
Deceased metabolism

Protease inhibitors
(except ritonavir) with

Astemizole Increased cardiotoxicity Decreased metabolism
Barbiturates Decreased protease inhibitor effect Increased metabolism
Benzodiazepines Increased CNS toxicity Decreased metabolism
Carbamazepine Decreased protease inhibitor

toxicity
Decreased metabolism

Cisapride Increased cardiotoxicity Decrased metabolism
Clarithromycin Increased protease inhibitor

toxicity
Decreased metabolism

Dihydropyridines Increased dihydropyridine toxicity Decreased clearance
Ergot derivatives Increased ergot toxicity Decreased metabolism
Ketoconazole Increased protease inhibitor

toxicity
Decreased metabolism

Phenytoin Decreased protease inhibitor effect Increased metabolism
Rifampicin Decreased protase inhibitor effect Increased metabolism
Ritonavir Increased protease inhibitor

toxicity
Decreased metabolism

Pyrantel pamoate with
Piperazine Decreased pyrantel pamoate and

piperazine activity
Antagonism

Theophylline Increased theophylline toxicity Decreased metabolism
Quinine with

Acetazolamide Increased quinine serum
concentrations; increased toxicity

Decreased clearance from increased
urinary pH

Aluminum antacids Decreased quinine serum
concentrations

Decreased absorption

Anticoagulants, oral Potentiation of
hypoprothombinemia effect

Hepatic suppression of synthesis of
vitamin K-dependent clotting factors

Astemizole Increased cardiotoxicity Decreased metabolism
Cimetidine Decreased quinine clearance;

prolonged AUCs
Hepatic enzyme inhibition

Digoxin Increased digoxin concentrations Mechanism not established
Flecainide Increased flecainide toxicity Decreased metabolism
Heparin Decreased anticoagulant effect Mechanism not established
Mefloquine Increased cardiac events Additive
Neuromuscular 
blocking agents

Potentiation of neuromuscular
blocking effects

Additive

Ritonavir Increased quinine toxicity Decreased metabolism
Sodium bicarbonate Increased quinine serum

concentrations; increased toxicity
Decreased clearance from increased
urinary pH

Ribavirin with
Zalcitabine In vitro retroviral antagonism Mechanism not established
Zidovudine In vitro retroviral antagonism Mechanism not established
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ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Rifamycins with
Analgesics Possible decreased concentrations

and activity
Increased metabolism

Anticoagulants, oral Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Anticonvulsants Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Barbiturates Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

BCG vaccine Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Beta blockers Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Cardiac glycosides Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Chloramphenicol Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Clarithromycin Decreased clarithromycin
concentrations/increased
rifamycin toxicity

Increased/decreased metabolism

Clofibrate Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Contraceptives, oral Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Corticosteroids Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Cyclosporin Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Dapsone Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Delavirdine Decreased  delavirdine
concentrations/increased
rifamycin toxicity

Increased/decreased metabolism

Diazepam Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Digitalis Decreased digitoxin and digoxin
effect

Increased metabolism

Dihydropyridines Decreased dihydropyridine effect Increased metabolism
Disopyrimide Possible decreased concentrations

and activity
Increased metabolism

Doxycycline Decreased doxycycline effect Increased metabolism
Estrogens Decreased estrogen concentrations Hepatic enzyme induction
Ethionamide Increased hepatoxicity Additive
Fluconazole Decreased fluconazole effect Increased metabolism
HMG-CoA reductase 
inhibitors

Decreased HMG effect Increased metabolism

Hypoglycemics, oral Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Indinavir Decreased indinavir effect Increased metabolism
Isoniazid Possible increased hepatotoxicity Possible increased toxic metabolites
Itraconazole Decreased itraconazole effect Increased metabolism
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ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Ketoconazole Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Mexiletine Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Narcotics Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Nelfinavir Decreased nelfinavir effect Increased metabolism
Nevirapine Decreased nevirapine effect Increased metabolism

Progestins Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Quinidine Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Ritonavir Decreased  ritonavir
effect/increased rifamycin toxicity

Increased/decreased metabolism

Saquinavir Decreased saquinavir
effect/increased rifamycin toxicity

Increased/decreased metabolism

Tacrolimus Decreased terbinafine effect Increased metabolism
Terbinafine Decreased tacrolimus effect Increased metabolism
Theophylline Possible decreased concentrations

and activity
Increased metabolism

Verapamil Possible decreased concentrations
and activity

Increased metabolism

Zidovudine Decreased zidovudine
concentrations/AUCs

Mechanism not established

Ritonavir with
Amiodarone Increased amiodarone toxicity risk Decreased metabolism
Antihypoglycemics, 
oral

Increased hypoglycemia risk Decreased metabolism

Anticoagulants, oral Increased anticoagulant response
risk

Decreased metabolism

Astemizole Increased cardiotoxicity Decreased metabolism
Benzodiazepines Increased CNS toxicity risk Decreased metabolism
Beta blockers Increased beta blocker toxicity

risk
Decreased metabolism

Bupropion Increased seizure risk Decreased metabolism
Carbamazepine Decreased ritonavir

efficacy/increased carbamazepine
toxicity

Increased/decreased metabolism

Cisapride Increased cardiotoxicity Decreased metabolism
Clarithromycin Increased macrolide toxicity risk Decreased metabolism
Clozapine Increased risk of clozapine

toxicity
Decreased metabolism

Cyclosporin Increased cyclosporin toxicity risk Decreased metabolism
Dihydropyridines Increased dihydropyridine toxicity

risk
Decreased metabolism

Diltiazem Increased diltiazem toxicity risk Decreased metabolism
Disopyramide Increased risk of disopyramide

toxicity
Decreased metabolism

Doxorublein Increased risk of doxorubicin
toxicity

Decreased metabolism

Erythromycin Increased risk of macrolide
toxicity

Decreased metabolism



บทท่ี 10 ผลของยาตอการติดเชื้อ

275

ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Flecainide Increased risk of flecainide
toxicity

Decreased metabolism

HMG-CoA reductase 
inhibitors

Increased risk of rhabdomyolysis Decreased metabolism

Nefazodone Increased risk of nefazodone
toxicity

Decreased metabolism

Nelfinavir Increased risk of nelfinavir
toxicity

Decreased metabolism

Phenytoin Decreased ritonavir
effect/increased phenytoin toxicity

Increased/decreased metabolism

Rifampin Decreased ritonavir efficacy Increased metabolism
Risperidone Increased risk of risperidone

toxicity
Decrease metabolism

Saquinavir Increased risk saquinavir toxicity Decreased metabolism
SSRI antidepressants Increased risk of SSRI toxicity Decreased metabolism
Tacrolimus Increased risk of tacolimus

toxicity
Decreased metabolism

Tamoxifen Increased risk of tamoxifen
toxicity

Decreased metabolism

Theophylline Decreased efficacy Increased clearance
Tramadol Increased risk of tramadol toxicity Decreased metabolism
Tricyclic 
antidepressants

Increased risk of tricyclic toxicity Decreased metabolism

Valproic acid Decreased efficacy of valproic
acid

Increased clearance

Verapamil Increased risk of verapamil
toxicity

Decreased metabolism

Zolpidem Increased risk of zolpidem toxicity Decreased metabolism
Spectinomycin with

Lithium Increased lithium toxicity Decreased renal excretion
Sulfadoxine/Pyrimethamine with

Lorazepam Mild hepatoxicity Mechanism not established
PABA Decreased pyrimethamine effect Interference with pyrimethamine action
Sulfonamides Increased toxicity Additive
Trimethoprim Increased toxicity Additive

Sulfonamides with
Antibiotics Altered action of sulfasalazine Alteration of intestinal flora
Anticoagulants, oral Increased anticoagulant effect Decreased metabolism and

displacement from binding sites
Barbiturates Increased thiopental effect Decreased albumin binding
Cyclosporin Decreased cyclosporin effect with

sulfamethazine
Possible increased metabolism

Digoxin Possible decreased digoxin effect
with sulfasalazine

Decreased digoxin absorption

Folic acid Decreased absorption, metabolism,
and concentrations with
sulfasalazine

Inhibition of hepatic fotate metabolism,
intestinal transport of folic acid, and
jejunal brushborder folate conjugase

Hypoglycemics, 
sulfonylurea

Increased hypoglycemic efffect Mechanism not established

Iron Decreased sulfasalazine serum
concentrations

Chelation

Lamivudine Increased lamivudine toxicity Decreased renal clearance and
displacement from binding

Methotrexate Possible increased methotrexate
toxicity

Decreased renal clearance and
displacement from binding
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ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

PABA Possible antagonism of
sulfonamide action

Competition for PABA site

Paraldehyde Crystallization of sulfonamides in
the urine

Acidification of the urine

Phenytoin Increased phenytoin effect,  except
possibly with sulfisoxazole

Decreased metabolism

Procaine Possible antagonism of
sulfonamide action

Competition for PABA site

Thiopental Increased thiopental effect;
decreased dose necessary when
given with sulfisoxazole

Plasma protein-binding competition

Tetracyclines with
Alcohol Decreased doxycycline effect in

alcoholic patients
Increased metabolism

Aminoglycosides In vitro antagonism; no in vivo
support

Mechanism not established

Antacids, oral Decreased oral tetracycline effects Decreased tetracycline absorption
Anticoagulants, oral Increased anticoagulant effect Mechanism not established
Antidepressants, 
tricyclic

Localized hemosiderosis with
amitriptyline and minocycline

Possible synergism

Barbiturates Decreased doxycycline effect Increased metabolism
Carbamazepine Decreased doxycycline effect Increased metabolism
Contraceptive, oral Decreased contraceptive effect Possible decreased enterohepatic

circulation of estrogen
Digoxin Increased digoxin effect Decreased gut metabolism and

increased absorption
Iron, oral Decreased tetracycline effect, but

not with doxycycline; decreased
iron effect

Decreased absorption

Kaolin/pectin Decreased concentrations of
tetracyclines

Decreased absorption

Lithium Increased lithium toxicity Decreased renal excretion
Methotrexate Possible increased risk of

methotrexate toxicity
Mechanism not established

Penicillins In vitro antagonism; rare in vivo
support for this

Mechanism not established

Phenytoin Decreased doxycycline effect Increased metabolism
Rifampin Possible decreased doxycycline

effect
Increased metabolism

Theophylline Possible  theophylline toxicity Mechanism not established
Zinc sulfate Decreased tetracycline effect Decreased absorption

Thiabendazole  with
Theophylline Increased theophylline toxicity Decreased metabolism

Trimethoprim with
ACE inhibitors Hyperkalemia Reduced potassium clearance
Amiloride Trimethoprim may potentiate

hyponatremia caused by
concomitant use of amiloride with
thiazide diuretics

Additive

Azathioprine Leukopenia Mechanism not established
Cyclosporin Increased nephrotoxicity Synergism
Dapsone Increased dapsone toxicity Altered clearance
Digoxin Possible increased digoxin effect Decreased renal excretion and possibly

decreased metabolism
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ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Methotrexate Increased methotrexate toxicity Decreased clearance
Phenytoin Increased phenytoin serum

concentrations with increased risk
of phenytoin toxicity; increased
risk of folate deficiency

Inhibition of hepatic metabolism;
additive

Thiazide diuretics Trimethoprim may potentiate
hyponatremia caused by
concomitant use of amiloride with
thiazide diuretics

Additive

Vancomycin with
Aminoglycosides Possible increased nephrotoxicity

and ototoxicity
Possibly additive

Amphotericin B Increased nephrotoxicity Additive
Bacitracin Increased nephrotoxicity Additive
Cephalosporins Increased nephrotoxicity Additive
Cisplatin Increased nephrotoxicity Additive
Colistin Increased nephrotoxicity Additive
Digoxin Possible decreased digoxin effect Possibly decreased absorption
Polymyxins Increased nephrotoxicity Additive
Warfarin Increased risk of bleeding Mechanism not established

Vidarabine with
Allopurinol Increased neurotoxicity Decreased metabolism
Theophylline Increased theophylline effect Decreased metabolism

Zalcitabine with
Aminoglycosides Increased risk of peripheral

neuropathy
Decreased clearance of zalcitabine

Amphotericin B Increased risk of peripheral
neuropathy

Decreased clearance of zalcitabine

Chloramphenicol Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Cimetidine Increased zalcitabine toxicity Decreased clearance
Cisplatin Increased risk of peripheral

neuropathy
Additive

Co-trimoxazole Increased risk pancreatitis Additive
Dapsone Increased risk of peripheral

neuropathy
Additive

Didanosine Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Disulfiram Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Foscarnet Increased risk of peripheral
neuropathy

Decreased clearance of zalcitabine

Gold Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Hydralazine Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Metronidazole Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Nitrofurantoin Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Pentamidine Increased risk of pancreatitis Additive
Phenytoin Increased risk of peripheral

neuropathy
Additive
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ตารางที่ 10.2 อาการไมพึงประสงคที่เกิดจากอันตกิริยาของยาตานจุลชีพ (ตอ)
Interacting Drugs Adverse Effect Probable Mechanism

Ribavirin Increased risk of peripheral
neuropathy; in vitro antiretroviral
antagonism

Additive; mechanism not established

Vincristine Increased risk of peripheral
neuropathy

Additive

Zidovudine with
Acetaminophen 
(Paracetamol)

Ganulocytopenia Mechanism not established

Acyclovir Neurotoxicity Mechanism not established

Amphotercin B Increased risk of nephrotoxicity
and hematologic toxicity

Mechanism not established

Antimycobacterials Possible increased risk of
hematologic toxicity

Possible inhibition of zidovudine
glucuronidation

Aspirin Possible increased risk of
hematologic toxicity

Possible inhibition of zidovudine
glucuronidation

Cimetidine Possible increased risk of
hemotologic toxicity

Possible inhibition of zidovudine
glucuronidation

Clarithromycin Decreased zidovudine
concentrations and AUCs

Mechanism not established

Cytotoxic/myelosuppre
ssive agents

Increased risk of hematologic
toxicity

Additive

Dapsone Increased neutropenia Additive
Flucytosine Increased neutropenia Additive
Ganciclovir In vitro antiretroviral antagonism;

increaed risk of hematologic
toxicity

Mechanism not established; additive

Indomethacin Possible increased risk of
hematologic toxicity

Possible inhibition of zidovudine
glucuronidation

Interferon alpha Increased neutropenia Additive
Interferon beta Increased hematologic toxicity Decreased glucuronidation
Lorazepam Possible increased risk of

hematologic toxicity
Possible inhibition of zidovudine
glucuronidation

Nephrotoxic agents Increased risk of toxicity Increased serum concentrations;
decreased clearance

Nucleoside analogues Increased risk of hematologic
toxicity

Additive

Probenecid Increased and prolonged
zidovudine serum concentration

Inhibition of glucuronidation and/or
reduces renal excretion

Ribavirin In vitro antiretroviral antagonism Mechanism not established
Rifamycins Decreased zidovudine efficacy Mechanism not established
Valproic acid Increased zidovudine

concentrations
Decreased metabolism

Abbreviations: ACE, Angiotensin-converting enzyme; AUC. Area under the serum or plasma concentration-
time curve; BCG, Calmete-Guerin bacillus; CNS, central nerveous system; GI. gastrointestinal; G-6-PD,
glucose-6-phosphate dehydrogenase; HMG-CoA.  3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A; NSAID,
Nonsteroidal anti-inflammatory drug; PABA, para-aminobenzoic acid; PAS, para-aminosalicylic acid; PCP,
Pneumocystis carinii pneumonia; SSRI, selective serotonin reuptake inhibitor.
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สรุป

ยาหลายประเภทมีผลตอการติดเชื้อ ทําใหสภาวะการติดเชื้อแยลง โดยรบกวนระบบปองกันภัย
ของรางกาย หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยที่บางครั้งผูปวยหรือบุคลากรทางการแพทยที่ดูแล
ผูปวยอาจไมไดคํานึงวายาอาจเปนปจจัยที่ทําใหเกิดภาวะน้ํานั้นได จึงควรทราบเกี่ยวกับยาเหลานี้ เพื่อใช
ในการดูแลผูปวยตอไป
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Abdomen feels bloated
Gastrointestinal agents
Laxatives
Somatotrophic hormones

Abdominal cramps
Anthelmintics
Anthraquinone glycosides
Antidiuretic hormones
Antivirals
Diagnostic agents
Docusate
Estrogen antagonist antineoplastics
Gastrointestinal agents
Laxatives
Monobactams
Organic iodinates contrast media
Parasympathomimetics
Pilocarpine
Posterior pituitary hormones
Sweetening agents
Typhoid vaccines
Vasopressins

Abdominal discomfort
Anthelmintics
Antifungals
Antivirals
Bile acid binding resins
Calcium antagonist vasodilators
Diagnostic agents
Ergot compounds
Laxatives
Lincomycin
Lipid regulating agent
Macrolides
Medicinal enzymes
Sex hormones
Sweetening agents

Abdominal distension
Bulk laxatives
Chloral sedatives
Hypoglycaemics

Abdominal pain
4 Quinolones
ACE inhibitors
Amino acids
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antiandrogens
Antianginal vasodilators
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antidiuretic hormones
Antidotes
Antiemetics
Antimalarials
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals

Aspartic acid
Bisphosphonates
Carbapenems
Cardiac glycosides
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Cephalosporins
Clofibrate and analogues
Colchicum alkaloids
Colony stimulating factors
Contrast media
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
Essential amino acids
Gastrointestinal agents
Gonad regulating hormones
HMG CoA reductase inhibitors
Hydroxyquinoline antiprotozoals
Imidazole antifungaals
Interleukins
Leukotriene inhibitors
Lipid regulating agents
Medicinal enzymes
Neuroleptics
Opioid antagonists
Oral hypoglycaemics
Oxazolidinedione antiepileptics
Pilocarpine
Prophylactic antiasthmatics
Somatotrophic hormones
Triazole antifungals
Vasodilator antihypertensives
Vitamin E substances
Vitamins

Abnormal granulation tissue
Chlorine releasing substances

Abnormal uterine bleeding
Anabolics
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
E series prostaglandins
Estrogen antagonist antineoplastics
Sex hormones

Abnormal weight gain
Alpha blocking antihypertensives
Anabolics
Antiandrogens
Antidepressants
Antiepileptics
Antiulcer agents
Calcium antagonist vasodilators
Ergot compounds
Estrogens
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
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Haloperidols
Immunosuppressants
Lithium
Neuroleptics
Norgestrels
Progestogens
Prophylactic antiasthmatics
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Vasodilator antihypertensives
Zuclopenthixols

Abnormal weight loss
ACE inhibitors
Anabolics
Antiandrogens
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antiepileptics
Antifolate antineoplastics
Butyrophenone neuroleptics
Estrogens
Gonad regulating hormones
Haloperidols
Norgestrel
Progestogens
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Thyroid agents
Vitamins

Abnormalities of  the hair
Antiandrogens

ACE inhibitor symptom complex collagen
vascular

ACE inhibitors
Acidosis

Glycol and glycerol esters
Acne

Anabolics
Gonad regulating hormones
Hydantoin antiepileptics
Norgestrels
Phenytoin
Progestogens
Sex hormones

Acquired hypothyroidism
Antithyroid agents
Antituberculous agents
Class III antiarrhythmics
Iodides
Iodine compounds
Iodophores
Lithium

Acquired pyloric obstruction
E series prostaglandins

Acute bronchitis/bronchiolitis
Antiulcer agents

Acute closed-angle glaucoma
Skeletal muscle relaxants

Acute confusional state
Opioid analgesics

Acute conjunctivitis
Anthelmintics
Antifolate antineoplastics
Antivirals
Beta2 selective stimulants
Carbonic anhydrase inhibitors
Organic iodinated contrast media
Retinoic acid dermatological agents
Sedatives

Acute coronary insufficiency
Antidiuretic hormones
Posterior pituitary hormones
Vasopressins

Acute cystitis
Nitrogen mustards

Acute hepatic failure
Antiepileptics
Antituberculous agents
Imidazole antifungals
Xanthine oxidase inhibitors

Acute hepatitis
4 aminoquinoline antimalarials
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiadrogens
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antifungals
Antiprotozoals
Antituberculous agents
Beta lactamase inhibitors
Calcium antagonist vasodilators
Carbazepine antiepileptics
Chelating agents
Class I antiarrhythmics
Estrogen antagonist antineoplastics
Gastrointestinal agents
Gold salts
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Hydantoin antiepileptics
Hydrazine MAOI antidepressants
Imidazole antifungals
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Inhalation anaesthetics
Isoxazolyl penicillins
Macrolides
Methadone and analogues
MAOIs depressants
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals
Oral hypoglycaemics
Oxazolidinedione antiepileptics
Phenytoin
Retinoic acid dermatological agents
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Sulphone antileprotics
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Sulphonylurea hypoglycaemics
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Tricyclic antidepressants
Trimethoprim sulphonamide combinations
Uricosuric agents
Vitamin B substances

Acute laryngitis
Medicinal enzymes

Acute myocardial infarction
ACE inhibitors
Alpha blocking vasodilators
Ergot compounds
Erythropoietin
Nitrogen mustards
Serotonin and analogues

Acute myocarditis
Gastrointestinal agents
Neuroleptics
Salicylate analgesics

Acute nasopharyngitis
Analgesics and anti-inflammatory drugs

Acute necrosis of  liver
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiepileptics
Beta blockers
Centrally acting antihypertensives
Ester type anaesthetics
Hydrazide antituberculous agents
Inhalation anaesthetics
Nitrogen mustards
Salicylate analgesics
Skeletal muscle relaxants
Xanthine oxidase inhibitors

Acute pancreatitis
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiepileptics
Antivirals
Coumarin anticoagulants
Diamidine antiprotozoals
Gastrointestinal agents
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Immunosuppressants
Loop diuretics
Nitrofuran antimicrobials
Oxytetracyclines
Salicylate analgesics
SSRI antidepressants
Sulphonamides
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Trimethoprim sulphonamide combinations

Acute pericarditis
Colony stimulating factors
Neuroleptics
Skeletal muscle relaxants

Acute pharyngitis
Antiulcer agents

GABA related antiepileptics
H1 antagonist antihistamines
Medicinal enzymes

Acute renal failure
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antineoplastics
Antiviral
Carbazepine antiepileptics
Cinchona antimalarials
Diamidine antiprotozoals
Immunosuppressants
Inhalation anaesthetics
Organic iodinated contrast media
Polyene antibiotics
Uricosuric agents

Acute renal tubular necrosis
4 Quinolones
Aminoglycosides
Antibiotic antituberculous agents
Antineoplastics
Edetates
Immunosuppressants
Polyene antibiotics

Acute respiratory infections
Anticholinesterase parasympathomimetics
Lipid regulating antihistamines

Acute / subacute liver necrosis
4 Quinolones
Antiandrogens
Antidepressants
Sulphonamides
Trimethoprim sulphonamide combinations
Uricosuric agents

Adult respiratory distress syndrome
Blood products

Aggression
Antiepileptics
Central stimulants
Neuroleptics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Agitation
4 Quinolones
Anabolics
Antianginal vasodilators
Antidepressants
Antiepileptics
Antiulcer agents
Antivirals
Benzodiazepine antagonists
Beta2 selective stimulants
Central stimulants
Corticosteroids
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
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Organic iodinated contrast media
Parasympathomimetics
Pilocarpine
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Thyroid agents
Zuclopenthixols

Agranulocytosis
4 Quinolones
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibacterial agent
Antibiotic antifungals
Antidepressants
Antimalarials
Antithyroid agents
Antiulcer agents
Antivirals
Calcium antagonist vasodilators
Carbacephems
Carbamate sedatives
Carbazepine antiepileptics
Cephalosporins
Cephamycins
Class I antiarrhythmics
Estrogen antagonist antineoplastics
Flupenthixols
Fluphenazine
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Histamine H2 antagonists
Hydantoin antiepileptics
Hydrazide antituberculous agents
Indanedione anticoagulants
Lincomycin
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Oral hypoglycaemics
Phenytoin
Skeletal muscle relaxants
Succinimide antiepileptics
Sulphonamides
Sulphone antileprotics
Trimethoprim sulphonamide combinations
Zuclopenthixols

Alcohol - toxic effect
Alcoholic disinfectants
Antineoplastics
Glycols

Alkaline phosphatase raised
Fat soluble vitamins
Vitamins

Alkalosis
Expectorants

Allergic alveolitis
Antineoplastics

Allergic arthritis
Chelating agents
Tetracyclic antidepressants

Allergic dermatitis
Alcohol metabolism modifiers
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Gold salts
Sulphone antileprotics

Allergic/hypersensitivity reaction
4 Quinolones
ACE inhibitors
Alcoholic solvents
Amide type anaesthetics
Amidinopenicillins
Amino acids
Aminoglycosides
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antibacterial agents
Antibiotic antineoplastics
Antibiotic antituberculous agents
Antidiarrhoeals
Antidiuretic hormones
Antidotes
Antiemetics
Antifungals
Antihypertensives
Antimalarials
Antineoplastics
Antipseudomonal penicillins
Antisera
Barbiturates
Benzylpenicillin and derivatives
Beta lactamase inhibitors
Beta2 selective stimulants
Bioflavonoids
Bismuth salts
Blood clotting factors
Blood products
Bulk laxatives
Carbacephems
Carbapenems
Carboxypenicillins
Cardiac inotropic agents
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Cephalosporins
Cephamycins
Chloramphenicols
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Colouring agents
Contrast media
Cough suppressants
Coumarin anticoagulants
Cytoprotective agents
Dermatological agents
Dextrans
Diagnostic agents
Diagnostic dyes
Dibenzoylmethanes
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Direct acting anticoagulants
Disinfectants
Docusate
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ester type anaesthetics
Flavouring agents
Fluorescein diagnostic dyes
Fluorocarbon blood substitutes
Formaldehyde and related compounds
Gastrointestinal agents
Glucose tests
Glycerol
Glycerophosphates
Gold salts
Gonad regulating  hormones
H1 antagonist antihistamines
Haemostatics
Heparinoids
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Hyaluronic acid
Hydrazide antituberculous agents
Hydroxyquinoline antiprotozoals
Hypothalamic and pituitary hormones
Imidazole antifungals
Immunological agents
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Insulin
Interleukins
Iodides
Iodine compounds
Iodophores
Isothiazolinones
Isoxazolyl penicillins
Laxatives
Lecithin derivatives
Lincomycin
Local anaesthetics
Low molecular weight heparins
Macrolides
Medicinal enzymes
Mercurial diuretics
Monobactams
Monoclonal antibodies
Mucolytics
Natural penicillins
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Nonoxinols
Nutritional agents
Oral hypoglycaemics
Organic mercurial disinfectants
Osmotic diuretics
Oxytetracyclines
Penicillinase resistant penicillins
Permanganates
Phenothiazine antihistamines
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins

Phenylmercuric salts
Poliomyelitis vaccines
Polyene antibiotics
Polymyxins
Posterior pituitary hormones
Preservatives
Promethazines
Salicylate analgesics
Sedatives
SSRI antidepressants
Serotonin and analogues
Streptogramins
Sulphonamides
Sunscreen agents
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Thyrotrophic hormones
Triazole antifungals
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations
Triphenylmethane diagnostic dyes
Triphenylmethane disinfectant dyes
Typhoid vaccines
Ureido penicillins
Uricosuric agents
Vaccines
Vasopressins
Vitamin B substances

Alopecia
4 Aminoquinoline antimalarials
ACE inhibitors
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiepileptics
Antifolate antineoplastics
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Benzimidazole anthelmintics
Biguanide antimalarials
Carbazepine antiepileptics
Clofibrate and analogues
Colchicum alkaloids
Coumarin anticoagulants
Direct acting anticoagulants
Ergot compounds
Ethyleneimine antineoplastics
Fluorouracil
Gold salts
H1 antagonist antihistamines
Heparinoids
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Low molecular weight heparins
Nitrofuran antimicrobials
Nitrogen mustards
Nitrosoureas
Norgestrels
Progestogens
Retinoic acid dermatological agents
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SSRI antidepressants
Sex hormones
Sulphur mustards
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Xanthine oxidase inhibitors

Amblyopia
Antidepressants
GABA related antiepileptics
Pilocarpine

Amenorrhoea
Anabolics
Antiepileptics
Estrogen antagonist antineoplastics
Immunosuppressants
Sex hormones

Anaemia
4 Quinolones
Antibiotic antituberculous agents
Antineoplastics
Antivirals
Central stimulants
Colony stimulating factors
Diamidine antiprotozoals
Immunosuppressants
Organic iodinated contrast media
Polyene antibiotics
Retinoic acid dermatological agents
Sulphone antileprotics

Anal pain
Contrast media
Gastrointestinal agents
Laxatives
Medicinal enzymes

Anaphylactic shock
4 Quinolones
Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antineoplastics
Antipseudomonal penicillins
Antisera
Benzylpenicillin and derivatives
Blood products
Carbacephems
Carbapenems
Carboxypenicillins
Cephalosporins
Cephamycins
Class III antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Contrast media
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Dextrans
Direct acting anticoagulants
Erythropoietin
Fluorocarbon blood substitutes

H1 antagonist antihistamines
Heparinoids
Hyaluronic acid
Immunostimulants
Immunosuppressants
Iron compounds
Isoxazolyl penicillins
Low molecular weight heparins
Medicinal enzymes
Natural penicillins
Norgestrels
Opioid analgesics
Parenteral anaesthetics
Penicillinase resistant penicillins
Phenothiazine antihistamines
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Platelet activating factor antagonists
Polyene antibiotics
Progestogens
Promethazine
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Specific immunoglobulins
Triazole antifungals
Triphenylmethane diagnostic dyes
Ureido penicillins

Angina pectoric
Alpha blocking antihypertensives
Antiandrogens
Antidiuretic hormones
Beta1 selective stimulants
Central stimulants
Ergot compounds
HMG CoA reductase inhibitors
Lipid regulating agent
Nitrogen mustards
Posterior pituitary hormones
Serotonin and analogues
Thyroid agents
Vasopressins

Angioneurotic oedema
4 Quinolones
ACE inhibitors
Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Antiepileptics
Antipseudomonal penicillins
Antiulcer agents
Benzylpenicillin and derivatives
Beta2 selective stimulants
Bisphosphonates
Calcium antagonist vasodilators
Carboxypenicillins
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Direct acting anticoagulants
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H1 antagonist antihistamines
Heparinoids
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Isoxazolyl penicillins
Leukotriene inhibitors
Lipid regulating agent
Low molecular weight heparins
Medicinal enzymes
Natural penicillins
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals
Nitroimidazole antiprotozoals
Organic iodinated contrast media
Penicillinase resistant penicillins
Phenothiazine antihistamines
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Promethazines
Skeletal muscle relaxants
Triazole antifungals
Ureido penicillins

Anosmia-loss of smell sense
4 Quinolones
Disinfectants

Antibody formation
Somatotrophic hormones
Specific immunoglobulins

Anxiety
Antituberculous agents

Anxiousness
4 Quinolones
Amphetamines
Antianginal vasodilators
Antidepressants
Antivirals
Barbiturate antiepileptics
Benzodiazepine antagonists
Beta2 selective stimulants
Central stimulants
H1 antagonist antihistamines
Lipid regulating agents
Neuroleptics
Opioid antagonist
Prophylactic antiasthmatics
SSRI antidepressants
Skeletal muscle relaxants
Sympathomimetics
Vasodilator antihypertensives

Apathy
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Zuclopenthixols

Aplastic anaemia
4 Aminoquinoline antimalarials
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiepileptics
Antifungals

Antiprotozoals
Antithyroid agents
Carbacephems
Cephalosporins
Cephamycins
Chloramphenicols
Class I antiarrhythmics
Gastrointestinal agents
Histamine H2 antagonists
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Oral hypoglycaemics
Organic mercurial disinfectants
Phenytoin
SSRI antidepressants
Tetracyclic antidepressants
Uricosuric agents

Apnoea
Class III antiarrhythmics
E series prostaglandins
Inhalation anaesthetics
Polymyxins
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Appetite increased
Antiandrogens
Antidepressants
Antiepileptics
H1 antagonist antihistamines
Neuroleptics
Skeletal muscle relaxants

Appetite loss - anorexia
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Amphetamines
Anorecitics
Anthelmintics
Antibiotic antituberculous agents
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antiemetics
Antiepileptics
Antifungals
Antimony antiprotozoals
Antineoplastics
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Biguanide hypoglycaemics
Cardiac glycosides
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Cephalosporins
Clofibrate and analogues
Colony stimulating factors
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Fat soluble vitamins
HMG CoA reductase inhibitors
Interleukins
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Lithium
Nitrofuran antimicrobials
Opioid antagonists
Polyene antibiotics
Skeletal muscle relaxants
Somatotrophic hormones
Sulphone antileprotics
Sympathomimetics
Thiazide diuretics
Vaccines
Vasodilator antihypertensives
Vitamins

Arthropathy
Histamine H2 antagonists
Tetracyclic antidepressants

Asthenia
4 Quinolones
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antihypertsensives
Antineoplastics
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Cephalosporins
H1 antagonist antihistamines
HMG CoA reductase inhibitors
Interleukins
Neuroleptics
Serotonin and analogues

Asthma
Gonad regulating hormones
Organic iodinated contrast media

Ataxia
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Alcoholic disinfectants
Antidepressants
Antiemetics
Antiepileptics
Antineoplastics
Antivirals
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Lithium
Nitroimidazole antiprotozoals
Phenothiazine antihistamines
Promethazines
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Atony of bladder
Organic solvents

Atopic dermatitis and related
Antituberculous agents
Dermatological agents

Atrophy of breast
Progestogens
Sex hormones

Attention / concentration difficulty

Antiemetics
Antiepileptics
Antivirals
Neuroleptics

Avascular necrosis, head-femur
Corticosteroids
Corticotrophic hormones

Backache
ACE inhibitors
Angiotensin inhibing antihypertensives
Antibacterial agents
Antiulcer agents
E series prostaglandins
Gonad regulating hormones
Progestogens
Sex hormones

Bacterial infection
Antiulcer agents
Antivirals
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Immunosuppressants
Interleukins
Medicinal enzymes

Bacterial pneumonia
Antivirals

Behavioural disturbance
Antidepressants
Ergot compounds
GABA related antiepileptics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Benign neoplasm male breast
Antiandrogens

Biliary stasis
4 Quinolones
Beta lactamase inhibitors

Birth trauma / asphyxia / hypoxin
Oxytocic hormones

Bleeding time increased
Dermatological agents
Salicylate analgesics

Blistering of skin
Retinoic acid dermatological agents

Blocked sinuses
Alpha blocking vasodilators

Blood disorders
4 Aminonquinoline antimalarials
4 Quinolones
ACE inhibitors
Aldosterone inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibacterial agents
Antiepileptics
Antifungals
Antineoplastics
Antivirals
Benzodiazepine sedatives
Carbacephems
Carbamate sedatives
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Carbapenems
Cephalosporins
Cephamycins
Chelating agents
Chloramphenicols
Cinchona antimalarials
Colchicum alkaloids
Gastrointestinal agents
Gold salts
H1 antagonist antihistamines
Histamine H2 antagonists
Immunosuppressants
Monobactams
Nitrofuran antimicrobials
Oxacephalosporins
Phenothiazine antihistamines
Polyene antibiotics
Potassium sparing diuretics
Promethazines
Retinoic acid dermatological agents
Skeletal muscle relaxants
Thiazide diuretics
Uricosuric agents
Vasodilator antihypertensives

Blood in urine – haematuria
Alpha blocking vasodilators
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antivirals
Colony stimulating factors
Gastrointestinal agents
Haemostatics
Salicylate analgesics
Skeletal muscle relaxants

Blood pressure changes
Oxazolidinedione antiepileptics

Blood pressure raised
Sympathomimetics

Blood urate raised
Antivirals
Colony stimulating factors
Immunosuppressants
Loop diuretics
Medicinal enzymes
Retinoic acid dermatological agents
Thiazide diuretics
Vasodilator antihypertensives

Blood urea raised
4 Quinolones
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibiotic antineoplastics
Antivirals
Erythropoietin
Immunosuppressants
Interleukin 2
Organic iodinated contrast media
Vasodilator antihypertensives

Blurred vision
4 Aminoquinoline antimalarials
4 Methanolquinoline antimalarials

4 Quinolones
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antiandrogens
Antidepressants
Antiemetics
Antiepileptics
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antiprotozoals
Antiulcer agents
Carbonic anthydrase inhibitors
Cardiac glycosides
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Cholinesterase reactivators
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Corticosteroids
Dermatological agents
Diagnostic agents
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
H1 antagnist antihistamines
Haloperidols
Immunosuppressants
Interleukins
Lithium
Neuroleptics
Oral hypoglycaemics
Oxytetracyclines
Phenothiazine antihistamines
Polymyxins
Progestogen
Promethazines
Salicylate analgesics
Sedatives
Serotonin and analogues
Sexhormones
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Tetracyclines
Zuclopenthixols

Bone marrow suppression
ACE inhibitors
Antimalarials
Antineoplastics
Antivirals
Fluorouracil
Immunosuppressants
Interleukin 2
Loop diuretics
Nitrogen mustards
Nitrosoureas
Trimethoprim and derivatives
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Trimethoprim sulphonamide combinations
Bradycardia

4 Methanolquinoline antimalarials
Alpha adrenoceptor stimulants
Amide type anaesthetics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antianginal  vasodilators
Antiarrhythmics
Antidotes
Antiemetics
Antimuscarinics
Antineoplastics
Benzomorphan opioid analgesics
Beta blockers
Calcium antagonist vasodilators
Calcium salts
Cardioselective beta blockers
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Diagnostic agents
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergot compounds
Ester type anaesthetics
Gastrointestinal agents
Histamine H2 antagonists
I series prostaglandins
Inhalation anaesthetics
Local anaesthetics
Methadone and analogues
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Parasympathomimetics
Parenteral anaesthetics
Pethidine and analogues
Pilocarpine
Platelet activating factor antagonists
Rauwolfia antihypertensives
Respiratory stimulants
SSRI antidepressants
Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sympathomimetics
Vasodilators

Breath-holding
Inhalation anaesthetics

Breathlessness
Antiandrogens
Antibiotic antituberculous agents
Antineoplastics

Bronchospasm
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antiarrhythmics
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antiemetics

Antineoplastics
Antiulcer agents
Beta blockers
Beta2 selective stimulants
Blood products
Cardioselective beta blockers
Competitive muscle relaxants
Dermatological agents
Diagnostic agents
Diamidine antiprotozoals
F series prostaglandins
H1 antagonist antihistamines
Medicinal enzymes
Organic iodinated  contrast media
Parasympathomimetics
Phenothiazine antihistamines
Pilocarpine
Polymyxins
Promethazines
Prophylactic antiasthmatics
Respiratory stimulants
Salicylate analgesics
Sulphites
Sympathomimetics
Thyrotrophic hormones
Vasodilators

Bullous eruption
Antiulcer agents
Sedatives

Burning or stinging
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antifungals
Antivirals
Carbonic anhydrase inhibitors
Centrally acting antihypertensives
Corticosteroids
Dermatological agents
Dithronols
Formaldehyde and related compounds
H1 antagonist antihistamines
Immunosuppressants
Medicinal enzymes
Prophylactic antiasthmatics
Serotonin and analogues
Vitamin B substances
Vitamin D substances

Candidal vulvovaginitis
Cephalosporins

Candidiasis mouth / oesophagus / gastrointestinal
tra

Antiulcer agents
Carbapenems

Capillary hyperpermeability
Colony stimulating factors

Carcinoma
Triphenylmethane disinfectant dyes

Cardiac arrest
Amide type anaesthetics
Antibacterial agents
Antiemetics
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Class IV antiarrhythmics
E series prostaglandins
Ester type anaesthetics
Inhalation anaesthetics
Local anaesthetics
Medicinal enzymes
Organic iodinated contrast media
Peripheral and cerebral vasodilators

Cardiac conduction disorders
4 Methanolquinoline antimalarials
Antiandrogens
Antineoplastics
Calcium antagonist vasodilators
Carbazepine antiepileptics
Class III antiarrhythmics

Cardiac dysrhythmias
ACE inhibitor
Alpha blocking antihypertensives
Antiandrogens
Antiarrhythmics
Antidepressants
Antiemetics
Antimalarials
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antivirals
Beta adrenoceptor stimulants
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Butyrophenone neuroleptics
Calcium salts
Carbazepine antiepileptics
Cardiac glycosides
Cardiac inotropic agents
Central stimulants
Colony stimulating factors
Diamidine antiprotozoals
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ester type anaesthetics
Flupenthixols
Fluphenazine
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Hydantoin antiepileptics
Inhalation anaesthetics
Interleukins
Iron compounds
Isoprenaline
Neuroleptics
Organic iodinated contrast media
Oxytocic hormones
Phenothiazine antihistamines
Phenytoin
Polyene antibiotics
Potassium salts
Promethazines
Respiratory stimulants

Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sympathomimetics
Theophylline
Thyroid agents
Vasodilator antihypertensives
Vasodilators
Zuclopenthixols

Cardiac murmur
Antineoplastics

Cardiomyopathy
Amphetamines
Anorectics
Anthracycline antibiotic antineoplastics
Central stimulants

Cardiovascular symptoms
Antianginal vasodilators
Antivirals
Cinchona antimalarials
Competitive muscle relaxants
Expectorants
Hydantoin antiepileptics
Immunosuppressants
Inhalation anaesthetics
Lithium
Nitrogen mustards
Skeletal muscle relaxants

Cataract
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Estrogen antagonist antineoplastics
Phenothiazine neuroleptics
Retinoic acid dermatological agents
Sex hormones
Zuclopenthixols

Cellulitis or abscess at site of injection
Antineoplastics
Antivirals
Calcitonin
Carbapenems
Colony stimulating factors
Diamidine antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
F series prostaglandins
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
Haloperidols
Hydantoin antiepileptics
Imidazile antifungals
Insulin
Insulin zinc suspensions
Lincomycin
Neuroleptics
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Sedatives
Vaccines
Zuclopenthixols

Cerebellar ataxia
Fluorouracil
Pyrimidine antagonist antineoplastics

Cerebrovascular disorders
Colony stimulating factors

Change in bowel habit
Histamine H2 antagonists

Change in voice
ACE inhibitors
Anabolics
Medicinal enzymes
Progestogens
Sex hormones

Changes in breast size
Gonad regulating hormones

Chest pain
Alpha blocking antihypertensives
Antiandrogens
Antiarrhythmics
Antibacterial agents
Antidotes
Antiemetics
Antimuscarinics
Antiulcer agents
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Calcium antagonist vasodilators
Cardiac inotropic agents
Central stimulants
Colony stimulating factors
Corticotrophic hormones
E series prostaglandins
Ergot compounds
Estrogen antagonist antineoplastics
HMG CoA reductase inhibitors
Opioid antagonists
Sedatives
Serotonin and analogues
Sympathomimetics
Vasodilators

Chest tightness
Antiemetics
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Serotonin and analogues

Childhood hyperkinetic syndr.
Respiratory stimulants

Chills with fever
Alpha blocking vasodilators
Antineoplastics
Antiulcer agents
Interleukins
Triazole antifungals

Chloasma
Norgestrels
Estrogens
Progestogens

Sex hormones
Choking sensation

Antiarrhythmics
Vasodilators

Cholangitis
Pyrimidine antagonist antineoplastics

Cholesterol gall stones
Clofibrate and analogues

Cholinegic urticaria
Anticholinesterase parasympathomimetics
Parasympathomimetics
Pilocarpine

Choreas
Central stimulants

Choreiform movement
Ganglion blocking antihypertensives

Chronic active hepatitis
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Centrally acting antihypretensives
Hydrazide antituberculous agents
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals
Retinoic acid dermatological agents
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Tricyclic antidepressants

Chronic renal failure
Inhalation anaesthetics

Cold extremities
Alpha adrenoceptor stimulants
Sympathomimetics

Colicky abdominal pain
Anthelmintics
Laxatives

Coma
Alcoholic disinfectant
Anthelmintics
Antianginal vasodilators
Antivirals
Lithium
Organic iodinated contrast media
Oxazolidinedione antiepileptics

Complete atrioventricular block
Calcium antagonist vasodilators
Cardiac glycosides
Class I antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Digitalis
Histamine H2 antagonists

Complete epiphyseal arrest
Anabolics
Androgens
Sex hormones
Testosterones

Confusion
4 Quinolones
Aldosterone inhibitors
Amide type anaesthetics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
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Antibiotic antifungals
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antidotes
Antiemetics
Antiepileptics
Antifungals
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Carbacephems
Carbapenems
Cardiac glycosides
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Cephalosporins
Cephamycins
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Ergot compounds
Ester type anaesthetics
Ganglion blocking antihypertensives
Histamine H2 antagonists
Hydroxyquinoline antiprotozoals
Immunosuppressants
Local anaesthetics
Opioid analgesics
Organic iodinated contrast media
Osmotic diuretics
Polymyxins
Potassium sparing diuretics
Respiratory stimulants
Salicylate analgesics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sympathomimetics

Confunct.vasc.disord., / cysts
Centrally acting antihypertensives

Conjunctival blanching
Centrally acting antihypertensives

Conjunctival deposits
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Zuclopenthixols

Constipation
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antacid gastrointestinal agents
Antidepressants
Antidiarrhoeals
Antiemetics
Antimuscarinics

Antineoplastics
Antiulcer agents
Benzimidazole anthelmintics
Benzomorphan opioid analgesics
Bile acid binding resins
Bisphosphonates
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Class I antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Contrast media
Cough suppressants
Dermatological agents
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Ferric salts
Ferrous salts
Flupenthixols
Fulphenazine
Ganglion blocking antihypertensives
Gonad regulating hormones
Haloperidols
HMG CoA reductase inhibitors
Interleukins
Iron compounds
Methadone and analogues
Monoamine oxidase inhibiting antidepressants
Morphinan cough suppressants
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid antagonists
Opioid peptides
Oral hypoglycaemics
Pethidine and analogues
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Thiazide diuretics
Zuclopenthixols

Contact dermatitis
Anthelmintics
Dermatological agents
Disinfectants
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Vasodilator antihypertensives
Zuclopenthixols

Contact lens corneal oedema
Estrogens
Sex hormones

Convulsions
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Amide type anaesthetics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
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Antidiuretic hormones
Antifungals
Antivirals
Benzimidazole anthelmintics
Benzodiazepine antagonists
Carbapenems
Central stimulants
Class I antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Erythropoietin
Ester type anaesthetics
Flupenthixols
Fluphenazine
GABA related antiepileptics
Ganglion blocking antihypertensives
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Hydrozide antituberculous agents
Immunosuppressants
Lithium
Local anaesthetics
Neuroleptics
Nitroimidazole antiprotozoals
Opioid analgesics
Organic iodinated contrast media
Parenteral anaesthetics
Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Polyene antibiotics
Posterior pituitary hormones
Promethazines
Respiratory stimulants
Retinoic acid dermatological agents
Salicylate analgesics
Skeletal muscle relaxants
Sympathomimetics
Theophylline xanthines
Zuclopenthixols

Coordination disorders (dyspraxia)
Antibiotic antifungals
Antiemetics
Antiepileptics
H1 antagonist antihistamines
Lithium
Phenothiazine antihistamines
Promethazines
Sedatives

Corneal deposits
4 Aminoquinoline antimalarials
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiprotozoals
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Dermatological agents
Salicylate analgesics

Corneal disorders
Estrogen antagonist antineoplastics

Sex hormones
Corneal opacity

4 Aminoquinoline antimalarials
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Hydroquinone dermatological agents
Neuroleptics
Retinoic acid dermatological agents
Zuclopenthixols

Coronary artery spasm
Ergot compounds

Corpus cavernosum haematoma
E series prostaglandins
Papaverine and analogues

Corticoadrenal  insufficiency
Parenteral anaesthetics

Cough
ACE inhibitors
Anthelmintics
Antimony antiprotozoals
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
GABA related antiepileptics
Inhalation anaesthetics
Organic iodinated contrast media
Prophylactic antiasthmatics
Respiratory stimulants

Cranial nerve palsy
4 Quinolones

Creatine kinase level raised
Central stimulants
Clofibrate and analogues
Depolarising muscle relaxants
HMG CoA reductase inhibitors
Neuroleptics

Crystalluria
4 Quinolones
Gastrointestinal agents
Skeletal muscle relaxants

Cushing’s syndrome
Corticosteroids
Corticotrophic hormones

Cyanide – toxic effects
Vasodilator antihypertensives

Cystitis
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibacterial agents
Antineoplastics

Darkened tongue
Antidepressants
Antidiarrhoeals
Antiulcer agents
Bismuth salts
Histamine H2 antagonists
Skeletal muscle relaxants

Deafness
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
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Loop diuretics
Macrolides
Polyene antibiotics

Decreased sweating
Alpha blocking antihypertensives

Degenerative skin disorders
Direct acting anticoagulants
Heparinoids
Low molecular weight heparins

Dehydration
Antifolate antineoplastics
Interleukins

Delayed recovery from anaesthesia
Parenteral anaesthetics

Delirium
Cardiac glycosides
Chloral sedatives
Digitalis
Inhalation anaesthetics
Neuroleptics

Dental fluorosis
Fluorine compounds

Depression
4 Quinolones
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antibiotic antituberculous agents
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidotes
Antiemetics
Antiepileptics
Antineoplastics
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Calcium antagonist vasodilators
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Estrogens
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Neuroleptics
Norgestrels
Phenothiazine antihistamines
Progestogens
Promethazines
Rauwolfia antihypertensives
Retinoic acid dermatological agents
Salicylate analgesics
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Zuclopenthixols

Dermatosis
Antiprotozoals

Desire to defaecate
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidiuretic hormones
Diagnostic agents
Parasympathomimetics
Pilocarpine
Posterior pituitary hormones
Vasopressins

Desire to micturate
Anticholinesterase parasympathomimetics
Diagnostic agents
Parasympathomimetics
Thyrotrophic hormones

Diabetes mellitur with ketoacidosis
Antivirals

Diarrhoea
4 Quinolones
ACE inhibitor
Alpha blocking vasodilators
Alpha glucosidase inhibitors
Amidinopenicillins
Amino acids
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antacid gastrointestinal agents
Anthelmintics
Antiandrogens
Antianginal vasodilators
Antibacterial agents
Antiemetics
Antifungals
Antihypertensives
Antileprotics
Antimalarials
Antineoplastics
Antipseudomonal penicillins
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Aspartic acid
Benzylpenicillin and derivatives
Beta blockets
Bile acid binding resins
Bile acids and salts
Bisphosphonates
Carbacephems
Carbapenems
Carbazepine antiepileptics
Carboxypenicillins
Cardiac glycosides
Cardiac inotropic agents
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Cation exchange resins
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Chloramphenicols
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Class I antiarrhythmics
Colchicum alkaloids
Colony stimulating factors
Contrast media
Corticosteroids
Coumarin anticoagulants
Dermatological agents
Diagnostic agents
Digitalis
E series prostaglandins
Essential amino acids
Expectorants
F series prostaglandins
Fat soluble vitamins
Ferric salts
Ferrous salts
Gastrointestinal agents
Glucose tests
Gold salts
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Haemostatics
HMG CoA reductase inhibitors
Hydroxynaphthoquinones
Hydroxyquinoline antiprotozoals
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Iron compounds
Isoxazolyl penicillins
Leukotriene inhibitors
Lincomycin
Lipid regulating agents
Lithium
Macrolides
Magnesium salts
Medicinal enzymes
Monobactams
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Nutritional carbohydrates
Opioid antagonists
Oral hypoglycaemics
Organic iodinated contrast media
Oxacephalosporins
Oxytetracyclines
Parasympathomimetics
Penicillinase resistant penicillins
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Pilocarpine
Polyene antibiotics
Salicylate analgesics
Sedatives
SSRI antidepressants
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Somatotrophic hormones
Sulphonamides
Tetracyclines
Thiazide diuretics

Thyroid agents
Triazole antifungals
Trimethoprim sulphonamide combinations
Typhoid vaccines
Ureido penicillins
Vasodilators
Vitamins

Diffculty swallowing solids
Antimuscarinics
Smooth muscle relaxants

Difficulty with micturition
Alkylating antineoplastics
Antidepressants
Antimuscarinics
Benzomorphan opioid analgesics
Beta blockers
Colony stimulating factors
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Organic iodinated contrast media
Pethidine and analogues
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Zuclopenthixols

Diplopia / double vision
Antiepileptics
Ergolines
Polyene antibiotics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Direct coombs test positive
Carbacephems
Carbapenems
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Cephamycins

Discolouration of  teeth
 Antibacterial agents
Fluorine compounds
Oxytetracyclines
Tetracyclines
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations

Disorders of calcium metabol.
Hydantoin antiepileptics
Phenytoin

Disorders of conjunctiva
Interleukins

Disorientation
Antiemetics

Dizziness
4 Methanolquinoline antimalarials
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4 Quinolones
Alcoholic solvents
Aldose reductase inhibitors
Alpha blocking vasodilators
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Anthelmintics
Antiandrogens
Antianginal vasodilators
Antibacterial agents
Antibiotic antifungals
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antidotes
Antiemetics
Antiepileptics
Antihypertensives
Antineoplastics
Antiprotozoals
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Beta2 selective stimulants
Bisphosphonates
Calcium antagonist vasodilators
Carbacephems
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Cholinesterase reactivators
Class I antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Contrast media
Cough suppressants
Cytoprotective agents
Dermatological agents
Diagnostic agents
Diamidine antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
F series prostaglandins
Gonad regulating hormones
Haemostatics
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Immunosuppressants
Neuroleptics
Opioid antagonists
Peripheral and cerebral vasodilators
Phenytoin
Pilocarpine
Progestogens
Prophylactic antiasthmatics
Respiratory stimulants
Salicylate analgesics

Sedatives
Serotonin and analogues
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sympathomimetics
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Thyrotrophic hormones
Triazole antifungals
Uricosuric agents
Vitamin B substances

Drowsiness
4 Quinolones
Adrenergic neurone blocking antihypertensives
Alpha blocking antihypertensives
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Anthelmintics
Antiandrogens
Antidepressants
Antidiarrhoeals
Antiemetics
Antiepileptics
Antineoplastics
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Benzomorphan opioid analgesics
Calcium antagonist vasodilators
Cardiac glycosides
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Cholinesterase reactivators
Cough suppressants
Cytoprotective agents
Dermatological agents
Diagnostic agents
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Ergot compounds
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Histamine H2 antagonists
Lithium
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Neuroleptics
Nitrofuran antiprotozoals
Nitroimidazole antiprotozoals
Norgestrels
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
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Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Progestogens
Promethazines
Prophylactic antiasthmatics
Salicylate analgesics
Sedatives
Serotonin and analogues
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Sympathomimetics
Xanthine oxidase inhibitors
Zuclopenthixols

Drug dependence
Anorectics
Benzomorphan opioid analgesics
Central stimulants
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Pethidine and analogues
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Drug induced myelopathy
Hydroxyquinoline antiprotozoals

Drug psychoses
Alcohol metabolism modifiers
Anorectics
Antiemetics
Antiprotozoals
Antituberculous agents
Antivirals
Central stimulants
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Lithium
Parenteral anaesthetics
Sympathomimetics

Dry cough
ACE inhibitors

Dry eyes
Antimuscarinics
Beta blockers
Cardiac inotropic agents
Cardioselective beta blockers
Centrally acting antihypertensives
H1 antagonist antihistamines
Retinoic acid dermatological agents
Skeletal muscle relaxants

Dry hair
Vitamins

Dry mouth
Alpha blocking vasodilators
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antidepressants
Antiemetics

Antihypertensives
Antimuscarinics
Antiulcer agents
Antivirals
Aromatics
Benzomorphan opioid analgesics
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Class I antiarrhythmics
Dermatologicsl agents
Ergolines
Flupenthixols
Fluphenazine
H1 antogonist antihistamines
Haloperidols
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Potassium sparing diuretics
Promethazines
Prophylactic antiasthmatics
Rauwolfia antihypertensives
Sedatives
Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sympathomimetics
Zuclopenthixols

Dry skin
Antimuscarinics
Antivirals
Dermatological agents
Fat soluble vitamins
Gonad regulating hormones
Smooth muscle relaxants
Vitamins

Duodenal ulcer – (DU)
Analgesics and anti-inflammatory drugs

Dysarthria
Alcoholic disinfectants
Class I antiarrhythmics
GABA related antiepileptics
Ganglion blocking antihypertensives
Lithium

Dyskinesia
Carbazepine antiepilepticcs
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Hydantoin antiepileptics
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Neuroleptics
Phenytoin
SSRI antidepressants
Succinimide antiepileptics
Tricyclic antidepressants
Zuclopenthixols

Dysmenorrhoea
Immunosuppressants

Dyspepsia
4 Quinolones
ACE inhibitors
Anabolic
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antimuscarinics
Antiulcer agents
Antivirals
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Cephalosporins
Corticosteroids
Dermatological agents
E series prostaglandins
Ergolines
Evening primrose oil
GABA related antiepileptics
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
HMG CoA reductase inhibitors
Interleukins
Neuroleptics
Estrogen antagonist antineoplastics
Prophylactic antiasthmatics
Salicylate analgesics
Smooth muscle relaxants
Thiazide diuretics
Triazole antifungals

Dysphagia
4 Quinolones
Skeletal muscle relaxants

Dyspnoea
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antiarrhythmics
Antibacterial agents
Antidotes
Antiemetics
Antineoplastics
Antivirals
Colony stimulating factors
Corticotrophic hormones
Diagnostic agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
F series prostaglandins
Immunosuppressants
Interleukins
Iron compounds

Neuroleptics
Organic iodinated contrast media
Respiratory stimulants
Skeletal muscle relaxants
Vasodilators

Dysuria
Antivirals
Gonad regulating hormones
Selective noradrenaline reuptake inhibiting
antidepressants

Ecchymoses
Hyaluronic acid
Interleukins
SSRI antidepressants
Skeletal muscle relaxants

Ectopic beats
Cardiac inotropic agents
Respiratory stimulants

Ectropion
Skeletal muscle relaxants

Electrocardiogram (ECG) abnormal
4 Aminoquinoline antimalarials
Butyrophenone neuroleptics
Calcium antagonist vasodilators
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Lithium
Neuroleptics
Zuclopenthixols

Electroencephalogram (EEG) abnormal
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Pulmonary surfactants
Zuclopenthixols

Electrolytes abnormal
Antibiotic antituberculous agents
Antimalarials
Antineoplastics
Electrolytes

Emotional instability
Antiepileptics
Estrogen antagonist antineoplastics

Encephalitis – post plague vacc.
Vaccines

Encephalopathy
Antiandrogens
Antiulcer agents
Interleukin 2

Endocrine, nutritional, metabolic and immunity di
Immunosuppressants

Enteritis / colitis
Anlgesics and anti-inflammatory drugs
Gold salts
Immunosuppressants
Retinoic acid dermatological agents

Eosinophilia
4 Quinolones
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Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antivirals
Carbacephems
Carbapenems
Cephalosporins
Cephamycins
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Lincomycin
Neuroleptics
Oxacephalosporins
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Trimethoprim sulphonamide combinations
Xanthine oxidase inhibitors

Epididymitis
Class III antiarrhythmics

Epigastric pain
Alpha blocking vasodilators
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Beta blockers
Ergolines
Ferric salts
Ferrous salts
Gastrointestinal agents
Iron compounds
Lipid regulating agents
Peripheral and cerebral vasodilators
Polyene antibiotics
Salicylate analgesics

Epileptic seizures – clonic
Anthelmintics
Erythropoietin

Epileptic seizures – tonic
Erythropoietin

Epileptiform seizures
Organic iodinated contrast media

Epiphora – excess lacrimation
Chelating agents
Edetates
Opioid antagonists
Organic iodinated contrast media
Pilocarpine
Prophylactic antiasthmatics
Skeletal muscle relaxants

Epistaxis
Analgesics and anti-imflammatory drugs
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Antidiuretic hormones
Colony stimulating factors
Corticosteroids
Ergolines
Gols salts
Posterior pituitary hormones
Retinoic acid dermatological agents

Erythema
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
ACE inhibitors

Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antifungals
Antiulcer agents
Benzimidadole anthemintics
Bisphosphonates
Calcium antagonist vasodilators
Carbacephems
Carbapenems
Carbazepine antiepileptics
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Cephamycins
Chloramphenicols
Class I antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Contrast media
Dermatological agents
Estrogens
E series prostaglandins
F series prostaglandins
Flupenthixols
Fluphenazine
Gastrointestinal agents
Haloperidols
Hyaluronic acid
Hydantoin antiepileptics
Hydrazide antituberculous agents
Hydroquinone dermatological agents
Lipid regulating agents
Medicinal enzymes
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Oral hypoglycaemics
Oxytetracyclines
Phenytoin
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Rubefacient vasodilators
Sex hormones
Succinimide antiepileptics
Sulphonamides
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Thiouracil antithyroid agents
Trimethoprim sulphonamide combinations
Vaccines
Vasodilator antihypertensives
Vitamin B substances
Vitamin D substances
Zuclopenthixols

Erythema multiforme
Anitibacterial agents
Antibiotic antifungals
Central stimulants
Oxazolidinedione antiepileptics
Succinimide antiepileptics

Erythrocyte sedimentation rate (ERS) raised
Vitamins
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Euphoria
Anbolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antiemetics
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Prophylactic antiasthmatics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Succinimide antiepileptics

Exanthema
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antidepressants
Beta2 selective stimulants
Estrogen antagonist antineoplastics
Typhoid vaccines

Excessive belching
Antidiuretic hormones
Omega 3 triglycerides
Posterior pituitary hormones
Vasopressins

Excessive flatulence
Lipid regulating agents

Excessive salivation
Antiepileptics
Antituberculous agents
Benzodiazepine sedatives
Blood products
Calcium antagonist vasodilators
Carbamate sedatives
Inhalation anaesthetics
Neuroleptics
Parasympathomimetics
Pilocarpine
Respiratory stimulants
Skeletal muscle relaxants

Excessive sweating
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antianginal vasodilators
Antidepressants
Antidotes
Benzomorphan opioid analgesics
Beta adrenoceptor stimulants
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Colony stimulating factors
Diphenylbutylpiperidine neuroleptics
Dopaminergic antiparkinsonian agents
F series prostaglandins
Fat soluble vitamins
Gonad regulating hormones
H1 antogonist antihistamines
Histamine H2 antagonists

I series prostaglandins
Isoprenaline
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Opioid analgesics
Opioid antagonists
Opioid peptedes
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Parasympathomimetics
Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Pilocarpine
Promethazines
Retinoic acid dermatological agents
Sedatives
Sketetal muscle relaxants
Thyroid agents
Vasodilator antihypertensives
Vitamins

Excessive thirst
Antiandrogens
Antimuscarinics
Opioid antagonists
Smooth muscle relaxants
Vitamins

Exfoliative dermatitis
Amidinopenicillins
Aminoglycosides
Aminopencillanic derivatives
Aminopenicillins
Antibacterial agents
Antipseudomonal penicillins
Benzylpenicillin and derivatives
Beta lactamase inhibitors
Carbapenems
Carboxypenicillins
Class IV antiarrhythmics
Dithranols
Gold salts
Isoxazolyl penicillins
Natural penicillins
Oxytetracyclines
Penicillinase resistant penicillins
Phenoxymethylpenicilline and derivatives
Phenoxypenicillins
Retinoic acid dermatological agents
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Tetracyclines
Theophylline
Tricyclic antidepressants
Ureido penicillins

Exfoliative erythema
Retinoic acid dermatological agents

Extrapyramidal symptoms
Antiemetics
Antihypertensives
Flupenthixols
Fluphenazine
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Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Neuroleptics
Phenothiazine antihistamines
Promethazines
SSRI antidepressants
Zuclopenthixols

Eye pain
Calcium antagonist vasodilators

Eye symptoms
Centrally acting antihypertensives

Eyelid entropion / trichiasis
Skeletal muscle relaxants

Faecal impaction
Ferric salts
Ferrous salts
Iron compounds

Faeces colour: dark
Antidiarrhoeals
Antiulcer agents
Bismuth salts
Histamine H2 antagonists

Falls
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Sedatives

Fatigue
ACE inhibitors
Alcohol metabolism modifiers
Alpha blocking antihypertensives
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Antiandrogens
Antibiotic antifungals
Antidepressants
Antidotes
Antiemetics
Antiepileptics
Antineoplastics
Antivirals
Beta blockers
Calcium antagonist vasodilators
Cardiac glycosides
Cardioselective beta blockers
Central stimulants
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Colony stimulating factors
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Immunosuppressants
Leukotriene inhibitors
Lipid regulating agents
Neuroleptics

Estrogen antagonist antineoplastics
Opioid antagonists
Sedatives
Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants
Thiazide diuretics
Trace elements
Vaccines

Feels hot / feverish
Antineoplastics
Aromatics
Serotonin and analogues

Female genital organ symptoms
Gonal regulating hormones

Feminising effects
Estrogens
Sex hormones

Fertility problems
Alkyl sulphonate antineoplastics
Alkylating antineoplastics
Anabolics
Carbazepine antiepileptics
Ethyleneimine antineoplastics
Nitrogen mustards
Nitrosoureas
Sulphur mustards
Triazene antineoplastics

Fever
4 Quinolones
Anthelmintics
Antineoplastics
Antithyroid agents
Antiulcer agents
Antivirals
Cardiac inotropic agents
Gonad regulating hormones
Platelet activating factor antagonists
Triazole antifungals

Fibrosing alveolitis
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Gastrointestinal agents

Fibrosis of penis
E series prostaglandins
Papaverine and analogues

Flatulence / wind
4 Quinolones
Alpha glucosidase inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antacid gastrointestinal agents
Antimuscarinics
Antiulcer agents
Antivirals
Bile acid binding resins
Bulk laxatives
Cephalosporins
Chloral sedatives
Corticosteroids
Dichloroacetamide antiprotozoals
E series prostaglandins
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HMG CoA reductase inhibitors
Hypoglycaemics
Laxatives
Lipid regulating agents
Nutritional carbohydrates
Somatotrophic hormones
Sweetening agents
Triazole antifungals

Fluid retention
Adrenergic neurone blocking antihypertensives
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Androgens
Antidiuretic hormones
Antineoplastics
Antiulcer agents
Centrally acting antihypertensives
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Estrogens
Liquorice
Norgestrels
Posterior pituitary hormones
Progestogens
Rauwolfia antihypertensives
Salicylate analgesics
Sex hormones
Testosterones
Uricosuric agents
Vasodilator antihypertensives

Fluid / electrolyte / acid-base
Neuroleptics

Flushing
ACE inhibitors
Alpha blocking vasodilators
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Antiandrogens
Antianginal vasodilators
Antiarrhythmics
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antidotes
Antiemetics
Antihypertensives
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antivirals
Benzodiazepine antagonists
Benzomorphan opioid analgesics
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Calcitonin
Calcium antagonist vasodilators
Cinchona antimalarials
Competitive muscle relaxants
Corticotrophic hormones
Cytoprotective agents
Diagnostic agents

Diamindine antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
F series prostaglandins
Gonad regulating hormones
Hyaluronic acid
I series prostaglandins
Inhalation anaesthetics
Iron compounds
Lipid regulating agents
Magnesium salts
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid pioid analgesics
Opium poppy substances
Organic iodinated contrast media
Peripheral and cerebral vasodilators
Pethidine and analogues
Progestogens
Rubefacient vasodilators
Serotonin and analogues
Sex hormones
Smooth muscle relaxants
Somatotrophic hormones
Sulphonylurea hypoglycaemics
Thyroid agents
Thyrotrophic hormones
Uricosuric agents
Vasodilators
Vitamin B substances

Folate-deficiency anaemia
Barbiturate antiepileptics
Gastrointestinal agents
Hydantoin antiepileptics
Phenytoin

Frostbite
Local anaesthetics

Fructose in urine
Nutritional carbohydrates

Full blood count abnormal
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Vasodilator antihypertensives

Galactorrhoe
Antiandrogens
Antiemetics
Carbazepine antiepileptics
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperoidols
Neuroleptics
Selective serotonin reuptake inhibitng
antidepressants
Tricyclic antidepressants
Zuclopenthixols

Gall stones
Somatotrophic hormones
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Gallbladder disorders incl Cholestasis
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antibiotic antifungals
Beta lactamase inhibitors
Coumarin anticoagulants
Estrogen antagonist antineoplastics
Gold salts
Histamine H2 antagonists
Hydantoin antiepileptics
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Isoxazolyl penicillins
Macrolides
Methadone and analogues
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Oral hypoglycaemics
Phenytoin
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Tricyclic antidepressants
Trimethoprim sulphonamide combination

Gangrene
Ergot alkaloids
Ergot compounds

Gastric ulcer – (GU)
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Medicinal enzymes

Gastritis
Anlgesics and anti-inflammatory drugs
Antiepileptics
Antiulcer agents
Chloral sedatives
Ergolines

Gastrointestinal disturbances
4 Aminoquinoline antimalarials
Alcohol metabolism modifiers
Aldosterone inhibitors
Alpha blocking antihypertensives
Anabolics
Anorectics
Anthelmintics
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antidepressants
Antidotes
Antiepileptics
Antifolate antineoplastics
Antineoplastics
Antiprotozoals
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Beta blockers

Biguanide antimalarials
Bisphosphonates
Calcium antagonist vasodilators
Calcium salts
Carbamate sedatives
Cardiac inotropic agents
Cardioselective beta blockers
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Class I antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Corticosteroids
Cough suppressants
Diagnostic agents
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergot compounds
Expectorants
Ferric salts
Ferrous salts
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Haemostatics
Immunosuppressants
Inhalation anaesthetics
Iron compounds
Lipid regulating agents
Lithium
Loop diuretics
Medicinal enzymes
Mercurial diuretics
Mucolytics
Neuroleptics
Norgestrels
Oral hypoglycaemics
Parasympathomimetics
Phenothiazine antihistamines
Pilocarpine
Potassium sparing diuretics
Progestogens
Promethazines
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Somatotrophic hormones
Sympathomimetics
Theophylline
Thiazide diuretics
Trace elements
Uricosuric agents
Vasodilator antihypertensives
Xanthine oxidase inhibitors

Gastrointestinal haemorrhage
Alpha blocking vasodilators
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antivirals
Colchicum alkaloids
Dopaminergic antiparkinsonian agents
SSRI antidepressants
Uricosuric agents

Gastrojejunal ulcer (GJU)
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Analgesics and anti-inflammatory drugs
Giddiness

Antileprotics
Haemostatics
Lithium

Gilles de la Tourette’s disorder
Central stimulants

Gingival hyperplasia
Calcium antagonist vasodilators
Class IV antiarrhythmics
Hydantoin antiepileptics
Immunosuppressants
Phenytoin

Gingivitis
Lipid regulating agents

Glossitis
Gold salts
Macrolides
Sulphonamides
Trimethoprim sulphonamide combinations

Glucose toletance test impaired
Somatotrophic hormones

Goitre
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antihyroid agents
Iodides
Iodine compounds
Iodine radiopharmaceuticals
Iodophores
Lithium

Goodpasture’s syndrome
Chelating agents

Gout
Loop diuretics
Thiazide diuretics

Granulomatous hepatitis
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Carbazepine antiepileptics
Centrally acting antihypertensives
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Hydantoin antiepileptics
Oral hypoglycaemics
Phenytoin
Sulphonamides
Vasodilator antihypertensives
Xanthine oxidase inhibitors

Griping pain
Anthraquinone glycosides
Docusate
Laxatives

Growth retardation in children
Anorectics
Central stimulants
Corticosteroids
Corticotrophic hormones

Guillain-Barre syndrome
Medicinal enzymes

Gynaecomastia
Aldosterone inhibitors

Anorectics
Antiandrogens
Antiemetics
Antiepileptics
Antiulcer agents
Class IV antiarrhythmics
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
Gonadotrophic hormones
Haloperidols
Histamine H2 antagonists
Hydrazide antituberculous agents
Imidazole antifungals
Immunosuppressants
Neuroleptics
Nitrogen mustards
Zuclopenthixols

Haematemesis
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Salicylate analgesics

Haematocrit – PCV – low
Antivirals
Coumarin anticoagulants
Indanedione anticoagulants
Interleukins

Haematology result abnormal
Analgesics and anti-inflammatory drugs

Haemoglobin estimation
Angiotensin inhibiting antihypertensives

Haemoglobin low
Antivirals
GABA related antiepileptics
Interleukins

Haemolysis, haemoglobinuria
Antidotes
Dermatological agents

Haemolytic anaemia
4 Quinolone
8 Aminoquinoline antimalarials
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antimalarials
Carbacephems
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Cephamycins
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
SSRI antidepressants
Vasodilator antihypertensives
Zuclopenthixols

Haemolytic-uraemic syndrome
Immunosuppressants
Pyrimidine antagonist antineoplastics
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Haemorrhage
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antidepressants
Coumarin anticoagulants
Direct acting anticoagulants
Gold salts
Heparinoids
Hydrazide antituberculous agents
Indanedione anticoagulants
Leech products
Low molecular weight heparins
Platelet activating factor antagonists
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Thiouracil antithyroid agents
Trimethoprim sulphonamide combinations

Haemorrhage of rectum and anus
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Contrast media
Salicylate analgesics

Haemorrhagic bullae
4 Quinolones

Haemorrhagic cystitis
Antineoplastics
Nitrogen mustards

Haemorrhagic disorder
Medicinal enzymes

Halitosis
Alcohol metabolism modifiers

Hallucinations
4 Quinolones
Anlagesics and anti-inflammatory drug
Anorectics
Anthelmintics
Antidepressants
Antiemetics
Antifungals
Antimuscarinecs
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Benzomorphan opioid analgesics
Cardiac glycosides
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Class I antiarrhythmics
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Parenteral anaesthetics
Pethidine and analogues
Respiratory stimulants
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Smooth muscle relaxants
Has a sore throat

Antineoplastics
Has numbness

Sedatives
Headache

4 Aminoquinoline antimalarials
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
ACE inhibitors
Aldosterone inhibitors
Alpha adrenoceptor stimulants
Alpha blocking vasodilators
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Anthelmintics
Antiandrogens
Antianginal vasodilators
Antibiotic antituberculous agents
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antidiuretic hormones
Antidotes
Antiemetics
Antiepileptics
Antifungals
Antihypertensives
Antileprotics
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antiprotozoals
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Benzomorphan opioid analgesics
Beta adrenoceptor stimulants
Beta blockers
Beta2 selective stimulants
Bisphosphonates
Calcium antagonist vasodilators
Carbacephems
Carbapenems
Carbonic anhydrase inhibitors
Cardiac glycosides
Cardiac inotropic agents
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Cholinesterase reactivators
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Colony stimulating factors
Contrast media
Corticosteroids
Cough suppressants
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Dermatological agents
Diagnostic agents
Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
Estrogens
F series prostaglandins
Gastrointestinal agents
Gonad regulating hormones
Gonadotrophic hormones
H1 antagonist antihistamines
Haemostatics
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Hyaluronic acid
Hydroxynaphthoquinones
I series prostaglandins
Immunosuppressants
Inhalation anaesthetics
Isoprenaline
Leukotriene inhibitors
Lipid regulating agents
Macrolides
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Mucolytics
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid antagonists
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Oral hypoglycaemics
Organic iodinated contrast media
Osmotic diuretics
Oxytetracyclines
Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Polyene antibiotics
Posterior pituitary hormones
Progestogens
Promethazines
Prophylactic antiasthmatics
Salicylate analgesics
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sulphone antileprotics
Sympathomimetics
Tetracyclines
Theophylline
Thiazide diuretics
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Thyroid agents
Uricosuric agents
Vaccines

Vasodilators
Vitamins
Xanthine oxidase inhibitors
Xanthines

Hearing difficulty
Chelating agents
Retinoic acid dermatological agents

Hearing symptoms
4 Quinolones

Heart failure
Anabolics
Anthelmintics
Antiandrogens
Antiulcer agnets
Beta blockers
Cardioselective beta blockers
Class I antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Liquorice

Heartburn
Antibacterial agents
Bile acid binding resins
Ergot compounds
Gastrointestinal agents
Lipid regulating agents

Heinz-body anaemia
Gastrointestinal agents

Hemianopia
Ergolines

Hepatic coma
Anabolics

Hepatomegaly

Antituberculous agents
Antivirals
Vitamins

Hiccough
Barbiturate anaesthetics
Cytoprotective agents
Oxazolidinedione antiepileptics
Succinimide antiepileptics

Hirsutism
 Anabolics
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Hydantoin antiepileptics
Immunosuppressants
Norgestrels
Estrogen antagonist antineoplastics
Phenytoin
Progestogens
Sex hormones
Vasodilator antihypertensives

Hoarseness
Retinoic acid dermatological agents

Hyperactivity
Carbacephems
Cephalosporins
Cephamycins

Hyperaemia of confunctiva
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Alpha blocking vasodilators
Centrally acting antihypertensives
F series prostaglandins
H1 antagonist antihistamines

Hyperaesthesia
Antivirals

Hyperammonaemia
Antiepileptics
Expectorants

Hypercalcaemia
Anabolics
Androgens
Antacid gastrointestinal agents
Calcium salts
Gonad regulating hormones
Sex hormones
Testosterones
Thiazide diuretics
Vitamins

Hypercalcinuria
Vitamins

Hyperfibrinogenaemia
Blood clotting factors

Hyperglycaemia
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antidepressants
Antivirals
Asparaginase antineoplastics
Diamidine antiprotozoals
Glucose tests
HMG CoA reductase inhibitors
Hydrazide antituberculous agents
Immunosuppressants
Loop diuretics
Neuroleptics
Progestogens
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Somatotrophic hormones
Thiazide diuretics
Vasodilator antihypertensives

Hyperkalaemia
ACE inhibitors
Aldosterone inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Depolarising muscle relaxants
Diamidine antiprotozoals
Erythropoietic
Immunosuppressants
Potassium salts
Potassium sparing diuretics

Hyperkinesia
Barbiturate antiepileptics
Ergolines
Neuroleptics

Hyperphosphataemia
Electrolyte anions
Erythropoietin
Vitamins

Hyperpigmentation
Antineoplastics
Tetracyclines

Hypereflexia
Lithium

Hypertension
Alpha adrenoceptor stimulants
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antidepressants
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Benzodiazepine antagonists
Beta adrenoceptor stimulants
Beta1 selective stimulants
Central stimulants
Chelating agents
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergot alkaloids
Ergot compounds
Erythropoietin
F series prostaglandins
Gonad regulating hormones
Immunosuppressants
Inhalation anaesthetics
Liquorice
Neuroleptics
Opioid analgesics
Oxytocic hormones
Parenteral anaesthetics
Pilocarpine
Platelet activating factor antagonists
Respiratory stimulants
Salicylate analgesics
Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants
Sympathomimetics
Thyrotrophic hormones
Xanthine oxidase inhibitors

Hypertensive encephalopathy
Erythropoietin

Hypertonic uterus
E series prostaglandins
F series prostaglandins

Hypertrophic cardiomyopathy
Immunosuppressants

Hypertrophy of breast
Estrogens
Sex hormones
Tricyclic antidepressants

Hypertrophy of clitoris
Progestogens
Sex hormones

Hypertrophy of salivary gland
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants

Hyperventilation
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Cholinesterase reactivators
Hypervitaminosis A

Retinoic acid dermatological agents
Hypocalcaemia

Antineoplastics
Antivirals
Bisphosphonates
Cytoprotective agents
Diamidine antiprotozoals
Loop diuretics

Hypochloraemia
Loop diuretics
Thiazide diuretics

Hypoglycaemia
4 Quinolones
Alcoholic disinfectants
Antidepressants
Antituberculous agents
Antivirals
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Diamidine antiprotozoals
HMG CoA reductase inhibitors
Insulin
Oral hypoglycaemics
Skeletal muscle relaxants

Hypokalaemia
Antineoplastics
Antiulcer agents
Beta blockers
Beta2 selective stimulants
Carbonic anhydrase inhibitors
Carboxypenicillins
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Diphenylbutylpiperidine neuroleptics
E series prostaglandins
Glucose tests
Interleukins
Liquorice
Lithium
Loop diuretics
Penicillinase resistant penicillins
Polyene antibiotics
Thiazide diuretics

Hypomagnesaemia
Aminoglycosides
Antibacterial agents
Antineoplastics
Bisphosphonates
Cation exchange resins
Immunosuppressants
Loop diuretics
Polyene antibiotics
Thazide diuretics

Hypomania
Antidepressants
Barbiturate antiepileptics
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Skeletal muscle relaxants

Hypoparathyroidism
Iodine radiopharmaceuticals

Hypophosphataemia
Antineoplastics

Hyposmolality / hyponatraemia
ACE inhibitors
Aldosterone inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antidepressants
Antidiuretic hormones
Carbazepine antiepileptics
Loop diuretics
Posterior pituitary hormones
Potassium sparing diuretics
Skeletal muscle relaxants
Sulphonylurea hypoglycaemics
Thiazide diuretics
Vinca alkaloid antineoplastics

Hypotension
4 Quinolones
ACE inhibitors
Alcoholic disinfectants
Alpha blocking antihypertensives
Amide type anaesthetics
Anorectics
Antianginal vasodilators
Antibacterial agents
Antidiarrhoeals
Antidotes
Antiemetics
Antineoplastics
Antivirals
Benzomorphan opioid analgesics
Beta adrenoceptor stimulants
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Calcium antagonist vasodilators
Cardiac inotropic agents
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Chelating agents
Class I antiarrhythmics
Class II antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Competitive muscle relaxants
Corticotrophic hormones
Cytoprotective agents
Diagnostic agents
Diamidine antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ester type anaesthetics
Flupenthixols
Fluphenazine
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Hydantoin antiepileptics
I series prostaglandins



ภาคผนวก

ADR / Pharmacological Group

309

Immunosuppressants
Inhalation anaesthetics
Interleukin 2
Isoprenaline
Local anaesthetics
Loop diuretics
Medicinal enzymes
Mercurial diuretics
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Organic iodinated contrast media
Parasympathomimetics
Peripheral and cerebral vasodilators
Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Phenytoin
Pilocarpine
Potassium sparing diuretics
Promethazines
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Sympathomimetics
Triazole antifungals
Vasodilator antihypertensives
Vasodilators
Zuclopenthixols

Hypothermia
Benzomorphan opioid analgesics
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Pethidine and analogues
Zuclopenthixols

Impotence
ACE inhibitors
Aldosterone inhibitors
Anorectics
Antiandrogens
Antidepressants
Antiulcer agents
Carbazepine antiepileptics
Centrally acting antihypertensives
Clofibrate and analogues
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
Haloperidols

Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Neuroleptics
Opioid antagonists
Thiazide diuretics
Zuclopenthixols

Inappropriate ADH secretion syndrome
Antidepressants
Carbazepine antiepileptics
Lithium
Skeletal muscle relaxants
Sulphonylurea hypoglycaemics
Vinca alkaloid antineoplastics

Incontinence of urine
Alpha blocking antihypertensives
Neuroleptics
Skeletal muscle relaxants

Incontinent of faeces
Lipid regulating agents

Increased growth
Androgens
Sex hormones
Testosterones

Increased menstrual loss
Gonad regulating hormones

Indirect Coombs test positive
Carbapenems
Centrally acting antihypertensives

Induration of skin at site of injection
Carbapenems
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Lincomycin
Neuroleptics
Vaccines
Vinca alkaloid antineoplastics
Zuclopenthixols

Infection
Antifolate antineoplastics
Antineoplastics
Immunosuppressants

Inflammation of eyelids
Beta2 selective stimulants
H1 antagonist antihistamines
Skeletal muscle relaxants

Influenza –like syndrome
Antibiotic antituberculous agents
Antiepileptics
Antiulcer agents
Antivirals
Erythropoietin
Leukotriene inhibitors
Lipid regulating agents
Tetracyclic antidepressants

Inhibited female orgasm
Antidepressants

Inhibited male orgasm
Adrenergic neurone blocking antihypertensives
Alpha blocking antihypertensives
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Antidepressants
Centrally acting antihypertensives
Opioid antagonists

Insommia
4 Quinolones
ACE inhibitors
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Anthelmintics
Antiandrogens
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antiemetics
Antiepileptics
Antihypertensives
Antimalarials
Antiulcer agents
Antivirals
Beta blockers
Beta2 selective stimulants
Calcium antagonist vasodilators
Carbacephems
Cardiac inotropic agents
Cardioselective beta blockers
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Cephamycins
Class III antiarrythmics
Corticosteroids
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Ergot compounds
Flupenthixols
Fluphenazine
Ganglion blocking antihypertensives
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
HMG CoA reductase inhibitors
Hydroxynaphthoquinones
Neuroleptics
Norgestrels
Opioid antagonists
Phenothiazine antihistamines
Progestogens
Promethazines
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Salicylate analgesics
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Sulphone antileprotics
Sympathomimetics
Theophylline
Zuclopenthixols

Interstitial lung disease
Antiandrogens

Interstitial nephritis

4 Quinolones
ACE inhibitors
Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antipseudomonal penicillins
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Barbiturate antiepileptics
Benzylpenicillin and derivatives
Beta lactamase inhibitors
Carbacephems
Carboxypenicillins
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Cephamycins
Gastrointestinal agents
Histamine H2 antagonists
Hydantoin antiepileptics
Hydrazide antituberculous agents
Immunosuppressants
Isoxazolyl penicillins
Loop diuretics
Macrolides
Natural penicillins
Penicillinase resistant penicillins
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Phenytoin
Sulphonamides
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Ureido penicillins
Xanthine oxidase inhibitors

Interstitial pneumonia
Antifolate antineoplastics
Class III  antiarrhythmics
Gastrointestinal agents
Gold salts
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals

Intestinal obstruction
Bulk laxatives
Hypoglycaemics

Intracerebral haemorrhage
Sympathomimetics

Intravascular coagulation
Cinchona antimalarials

Involuntary movements
Barbiturate anaesthetics
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Parenteral anaesthetics
SSRI antidepressants

Iritis
Analgesics and anti-inflammatory drugs
F series prostaglandins

Irritability
Anorectics
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Antidotes
Antiepileptics
Central stimulants
Opioid antagonists
Respiratory stimulants
Sedatives

Ischaemic heart disease
Serotonin and analogues

Itching
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antifungals
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Calcium antagonist vasodilators
Central stimulants
Cephalosporins
Cough suppressants
Dermatological agents
Estrogens
Hyaluronic acid
Leukotriene inhibitors
Lipid regulating agents
Oral hypoglycaemics
Prophylactic antiasthmatics
Sex hormones
Vitamin D substances

Itchy eyes
H1 antagonist antihistamines
Organic iodinated contrast media

Jaundice
4 Quinolones
ACE inhibitors
Anabolics
Androgens
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiepileptics
Antifungals
Antituberculous agents
Beta lactamase inhibitors
Carbonic anhydrase inhibitors
Class I antiarrhythmics
Estrogen antagonist antineoplastics
Estrogens
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
HMG CoA reductase inhibitors
Inhalation anaesthetics
Leukotriene inhibitors
Lincomycin
Macrolides
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals

Norgestrels
Oral hypoglycaemics
Progestogens
Retinoic acid
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Thiazide diuretics
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Trimethoprim sulphonamide combinations
Uricosuric agents
Zuclopenthixols

Keratitis
Skeletal muscle relaxants

Ketonuria
Chloral sedatives

L – eye completely blind
Hydroxyquinoline antiprotozoals

Lactic acidosis
Antivirals
Biguanide hypoglycaemics
Nutritional carbohydrates

Lactose intolerance
Nutritional carbohydrates

Lagophthalmos
Skeletal muscle relaxants

Laryngeal oedema
Medicinal enzymes
Organic iodinated contrast media

Laryngospasm
Inhalation anaesthetics
Respiratory stimulants

Lens opacity
Antineoplastics

Leukocytosis
Antibiotic antituberculous agents
Antiulcer agents
E series prostaglandins
F series prostaglandins
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Zuclopenthixols

Leukopenia
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopencillins
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiepileptics
Antifungals
Antipseudomonal penicillins
Antithyroid agents
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Antiulcer agents
Antivirals
Benzimidazole anthelmintics
Benzylpenicillin and derivatives
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Carboxypenicillins
Central stimulants
Diamidine antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Flupenthixols
Fluphenazine
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Inhalation anaesthetics
Isoxazolyl penicillin
Natural penicillins
Neuroleptics
Nitroimidazole antiprotozoals
Organic iodinated contrast media
Oxacephalosporins
Penicillinase resistant penicillins
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Progestogens
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Trimethoprim sulphonamide combinations
Ureido penicillins
Zuclopenthixols

Leukorrhoea
Cephalosporins

Lichenified skin
Beta blockers

Lid retraction or lag
Centrally acting antihypertensives

Light-headedness
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antiarrhythmics
Antidepressants
Antivirals
Calcium antagonist vasodilators
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Gastrointestinal agents
Estrogen antagonist antineoplastics
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Vasodilators

Liver enzymes abnormal
4 Quinolones
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Anthelmintics
Antiandrogens

Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiemetics
Antimalarials
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Bile acids and salts
Calcium antagonist vasodilators
Carbapenems
Central stimulants
Cephalosporins
Chelating agents
Colony stimulating factors
Dopaminergic antiparkinsonian agents
H1 antagonist antihistamines
Leukotriene inhibitors
Low molecular weight heparins
Mucolytics
Oral hypoglycaemics
Parasympathomimetics
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Retinoic acid
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Uricosuric agents

Liver function tests abnormal
4 Methanolquinoline antimalarials
Aldosterone inhibitors
Alpha blocking vasodilators
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Anthelmintics
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antiepileptics
Antifungals
Antineoplastics
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Aromatics
Beta blockers
Bile acids and salts
Calcium antagonist vasodilators
Cardiac inotropic agents
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Coumarin anticoagulants
Diamidine antiprotozoals
Estrogens
Flupenthixols
Fluphenazine
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Histamine H2 antagonists
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HMG Co A reductase inhibitors
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Inhalation anaesthetics
Interleukin 2
Laxatives
Methadone and analogues
Neuroleptics
Nitrogen mustards
Opioid antogonists
Parasympathomimetics
Peripheral and cerebral vasodilators
Phenothiazine antihistamines
Polyene antibiotics
Promethazines
Selective noradrenaline reuptake inhibiting
antidepressants
SSRI antidepressants
Serotonin and analogues
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Somatotrophic hormones
Tetracyclines
Uricosuric agents
Vitamin B substances
Xanthine oxidase inhibitor
Zuclopenthixols

Liver moderately enlarges
Leukotriene inhibitors

Local irritation
4 Quinolones
Antifungals
Carbonic anhydrase inhibitors
Dermatological agents
Disinfectants
F series prostaglandins
Formaldehyde and related compounds
H1 antogonist antihistamines
Hydroxyquinoline antiprotozoals
Magnesium salts
Medicinal enzymes
Podophyllums
Prophylactic antiasthmatics
Vitamin B substances

Locomotor impairment
H1 antagonist antihistamines
Organic iodinated contrast media
Phenothiazine antihistamines
Promethazines

Loss of libido
Alcohol metabolism modifiers
Anorectics
Antiandrogens
Antidepressants
Antiemetics
Benzodiazepine sedatives
Carbamate sedatives
Gonad regulating hormones
Norgestrels
Progestogens

Sex hormone
Skeletal muscle relaxants

Lung disease
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals

Lupus erythematosus
Hydrazide antituberculous agents

Lymphademopathy
Anthelmintics
Antiepileptics
Xanthine oxidase inhibitors

Lymphoedema
Antiandrogens
Somatotrophic hormones

Lymphopenia
Bisphosphonates
Immunosuppressants

Malaise / letharhy
4 Aminoquinoline antimalarials
Aldosterone inhibitors
Alpha blocking antihypertensives
Anorectics
Anthelmintics
Antiandrogens
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidotes
Antiepileptics
Antifolate antineoplastics
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Calcium antagonist vasodilators
Central stimulants
Ergolines
Leukotriene inhibitors
Lipid regulating agents
Opioid antagonists
Retinoic acid
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Specific immunoglobulins
Vaccines
Vitamins
Xanthine oxidase inhibitors

Malignant hyperpyrexia
Competitive muscle relaxants
Depolarising muscle relaxants
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Inhalation anaesthetics
Neuroleptics
Parenteral anaesthetics
Zuclopenthixols

Malignant neuplasm of thyroid gland
Iodine radiopharmaceuticals

Mastodynia – pain in breast
Antiandrogens
Gonad regulating hormones
Norgestrels
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Estrogens
Progestogens
Sex hormones
Vasodilator antihypertensives

Magaloblastic anaemia
Antibiotic antituberculous agents
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations

Melaena
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Salicylate analgesics

Memory loss - amnesia
Antimuscarinics
GABA related antiepileptics
Hydroxyquinoline antiprotozoals
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants

Meningism
Benzimidazole anthelmintics
Organic iodinated contrast media

Meningitis - aseptic
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Salicylate analgesics

Menopause
Gonad regulating hormones

Menorrhagia
E series prostaglandins
Gold salts

Menstrual disorders
Aldosterone inhibitors
Antibiotic antituberculous agents
Butyrophenone neuroleptics
Corticosteroids
Flupenthixols
Fluphenazine
Gonad regulating hormones
Haloperidols
Lipid regulating agents
Neuroleptics
Norgestrels
Progestogens
Retinoic acid
Sex hormones
Tricyclic antidepressants
Zuclopenthixols

Mercury – toxic effect
Inorganic mercury compounds
Mercurial dermatological agents
Organic mercurial disinfectants

Metabolic acidosis
4 Quinolones
Alcoholic disinfectants
Nuritional carbohydrates

Metabolic alkalosis
Electrolyte antions
Loop diuretics
Thiazide diuretics

Methaemoglobinaemia
8 Aminoquinoline antimalarials

Amide type anaesthetics
Antianginal vasodilators
Antidotes
Dermatological agents
Disinfectants

Mecroangiopathic haemol.anaem.
Pyrimidine antaogonist antineoplastics

Micturition frequency
Pilocarpine

Migraine
Anbolics
Gonad regulating hormones

Mild memory disturbance
GABA related antiepileptics
Sedatives

Mood changes
ACE inhibitors
Benzomorphan opiod analgesics
Gonad regulating hormones
Gonadotrophic hormones
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Opioid analgesics
Opiod peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Pethidine and analogues
Ritinoic acid dermatological agents
Sedatives

Multiple pregnancy
Gonadotrophic hormones

Muscle cramps
ACE inhibitors
Aldosterone inhibitors
Anabolics
Antiulcer agents
Beta2 selective stimulants
Calcium antagonist vasodilators
Carbonic anhydrase inhibitors
Central stimulants
Corticosteroids
Diagnostic agents
Diuretics
Ergolines
Ergot compounds
Estrogen antagonist antineoplastics
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Immunosuppressants
Loop diuretics
Sympathomimetics
Thyroid agents

Muscle hypertonia
Carbacephems
Cephalosporins
Cephamycins
Pareteral anaesthetics

Muscle hypotonia
Antiepileptics

Muscle spasm
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Progestogens
Sex hormones

Muscle weakness
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Alpha blocking antihypertensives
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiulcer agents
Beta blocders
Cholinesterase reactivators
E series prostaglandins
Immunosuppressants
Liquorice
Lithium
Parasympathomimetics
Pilocarpine
Polymyxins
Sedatives
Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants

Muscular fasciculation
Antianginal vasodilators
Depolarising muscle relaxants
Parasympathomimetics
Pilocarpine
Respiratory stimulants
Skeletal muscle relaxants

Muscular incoordination
Anthelminitics

Musculoskeletal pain
Antibiotic antituberculous agents
Antineoplastics
Antivirals
Bisphosphonates
Colony stimulating factors
Depolarising muscle relaxants
Gonad regulating hormones
Immunosuppressants
Opioid antagonists
Polyene antibiotics
Skeletal muscle relaxants

Myalgia
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antidepressants
Antifungals
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Beta2 selective stimulants
Clofibrate and analogues
Colony stimulating factors
Depolarising muscle relaxants
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Histamine H2 antagonists
Interleukins

Loop diuretics
Phenothiazine antihistamines
Promethazines
Retinoic acid dermatological agents
Sex hormones
Thiourea antithyroid agents

Myalgia / myositis
Cardiac inotropic agents
Clofibrate and analogues
HMG CoA reductase inhibitors

Myasthenia gravis
Oxazolidinedione antiepileptics

Myasthenic syndrome
Aminoglycosides
Antibacterial agents
Chelating agents
Clofibrate and analogues

Mycoses
Antivirals
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Immunosuppressants

Myoclenus
Carbapenems
Class I antiarrhythmics

Myoglobinuria
Clofibrate and analogues
HMG CoA reductase inhibitors

Myopathy
Antibiotic antituberculous agents
Antivirals
Class III antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Expectorants
Haemostatics
HMG CoA reductase inhibitors
Immunosuppressants

Myopia
Thiazide diuretics

Nail disorders
Antineoplastics

Nasal congestion
Adrenergic neurone blocking antihypertensives
Alpha adrenoceptor stimulants
Alpha blocking antihypertensives
Centrally acting antihypertensives
Cough suppressants
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergot compounds
Flupenthixols
Fluphenazine
Haemostatics
Haloperidols
Neuroleptics
Rauwolfia antihypertensives
Sedatives
Smooth muscle relaxants
Zuclopenthixols

Nasal symptoms
Antivirals
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Nausea
4 Quinolones
ACE inhibitors
Alcohol metabolism modifiers
Aldosterone inhibitors
Amino acids
Aminopenicillins
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antiandrogens
Antiarrhythmics
Antibacterial agents
Antidepressants
Antidiarrhoeals
Antidiuretic hormones
Antidotes
Antiemetics
Antiepileptics
Antifungals
Antihypertensives
Antileprotics
Antimalarials
Antineoplastics
Antiprotozoals
Antithyroid agents
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Benzodiazepine anatogonists
Benzomorphan opioid analgesics
Beta blockers
Beta1 selective stimulants
Beta2 selective stimulants
Bile acid binding resins
Bismuth salts
Bisphosphonates
Blood products
Calcitonin
Carbacephems
Carbapenems
Cardiac glycosides
Cardiac inotropic agents
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Chloramphenicols
Cholinesterase reactivators
Cinchona antimalarials
Clofibrate and analogues
Colchicum alkaloids
Colony stimulating factors
Contrast media
Corticosteroids
Cough suppressants
Coumarin anticoagulants
Cytoprotective agents
Dermatological agents
Diagnostic agents

Digitalis
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergot compounds
Essential amino acids
Estrogens
Expectorants
F series prostaglandins
Ferric salts
Ferrous salts
Fluorouracil
GABA regulating hormones
Gastrointestinal agents
Glucose tests
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Haemostatics
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Hydroxynaphthoquinone
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Inhalation anaesthetics
Iron compounds
Laxatives
Leukotriene inhibitors
Lincomycin
Lipid regulating agents
Loop diuretics
Macrolides
Medicinal enzymes
Methadone and analogues
Monobactams
Morphinan opioid analgesics
Neuroleptics
Nitrofuran microbials
Nitrogen mustards
Nitrosoureas
Omega 3 triglycerides
Opioid analgesics
Opioid antagonists
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Oral hypoglycaemics
Oxytetracyclines
Parasympathomimetics
Pethidine and analogues
Pilocarpine
Platelet activating factor antagonists
Polyene antibiotics
Posterior pituitary hormones
Progestogens
Prophylactic antiasthmitics
Respiratory stimulants
Retinoic acid
Salicylate analgesics
Sedatives
Serotonin and analogues
Sex hormones
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Skeletal muscle relaxants
Somatotrophic hormones
Sulphonamides
Sulphone antileprotics
Sulphur mustards
Sympathomimetics
Tetracyclines
Theophylline
Thiazide diuretics
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Thyrotrophic hormones
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations
Uricosuric agents
Vaccines
Vasodilators
Vasopressins
Vitamins

Neoplasms
Immunosuppressants

Nephritis, nephrosis
Organic iodinated contrast media

Nephrotic syndrome
Antithyroid agents
Chelating agents
Gastrointestinal agents
Mercurial dermatological agents
Oxazolidinedione antiepileptics
Uricosuric agents

Nerves – nervousness
4 Quinolones
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antidepressants
Antimuscarinics
Antiulcer agents
Antivirals
Beta2 selective stimulants
Carbacephems
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Dopaminegic antiparkinsonian agents
GABA related antiepileptics
Gonad regulating hormones
Hydantoin antiepileptics
Interleukins
Neuroleptics
Opioid antagonists
Phenytoin
Progestogens
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants

Neurological symptoms
Antiepileptics
Antivirals
Gastrointestinal agents

Glycols
Immunosuppressants
Organic iodinated contrast media

Neutropenia
8 Aminoquinoline antimalarials
ACE inhibitors
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Antibacterial agents
Antineoplastics
Antivirals
Carbapenems
Central stimulants
Chelating agents
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Lincomycin
Macrolides
Monobactams
Neuroleptics
Oxazolidinedione antiepileptics
Retinoic acid dermatological agents
Thiazide diuretics
Thiourea antithyroid agents

Newborn disseminated intravascular coagulation
E series prostaglandins

Night blindness
Retinoic acid

Night terrors
Amphetamines
Anorectics
Central stimulants

Nightmares
Antivirals
Calcium antagonist vasodilators
Class III antiarrhythmics
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Sedatives
Zuclopenthixols

Non-alcoholic fatty liver
Antivirals
Estrogen antagonist antineoplastics
Sex hormones

Numbness
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Organic iodinated contrast media

Nystagmus
Alcoholic disinfectants
Class I antiarrhythmics
GABA related antiepileptics
Hydantoin antiepileptics
Parasympathomimetics
Phenytoin
Pilocarpine
Skeletal muscle relaxants

Obstetric trauma
Oxytocic hormones

Oedema
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4 Quinolones
Alpha blocking antihypertensives
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Androgens
Anthelmintics
Antiandrogens
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiepileptics
Antifolate antineoplastics
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Calcium antagonist vasodilators
Class IV antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Dermatological agents
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergot compounds
Gonad regulating hormones
Gonadotrophic hormones
Immunosuppressants
Interleukins
Lithium
Neuroleptics
Organic iodinated contrast media
Progestogens
Salicylate analgesics
Sex hormones
Testosterones
Vasodilator antihypertensives

Oedema of eyelid
Centrally acting antihypertensives
Erythropoietin

Oedema of glottis
Phenol disinfectants

Oedema of larynx
Phenol disinfectants

Oesophagitis
Amidinopenicillins
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antimuscarinics
Bisphosphonates
Salicylate analgesics
Tetracyclines

Oligospermia
Gastrointestinal agents

Oliguria
Alpha blocking vasodilators
Cardiac inotropic agents
Lithium

Onycholysis
ACE inhibitors

Optic neuritis
Antituberculous agents
Chloramphenicols
Class III antiarrhythmics
Hydrazide antituberculous agents

Retinoic acid
Oral aphthae

Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibiotic antineoplastics
Antifolate antineoplastics
Antivirals
Biguanide antimalarials
Fluorouracil
Gold salts
Monobactams
Pyrimidine antagonist antineoplastics

Orofacial dyskinesia
Central stimulants
Dopaminergic antiparkinsonian agents
H1 antagonist antihistamines

Osteomalacia
Aldosterone inhibitors
Antacid gastrointestinal agents
Barbiturate sedatives
Bisphosphonates
Hydantoin antiepileptics
Phenytoin

Osteoporosis
Antiandrogens
Bisphosphonates
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Direct acting anticoagulants
Gonad regulating hormones
Heparinoids
Low molecular weight heparins
Thyroid agents

Other penile inflammatory disorders
E series prostaglandins

Ototoxicity – deafness
Aminoglycosides
Antibacterial agents
Antineoplastics

Ovarian cysts
Gonad regulating hormones

Ovarian hyperstimulation
Sex hormones

Pain
Antifolate antineoplastics
Antivirals
Central stimulants
Interleukins
Medicinal enzymes

Pain at injection site
Alpha blocking vasodilators
Antidotes
Antivirals
Cardiac inotropic agents
Contrast media
H1 antagonist antihistamines
Hyaluronic acid
Leech products
Medicinal enzymes
Penicillinase resistant penicillins
Phenothiazine antihistamines
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Vinca alkaloid antineoplastics
Pain in joints – arthralgia

4 Quinolones
Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Anthelmintics
Antidotes
Antifungals
Antineoplastics
Antipseudomonal penicillins
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Benzylpenicillin and derivatives
Carbacephems
Carbazepine antiepileptics
Carboxypenicillins
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Class I antiarrhythmics
Gastrointestinal agents
Histamine H2 antagonists
Isoxazolyl penicillins
Natural penicillins
Nitrofuran antimicrobials
Penicillinase resistant penicillins
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Polyene antibiotics
Prophylactic antiasthmatics
Retinoic acid
Tetracyclic antidepressants
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Ureido penicillins
Vaccines
Xanthine oxidase inhibitors

Pain in testicle
E series prostaglandins

Painful extremities
Antidotes
Cardiac inotropic agents
Clofibrate and analogues

Painful swallowing
Antineoplastics

Painful urination
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Organic iodinated contrast media

Pallor
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antidiuretic hormones
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
I series prostaglandins
Neuroleptics
Posterior pituitary hormones

Vasopressins
Zuclopenthixols

Palpitations
ACE inhibitors
Alpha adrenoceptor stimulants
Alpha blocking antihypertensives
Antalgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antianginal vasodilators
Antidepressants
Antimuscarinics
Benzomorphan opioid analgesics
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Calcium antagonist vasodilators
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Class I antiarrhythmics
Corticosteroids
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Promethazines
Sedatives
Serotonin and analogues
Smooth muscle relaxants
Sympathomimetics
Theophylline
Vasodilator antihypertensives
Vitamin B substances
Xanthines

Pancreatic steatorrhoea
Somatotrophic hormones

Pancytopenia
4 Quinolones
Anitibacterial agents
Antithyroid agents
Antivirals
Benzimidazole anthelmintics
Oxazolidinedione antiepileptics
SSRI antidepressants

Papilloedema
Interleukins
Retinoic acid

Paraesthesia
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
ACE inhibitors
Antidepressants
Antiepileptics
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Antimuscarinics
Antiulcer agents
Antivirals
Carbamate sedatives
Carbapenems
Carbonic anhydrase inhibitors
Central stimulants
Class I antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Ergot compounds
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
HMG CoA reductase inhibitors
Hydroxyquinoline antiprotozoals
Immunosuppressants
Interleukins
Neuroleptics
Organic iodinated contrast media
Phenothiazine antihistamines
Polymyxins
Promethazines
Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants
Thiazide diuretics
Vitamim D substances
Xanthine oxidase inhibitors

Paralysis
Antianginal vasodilators
Antibiotic antituberculous agents
Anticholinesterase parasympathomimetics
Chelating agents
Organic iodinated contrast media
Parasympathomimetics
Pilocarpine
Skeletal muscle relaxants

Paralytic ileus
Antidepressants
Calcium antagonist vasodilators
Skeletal muscle relaxants
Tetracyclic antidepressants
Tricyclic antidepressants
Vinca alkaloid antineoplastics

Paronychia of finger
Retinoic acid

Paronychia of toe
Retinoic acid

Parotid swelling
Encephalitis vaccines
Influenza vaccines
Measles vaccine
Organic iodinated contrast media
Poliomyelitis vaccines
Typhoid vaccines
Vaccines

Parotitis
Analgesics and anti-inflammatory drugs

Paroxysmal choreo-athetosis
Central stimulants

Paroxysmal nocturnal haemogloinuria
Chloramphenicols

Paroxysmal supravent.tachycard.
Anthracycline antibiotic antineoplastics
H1 antagonist antihistamines

Paroxysmal ventric.tachycard.
Antimalarials
Beta blockers
Inhalation anaesthetics
Lipid regulating agents

Partial atrioventricular block
Calcium antagonist vasodilators
Cardiac glycosides
Class I antiarrhythmics
Class IV antiarrhythmics
Digitalis
Histamine H2 antagonists

Patches of alopecia
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibacterial agnets
Antineoplastics
Antituberculous agents
Gonad regulating agents
HMG CoA reductase inhibitors
Interleukins
Oxazolidinedione antiepileptics

Peeling skin
Retinoic acid

Pellagea
Antituberculous agents
Hydrazide antituberculous agents

Peptic ulcer
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antineoplastics
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Salicylate analgesics
Uricosuric agents

Peptic ulcer symptoms
Central stimulants

Peri-op haemorrhage / haematoma
Analgesics and anti-inflammatory drugs

Perineal pain
4 Quinolones
Corticosteroids
E series prostaglandins
Estrogens
Respiratory stimulants

Peripheral autonomic neuropathy
Antineoplastics
Antivirals
HMG CoA reductase inhibitors

Peripheral enthesopathies
4 Quinolones
Interleukins

Peripheral neuritis or neuropathy
4 Aminoquinoline antimalarials
4 Quinolones
Alcohol metabolism modifiers
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibiotic antifungals
Antidepressants
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Antineoplastics
Antituberculous agents
Antivirals
Chloramphenicols
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Colchicum alkaloids
Dermatological agents
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Gold salts
Hydantoin antiepileptics
Hydrazide antituberculous agents
Immunosuppressants
Nitrofuran antimicrobials
Nitroimidazole antiprotozoals
Phenytoin
Polyene antibiotics
Salicylate analgesics
Sulphone antileprotics
Vasodilator antihypertensives
Vinca alkaloid antineoplastics
Xanthine oxidase inhibitors

Peripheral neuropathy
Antituberculous agents
Dermatological agents
Vitamin B6 substances

Peripheral vascular symptoms
Beta blockers
Cardioselective beta blockers
Platelet activating factor antagonists
Respiratory stimulants

Persistent miosis
Alpha blocking antihypertensives
Benzomorphan opioid analgesics
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Parasympathomimetics
Pethidine and analogues
Pilocarpine

Persistent mydriasis
Antimuscarinics
Aromatics
Centrally acting antihypertensives
Ganglion blocking antihypertensives
Neuroleptics
Smooth muscle relaxants

Personality disorders
Acetylurea antiepileptics
Central stimulants
Dopaminergic antiparkinsinian agents
Oxazolidinedione antiepileptics

Petechiae
4 Quinolones
Organic iodinates contrast media
Skeletal muscle relaxants

Phlebitis and thrombophlebitis

4 Quinolones
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antivirals
Carbapenems
Gonad regulating hormones
Haemostatics
Immunosuppressants
Lincomycin
Macrolides
Estrogen antagonist antineoplastics
Osmotic diuretics
Penicillinase resistant penicillins
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Vasodilator antihypertensives

Photophobia
Centrally acting antihypertensives
Neuroleptics
Oxazolidinedione antiepileptics
Retinoic acid dermatological agents
Skeletal muscle relaxants
Succinimide antiepileptics

Photosensitiveness
4 Quinolones
Aminobenzoate sunscreen agents
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antibiotic antifungals
Antiepileptics
Antifungals
Antineoplastics
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Disinfectants
Flupenthixols
Fluphenazine
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Loop diuretics
Neuroleptics
Oxytetracyclines
Phenothiazine antihistamines
Potassium sparing diuretics
Promethazines
Retinoic acid
Sulphonylurea hypoglycaemics
Sunscreen agents
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Tricyclic antidepressants
Zuclopenthixols

Pleural effusion
Colony stimulating factors
Ergolines
Skeletal muscle relaxants

Pneumonitis
Antifolate antineoplastics
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Antivirals
Class I antiarrhythmics
Thiazide diuretics

Pneumothorax
Antivirals

Polyarteritis nodosa
Hydantoin antiepileptics
Phenytoin

Polydipsia
Lithium

Polyuria
Alkylating antineoplastics
Alpha blocking antihypertensives
Calcium antagonist vasodilators
Lithium
Skeletal muscle relaxants
Uricosuric agents
Vitamins

Post operative UTI
Haemostatics

Post-operative haematoma formation
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Platelet activating factor antagonists

Postmenopausal bleeding
E series prostaglandins

Postural hypotension
Adrenergic neurone blocking antihypertensives
Alpha blocking antihypertensives
Alpha blocking vasodilators
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Anthelmintics
Antianginal vasodilators
Antidepressants
Antineoplastics
Antituberculous agents
Benzomorphan opioid analgesics
Beta blockers
Centrally acting antihypertensives
Class I antiarrhythmics
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergolines
Ergot compounds
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Peripheral and cerebral vasodilators
Pethidine and analogues
Potassium sparing diuretics
Rauwolfia antihypertensives
Skeletal muscle relaxants
Thiazide diuretics
Vasodilator antihypertensives

Premature ejaculation
Antidepressants

Premenstrual tension syndrome
Norgestrels

Estrogens
Progestogens
Sex hormones

Priapism
Alpha blocking vasodilators
Androgens
Antidepressants
E series prostaglandins
Neuroleptics
Papaverine and analogues
Testosterones

Primary malignant neoplasm of liver
Anabolics

Primary pulmonary hypertension
Anorectics

Prolactin level increased
Antiemetics
Neuroleptics

Proteinuria
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antineoplasitcs
Antivirals
Carbazepine antiepileptics
Colony stimulating factors
Gastrointestinal agents
Gold salts

Prothrombin time increased
4 Quinolones
Class III antiarrhythmics
Oxacephalosporins

Proximal myopathy
Corticosteroids
Corticotrophic hormones

Pruritus
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Anabolics
Anthelmintics
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antifungals
Antimalarials
Antineoplastics
Antiulcer agents
Antivirals
Benzomorphan opioid analgesics
Beta2 selective stimulants
Bile acids and salts
Blood products
Calcium antagonist vasodilators
Carbacephems
Carbapenems
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Class IV antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Colony stimulating factors
Dichloroacetamide antiprotozoals
Fluorocarbon blood substitutes
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Gold salts
Gonad regulating hormones
HMG CoA reductase inhibitors
Immunosuppressants
Methadone and analogues
Morphinan opioid analgesics
Nitrofuran antimicrobials
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium alkaloid opioid analgesics
Opium poppy substances
Organic iodinated contrast media
Pethidine and analogues
Retinoic acid dermatological agents
Skeletal muscle relaxants
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations
Vitamin B substances

Prusritus ani
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Salicylate analgesics

Pruritus of genital organs
Estrogen antagonist antineoplastics
Sex hormones

Pseudomembranous Colites – Clostridium difficile
4 Quinolones
Aminoglycosides
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Carbacephems
Carbapenems
Cephalosporins
Cephamycins
Lincomycin
Macrolides
Oxytetraxyclines
Sulphonamides
Tetracyclines
Trimethoprim sulphonamide combinations

Psoriasiform rash
Antivirals
Lithium

Psychiatric disturbances
4 Aminoquinoline antimalarials
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiepileptics
Antimuscarinics
Carbapenems
Class I antiarrhythmics
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ergot compounds

Hydrazide antituberculous agents
Opioid analgesics
Polymyxins
Salicylate analgesics
Smooth muscle relaxants

Ptosis
Alpha blocking vasodilators
Skeletal muscle relaxants

Pulmonary eosinophilia
SSRI antidepressants

Pulmonary fibrosis
Alkyl sulphonate antineoplastics
Analgesics ans anti-inflammatory drugs
Antibiotic antineoplastics
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Gastrointestinal agents
Gold salts
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals
Nitrogen mustards
Nitrosoureas

Pulmonary haemorrhage
Pulmonary surfactants

Pulmonary oedema
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta2 selective stimulants
Colony stimulating factors
Ergot alkaloids
Ergot compounds
F series prostaglandins
Haloperidols
Interleukin2
Morphinan opioid analgesics
Nitrofuran antiprotozoals
Opioid antagonists
Organic iodinated contrast media
Oxytocic hormones
Polyene antibiotics
Sympathomimetics
Thiazide diuretics

Punctate keratitis
Anthelmintics

Pyrexia
4 Quinolones
Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Anthelmintics
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antiepileptics
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antipseudomonal penicillins
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Benzylpenicillin and derivatives
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Bisphosphonates
Carbacephems
Carbapenems
Carboxypenicillins
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Class I antiarrhythmics
Colony stimulating factors
E series prostaglandins
F series prostaglandins
Flupenthixols
Fluphenazine
Gastrointestinal agents
Gold salts
Haloperidols
Hydroxynaphthoquinones
Indanedione anticoagulants
Inhalation anaesthetics
Isoxazolyl penicillins
Macrogol ethers
Natural penicillins
Neuroleptics
Norgestrels
Oral hypoglycaemics
Penicillinase resistant penicillins
Phenothiazine neuroleptics
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Phenytoin
Polyene antibiotics
Progestogens
SSRI antidepressants
Sex hormones
Smooth muscle relaxants
Ureido penicillins
Vaccines
Vasodilator antihypertensives
Vitamin B substances
Xanthine oxidase inhibitors
Zuclopenthixols

R-eye completely blind
Hydroxyquinoline antiprotozoals

Raises intracranial pressure
4 Quinolones
Anthelmintics
Class III antiarrhythmics
Colony stimulating factors
Oxytetracyclines
Progestogens
Retinoic acid
Sex hormone
Tetracyclines

Raised intraocular pressure
Antianginal vasodilators
Antimuscarinics
Ganglion blocking antihypertensives
Hyaluronic acid
Smooth muscle relaxants

Rash

4 Quinolones
ACE inhibitors
Aldosterone inhibitors
Aminopenicillins
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Anorectics
Anthelmintics
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antibiotic antifungals
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antidotes
Antiemetics
Antiepileptics
Antifungals
Antimalarials
Antineoplastics
Antithyroid agents
Antiulcer agents
Antivirals
Aromatics
Beta blockers
Bisphosphonates
Carbacephems
Carbapenems
Carbonic anhydrase inhibitors
Cardioselective beta blockers
Central stimulants
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Cephamycins
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Colchicum alkaloids
Colony stimulating factors
Competitive muscle relaxants
Corticosteroids
Cough suppressants
Coumarin anticoagulants
Dermatological agents
Diamidine antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
Estrogens
F series prostaglandins
Flupenthixols
Fluphenazine
Gastrointestinal agents
Gonad regulating hormones
H1 antagonist antihistamines
Haemostatics
Haloperidols
Histamine H2 antagonists
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HMG CoA reductase inhibitors
Hyaluronic acid
Hydroxynaphthoquinones
Immunosuppressants
Indanedione anticoagulants
Interleukins
Leukotriene inhibitors
Lincomycin
Lipid regulating agents
Loop diuretics
Macrolides
Medicinal enzymes
Monobactams
Mucolytics
Neuroleptics
Nitrofuran antimicrobials
Nitrofuran antiprotozoals
Nitroimidazole antiprotozoals
Opioid antagonists
Oral hypoglycaemics
Organic iodinated contrast media
Organic mercurial disinfectants
Oxazolidinedione antiepileptics
Pesticides
Phenothiazine antihistamines
Polyene antibiotics
Potassium sparing diuretics
Progestogens
Promethazines
Prophylactic antiasthmatics
Retinoic acid
Salicylate analgesics
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sulphonamides
Sympathomimetics
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Thiouracil antithyroid agents
Thiourea antithyroid agents
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations
Uricosuric agents
Vaccines
Vasodilators
Vitamin B substances
Xanthine oxidase inhibitors
Zuclopenthixols

Raynaud’s phenomenon
Antibiotic antineoplastics
Centrally acting antihypertensives
Ergolines

RBCs – reticulocytes present
Antivirals

Reactive confusion
Opioid analgesics

Rectal discharge
Lipid regulating agents

Rectal pain
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Lipid regulating agents
Salicylate analgesics
Sedatives

Recurrent erosion of cornea
Centrally acting antihypertensives
F series prostaglandins

Recurrent manic episodes
Central stimulants
SSRI antidepressants

Recurrent URTI
Angiotensin inhibiting antihypertensives

Red blood cell aplasia and hypoplasia
Antiepileptics
Carbonic anhydrase inhibitors

Red / green colour blindness
Antituberculous agents

Redness of eye
Sympathomimetics

Reduced sebum production
Antiandrogens

Reflux oesophagitis
Antivirals

Renal function tests abnormal
ACE inhibitors
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antiepileptics
Antineoplastics
Antiulcer agents
Beta2 selective stimulants
Chloral sedatives
Clofibrate and analogues
Colchicum alkaloids
HMG CoA reductase inhibitors
Immunosuppressants
Loquorice
Lithium
Oxytetracyclines
Polyene antibiotics
Selective noradrenaline reuptake inhibiting
antidepressants
Somatotrophic hormones
Tetracyclines
Thiazide diuretics
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations

Renal stones
Antiepileptics
Antivirals

Repeated rapid eye movement sleep interruptions
Anticholinesterase parasympathomimetics
Parasympathomimetics
Pilocarpine

Resorcinol hypothyroidism
Dermatological agents

Respiratory arrest
Organic iodinated contrast media

Respiratory depression
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Amide type anaesthetics
Anthelmintics
Antidiarrhoeals
Antiepileptics
Antivirals
Barbiturate anaesthetics
Benzomorphan opioid analgesics
Competitive muscle relaxants
Cough suppressants
Depolarising muscle relaxants
Ester type anaesthetics
Ganglion blocking antihypertensives
Inhalation anaesthetics
Local anaesthetics
Methadone and analogues
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium poppy substances
Pethidine and analogues
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Respiratory distress
Hydantoin antiepileptics
Phenytoin

Respiratory symptoms
ACE inhibitors
Antibiotic antituberculous agents
Phenytoin

Restlessness
4 Quinolones
Anorectics
Antianginal vasodilators
Antiemetics
Antivirals
Barbiturate antiepileptics
Central stimulants
Diphenylbutylpiperdine neuroleptics
Dopaminergic antiparkinsonian agents
MAOI antidepressants
Respiratory stimulants
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Sympathomimetics
Thyroid agents

Retinal damage
4 Aminoquinoline antimalarials

Retinal detachments & defects
Antivirals

Retinal exudate or deposits
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Neuroleptics
Zuclopenthixols

Retinopathy
Antineoplastics
Estrogen antagonist antineoplastics
Sex hormones

Retroperitoneal fibrosis
Beta blockers

Cardioselective beta blockers
Ergoline
Ergot compounds
Haloperidols
Morphinan opioid analgesics
Salicylate analgesics

Retrosternal pain
Antianginal vasodilators
Antimony antiprotozoals
Vasodilator antihypertensives

Rhabdomyolysis
4 Quinolones
Barbiturates
Benzodiazepine sedatives
Benzomorphan opioid analgesics
Clofibrate and analogues
Colchicum alkaloids
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Fluphenazine
Histamine H2 antagonists
HMG CoA reductase inhibitors
Hydrazine monoamine oxidase inhibiting
antidepressants
Lithium
Methadone and analogues
MAOIs
Neuroleptics
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium poppy substances
Pethidine and analogues
Phenothiazine antihistamines
Polyene antibiotics
Promethazines
Retinoic acid
Theophylline
Trimethoprim sulphonamide combinations

Rhinitis
Antineoplastics
Antiulcer agents
Ergolines
GABA related antiepileptics
H1 antagonist antihistamines
Neuroleptics
Organic iodinated contrast media
Pilocarpine

Rhinorrhoea
Alpha blocking vasodilators
Estrogen antagonist antineoplastics

Rickets
Hydantoin antiepileptics
Phenytoin

Right upper quadrant pain
Leukotriene inhibitors

Rigors
Colony stimulating factors

Ruptured uterus
E series prostaglandins
Oxytocic hormones

Saliva – abnormal colouration
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Antibiotic antituberculous agents
Antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents

Seborrhoea
Progestogens
Sex hormones

Seborrhoeic dermatitis
Anabolics

Sedation
Alpha blocking antihypertensives
Antidepressants
Antifungals
Antihypertensives
Antineoplastics
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Flupenthixols
Fluphenazine
GABA related antiepileptics
Haloperidols
Neuroleptics
Skeletal muscle relaxants
Zuclopenthixols

Semen sample volume
Neuroleptics

Sensory symptoms
Diagnostic agents
Organic iodinated contrast media
Serotonin and analogues

Serum bicarbonate abnormal
Antivirals

Serum bilirubin raised
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Anthelmintics
Antibacterial agents
Antivirals
Carbapenems

Serum cholesterol raised
Anabolics
Antidepressants
Antivirals
Loop diuretics
Retinoic acid
Thiazide diuretics

Serum creatinine abnormal
Cephalosporins

Serum creatinine raised
4 Quinolones
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Angiotensin inhibiting antihypertensives
Antibacterial agents
Antibiotic antineoplastics
Antivirals
Erythropoietin
Immunosuppressants
Interleukin2
Organic iodinated contrast media
Vasodilator antihypertensives

Serum lipids high
Asparaginase antineoplastics

Serum sickness
Carbacephems
Cephalosporins
Cephamycins

Serum sodium level abnormal
Sulphonylurea hypoglycaemics

Serum triglycerides raised
Anabolics
Antivirals
Loop diuretics
Retinoic acid
Thiazide diuretics

Severe uterine contractions
Anthelmintics
E series prostaglandins
F series prestaglandins

Sexual dysfunction
Adrenergic neurone blocking antihypertensives
Alpha blocking antihypertensives
Antidepressants
Centrally acting antihypertensives
Opioid antagonists
Piperidine phenothiazine neuroleptics

Sexual precocity
Androgens
Gonadotrophic hormones
Testosterones

Shivering
Alpha blocking vasodilators
Anabolics
Antibacterial agents
Antibiotic antineoplastics
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antivirals
Blood clotting factors
Blood products
Cardiac inotropic agents
Contrast  media
Cytoprotective agents
E series prostaglandins
F series prostaglandins
Immunosuppressants
Opioid antagonists
Osmotic diuretics
Pilocarpine
Skeletal muscle relaxants
Specific immunoglobulins

Sideroblastic anaemia
Antituberculous agents

Sinoatrial block
Calcium antagonist vasodilators
Class I antiarrhythmics

Sinus tachycardia
Respiratory stimulants

Skeletal hyperostosis
Interleukins
Retinoic acid dermatological agents

Skin and finger nail pigmentation
4 Aminoquinoline antimalarials
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Antibiotic antineoplastics
Antileprotics
Antiprotozoals
Antivirals
Cardiac inotropic agents
Dermatological agents
F series prostaglandins
Flupenthixols
Fluphenazine
Haloperidols
Hydroquinone dermatological agents
Neuroleptics
Retinoic acid
Sulphonamides
Zuclopenthixols

Skin disorders / reactions
4 Aminoquinoline antimalarials
Alcohol metabolism modifiers
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antineoplastics
Biguanide antimalarials
Bisphosphonates
Erythropoietin
Thiazide diuretics

Slin nodules
Dopaminergic antiparkinsonian agents

Skin pigmented over lesions
Antileprotics

Skin scaling
Retinoic acid dermatological agents

Skin ulceration
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Pyrimidine antigonist antineoplastics

Slurred speech
Phenytoin
Polymyxins

Sneezing
Cytoprotective agents
Edetates

Soiling – encopresis
Lipid regulating agents

Somnolence
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antiepileptics
Antimuscarinics
Antiulcer agents
Antivirals
Central stimulants
Dermatological agents
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Inhalation anaesthetics
Neuroleptics
Serotonin and analogues

Sore gums
Gold salts

Sore mouth
Antineoplastics
Antivirals
Phenol disinfectants

Sore throat

ACE inhibitors
Anthelmintics
Antiulcer agents
Antivirals
Centrally acting antihypertensives
Corticosteroids
Gold salts
Estrogen antagonist antineoplastics
Prophylactic antiasthmatics

Spasm of sphincter of Oddi
Benzomorphan opioid analgesics
Methadone and analogues
Opioid analgesics
Opioid peptides
Opium poppy substances
Pethidine and analogues

Spasmodic torticollis
Sketetal muscle relaxants

Speech problems
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Skeletal muscle relaxants

Sperm absent – azoospermia
Anabilics
Androgents
Antiandrogens
Antivirals
Testosterones

Sperm morphology affected
Antibiotic antifungals

Sperm no. / cc v.low; 0-10 mill.
Antivirals

Splenomegaly
Colony stimulating factors

Spontaneous bruising
Gold salts
Low molecular weight heparins
Skeletal muscle relaxants

Steroid acne
Corticosteroids
Corticotrophic hormones

Steroid facies
Anabolics
Androgens
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Estrogens
Norgestrels
Progestogens
Sex hormones
Testosterones

Steroid induced diabetes
Anabolics
Androgens
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Estrogens
Norgestrels
Progestogens
Sex hormones
Testosterones
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Steroid-induced glaucoma
Anabolics
Androgens
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Norgestrels
Estrogens
Progestogens
Sex hormones
Testosterones

Stevens-Johnson syndrome
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antibacterial agents
Antiepileptics
Antifungals
Antivirals
Class I antiarrhythmics
Gastrointestinal agents
Polyene antibiotics
Sulphonamides
Trimethoprim sulphonamide combinations
Xanthine oxidase inhibitors

Stomatitis
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antineoplastics
Antiulcer agents
Beta2 selective stimulants
Biguanide antimalarials
Chelating agents
Colony stimulating factors
Expectorants
Fluorouracil
Macrolides
Medicinal enzymes
Polyene antibiotics

Striae atrophicae
Corticosteroids
Corticotrophic hormones

Stricture of intestine
Medicinal enzymes

Stroke and cerebrovascular accident
ACE inhibitors
Ergot alkaloids
Ergot compounds
SSRI antidepressants

Subacute confusional state
Opioid analgesics

Subacete hepatitis-noninfect
Retinoic acid

Subarachnoid haemorrhage
Oxytocic hormones

Subcutaneous sclerotic plaques
Antibiotic antineoplastics

Sudden death
Antiandrogens
Antianginal vasodilators

Lithium
Mercurial diuretics

Suicidal
Retinoic acid

Suicidal ideation
Rauwolfia antihypertensives
SSRI antidepressants

Sulphuric acid – toxic effect
Mineral acids

Supraventricular ectopic beats
Anthracycline antibiotic antineoplastics

Sweating
Alpha blocking vasodilators
Antifolate antineoplastics
Antiulcer agents
Estrogen antagonist antineoplastics
Pilocarpine
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Respiratory stimulants
Selective noradrenaline reuptake inhibiting
antidepressants

Swelling at site of injection
Hyaluronic acid
Organic iodinated contrast media

Syncope
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antianginal vasodilators
Anibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiemetics
Benzimidazole anthelmintics
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Colony stimulating factors
Contrast media
Corticotrophic hormones
Cytoprotective agents
Diamidine antiprotozoals
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
H1 antagonist antihistamines
Lithium
Neuroleptics
Papaverine and analogues
Salicylate analgesics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants

Synovitis and tenosynovitis
4 Quinolones

Systemic lupus erythematosus
Centrally acting antihypertensives
Class I antiarrhythmics
Gastrointestinal agents
Neuroleptics
Sex hormones
Tetracyclines
Thiouracil antithyroid agents
Vasodilator antihypertensives

Tachycardia
4 Quinolones
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ACE inhibitors
Alpha adrenoceptor stimulants
Alpha blocking antihypertensives
Alpha blocking vasodilators
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Antianginal vasodilators
Antidepressants
Antiemetics
Antimuscarinics
Antineoplastics
Benzodiazepine antagonists
Beta adrenoceptor stimulants
Beta sympathomimetic vasodilators
Beta1 selective stimulants
Beta2 selective stimulants
Calcium antagonist vasodilators
Central stimulants
Cholinesterase reactivators
Diagnostic agents
Dopaminergic antiparkinsonian agents
E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
Flupenthixols
Fluphenazine
Ganglion blocking antihypertensives
H1 antagonist antihistamines
Haloperidols
Immunosuppressants
Haloperidols
Immunosuppressants
Inhalation anaesthetics
Interleukins
Isoprenaline
Lipid regulating agents
Neuroleptics
Parenteral anaesthetics
Peripheral and cerebral vasodilators
Respiratory stimulants
Sedatives
Serotonin and analogues
Skeletal muscle relaxants
Smooth muscle relaxants
Sulphone antileprotics
Sympathomimetics
Theophylline
Thyroid agents
Thyrotrophic hormones
Vasodilator antihypertensives
Zuclopenthixols

Tachypnoea
Antivirals

Taste disturbance
4 Quinolones
ACE inhibitors
Anigiotensin inhibiting antihypertensives
Antifungals
Antineoplastics
Antituberculous agents

Antiulcer agents
Antivirals
Beta2 selective stimulants
Bisphosphonates
Calcitonin
Carbapenems
Carbonic anhydrase inhibitors
Centrally acting antihypertensives
Cephalosporins
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Contrast media
Diamidine antiprotozoals
Disinfectants
Gold salts
H1 antagonist antihistamines
Macrolides
Monobactams
Nitroimidazole antiprotozoals
Prophylactic antiasthmatics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Thyrotrophic hormones
Vasodilator antihypertensives
Xanthine oxidase inhibitors

Telangiectasia
Calcium antagonist vasodilators

Temporary blindness
Cinchona antimalarials

Temporary worsening of symptoms
Estrogen antagonist antineoplastics
Flurouracil
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Retinoic acid dermatological agents
Sex hormones

Throat irritation
Corticosteroids

Throat pain
Chelating agents
Serotonin and analogues

Thrombocythaemia
Carbapenems
Erythropoietin
Pyrimidine antagonist antineoplastics
Retinoic acid dermatological agents

Thrombocytopenia
4 Aminoquinoline antimalarials
4 Methanolquinoline antimalarials
4 Quinolones
ACE inhibitors
Alpha blocking vasodilators
Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiandrogens
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antidepressants
Antiepileptics
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Antifungals
Antineoplastics
Antipseudomonal penicillins
Antiulcer agents
Antivirals
Benzylpenicillin and derivatives
Calcium antagonist vasodilators
Carbacephems
Carbapenems
Carboxypenicilline
Cardiac inotropic agents
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Cinchona antimalarials
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Dermatological agents
Diagnostic agents
Diamidine antiprotozoals
Direct acting anticoagulants
Gastrointestinal agents
Heparinoids
Histamine H2 antagonists
Immunosuppressants
Isoxazolyl penicillins
Lincomycin
Low molecular weight heparins
Monobactams
Natural penicillins
Nitrofuran antimicrobials
Opioid antagonists
Oral hypoglycaemics
Organic iodinated contrast media
Oxacephalosporins
Penicillinase resistant penicillins
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Platelet activating factor antagonists
Progestogens
Retinoic acid
Salicylate analgesics
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Sulphonamides
Thiazide diuretics
Trimethoprim sulphonamide combinations
Ureido penicillins
Vasidilator antihypertnsives

Thromboembolism
Carbazepine antiepileptics
Direct acting anticoagulants

Thrombosis of arterio-venous surgical shunt
Erythropoietin

Thyroid hormone tests high
Antineoplastics
Antivirals
Dermatological agents
Interleukin 2

Thyroid hormone tests low
Antineoplastics
Antivirals
Dermatological agents
Interleukin 2

Thyroid swelling
Thyrotrophic hormones

Thyrotoxicosis
Class III antiarrhythmics
Iodides
Iodine compounds
Iodophores

Tics
Cerntral stimulants

Tightening pain
Serotonin and analogues

Tingling sensation
Alpha adrenoceptor stimulants
Alpha blocking vasodilators
Antivirals
Beta blockers
Calcitonin
Carbonic anhydrase inhibitors
Diagnostic agents
Estrogen antagonist antineoplastics
H1 antagonist antihistamines
HMG CoA reductase inhibitors
Serotonin and analogues
Sympathomimetics

Tinnitus symptoms
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antibacterial agents
Antibiotic antituberculous agents
Antineoplastics
Benzimidazole anthelmintics
Calcium antagonist vasodilators
Cinchona antimalarials
Dermatological agents
Ergot compounds
Haemostatics
Mucolytics
Salicylate analgesics

Tiredness
ACE inhibitors
Alpha bolcking antihypertensives
Alpha blocking vasodilators
Antiandrogens
Antianginal vasodilators
Antidepressants
Antiepileptics
Antineoplastics
Antitivirals
Beta blockers
Bisphosphonates
Calcium antagonist vasodilators
Colony stimulating factors
Ergolines
Gonadotrophic hormones
Histamine H2 antagonists
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Pilocarpine
Sedatives

Tissue necrosis
Antineoplastics
Class II antiarrhythmics
Diamidine antiprotozoals
Fluorouracil
Immunostimulants
Immunosuppressants
Interleukin 2
Nitrogen mustards
Nitrosoureas
Organic iodinated contrast media
Sulphur mustards

Toxic encephalitis due to mercury
Organic mercurial disinfectants

Toxic epidermal necrolysis
4 Quinolones
ACE inhibitors
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antiepileptics
Antifungals
Antivirals
Carbacephems
Carbapenems
Cephalosporins
Cephamycins
HMG CoA reductase inhibitors
Sulphonamides
Thiazide diuretics
Trimethoprim sulphonamide combinations
Xanthine oxidase inhibitors

Toxic optic neuropathy
Antituberculous agents

Termor
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anorectics
Anthelmintics
Antibiotic antituberculous agents
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antidepressants
Antiemetics
Antiepileptics
Antivirals
Barbiturate anaesthetics
Beta adrenoceptor stimulants
Beta1 selective stimulants
Beta2 selective stimulants
Central stimulants
Class I antiarrhythmics
Class III antiarrhythmics
Corticosteroids
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Ganglion blocking antihypertensives
Gastrointestinal agents
H1 antagonist antihistamines
Immunosuppressants
Isoprenaline
Lithium

Phenothiazine antihistamines
Promethazines
Respiratory stimulants
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Sympathomimetics

Ulcer of oesophagus
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Bisphosphonates
Medicinal enzymes

Unspecified cell type leukaemia
Alkyl sulphonate antineoplastics

Uraemia
Organic iodinate contrast media

Urinary retention
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Antimuscarinics
Benzodiazepine sedatives
Carbamate sedatives
Cardiac inotropic agents
Class I antiarrhythmics
H1 antagonist antihistamines
Haemostatics
Neuroleptics
Phenothiazine antihistamines
Promethazines
Selective noradrenaline reuptake inhibiting
antidepressants
Skeletal muscle relaxants

Urinary system symptoms
Sketetal muscle relaxants

Urinary tract infection
Anticholinesterase parasympathomimetics
Antiulcer agents
Lipid regulating agents
Smooth muscle relaxants

Urine – abnormal colouration
4 Quinolones
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthraquinone glycosides
Antibiotic antituberculous agents
Antileprotics
Antiprotozoals
Carbapenems
Dopaminergic antiparkinsonian agents
Gastrointestinal agents
Indanedione anticoagulants
Nitroimidazole antiprotozoals

Urine colour abnormal
Anthelmintics

Urine looks dark
Nitrofuran antiprotozoals

Urine protein abnormal
Anthelmintics

Urine urate raised
Antivirals
Medicinal enzymes

Urticaria
4 Methanolquinoline antimalarials
ACE inhibitors
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Amidinopenicillins
Aminopenicillanic derivatives
Aminopenicillins
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antibacterial agents
Antiemetics
Antifungals
Antineoplastics
Antipseudomonal penicillins
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Benzylpenicillin and derivatives
Beta2 selective stimulants
Carbacephems
Carbapenems
Carboxypenicillins
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Clofibrate and analogues
Dichloroacetamide antiprotozoals
Direct acting anticoagulants
Gastrointestinal agents
Gold salts
Gonad regulating hormones
Heparinoids
Histamine H2 antagonists
Immunosuppressants
Isoxazolyl penicillins
Laxatives
Leukotriene inhibitors
Low molecular weight heparins
Macrolides
Medicinal enzymes
Methadone and analogues
Monobactams
Mucolytics
Natural penicillins
Nitrofuran antimicrobials
Nireoimidazole antiprotozoals
Norgestrels
Opioid analgesics
Opioid peptides
Organic iodinated contrast media
Penicillinase resistant penicillins
Pethidine and analogues
Phenoxymethylpenicillin and derivatives
Phenoxypenicillins
Polyene antibiotics
Progestogens
Sedatives
Sex hormones
Skeletal muscle relaxants
Thyrotrophic hormones
Typhoid vaccines
Ureido penicillins

Uterus rupture in / after labour
Oxytocic hormones

Uveitis
Antibiotic antituberculous agents
Beta blockers
F series prostaglandins

Vaginal discharge
Estrogen antagonist antineoplastics
Gonad regulating hormones
Sex hormones

Vaginitis and vulvovaginitis
Cephalosporins

Vasculitis

Cardiac inotropic agents
Vasodilatation

Contrast media
Organic iodinated contrast media

Venous embolus / thrombus
Estrogens
Haemostatics
Sex hormones

Ventricular ectopic beats
Antimalarials
Beta1 selective stimulants
H1 antagonist antihistamines

Ventricular fibrillat./flutter
Antianginal vasodilators
Antimalarials
Beta blocker
Calcium antagonist vasodilators
H1 antagonist antihistamines
Inhalation anaesthetics
Lipid regulating agents

Vertigo
 Alpha blocking antihypertensives
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antibiotic antituberculous agents
Antiemetics
Antifungals
Antiulcer agents
Carbamate sedatives
Class III antiarrhythmics
Clofibrate and analogues
Dermatological agents
Gonad regulating hormones
Methadone and analogues
Opioid analgesics
Opioid peptides
Pethidine and analogues
Polymyxins
Salicylate analgesics
Sedatives
Skeletal muscle relaxants
Tetracyclines
Vitamins
Xanthine oxidase inhibitors

Vesicles
Antifungals

Vesicular eruption
Pyrimidine antagonist antineoplastics
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Vestibular disorders
Aminoglycosides
Antibacterial agents

Viral / chlamydial infection
Antivirals
Corticosteroids
Corticotrophic hormones
Estrogen antagonist antineoplastics
Immunosuppressants

Virilism
Anabolics
Androgens
Medicinal enzymes
Sex hormones
Testosterones

Visual disturbances
Antiulcer agents
Barbiturate antiepileptics

Visual symptoms
Antiandrogens
Oxazolidinedione antiepileptics

Vitamin B12 deficiency anaemia
Biguanide hypoglycaemics
Inhalation anaesthetics

Vitamin K deficiency
Bile acid binding resins

Vomiting
4 Quinolones
ACE inhibitors
Alcoholic disinfectants
Aldosterone inhibitors
Alpha adrenoceptor sitmulants
Alpha blocking antihypertensives
Alpha blocking vasodilators
Amino acids
Anabolics
Analgesics and anti-inflammatory drugs
Anthelmintics
Antiandrogens
Antianginal vasodilators
Antiarrhythmics
Antibacterial agents
Antidepressants
Antidiarrhoeals
Antidiuretic hormones
Antidotes
Antiepileptics
Antifungals
Antimalarials
Antimuscarinics
Antineoplastics
Antiprotozoals
Antithyroid agents
Antituberculous agents
Antiulcer agents
Antivirals
Aspartic acid
Benzodiazepine antagonists
Beta blockers
Beta sympathomimetic vasodilators

Beta1 selective stimulants
Beta2 selective stimulants
Bile acid binding resins
Bismuth salts
Blood products
Calcitonin
Carbacephems
Carbapenems
Cardiac glycosides
Cardiac inotropic agents
Catechol O-methyl transferase inhibitors
Central stimulants
Cephalosporins
Cephamycins
Chloramphenicols
Colchicum alkaloids
Colony stimulating factors
Contrast media
Coumarin anticoagulants
Cytoprotective agents
Diagnostic agents
Digitalis
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E series prostaglandins
Ergolines
Ergot compounds
Estrogens
Expectorants
F series prostaglandins
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Lipid regulating agents
Lithium
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Nitrofuran antimicrobials
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Nitrosoureas
Opioid analgesics
Opioid antagonists
Opioid peptides
Oral hypoglycaemics
Oxytetracyclines
Parasympathomimetics
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Peripheral and cerebral vasodilators
Pethidine and analogues
Pilocarpine
Platelet activation factor antagonists
Polyene antibiotics
Posterior pituitary hormones
Prophylactic antiasthmatics
Respiratory stimulants
Sedatives
Serotonin and anaologues
Sex hormones
Somatotrophic hormones
Sulphonamides
Sulphone antileprotics
Sulphur mustards
Sympathomimetics
Tetracyclines
Thyrotrophic hormones
Trimethoprim and derivatives
Trimethoprim sulphonamide combinations
Typhoid vaccine
Uricosuric agents
Vasodilator antihypertensives
Vitamins

Water intoxication
Oxytocic hormones
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