
 

ผูปวยเด็กแพยาท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาลศิริราช 
ไพรัช     สายอุทยาน 

 
 การศึกษานีเ้ปนการศึกษาผูปวยแพยา   ท่ีรับไวรักษาในโรงพยาบาลศิริราช   ระหวางป  พ.ศ.2535  ถึง พ.ศ.
2540    รวมระยะเวลา   6 ป  พบวา   
 1.  ผูปวยทั้งหมด  65  คน  แบงเปนชาย  43 คน  หญิง  22  คน  อายุตั้งแต  2 เดือน  ถึง 10 ป  3  เดือน  เฉล่ีย  3 
ป  7  เดือน  ระยะเวลาอยูในโรงพยาบาล  1 ถึง 23 วัน เฉล่ีย   4 วัน  ผูปวยเสียชีวิต  1 ราย   คิดเปนผูปวยเด็กชายรอยละ  
0.25  ของผูปวยเดก็ชายท่ีรับไวในโรงพยาบาล  คิดเปนรอยละ   0.21  ของผูปวยท่ีรับไวในโรงพยาบาล    
 2.  ยาท่ีเปนสาเหตุใหแพมากท่ีสุด   คือ  กลุมยาปฎิชีวนะ  พบรอยละ   56.9   โดยกลุมยา  Penicillin  พบเปน
สาเหตุมากท่ีสุด  กลุมยาลดไขแกปวด  เปนอันดับท่ี 2  พบรอยละ  16.8   กลุมยากันชัก  เปน อันดับ  3 พบรอยละ   7.6   
 3.  กลุมอาการแพยาท่ีพบบอย 3 อันดับแรก  ไดแก  urticaria  และ  angioedema   พบรอยละ  63.1 ,  erythema  
multiforme  และ  Stevens   Johnson  syndrome  พบรอยละ  18.4  และ  maculopapular  eruption  พบรอยละ   7.7  
โดยท้ัง  3 กลุมอาการพบวายาท่ีเปนสาเหตุบอยที่สุด   คือ  กลุมยา   penicillin   
 4.  ระยะเวลาที่ผูปวยเริ่มอาการแพยาหลังบริหารยาแบงตามกลุมอาการท่ีพบบอย  กลุมอาการ  urticaria   และ  
angioedema  มักเกิดอาการใน  1-72   ช่ัวโมงหลังบริหารยา  กลุมอาการ erythema   multiforme  และ   Stevens   
Johnson  syndrome  มักเกดิอาการใน  1-72   ช่ัวโมงหลังบริหารยา  กลุมอาการ    maculopapular   rash  มักเกดิอาการ
หลัง  72 ช่ัวโมงไปแลว   
 5.  ผูปวยแพยามีประวัตภิูมิแพในตวัผูปวยหรือครอบครัว  รอยละ 16.9  โดยกลุมอาการ  Steven   Johnson  
syndrome  และ  Erythema  multiforme  พบประวัตภิูมิแพรอยละ  33.3   
 6.  ผูปวยแพยารอยละ  12.3  มีภาวะ   eosinophilia   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Drug allergy in Pediatric Admitted into 
Siriraj Hospital 

Phairach     Saiutthayan 
  

The  retrospective   study  of  Pediatric  Patient  who  were  admitted   in   Siriraj   hospital  
from  January  1992   to   December   1997 ,  due  to  drug  allergy   was   performed . 
 Result  of   the  study  is  as  below   
 1.  65  Patient, ( 43  boys  and  22  girls) ,  were  admitted  to  Department  of  Pediatric  Siriraj  
Hospital  because  of  drug  allergy  aged  2  months  to 10 years  and  3  months  the  mean  age  was  
3  years  and  7 months.  The  mean  duration  of  admission  was  4  days   with  range   from  1 to  23 
days .  One  patient  died  due  to  toxic  epidermal  necrolysis.  The  rate  of  drug  allergy  were  
0.25%  in  boys, 0.17%  in   girls  and  0.21%  in  total  pediatric  admission  
 2.  The  three  most  common  drugs  were  as  follow;  the  antimicrobial  drugs  56.9%,  the  
anti-inflammatory   drugs 16.8% ,  and  the  antiepileptic  drugs  7.6% ,  Respectively . 
 3.  The  three  most  common  symptims  were  urticaria  and  angioedema (63.1%),  erythema  
multiforme  and  Stevens  Johnson   syndrome (18.4%) , and  maculopapular  eruption  (7.7%).  
Penicillin  was  the  most  common drug  that  induce  these  symptoms. 
 4.  Urticaria ,  angioedema ,  erythema  multiforme  and   Stevens  Johnson   syndrome  usually  
occurred  in  1-72  hours  after  the  administration  of   causative  drugs.  Maculopapular  rash  usually  
occurred  beyond  72  hours  after  the  of  causative   drugs. 
 5.   16.9%  of   the  children  with   drug  allergy  had  history  of  atopy   in  themselves  or   
family. 33.3%  of  the   children  who  were   diagnosed  as  having   Stevens  Johnson   syndrome   and  
erythema  multiforme   had  history  of  atopy. 
 6.  The  12.3%  of  children  with  drug  allergic  had  eosinophilia. 
 
   
 




