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คํานํา
แนวทางการประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณไมพึงประสงคจากการใช
ยา (Guidance for Adverse Drug Event Grading Scale) ของงานบริการจายยา
โรงพยาบาลดารารัศมี จัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรทางการแพทยตลอดจนผูเ กี่ยวของใน
การใชยาของโรงพยาบาลไดตระหนักถึงอันตรายและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใชยา เพือ่ ใหเกิดการเฝาระวังเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา
แผนกเภสัชกรรมจึงไดจัดทําทางการประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณ
ไมพึงประสงคจากการใชยา ฉบับนี้ขนึ้ เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการปฏิบัติงาน และผูท ี่มารับบริการไดรับประโยชนสูงสุดจากการใชยา ทั้ง
ในแงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนผลทางดานเภสัชเศรษฐศาสตรอีกดวย
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บทนํา
ยาที่ผลิตขึน้ มาเพื่อใชรักษาหรือปองกันโรค อาจกอให เกิดอาการขางเคียงอื่นๆ อาจเปน
ผลที่เราตองการหรือเปนผลเสียหรืออันตรายรายแรงไดแมจะใชในขนาดที่ใชเพื่อรักษา อาการไม
พึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการใชยาอาจเกิดขึ้นรุนแรงมากนอยแตกตางกัน ขึ้นกับปจจัยหลายๆ
อยางเชน ชนิดของยา สภาพรางกายของผูปวย การมีโรครวมอื่นๆ ยาหรืออาหารอืน่ ที่ใชรวมดวย
เปนตน
ั นาขึน้ ครั้งนีไ้ ด
แนวทางประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณไมพงึ ประสงคที่พฒ
พัฒนามาจาก Guidance for industry toxicity grading scale for healthy adult and
adolescent volunteers enrolled in preventive vaccine clinical trials ของ US FDA รวมกับ
แนวทางประเมินอาการพิษในผูใหญโรคติดเชื้อของ International Clinical Studies Support
Center (May 2001), แนวทางประเมินอาการพิษตาม British Columbia Centre for
Excellence In HIV/AIDS Pharmacovigilance Program, Vancouver และแนวทางประเมิน
ระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคของ WHO (Toxicity Grading Scale for
Determining the Severity of Adverse Events) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางเบื้องตน
ในการประเมินความรุนแรงจากอาการผิดปกติที่เกิดขึน้ ทั้งที่เปนอาการทางคลินิกและผลตรวจ
ทางหองปฏิบตั ิการในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยา
ทั้งยังสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พิจารณาวาควรจะหยุดใหการรักษาหรือไม
หากอาการที่เกิดขึน้ เปนความผิดปกติในระดับ
เล็กนอยอาจไมจําเปนตองหยุดใชยา สามารถใหใชยารักษาตอไปได เพียงแคใหติดตามอาการที่
สนใจนัน้ ตอ
อยางไรก็ดี แนวทางปฏิบัติที่ระบุไวในคูมือฉบับนี้ไมสามารถนําไปใชเปนขอบังคับเพื่อ
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย เปนไดเพียงขอเสนอแนะ หรือทางเลือกอยางหนึ่งในการชวย
ติดตามดูแลความปลอดภัยผูปว ย นอกจากนี้ คาทางคลินิกที่นาํ มาใชเปนเกณฑประเมินในครั้งนี้
จะอิงตามขอมูลที่มีเผยแพร
ซึง่ อาจกําหนดแตกตางกันขึ้นกับวิธีตรวจหรือหนวยวัดของ
หองปฏิบัติการแตละแหง ทีส่ ําคัญแนวทางนี้ใชไดสําหรับผูใหญเทานัน้ และดวยเหตุที่การพัฒนา
เกณฑประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณไมพงึ ประสงคมีเปาหมายหลักเบื้องตนเพื่อใช
ติดตามอันตรายจากการใชยาวิจยั ในคนที่สุขภาพดีซงึ่ ความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นจะเทียบกับคา
ของคนปกติ ดังนัน้ อาจจะไมเหมาะเมื่อนําไปใชกับผูปวยบางกลุม โรค
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เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse Drug Events)
กอนอื่นเราควรทําความเขาใจใหตรงกันกับความหมายของคําที่เราใชกันบอยๆ ระหวาง
คําวาอาการไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug reactions) กับคําวาเหตุการณไมพึง
ประสงค (Adverse events, AE) ซึ่งองคการอนามัยโลกไดใหความหมายของอาการไมพึง
ประสงค (Adverse drug reactions, ADR) ไววา เปนการตอบสนองตอยาที่เปนอันตรายและไม
ตองการ โดยเกิดขึ้นจากการใชยาในขนาดที่ใชเพื่อการรักษา การวินิจฉัย การปองกันโรค หรือเพื่อ
ปรับการทํางานของรางกาย โดยจะไมนับอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการรักษาที่ไมไดผล
(therapeutic failures) การใชยาเกินขนาด การใชยาในทางที่ผิด (drug abuse) รวมถึงอาการไม
พึงประสงคที่เกิดจากการไมใชยาตามแผนการรักษา หรือความคลาดเคลื่อนทางยา ในขณะที่
เหตุการณไมพึงประสงค (Adverse events, AE) หมายถึง การตอบสนองตอยาที่เปนอันตราย
และไมตองการ โดยเกิดขึ้นจากการใชยารักษา การวินิจฉัย การปองกันโรค หรือเพื่อปรับการ
ทํางานของรางกาย รวมถึงเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนทางยาดวย

การจําแนกประเภทของเหตุการณไมพึงประสงค
1. จําแนกตามระยะเวลาของการเกิด ADR
- แบบเฉียบพลัน (acute) จะเกิดอาการผิดปกติขึ้นภายใน 60 นาที
- แบบกึ่งเฉียบพลัน (sub-acute) จะพบอาการผิดปกติภายใน 1 - 24 ชม.
- แบบเกิดขึ้นชา (latent) จะปรากฏอาการภายหลังใชยาไปแลว 2 วันขึ้นไป
2. จําแนกตามสาเหตุของอาการไมพึงประสงค
Type A
-เปนอาการที่เกิดขึ้นจากผลทางเภสัชวิทยาของตัวยา มักจะทํานายได และ
เกิดขึ้นในลักษณะที่สัมพันธกับขนาดยาทีใ่ ช
-เปนอาการไมพึงประสงคทพ่ี บไดมากที่สดุ เชน อาการปากแหงจากยาทีม่ ีฤทธิ์
anticholinergic
Type B
อาการไมพงึ ประสงคที่เกิดขึ้นแบบคาดการณไมได หรือเปนกลไกทางระบบ
ภูมิคุมกัน พบไดนอย เชน การเกิดภาวะ aplastic anemia จากยา
chloramphenicol, อาการแพยา เปนตน
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Type C
Type D

Type E
Type F

เปนอาการทีเ่ กิดขึ้นจากการใชยาติดตอกันนานๆ อาจเกี่ยวของกับการสะสม
ของตัวยาในรางกาย เชน การเกิดพิษตอตาของยารักษาโรคมาลาเรีย
เปนอาการไมพึงประสงคที่ใชเวลานานกวาจะพบความผิดปกติเกิดขึ้น มี
ลักษณะที่ไมสมั พันธกับขนาดยาที่ใช เชน ภาวะกดภูมิคมุ กันในผูปวยที่ใชยา
รักษามะเร็ง หรือความพิการในเด็กทีเ่ กิดจากมารดาใชยาในกลุม hydantoin
เปนอาการทีเ่ กิดขึ้นเมื่อมีการหยุดใชยา
อาการที่เกิดจากการรักษาทีไ่ มไดผล (Failure of therapy)

3. จําแนกตามระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention
(NCC MERP) ไดกําหนดเกณฑการจําแนกระดับความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้นจากความ
คลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) ออกเปน 9 ระดับ ซึ่งอาจนํามาประยุกตใชกับอาการไม
พึงประสงคที่เกิดขึ้นจากการใชยารักษาทั่วไปได ดังตารางตอไปนี้
ระดับ
ลักษณะ
ยังไมเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
A
เหตุการณที่อาจจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาได
แตยังไมเกิดขึ้น
เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา แตยังไมมีอันตรายตอผูปว ย
B
เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นแลว แตความคลาดเคลื่อนนัน้ ยัง
ไมถึงผูปวย
C
ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นและไปถึงผูปวยแลว ผูปวยอาจจะ
ยังไมใชยานัน้ หรืออาจจะใชไปแลวแตไมมีอันตรายใดๆ เกิด
ขึ้นกับผูปวย
D
ผูปวยไดรับความคลาดเคลื่อน และเกิดอาการไมพงึ ประสงค
ขึ้นไมมากเพียงแครบกวนผูป วยเล็กนอย ไมกระทบกับ
ชีวิตประจําวัน ไมจําเปนจะตองเปลี่ยนการรักษาเพียงแตใหมี
การเฝาระวังเพื่อใหมนั่ ใจวาไมเกิดอันตรายตอผูปวย เชน
ผูปวยมีอาการเบื่ออาหาร ออนเพลีย คลืน่ ไส ทองผูก ปาก
แหง คอแหง เปนตน
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ระดับ
ลักษณะ
ความคลาดเคลื่อนทางยาทีก่ ออันตรายแกผูปวย
E
ผูปวยเกิดอาการไมพึงประสงคจากความคลาดเคลื่อนทางยา
สงผลใหเกิดอันตรายชัว่ คราว หรือรบกวนการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูปวย จนตองใหการบําบัดหรือไดรับการ
รักษาอยางอืน่ เพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนการรักษา เชน อาการ
ปวดศีรษะ ใจสั่น เดินเซ ตาพรา อาเจียน ปสสาวะลําบาก
เปนตน
F
ความคลาดเคลื่อนทางยาทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคถึง
ขั้นสงผลใหเกิดอันตรายชั่วคราวจนตองไดรับการรักษานอน
ในโรงพยาบาล หรือนอนโรงพยาบาลนานขึ้น เชน อาการ
ความดันเลือดตก
G
อาการไมพงึ ประสงคที่เกิดขึ้นจากความคลาดเคลื่อนทางยา
นั้นสงผลใหเกิดอันตรายถาวรแกผูปวย เชน การเกิด
pigmentation ที่จอตาอยางถาวรเปนตน
H
ความคลาดเคลื่อนทางยาทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคที่
สงผลใหผูปว ยตองการการรักษาเพื่อชวยชีวิต เชน ชัก หมด
สติ
ความคลาดเคลื่อนทีท่ ําใหผปู วยเสียชีวิต
I
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นสงผลใหผูปว ยเสียชีวิต

จากแนวทางBritish Columbia Centre for Excellence In HIV/AIDS
Pharmacovigilance Program และ Division of microbiology and infectious disease
(DMID) ไดใหนิยามทั่วไปสําหรับประเมินระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงค ดังนี้
ระดับ
เล็กนอย
(Mild)
ปานกลาง
(Moderate)

ความหมาย
อาการที่เกิดขึน้ ไมมีผลหรือมีผลรบกวนกับ
ชีวิตประจําวันเล็กนอย
มีผลรบกวนการดําเนินชีวิตประจําวัน
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ระดับ
รุนแรง
(Severe)
เสี่ยงตอการ
เสียชีวิต
(Potentially life
threatening)

ความหมาย
ไมสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได
สงผลตอชีวิตของผูปวยอยางมาก เชน ทําใหไม
สามารถทํากิจกรรมจําเปนตอพื้นฐานของชีวิต เปน
ตนวา การกินอาหาร อาบน้าํ แตงตัว หรือ ตองไดรับ
การรักษาเพื่อชวยชีวิตหรือเพื่อปองกันการบาดเจ็บ
หรือความพิการถาวร หรืออาการไมพึงประสงคนนั้
สงผลใหผูปว ยเสียชีวิต

สวนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของอเมริกา (US FDA) ไดกําหนดเกณฑการ
ประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณไมพึงประสงคไว 4 ระดับ คือ
a. Life threatening : ผูปวยเสียชีวิต หรือเสี่ยงที่จะเสียชีวิต
b. Severe : ผูปวยสูญเสียความสามารถในการทํางานหรือดําเนินชีวิตประจําวัน
c. Moderate : ผูปวยรูสึกไมสบายจนรบกวนการดําเนินชีวิตตามปกติ
d. Mild : รูสึกวามีอาการหรือสันญาณเตือน แตผูปวยทนได ไมยาก
ทั้งยังไดใหคําจํากัดความของคําวาเหตุการณไมพึงประสงครายแรง (Serious Adverse
Events) วา เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไมวาจะใชยาในขนาดเทาใดก็ตาม แตสงผลใหผูปวยเกิด
อาการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
a. เสียชีวิต
b. เกิดเหตุการณที่ทําใหผูปวยเสี่ยงตอการเสียชีวิตอยางทันที
c. ตองเขานอนรักษาหรือนอนรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น
d. ทําใหสูญเสียความสามารถที่สําคัญหรือพิการถาวร
e. เกิดพิการแตกําเนิด
f. อาการที่เกิดขึ้นอาจไมทําใหเสียชีวิต หรือไมเสี่ยงที่จะการเสียชีวิต หรือไมตองนอน
รักษาในโรงพยาบาล แตจะนับวาเปนอาการรายแรงเมื่อแพทยพิจารณาวาจะเปน
อันตรายแกผูปวยและตองใหการรักษาหรือผาตัดเพื่อปองกันไมใหเกิดเหตุการณใน
ขอใดขอหนึ่งตามหัวขอขางตนในภายหลัง
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การจัดการเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
1. หยุดยา เมื่อ...
- สามารถหยุดไดอยางปลอดภัย
- ผลที่เกิดขึ้นนั้นเสี่ยงตอการเสียชีวิต หรือผูปวยทนตออาการนั้นไมได
- มีทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
- หากใชยาตอไปจะทําใหอาการของผูปวยแยลง
2. ไมตองหยุดยา เมื่อ
- จําเปนตองใหการรักษา
- ไมมีทางเลือกอื่นที่ดีกวา
- ปญหาที่เกิดขึ้นไมรุนแรงมาก และจะลดลงไดเมื่อเวลานานขึ้น
3. ใหการรักษาที่เหมาะสมตามอาการ
4. ใหการรักษาแบบประคับประคองอาการ
5. ในผูปวยที่หยุดใชยาหลังเกิดอาการไมพึงประสงคอาจพิจารณาใหใชยาซ้ําอีก
(rechallenge) หรือคอยๆ ทําใหผูปวยชินกับยา (desensitization)

แนวทางประเมินระดับความรุนแรงของเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดจากการ
ใชยา
(Guidance for Adverse Drug Event Grading Scale)
เพื่อใหการติดตามประเมินเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาตามแนวทางประเมินนี้
เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอใหนิยามของคําวาเหตุการณไมพึงประสงค และเกณฑการ
ประเมินระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น ดังตอไปนี้
เหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse drug events, ADE) หมายถึง การ
ตอบสนองตอยาที่เปนอันตรายและไมตองการ โดยเกิดขึ้นจากการใชยารักษา, การวินิจฉัย, การ
ปองกันโรค หรือเพื่อปรับการทํางานของรางกาย โดยจะรวมถึงเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
จากการรักษาที่ไมไดผล (therapeutic failures) การใชยาเกินขนาด การใชยาในทางที่ผิด (drug
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abuse) การไมใชยาตามแผนการรักษา (non compliance) หรือความคลาดเคลื่อนทางยา
(medication error)
การจําแนกระดับความรุนแรงของอาการไมพงึ ประสงค
เพื่อใหมีแนวทางพิจารณาถึงระดับความรุนแรงของอาการไมพึงประสงคที่ชัดเจนขึ้น
และใชเปนขอมูลเพื่อชั่งน้ําหนักระหวางการจะเลือกรักษาตอหรือจะหยุด ทั้งนี้ เกณฑที่จัดทําขึ้น
ครั้ง นี้เ ปน เพียงทางเลือกหนึ่งเทา นั้น หากมี แนวทางอื่ นที่เหมาะสมกว าก็ควรเลือกปฏิบัติใน
วิถีทางที่จะกอประโยชนสูงสุดและเกิดอันตรายตอผูปวยนอยที่สุด โดยจะจัดระดับความรุนแรง
พรอมทั้งแนวทางปฏิบัติออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 (Grade 1) หรือระดับเล็กนอย (mild) หมายถึง อาการไมพึงประสงคที่
เกิดขึ้น นั้นเพียงแครบกวนผูปวยเล็กน อย หรือรูสึกไมสะดวกสบายเพียงเล็กนอยหรือเกิดขึ้น
ชั่วคราว (ไมเกิน 48 ชม.) ไมกระทบกับชีวิตประจําวัน ไมจําเปนจะตองเปลี่ยนการรักษาเพียงแต
ใหมีการเฝาระวังเพื่อใหมั่นใจวาไมเกิดอันตรายตอผูปวย หรือความผิดปกตินั้นไมรุนแรงขึ้น
ระดับที่ 2 (Grade 2) ระดับปานกลาง (moderate) คือ อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้น
นั้นสงผลตอการดําเนินชีวิตของผูปวยเล็กนอยถึงปานกลาง อาจตองการความชวยเหลือ ไม
ตองการการรักษาหรือตองการเล็กนอย เชน อาจปรับเปลี่ยนการรักษาหรือไดรับการบําบัดอื่น
เพิ่ม
ระดับที่ 3 (Grade 3) หรือ ระดับรุนแรง (severe) อาการไมพึงประสงคที่เกิดขึ้นนั้น
สงผลกระทบทําใหไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มักตองการความชวยเหลือ ควรใหหยุดใช
ยา และใหการบําบัดรักษาผูปวย
ระดับที่ 4 (Grade 4) หรือระดับรายแรงหรือรุนแรงมาก (serious) หมายถึง อาการ
ไม พึ ง ประสงค ที่ ก อ ให เ กิ ด ความพิ ก ารถาวร หรื อ ต อ งเข า รั บ การรั ก ษาเป น ผู ป ว ยนอนใน
โรงพยาบาล หรือเสี่ยงตอการเสียชีวิต หรือเสียชีวิต
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ความ
ผิดปกติ
ระบบ
ประสาทและ
สมองนอย
(NeuroCerebellar)I

อาการทางระบบประสาท
ปานกลาง
รุนแรง
รายแรง
(Grade 2) (Grade 3)
(Grade 4)
กลามเนื้อไมทาํ งาน
สั่นเมื่อตั้งใจ, เดินเซ
กะระยะการ
เคลื่อนที่ไมได
(dysmetria),
พูดไมชัด, ตา
กระตุก

อาการเล็กนอย
(Grade 1)
กลามเนื้อ
ทํางาน
ประสานกันไม
ดีเล็กนอย, การ
สลับแขนขาไป
,W
ทิศทางตรงกัน
ขามบกพรอง
(dysdiadocho
kinesis)
การผิดปกติ วิตกกังวล หรือ วิตกกังวล
อารมณ
เกิดอาการทางจิตเฉียบพลัน
ทางจิตเวช I ซึมเศรา
หรือซึมเศรา เปลี่ยนแป จนตองนอนรักษาใน
เล็กนอย
ปานกลาง,
ลงรุนแรง โรงพยาบาล, หรือพยายาม
ตองการการ ตองใหการ ฆาตัวตายหรือประสาทหลอน
รักษา, มีผล รักษา, หรือ
ตอการดําเนิน มีความคิด
ชีวิตประจําวัน กาวราว
I : Division of microbiology and infectious diseases (DMID) adult toxicity Table, May
2001.
W : WHO toxicity grading scale for determining the severity of adverse events.
F : US FDA Guidance for industry toxicity grading scale for healthy adult and
adolescent volunteers enrolled in preventive vaccine clinical trials, Draft guidance.
April 2005.
B : British Columbia centre for excellence in HIV/AIDS. Pharmacovigilance program.
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อาการทางระบบประสาท (ตอ)
ความผิดปกติ
อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 1)
รบกวนนอย
หงอยเหงา
สภาพจิต
สับสน, ความจํา
มาก
ออนแรง,
(mental
ไมดี, ไมสามารถ
หลับมาก,
status)
ทํางานตามปกติ
การทํางาน
เปลี่ยนแปลงB
ได
บางอยาง
ลดลง
อารมณ B
รบกวนนอย
ทําใหการ
ไมสามารถ
(ซึมเศรา/วิตก มาก
ทํางาน
ทํางานตามปกติ
กังวล)
บางอยางแย ได
ลง
ชัก (เพิง่ เกิด
เกิดฉับพลัน 1 เกิดฉับพลัน 2-4
หรือเคยเปนมา
ครั้งหรือเพิ่ม ครั้งหรือเปลี่ยน
กอน) B
ความถี่ในการ ลักษณะรูปแบบ
เกิด
การชัก
ประสาทและ ความแข็งแรง การทํางาน
ทํางานตามปกติ
ของกลามเนื้อ บางอยางแย ไมได
กลามเนื้อ
ลงจากความ
(Neuromus- ลดลง
ออนแรงของ
ular) ออนแรง B
กลามเนื้อ

รายแรง
(Grade 4)
เพอ (delirium),
หรือ
obtundation
หรือโคมา

คิดฆาตัวตาย,
ฆาผูอื่น หรือไม
สามารถจะดูแล
ตัวเองได
ชักนานขึน้ ,
เกิดขึ้นซ้ําๆ และ/
หรือรักษาไดยาก
ยิ่งขึ้น
มีผลตอการ
หายใจหรือ
disabling
weakness
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อาการทางระบบประสาท (ตอ)
ความ
อาการเล็กนอย
ปานกลาง
รุนแรง
ผิดปกติ
(Grade 1)
(Grade 2)
(Grade 3)
มีความรูสึกวาออน มีอาการแสดง มีอาการออนแรง
ความ
แข็งแรงของ แรงแตยังไมมี
ใหเห็นเล็กนอย แสดงออก การ
กลามเนื้อ I,W อาการแสดง
แตไมทําใหการ ทํางานลดลง
ทํางานลดลง
paresthesia รูสึกไมสบาย
รูสึกไมสบาย
รูสึกไมสบายอยาง
(รูสึกถูกเผา, เล็กนอยแตไมตอง ปานกลาง, ตอง มาก, หรือตองใช
tingling) I
รักษา
ใชยาแกปวด
ยาแกปวดอยาง
แรงเพื่อลดอาการ

ระบบ
ประสาทรับ
ความรูสึก I

การรับความรูส ึกใน
บริเวณเล็กๆ ลดลง
เล็กนอย (เชน การ
สั่น, เข็มแทง,
ความรอน/เย็นทีห่ ัว
แมเทา) หรือการ
รับรส, กลิ่น, การ
มองเห็น และ/หรือ
การไดยินเปลีย่ นไป

รายแรง
(Grade 4)
อัมพาต

ไมสามารถ
ทํางานได
(incapacitati
ng); หรือไม
ตอบสนองตอ
ยาแกปวด
อยางแรง
เสื่อมมาก(ลดหรือ ประสาทรับรู
ประสาทรับ
ความรูสึกเสื่อม สูญเสียประสาท สูญเสียทัง้
สัมผัสถึงเขา หรือ แขนขาและ
ลงปานกลาง
ลําตัว,
(ประสาทสัมผัส ขอมือ) หรือ
ลดลงปานกลาง สูญเสียประสาท อัมพาต หรือ
ถึงขอเทา) และ/ สัมผัสระดับปาน ชัก
หรือ มีการเสื่อม กลางของรางกาย
เล็กนอยทีท่ ําให หลายๆ สวน (เชน
ไมรางกายเสีย แขนและขา)
สมมาตร
(symmetrical
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ความ
ผิดปกติ
การควบคุม
ของระบบ
ประสาท
(neuro
control) W

อาการทางระบบประสาท (ตอ)
อาการเล็กนอย ปานกลาง
รุนแรง
(Grade 1)
(Grade 2)
(Grade 3)
สับสนหรือ
มีผลตอสมาธิ
สับสนหรือ
กระวนกระวาย
เล็กนอย, ไมตอ งใช กระวน
ยารักษา, อาจ
กระวายปาน มาก, ตองการ
สับสนหรือกระวน กลาง มีผลตอ ความชวยเหลือ
ในการดําเนิน
กระวายเล็กนอย การดําเนิน
แตไมมีผลตอการ ชีวิตประจําวัน ชีวิตประจําวัน,
ตองการใชยา
ดําเนิน
บาง, อาจ
รักษา
ชีวิตประจําวัน
ตองการยา
รักษาเล็กนอย

รายแรง
(Grade 4)
มีอาการทางจิต,
ตองเขารับการ
รักษาใน
โรงพยาบาล
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อาการที่เกิดขึ้นกับระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Musculoskeletal)
ความ
อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
รายแรง
ผิดปกติ
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 4)
(Grade 1)
Arthralgia
ปวดเล็กนอยไม ปวดปานกลาง, ปวดรุนแรง การ ปวดจน
I
(ปวดขอ)
รบกวนการ
การปวดรบกวน ปวดรบกวนการ disabling
ทํางาน
การทํางานแต ดําเนิน
ไมถึงขั้นรบกวน ชีวิตประจําวัน
การดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ปวดเล็กนอย ปวดปานกลาง ปวดรุนแรงรวมกับ ขอเสื่อมแบบ
ขออักเสบ I
(Arthritis)
รวมกับมีอาการ รวมกับมีอาการ อาการอักเสบ,
ถาวร และ/หรือ
อักเสบ, บวม อักเสบ, บวม
บวมหรือขอบวม ใชงานไมได
หรือขอบวม แต หรือขอบวม
และรบกวนการ
ไมรบกวนการ รบกวนการ
ดําเนิน
ทํางาน
ทํางานแตยังไม ชีวิตประจําวัน
รบกวนการ
ดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ปวดกลามเนื้อ ปวดแตไมมีผล กลามเนื้อมี
กลามเนื้อ มีความ มีกลามเนื้อตาย
ตอการดําเนิน ความไวผิดปกติ ไวผิดปกติตอการ ใหเห็น, ตองเขา
(Myalgia)I
ชีวิตประจําวัน ตอการสัมผัส
สัมผัสหรือการกด รักษาที่
หรือการกด
อยางรุนแรง, ทํา โรงพยาบาล
(tenderness) ใหความ สามารถ
หรือมีผลรบกวน ลดลง, ตองกินยา
การดําเนิน
แกปวดอยางแรง
ชีวิตประจําวัน

15

ความผิดปกติ

เยื่อบุเมือกและผิวหนัง
I,W
(Mucocutaneous)

ผิวหนังแข็งกระดาง
(Induration)I
ผื่นแดงที่ผวิ หนัง
เนื่องจากเลือดคั่ง
(Erythema)I
การบวม (Edema)

อาการ
เล็กนอย
(Grade 1)
ผิวหนังรอน
แดงเนื่องจาก
เลือดคั่ง
(erythema),
คัน

ผิวหนัง
ปานกลาง
(Grade 2)

รุนแรง
(Grade 3)

รายแรง
(Grade 4)

ผื่นเปนจุดเล็กๆ
(maculopapular
rash) กระจายไป
ตามรางกาย,
ผิวหนังลอกเปน
เกล็ดแหงๆ (dry
desquamation)

เปนตุมพอง
(Vesiculation)
หรือผิวหนัง
ลอกหลุดแบบ
เปยกหรือเกิด
เปนแผลเปอย

ผิวหนังอักเสบ
เฉียบพลัน, เกิด
การอักเสบหลุด
ลอกของเยื่อบุ
ผิวหนัง
(erythema
multiforme) หรือ
คาดวาเปน
StevenJohnson’s
Syndrome หรือ
ผิวหนังตายจน
ตองรักษาดวยการ
ผาตัด

<15 mm

15-30 mm

>30 mm

<15 mm

15-30 mm

>30 mm

-

<15 mm

15-30 mm

>30 mm

-
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ความผิดปกติ
ผื่นแดงบริเวณที่ฉีด
คัน (Pruritus)I

การแพ (allergic
reaction) I,W

เกิดอาการผิด ปกติ
เฉพาะทีW่

เล็กนอย
(Grade 1)
<15 mm
คัน
เล็กนอย
บริเวณฉีด
คันโดยไมมี
ผื่นแดง

ผิวหนัง (ตอ)
ปานกลาง
(Grade 2)
15-30 mm
คันปานกลางที่
บริเวณที่ฉีดและ
บริเวณรอบๆ
ผื่นเหมือนลมพิษ
เฉพาะบางที่

รุนแรง
(Grade 3)
>30 mm
คันไปทั้งตัว

ผื่นเหมือน
ลมพิษทั่วตัว, มี
อาการบวม
เนื่องจากหลอด
เลือดหดตัว
(angioedema)
ความไวตอ การแข็งตัวของ
การแข็งตัวของ
การสัมผัส เนื้อเยื่อ
เนื้อเยื่อ >10
หรือกด
(induration) <10 cm, เปนแผล
ผิดปกติ
cm หรือหลอดเลือด เปอย
หรือผื่นแดง ดําอักเสบ หรือการ
จากเลือด อักเสบเฉพาะที่
คั่ง
(phlebitis or
inflammation)

รายแรง
(Grade 4)
-

แพยาแบบ
anaphylaxis

เกิดเนื้อตาย
(necrosis)
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อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีการฉีดยาเขากลามเนื้อ
ความผิดปกติ
อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
รายแรง
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 4)
(Grade 1)
การปวดบริเวณที่ฉีด F ไมรบกวน รบกวน
ทํากิจวัตร
ตองเขาหอง
ชีวิตประจํา ชีวิตประจําวัน ประจําวัน
ฉุกเฉิน หรือ
วัน
หรือตองกินยา ไมได หรือ
นอน
แกปวดหลาย ตองใชยาแก โรงพยาบาล
ครั้ง
ปวดอยางแรง
ชนิด
narcotic
ไวตอการสัมผัสหรือ
เจ็บเล็กนอย ปวดเมื่อ
ปวดมากแม ตองเขาหอง
F
การกดอยางผิดปกติ เมื่อสัมผัส เคลื่อนไหว
ในขณะพัก
ฉุกเฉิน หรือ
(Tenderness)
นอน
โรงพยาบาล
ผื่นแดงที่ผวิ หนัง
> 10 cm เนื้อตาย หรือ
นูนแดง
5.1 - 10 cm
เนื่องจากเลือดคั่ง F
ผิวหนังอักเสบ
ขนาด
หลุดลอก
(Erythema/
2.5 - 5 cm
ออกมา
Redness*)
(exfoliative
dermatitis)
บวม F
2.5 - 5 cm 5.1 - 10 cm
> 10 cm หรือ เนื้อตาย
และไม
หรือรบกวน
ทํากิจวัตร
รบกวน
กิจวัตร
ประจําวัน
ชีวิตประจํา ประจําวัน
ไมได
วัน
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การทํางานของหัวใจผิดปกติ (Cardiac dysfunction)
ความผิดปกติ
อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
รายแรง
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 4)
(Grade 1)
จังหวะการเตน I,W
ไมมีอาการ, มี เกิดขึ้นบอยๆ ตองการการรักษา
สัญญาณให หรือปรากฏอยู
เห็นชั่วคราว, ตลอดเวลา, ยัง
ไมตองรักษา ไมมีการรักษา
กลามเนื้อหัว ใจ
เกิดการไหล เกิด effusion
มี effusion ตองอุด (tamponade),
อักเสบ I,W
ออก
เล็กนอยถึง
และแสดง เจาะถุงหุมหัวใจ หรือ
(pericarditis)
(effusion)นอย ปานกลางแต อาการ, ปวด, ตองรักษาดวยการ
มาก
ไมมีอาการ, ไม คลื่นไฟฟา ผาตัด
ตองรักษา
หัวใจผิดปกติ
เลือดออกหรือการ ออกเปนจุด ออกเล็กนอย, ออกมาก ตอง เลือดออกมาก, ตองให
นอยมาก
ไมมีการให
เสียเลือด I,W
ใหเลือด 1-2 เลือด >3 Unit
เลือด
Unit
หัวใจเตนเร็ว (ครั้ง/ 101 - 115
> 130
เขารักษาทีห่ องฉุกเฉิน
116 - 130
หรือนอนโรงพยาบาล
นาที) F
เพื่อรักษาอาการหัว
ใจเตนไมเปนจังหวะ
หัวใจเตนชา (ครั้ง/
< 45
เขาหองฉุกเฉินหรือนอน
50 - 54
45 - 49
โรงพยาบาลเพื่อรักษา
นาที) F
อาการหัวใจเตนไมเปน
จังหวะ
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การทํางานของหัวใจผิดปกติ (Cardiac dysfunction) (ตอ)
ความผิดปกติ
อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
รายแรง
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 4)
(Grade 1)
141 - 150
151 - 155
ความดันเลือด
>155
เขาหองฉุกเฉิน
สูง (คาบน)
หรือนอน
mm Hg F
โรงพยาบาลเพื่อ
รักษาอาการหัว
ใจเตนไมเปน
จังหวะ
91 - 95
96 - 100
ความดันเลือด
> 100
เขาหองฉุกเฉิน
สูง (คาลาง)
หรือนอน
F
mm Hg
โรงพยาบาลเพื่อ
รักษาอาการ
ความดันเลือดสูง
85 - 89
80 - 84
ความดันเลือด
< 80
เขาหองฉุกเฉิน
ต่ํา (คาบน)
หรือนอน
mm Hg F
โรงพยาบาลเพื่อ
รักษาภาวะช็อค
จากความดัน
เลือดต่ํา
อัตราหายใจ F
17 - 20
21 - 25
> 25
ตองใสทอ
ครั้ง/นาที
ไข (°C) F
38.0 - 38.4
38.5 - 38.9
39.0 - 40
> 40
(°F)
100.4 - 101.1 101.2 - 102.0 102.1 - 104
> 104
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ความผิดปกติ

ไอ I,W

หลอดลมหดตัว
เฉียบพลัน I,W

การหายใจ
ลําบาก
(Dyspnea) B

ระบบทางเดินหายใจ
อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 1)
เปนบางครั้ง ตองการการรักษา ไอจนควบคุม
ไมตองมี
ดวยยาแบบออก ไมได ตองใหการ
การรักษา ฤทธิ์เฉพาะที่
รักษา
เกิดชั่วคราว ตองรักษาดวยยา ยาขยายหลอดลม
, ไมตอง
ขยายหลอดลม
ไมสามารถลด
รักษา, คา เพื่อใหเปนปกติ, อาการได, คา
FEV1 <70- คา FEV1 <50FEV1 <25-50%
80%
70%
เกิดตอน
เกิดตอนที่ออกแรง, เกิดขณะพัก,
ออกแรง
สงผลใหการ
ทํางานตามที่เคย
ทํางานแยลง
ทํามาไมได

รายแรง
(Grade 4)
-

ตัวเขียว,
FEV1 <25%
หรือตองใสทอ
ชวยหายใจ
ตองการ
เครื่องชวย
หายใจ
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อาการไมพึงประสงคตอระบบทางเดินอาหาร
อาการ

อาการ
เล็กนอย
(Grade 1)
รูสึกไมสบาย
กระเพาะ
เล็กนอย, ไมมี
อาหาร
ผลการกิจวัตร
อักเสบ W
(stomatitis) ประจําวัน
คลื่นไส W
ทําใหรูสึกไม
สบายเล็กนอย,
ยังกินอาหารได
ตามตองการ

อาเจียน W,F ไมมีผลรบกวน
ตอการทํางาน
หรือเกิด 1-2
ครั้งใน 24 ชม.

ปานกลาง
(Grade 2)

รุนแรง
(Grade 3)

รายแรง
(Grade 4)

มีผลตอการ
กินหรือการ
ดื่มบาง

การกินหรือการดื่ม ตองใหสารเหลว
ทางหลอดเลือด
ทําไดนอย

รูสึกไมสบาย
ปานกลาง,
กินไดนอยลง,
มีปญหาตอ
การทํากิจวัตร
ประจําวันบาง
มีผลรบกวน
ตอการทํางาน
หรือเกิดเกิน 2
ครั้งใน 24
ชม.

รูสึกไมสบายอยาง ดื่มน้ําหรือ
มาก, กินไมได, ทํา เครือ่ งดื่มไดนอย
กิจวัตรประจําวัน มาก
ลําบาก

ทํากิจกรรมไมได,
ความดันเลือดต่ํา
เมื่อเปลี่ยนทาทาง,
ตองไปรับการให
สารเหลวทาง
หลอดเลือดที่
OPD เพื่อลด
อาการขาดน้ํา, ไม
ตองนอน รพ.

ตองเขาหอง
ฉุกเฉิน หรือนอน
โรงพยาบาลเพื่อ
รักษาอาการ
ช็อคจากภาวะ
ความดันเลือด
ต่ํา
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อาการไมพึงประสงคตอระบบทางเดินอาหาร (ตอ)
อาการ

ทองเสีย F

อาการ
เล็กนอย
(Grade 1)
ถายเหลว 2 3 ครั้ง หรือ
< 400 gms/
24 ชม.

ทองผูก B

-

ปานกลาง
(Grade 2)

รุนแรง
(Grade 3)

รายแรง
(Grade 4)

ถายเหลว 4 5 ครั้ง หรือ
400 - 800
gms/24 ชม.

ถายเปนน้ําตัง้ แต
6 ครั้งขึ้นไป หรือ
มากกวา 800
กรัม//24 ชม.
หรือ ตองให
น้ําเกลือที่ OPD
เพื่อปองกันการ
ขาดน้ํา
ตองรักษาดวย
manual
evacuation

มาทีห่ องฉุกเฉิน
หรือนอน
โรงพยาบาลเพื่อ
รักษาอาการช็อค
จากภาวะความ
ดันเลือดต่ํา

ตองใชยา
ระบายหรือ
ปรับเรื่อง
อาหาร

ทางเดินอาหาร
อุดตัน

23

ความผิดปกติ

ปวดหัวI,W,F

เหนื่อยลา
(Fatigue)I,W

รูสึกเฉื่อยชา F

ความเจ็บ ปวย
หรืออาการไมพึง
ประสงคทาง
คลินิกอื่นๆ F

อาการ
เล็กนอย
(Grade 1)
ปวดเล็กนอย
ไมรบกวน
กิจวัตร
ประจําวัน,ไม
ตองใชยา
ไมมีผลหรือลด
การดําเนิน
กิจกรรม
ตามปกติลงไม
เกิน 48 ชม.
ไมรบกวน
กิจวัตร
ประจําวัน
ไมรบกวน
กิจวัตร
ประจําวัน

อาการอื่นๆ
ปานกลาง
(Grade 2)

รุนแรง
(Grade 3)

รายแรง
(Grade 4)

ปวดปานกลาง,
เปนชั่วคราว,
รบกวนการ
ทํางานบาง, หรือ
ตองใชยาแกปวด
ชวย
ลดกิจกรรมปกติ
ลง 25-50% นาน
กวา 48 ชม.

ปวดรุนแรง, ยัง
ใชยาแกปวด
ชนิด narcotic
รักษาไดผล

ปวดรุนแรง; ตอง
ใชยาแกปวด
narcotic ซ้ํา
หลายๆ ครั้ง

รบกวนการ
ทํางานบาง

ทํากิจวัตร
ประจําวันไมได

ลดกิจกรรมปกติ ไมสามารถจะ
ลงมากกวา
ดูแลตนเองได
50%, ทํางาน
ไมได

ตองมารักษาที่
หองฉุกเฉินหรือ
เขานอนรักษาใน
รพ.
รบกวนการ
รบกวนกิจวัตร ตองเขารักษาที่
ทํางานบาง แตไม ประจําวันมาก หองฉุกเฉินหรือ
ตองใชยา
จนทํางานไมได เขานอนรักษาใน
และตองการการ รพ.
รักษา
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คาเคมีในเลือดที่ผิดปกติ (Laboratory Abnormalities )
หมายเหตุ : คาทางหองปฏิบัติการในตารางขางลางนี้ ใชเปนเพียงแนวทางในการประเมิน ทั้งนี้
การกําหนดเกณฑที่เปนชวงปกติอาจแตกตางกันตามแตละสถาบันและขึ้นกับหนวยวัดหรือวิธี
ตรวจวัดดวย

ความผิดปกติ
โซเดียมต่ํา W
(Hyponatremia)
mEq/L
โซเดียมสูง W
(Hypernatremia)
mEq/L
โปแตสเซียมต่าํ W
(Hypokalemia)
mEq/L
โปแตสเซียมสูง W
(Hyperkalemia)
mEq/L
น้ําตาลในเลือดต่ํา
(Hypoglycemia)W
mg/dL

เล็กนอย
(Grade 1)
130-135

Chemistries
ปานกลาง
รุนแรง
รายแรง
(Grade 2) (Grade 3)
(Grade 4)
123-129
116-122 <116 หรือสภาพจิต
เปลี่ยนแปลงหรือชัก

146-150

151-157

158-165

>165 หรือสภาพจิต
เปลี่ยนแปลงหรือชัก

3.0-3.4

2.5-2.9

2.0-2.4

5.6-6.0

6.1-6.5

6.6-7.0

55-64

40-54

30-39

<2.0 หรือเกิด paresis
หรือ ileus หรือเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตจาก
arrhythmia
>7.0 หรือ เสีย่ งตอการ
เสียชีวิตจาก
arrhythmia
<30 หรือสภาพจิต
เปลี่ยนแปลง หรือโคมา
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ความผิดปกติ
น้ําตาลในเลือดสูง
(Hyperglycemia)
วัดหลังงดอาหาร W
mg/dL

Chemistries (ตอ)
เล็กนอย ปานกลาง
รุนแรง
(Grade 1) (Grade 2) (Grade 3)
116-160 161-250
251-500

8.4-7.8
แคลเซียมต่ํา
7.7-7.0
(hypocalcemia)
mg/dL (ปรับคา
albumin แลว) W
10.6-11.5 11.6-12.5
แคลเซียมสูง
(hypercalcemia)
mg/dL (ปรับคา
albumin แลว) W
แมกนีเซียมต่ํา
1.1-0.9
1.4-1.2
(hypomagnesemia)
mEq/L
ฟอสฟอรัสต่ํา W
2.0-2.4 1.5-1.9 หรือ
(Phosphorous –
ตองใหสาร
hypophospha-temia)
เพิ่ม
mg/dL

6.9-6.1

12.6-13.5

0.8-0.6

รายแรง
(Grade 4)
>500 หรือเกิด
ketoacidosis
หรือตองรักษาดวย
insulin หรือชัก
หรือเกิดอาการ
โคมาจาก
hyperosmolar
<6.1 หรือเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตจาก
arrhythmia หรือ
ชักแบบ tetany
>13.5 หรือเสี่ยง
ตอการเสียชีวติ
จาก arrhythmia

<0.6 หรือเสี่ยงตอ
การเสียชีวิตจาก
arrhythmia
1.0-1.4 ตอง <0.1 mg/dL หรือ
เพิ่มระดับสาร เสี่ยงตอการ
หรือตองนอน เสียชีวิตจาก
รักษาใน รพ. arrhythmia
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ความผิดปกติ

Chemistries (ตอ)
เล็กนอย ปานกลาง
รุนแรง
(Grade 1) (Grade 2) (Grade 3)
2.0 - 3.0
1.1 - 1.5 1.6 - 2.0
UNL
UNL
UNL

Hyperbilirubinemia
เมื่อคาการทํางานของ
ตับอยูในภาวะปกติ F
Hyperbilirubinemia 1.1 - 1.25 1.26 - 1.5 1.51 - 1.75
ULN
รวมกับมีคาทีบ่ อกถึง
ULN
ULN
การทํางานของตับที่
เพิ่มขึ้น F
Blood Urea Nitrogen 1.25-2.5 2.6-5 ULN
5.1-10
(BUN) W
ULN
ULN
BUN (US FDA)
23 - 26
27 - 31
> 31
mg/dL
Creatinine W
1.1-1.5
1.6-3.0 3.1-6 ULN
ULN
ULN
Serum Creatinine
2.1 - 2.5
1.1 - 1.5 1.6 - 2.0
mg/dL F
ULN = จํานวนเทาของคาสูงสุดของภาวะปกติ
LLN = จํานวนเทาของคาต่าํ สุดของภาวะปกติ

รายแรง
(Grade 4)
> 3.0 UNL

> 1.75 ULN

>10 ULN หรือ
ตองทํา dialysis
ตองทํา dialysis
>6 ULN หรือตอง
ทํา dialysis
> 2.5 หรือตองทํา
dialysis
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ความผิดปกติ
CPK - mg/dL F

Chemistries (ตอ)
เล็กนอย ปานกลาง
(Grade 1) (Grade 2)
1.25 - 1.5
1.6 - 3.0
เทาของ
เทาของ
คาสูงสุดของ คาสูงสุด
ภาวะปกติ ของภาวะ
ปกติ
2.8 - 3.1
2.5 - 2.7

Albumin ต่ํา F
(Hypoalbuminemia)
g/dL
Total Protein ต่ํา F
5.5 - 6.0
5.0 - 5.4
(Hypoproteinemia)
g/dL
ULN = จํานวนเทาของคาสูงสุดของภาวะปกติ
LLN = จํานวนเทาของคาต่าํ สุดของภาวะปกติ

รุนแรง
(Grade 3)
3.1 - 10
เทาของ
คาสูงสุด
ของภาวะ
ปกติ
< 2.5

รายแรง
(Grade 4)
> 10 เทาของ
คาสูงสุดของ
ภาวะปกติ

< 5.0

--

--
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AST (SGOT) W
ALT (SGPT) W
GGT I
Alkaline
phosphatase F
เอนไซมจากตับ
ออน (Pancreatic
enzymes) เชน
amylase, lipase F

เอนไซมตับ
อาการเล็กนอย ปานกลาง
(Grade 1)
(Grade 2)
1.25-2.5 ULN 2.6-5 ULN
1.25-2.5 ULN 2.6-5 ULN
1.25-2.5 ULN 2.6-5 ULN
1.1-2.0 ULN
2.1-3.0
ULN
1.1 - 1.5 เทาของ 1.6 - 2.0
คาสูงสุดของ
เทาของ
ภาวะปกติ
คาสูงสุดของ
ภาวะปกติ

ULN = จํานวนเทาของคาสูงสุดของภาวะปกติ
LLN = จํานวนเทาของคาต่าํ สุดของภาวะปกติ

รุนแรง
(Grade 3)
5.1-10 ULN
5.1-10 ULN
5.1-10 ULN
3.0-10 ULN

รายแรง
(Grade 4)
>10 ULN
>10 ULN
>10 ULN
>10 ULN

2.1 - 5.0 เทา
ของคาสูงสุด
ของภาวะ
ปกติ

> 5.0 เทา
ของ
คาสูงสุด
ของภาวะ
ปกติ
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ความผิดปกติ

ระบบเลือด
เล็กนอย ปานกลาง
(Grade 1) (Grade 2)
9.5-10.5
8.0-9.4

Hemoglobin
(g/dl) W,I
Absolute Neutrophil 1000-1500 750-999
count W,I (cell/mm3)
WBC เพิ่มขึน้ F
10,800 - 15,001 cell/mm3
15,000
20,000
2,500 1,500 WBC ลดลง F
3,500
2,499
- cell/mm3
750 500 - 749
Lymphocytes ลดลงW
(cell/mm3)
1,000
Neutrophils ลดลง W
1,500 1,000 (cell/mm3)
2,000
1,499
650 - 1500 1501 Eosinophils W
5000
(cell/mm3)
>80%
Polymorphonuclear
90-95%
leucocytes+Band I
cells (%) I
Platelets (cell/mm3) W,I 75,00050,00099,000
74,999

รุนแรง
(Grade 3)
6.5-7.9

รายแรง
(Grade 4)
<6.5

500-749

<500

20,001 –
25, 000
1,000 1,499
250 - 499

> 25,000

500 - 999

< 500

> 5000
>95%

20,00049,000

< 1,000
< 250

Hypereosinophilic syndrome
-

<20,000
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ความผิดปกติ
Platelets ลดลง F
(cell/mm3)
Prothrombin time
(PT) เพิ่ม W
Prothrombin time
(PT) เพิ่มขึ้น F
Partial
thromboplastin time
(PTT) เพิ่มขึ้น F
Activated partial
thromboplastin
(APPT) W,I
Fibrinogen ลดลง mg/dL F

Fibrinogen, W
Fibrinogen เพิ่มขึ้น mg/dL F
Fibrin split product
W,I
(mcg/ml)
Methemoglobin W, I

ระบบเลือด (ตอ)
เล็กนอย
ปานกลาง
(Grade 1)
(Grade 2)
125,000 - 140,000
100,000 124,000
1.01-1.25 ULN
1.26-1.5 ULN

รุนแรง
(Grade 3)
25,000 99,000
1.51-3.0 ULN

รายแรง
(Grade 4)
< 25,000

> 1.25 UNL

1.0 - 1.2 UNL

1.11 - 1.20
1.21 - 1.25
UNL
UNL
1.21 - 1.4 UNL 1.41 - 1.5 UNL

1.01-1.66 ULN

1.67-2.33 ULN

2.34-3 ULN

150 - 200

125 - 149

100 - 124

0.75-0.99 LLN
400 - 500

0.50-0.74 LLN
501 - 600

20-40

41-50

51-60

>60

5-9.9%

10.0-14.9%

15.0-19.9%

>20%

1.0 - 1.10 UNL

>3 ULN

> 1.5 UNL

>3 ULN

< 100 หรือสัมพันธ
กับอาการเลือดออก
หรือ disseminated
coagulation
0.25-0.49 LLN
<0.25 LLN
> 600
--
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ไขมัน

Cholesterol F
การสันดาปไขมัน
บกพรอง
(Lipodystrophy)
หรือ ไขมันฝอตัว
(Lipoatrophy)B
น้ําหนักตัว (เมือ่
เทียบกับน้าํ หนักตัว
ปกติกอนหนา) F

อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 1)
201 - 210
211 - 225
> 226
ผูปวยสามารถ แพทยพบได รูปรางเปลี่ยนไป
จากการตรวจ สังเกตเห็นดวย
สังเกตได
รางกาย
ตา

-

เปลี่ยนไป
5-9%

เปลี่ยนไป
10-19%

รายแรง
(Grade 4)
-

ตั้งแต 20% ขึน้ ไป

ผลตรวจปสสาวะที่บงบอกถึงความผิดปกติ
Urine *

โปรตีนในปสสาวะ
(Proteinuria)W, I

กลูโคส (Glucose)F
เลือด (Blood ) (จาก
การตรวจดวยกลอง
จุลทรรศน)
– จํานวนเม็ดเลือดแดง
ตอ high power field
(rbc/hpf)F

อาการ
ปานกลาง
รุนแรง
รายแรง
เล็กนอย
(Grade 2)
(Grade 3)
(Grade 4)
(Grade 1)
1+ หรือ <0.3% 2-3+ หรือ
2-3+ หรือ
nephritic
หรือ <3 g/L
0.3-1.0%
0.3-1.0%
syndrome หรือ
หรือสูญเสีย หรือ 3-10 g/L หรือ 3-10 g/L สูญเสีย >3.5 g/
200 mg-1 g/ หรือสูญเสีย หรือสูญเสีย
วัน
วัน
1-2 g/วัน
1-2 g/วัน
เล็กนอย
1+
2+
>2+
1 - 10

11 - 50

> 50 และ/
หรือมองเห็น
ดวยตาเปลา
ได

ตองเขารักษาใน
โรงพยาบาลหรือ
ตองไดรับเม็ด
เลือดแดง
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