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จากอากาศรอนอบอาวเริ่มเปลี่ยนเปนฝนตกเปนพักๆ อุณหภูมิเย็นลงระดับหนึ่ง แต
อุณหภูมิการเมืองยังรอนระอุ อยามัวแตไปเดินขบวน หรือลงชื่อในกิจกรรมของคนหมูมากแตอยาง
เดียวนะคะ กรุณาปลีกเวลามาอานวารสารโรคขอฉบับใหมกันดวย
ในฉบับนี้ขอเสนอเรื่อง “Extraarticular Manifestation Rheumatoid Arthritis (ERA)” โดย
พ.ญ. ปูชนิยะดา ฝกฝน และเรื่อง “Managenent of Lupus Nephritis (LN)” โดย น.พ. วีระพงษ ผูมี
ธรรม สวนคอลัมนเกาซึ่งแตละครั้งเปนเรื่องใหมก็ยังอยูเหมือนเดิม ในโรคขอฉบับออเดิรฟ ขอนํา
เรื่องที่อานพบทางหนาหนังสือพิมพมาคุยกันวา “ยาชุด ทําใหเซ็กสเสื่อมจริงหรือ ?” ทานผูอาน
คิดเห็นอยางไร มาลองดูวาขอมูลจริงๆ เขาวากันยังไงบาง จะไดแนะนําผูปว ยถูก สวนปญหาทา
ประลอง ขอเริ่มเปนผื่นผิวหนังที่ไมยากเกินไปนัก เนื่องจากคาดวา อาจมีคนบนวา ทําไมปญหายาก
จัง ไมเห็นเจอบอยเทาไหร ฉบับนี้ คิดวาแพทยทุกทาน หรือแมแตนักศึกษาแพทยนาจะเคยเห็นอยู
บาง ไมมากก็นอย แถมยังออกสอบบอยมากดวย นาจะเปนประโยชนในการทบทวนความรู ทั้ง
สําหรับผูที่ทราบดีอยูแลว และที่ยังไมแนใจ
สวนงานวิชาการของสมาคมฯ ในปนี้ ขอถือโอกาสประชาสัมพันธงานประชุมประจําปของ
สมาคมฯ ซึ่งจัดรวมกับการอบรมระยะสั้น ในคราวนี้ทางคณะผูจดั เห็นวา การจัดอบรมสําหรับแพทย
ทั่วไปซึ่งเดิมคือ “Rheumatology for the Non-Rheumatologist” ยังสมควรคงไว ใหมีเนื้อหาเขมขน
เหมือนเดิม แตเนนในดานการนํามาใชงานจริงทางคลินิกมากขึ้น จึงไดเพิ่มเติม workshop การตรวจ
รางกายทางขอ และการสืบคนทางหองปฏิบัติการและภาพรังสี โดยทีมงานผูเชี่ยวชาญ สําหรับ
workshop นี้ เรารับจํานวนจํากัด ไดขาววาไดรับการอุดหนุนจากผูสนใจคับคั่ง ทางคณะผูจัดทําตอง
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงลวงหนามา ณ ที่นี้ สวนที่ทางสมาคมฯ ไดจัดขึ้นมาใหม ไดแก การ
อบรมความรูทางโรคขอ และยาที่ใชบอย รวมทั้งการใหคําแนะนําความรูแกผปู วย สําหรับบุคลากร
ทางการแพทยอื่นๆ เชน พยาบาล หรือผูสนใจอื่นๆ โครงการอบรมทั้ง 2 และงานวิชาการของ
สมาคมฯ ประจําปนี้ จะจัดระหวางวันที่ 18-20 มีนาคม 2549 ณ หองประชุม ชั้น 11-12 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี สําหรับรายละเอียดของการประชุม ทานผูอานสามารถชมได
จากในวารสารโรคขอและแหลงประชาสัมพันธทั่วไป
หากทานผูอานทานใดมีขอเสนอแนะหรือติชม สามารถสงมาไดโดยทางไปรษณียที่สมาคม
โรคขอฯตามที่อยูทางดานหนา หรือทาง e-mail : thairheum@thaimail.com จักเปนพระคุณอยางสูง
แพทยหญิงอัจฉรา กุลวิสุทธิ์

$ สารจากนายกสมาคมฯ
เรียน ทานสมาชิกสมาคมรูมาติสซั่มทุกทาน
เวลาผานไปอยางรวดเร็ว ขณะนี้ก็ยางเขาเดือนกันยายน ซึ่งเปนครึ่งปหลังของป 2548
แลว กอนอื่นขอไวอาลัยตอการจากไปของอาจารยพวงเพชร สุทธิมูลนาม เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผาน
มานี่เอง เนื่องจากอาจารยพวงเพชรเปนผูหนึ่งที่ทุมเทเสียสละเวลาในการทํางานใหกับสมาคมฯ มา
อยางยาวนาน ในฐานะเหรัญญิกหลายสมัยของสมาคมฯ เรียกวา เกือบจะตลอดกาลในขณะที่ทานยัง
แข็งแรงแมจะมีโรคประจําตัว คือโรคขออักเสบรูมาตอยด จนเมื่อทานปวยดวยโรคไตวาย จึงไดหยุด
พักรักษาตัวตั้งแตนั้นมา ในฐานะตัวแทนของชาวรูมาติสซั่ม จึงขอแสดงความเสียใจตอครอบครัว
ของอาจารยเปนอยางยิ่งดวย
สําหรับกิจกรรมของสมาคมฯ ชวงที่ผานมาที่สําคัญคือการประชุมวิชาการประจําปเมื่อวันที่
27-28 พฤษภาคม ที่ผานมา ซึ่งปนี้สมาชิกมารวมประชุมนอยกวาเดิมลงไปบาง ทางสมาคมฯ
พิจารณาวา อาจเปนดวยเรื่องเวลาและ/หรือเนื้อหาที่อาจไมตรงกับวัตถุประสงคของสมาชิกสวนหนึ่ง
ทางสมาคมฯ จึงไดประชุมและมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดประชุมใหม โดยในปหนานี้สมาคมฯ
จะจัดประชุมในเดือนมีนาคม และจัดรูปแบบประชุมวิชาการประจําปรวมกับการอบรมระยะสั้นไป
ดวยกัน โดยเปนการอบรมระยะสั้น 2 วัน เนื้อหาจะเหมาะกับการทําเวชปฏิบัติทั่วไป โดยเนนใน
แนวกวางและมีการประชุมวิชาการประจําป ซึ่งจะมีการเสนอผลงานและ update ขอมูลใหม ๆ ใน
แนวลึกอีก 1 วัน รวมเปน 3 วัน ทานสมาชิกและแพทยประจําบาน ตลอดจนแพทยทั่วไปจะสามารถ
เลือกลงทะเบียนเฉพาะสวนที่สนใจหรือทั้งหมดก็ได งานนี้ทางสมาคมฯ จะมีรายการ work shop
เพื่อเสริมประสบการณในบางเรื่องที่สําคัญตอเวชปฏิบัติดวย รายละเอียดติดตามไดในวารสารฉบับนี้
นอกจากนี้ ปนี้สมาคมฯ จะเริ่มตนจัดการอบรมสําหรับบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ดวยในเวลา
เดียวกันเปนเวลา 1 วัน จึงขอเชิญชวนสมาชิกซึ่งรวมทํางานกับบุคลากรสาธารณสุข เชน พยาบาล
นักกายภาพบําบัด เภสัชกร ชวยประชาสัมพันธและสนับสนุนใหบุคลากรของทานมารวมประชุม
อบรมทางวิชาการนี้ดวย ก็จะเปนประโยชนตอการดูแลผูปวยโรคขอไดอีกแรงหนึ่ง สวนนี้ สมาคมฯ
ก็ตั้งใจไววาจะทําตอไปทุกปเพื่อความหวังใหมีบุคลากรหลาย ๆ ฝายชวยกันดูแลผูปวยโรคขอของ
เราใหดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นกิจกรรมที่เปลี่ยนไปคือ ปนี้เราจะไมมีการอบรมระยะสั้น “Rheumatology
for the Non-Rheumatologist” ในปลายป เนื่องจากจะไปจัดรวมในการประชุมวิชาการประจําป วันที่
18-20 เดือนมีนาคม 2549 ดังกลาวไปแลว ขอใหสมาชิกจัดเวลาเตรียมตัวไวไดเลย แตสําหรับ
ชวงนี้ก็ขอใหติดตามอานวารสารโรคขอและรูมาติสซั่มไปกอน ซึ่งทุกฉบับรวมทั้งฉบับนี้ก็มีแตเรื่องที่
นาสนใจเปนประโยชนทั้งสิ้น

อีกงานหนึ่งซึ่งเริ่มมีความคืบหนาคือ การทําโครงการวิจัยของสมาคมฯ เพื่อแกปญหา
สาธารณสุขระดับประเทศ ขณะนี้ทางคณะกรรมการวิจัยของสมาคมฯ ก็ไดเริ่มมีการดําเนินการเพื่อ
จะทําโครงการวิจัยโรคที่เปนปญหาหลักของประเทศแลว รายละเอียดจะไดนําเสนอตอไป แตมี
เรื่องหนึ่งที่จะแจงใหสมาชิกทราบคือ ขณะนี้ทางสมาคมฯ ไดมีมติที่จะมีการใหรางวัลแกสมาชิกฯ ซึ่ง
มีงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางเสริมกําลังใจของสมาชิกฯ ในการทํางาน
วิจัยที่ดี และสรางชื่อเสียงให Thai Rheumatologist เปนที่รูจักในระดับสากล แตทั้งนี้จะตองไมใช
งานวิจัยที่ไดรางวัลตอบแทนมาแลวจากตนสังกัด เชน มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน
ชวยกันทํางานวิจัย ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการชวยกันแกปญหาสาธารณสุขของประเทศ และพัฒนา
ตนเองดวย และโดยที่สมาคมฯ มีวัตถุประสงคอยางจริงจังที่จะพัฒนาองคความรูทางดานโรคขอ
และรูมาติสซั่มแกแพทยไทย และรวมแกปญหาสาธารณสุขโรคขอของประชาชน ดังนั้นหากสมาชิก
มีปญหาหรือขอเสนอแนะประการใด ขอใหเสนอมายังสมาคมฯ ได เพื่อสมาคมฯ จะไดรวบรวม
ปญหา/ขอเสนอแนะและพิจารณาดําเนินการตอไป
อนึ่งระยะนี้เปนหนาฝน อากาศเปลี่ยนแปลงบอย ฝนตก ถนนลื่น ก็ขอใหสมาชิก
ระมัดระวังและรักษาสุขภาพดวย เพื่อจะไดเปนกําลังที่สําคัญของครอบครัว และของประเทศดวย
พบกันใหมฉบับหนาคะ
แพทยหญิงกนกรัตน นันทิรุจ

ตําราโรคขอ
ฉบับปรับปรุงใหม
75 บทความ

พิมพครั้งที่ 2
หนา 1,438 หนา
ภาพสี 22 หนา

ปกแข็ง เย็บกี่

สั่งซื้อไดที่สํานักงานสมาคมฯ
ราคา 900.00 บาท
บรรณาธิการ น.พ. สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ น.พ. สุรวุฒิ ปรีชานนท

ปญหาทาประลอง (Rheumatology Quiz)
อัจฉรา กุลวิสุทธิ*์
หญิงไทยคู อายุ 69 ป มีผื่นแดงขึ้นที่แขน 2 ขาง มานาน 7 เดือน

คําถาม
1. จงบรรยายความผิดปกติจากภาพ
2. จงวินิจฉัยภาวะนี้
3. จงบอกความสําคัญของภาวะนี้

(เฉลยทายเลม)
*พ.บ. ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Extraarticular Manifestation Rheumatoid Arthritis
(ERA)
ปูชนิยะดา ฝกฝน*
เปนที่ทราบกันดีวาโรคขออักเสบรูมาตอยด เปนโรคขออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยสาเหตุที่แทจริงของโรคยังไมเปนที่ทราบแนชัด
แตเชื่อวานาจะเปนผลจากองคประกอบหลายอยางรวมกันทั้งดานพันธุกรรม ฮอรโมน เชื้อโรค สาร
เคมี
หรือสิ่งแวดลอมบางอยางมากระตุนระบบภูมิคุมกันทําใหเกิดการตอบสนองที่มากจนเกินไป
แลวกอใหเกิดพยาธิสภาพเปนโรคขึ้น1 โดยการทําใหเยื่อบุขอมีการหนาตัวเพิ่มขึ้น แทรกดวยเซลล
กอการอักเสบ และมีการหลั่งสารออกมาทําลายผิวขอ กระดูกออนและกระดูก การอักเสบของขอนี้
เปนไปอยางเรื้อรัง และเปนพรอมกันหลายๆขอ โดยเฉพาะขอที่มือและเทา มักเปนในลักษณะ
สมมาตร โดยจะมีอาการฝดตึงขออยางมากโดยเฉพาะหลังจากพักใชขออยูนาน ทําใหเกิดความเจ็บ
ปวดทรมานและทายที่สุดสามารถทําใหเกิดความพิการ โดยเฉพาะถาไมไดรับการรักษาที่ถูกตอง
ในภาพรวมโรคขออักเสบรูมาตอยด เปนโรคที่มีอาการเดนทางขอ หากแตก็พบความ
ผิดปกติของอวัยวะตางๆนอกขอ (Extraarticular manifestation หรือ ERA) รวมดวย โดยมี
หลักฐานหลายอยางในปจจุบันบงวา กลไกการอักเสบที่เกิดขึ้นเปนผลจากระบบภูมิคุมกันมีการตอบ
สนองที่ผิดปกติทั้งในสวนของทั้ง B cell, T cell, polymorphonuclear (PMN) cell และ monocyte
รวมทั้งระบบคอมพลีเมนท และตัวเซลลเยื่อบุผิวขอ (synoviocyte) เอง ดังนั้นโรคขออักเสบรูมาตอยดจึงเปน systemic disease ชนิดหนึ่งดวย โดยมีทั้งอาการแสดงทางขอและนอกขอ โดยที่
อาการนอกขอมีความสําคัญเนื่องจากมีผลตอความพิการ เชน ภาวะ scleromalacia perforans ที่
อาจทําใหตาบอด หรือภาวะหลอดเลือดโคโรนารีอักเสบ (coronary arteritis) ซึ่งทําใหเกิดภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตายและทําใหผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดมีโอกาสเสียชีวิตมากกวาคนทั่วไป 1.41
เทาในผูหญิง และ 1.08 เทาในผูชาย สวนมากมักจะสัมพันธกับระยะเวลาที่เปนโรคและความรุนแรง
ของโรค
ในสวนตางๆของโลกอาจพบอุบัติการณของอาการนอกขอไมเทากัน โดยจะพบในชนชาติ
ยุโรป มากกวาชาวเอเชียและชนผิวดํา ซึ่งนาจะเปนผลจากการที่มียีนบางอยางที่แตกตางกัน2-5 อีก
ทั้งยังมีการศึกษาพบวา ผู ปวยข ออักเสบรูมาตอยดจะมีความสามารถในการทํางานบกพรองลง
ประมาณรอยละ 25 ใน 3 ปแรกของการปวย และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 43-85 ภายใน 8-10 ป ของการ
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ปวย อีกทั้งในผูปวยขออักเสบรูมาตอยดจะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 7-10 ป โดยมีสาเหตุมาจากอาการ
แสดงนอกขอที่รุนแรง การติดเชื้อ และผลขางเคียงจากยาที่ใชรักษา มากกวาผลจากอาการทางขอ
ซึ่งเปนผลทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออม โดยกอใหเกิดคาใชจายไม
นอยไปกวาโรคหลอดเลือดหัวใจ
บทความนี้จึงไดรวบรวมอาการแสดงนอกขอที่อาจพบไดในโรคขออักเสบรูมาตอยด โดย
การทบทวนวารสารที่รวบรวมตั้งแต พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) ถึง มกราคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)
เพื่อที่ผูอานจะไดนําไปใชประโยชนในการดูแลรักษาผูปวยตอไป
โดยสรุปแลวพยาธิกําเนิดของขออักเสบรูมาตอยดเกิดจากการที่มีสิ่งมากระตุนในผูที่นาจะ
มีพันธุกรรมที่พรอมกับการถูกกระตุนใหเกิดโรคนี้ (genetic susceptibility) และไดกระตุนไปยังเซลล
เยื่อบุผิวขอ (endothelial cell ของ synovial lining และ synovial fibroblast) จากนั้นจะมีการกระตุน
เซลลที่กอการอักเสบใหเขามาโดยเฉพาะ CD4+T cell และ macrophage ในระยะนี้จะพบวามีการ
หลั่งสาร cytokine ออกมามากมาย แตตัวที่มีบทบาทสําคัญคือ TNF alpha, IL-1 และ IL-6 พรอมกัน
นั้นก็มีการกระตุน B cell, PMN และระบบคอมพลีเมนท (complement) ทําใหทั้ง T และ B cell มี
การแบงตัวรวมกับมีการเกาะตัวกันของPMN จากนั้นจะมีการหลั่ง cytokine, chemokine เพิ่มขึ้นจาก
ทั้ง T cell และ macrophage โดยเฉพาะproinflammatory cytokine ในปริมาณที่มากกวา antiinflammatory cytokine
มีการผลิตantibodiesจาก B cell โดยเฉพาะรูมาตอยดแฟคเตอร
(rheumatoid factor) หรืออาจเปน B cell เองที่เปนตัวที่มีบทบาทรวมกับ T cell แตแรก ในจุดนี้
ปจจุบันยังมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก สวน PMN เองก็มีการหลั่งเอ็นซัยมมากมาย โดยเฉพาะ
matrix metalloproteinase (MMPs), prostaglandins และเกิดเปนวงจรซ้ําตอเนื่องตลอดเวลา
เนื่องจากการรับรูของรางกายตอสิ่งแปลกปลอมผิดปกติหรือเกิดจากกลไกการตอบสนองผิดปกติ
ดวยเหตุใดก็ตาม ทําใหมีการอักเสบอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดโรคในที่สุด (รูปที่ 1)

รูปที่ 1. กระบวนการอักเสบในขออักเสบรูมาตอยด (ดัดแปลงจาก NEJM)

อุบัติการของโรคขออักเสบรูมาตอยด จะแตกตางกันไปขึ้นกับกลุมประชากรโดยเฉลี่ยคือ
พบในราวรอยละ 1 ของประชากร (รอยละ 0.8-1.1) สวนในประเทศไทยพบอุบัติการประมาณรอยละ
0.12 ของประชากร และพบไดทุกชวงอายุ สวนใหญพบในชวงอายุ 30-50 ป และเปนผูปวยหญิง
มากกวาผูปวยชายประมาณ 2-4 เทา

เกณฑการวินิจฉัยขออักเสบรูมาตอยดตาม American College of Rheumatology
(ACR) 19876
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ขอฝดแข็งในตอนเชาเปนเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมงเปนเวลามากกวา 6 สัปดาห
ขออักเสบตั้งแต 3 ขอขึ้นไปเปนเวลามากกวา 6 สัปดาห
ขออักเสบของขอบริเวณมือเปนเวลามากกวา 6 สัปดาห
ขออักเสบทั้ง 2 ขางมีลักษณะแบบสมมาตรเปนเวลามากกวา 6 สัปดาห
ปุมรูมาตอยด (Rheumatoid nodules)
พบรูมาตอยดแฟคเตอรในเลือด
การเปลี่ยนแปลงทางดานเอ็กซเรยที่เขาไดกับโรคขออักเสบรูมาตอยด

ถามีเกณฑการวินิจฉัยตั้งแต 4 ใน 7 ขอ ก็สามารถใหการวินิจฉัยวาผูปวยเปนโรคขอ
อักเสบรูมาตอยดไดโดยใหความไวในการวินิจฉัยรอยละ 91-94 และความจําเพาะรอยละ 89 แต
เกณฑดังกลาว มีขอสังเกตคือ อาจทําใหวินิจฉัยผิดพลาดไดเนื่องจากยังไมไดแยกโรคที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันได เชน โรค SLE โรคเกาท ทําใหความจําเพาะในการตรวจจริงนาจะไมถึงรอยละ 89
ทั้งนี้ Levin et al7 ไดเคยทบทวนไวเมื่อป ค.ศ.1996 วาความจําเพาะในการวินิจฉัยจะลดลงเหลือ
รอยละ 73 ถาไมไดมีการตรวจน้ําไขขอเพื่อแยกจากขออักเสบจากผลึกเกลือ และแยกโรคอื่นๆใน
กลุม connective tissue disease เชน SLE หรือกลุม spondyloarthropathy เชน psoriasis
arthritis ออกไปกอน

อาการแสดงนอกขอในผูปวยขออักเสบรูมาตอยด
อุบัติการของอาการแสดงนอกขอพบประมาณรอยละ 10-30 ของผูปวยขออักเสบรูมาตอยด
ทั้งหมด ซึ่งอุบัติการอาจแตกตางกันบางขึ้นกับการศึกษา โดยการศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ระหวางป พ.ศ. 2546-2547 พบอุบัติการอาการแสดงนอกขอถึงรอยละ 57.6 ของผูปวยโรคขออักเสบ
รูมาตอยดทั้งหมด
อาการแสดงนอกขอในผูปวยขออักเสบรูมาตอยด มีความผิดปกติไดในหลายอวัยวะและ
สัมพันธกับคาการอักเสบที่สูงอยางตอเนื่อง (persistent of ESR or CRP)8 และระดับสารรูมาตอยด
แฟคเตอรที่สูง9 ซึ่งขณะนี้ยังไมมีตัวเลขที่แนนอนวาตองมากกวาระดับเทาใด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ปญหาในดานมาตรฐานของการตรวจ วิธีการตรวจ อีกทั้งสารรูมาตอยดแฟคเตอรเองยังสามารถ
ตรวจพบไดในโรคอื่นๆหลายโรค และบางครั้งก็ใหคาสูงมากไดเกือบเทากับในโรคขออักเสบรูมาตอยด

เชนในโรคมะเร็ง ไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง แตจากการศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวาถาคารูมาตอยดแฟคเตอรมากกวา 95 IU/ml จะสัมพันธกับอาการนอกขอ รวมทั้งอาการทางเสนเลือดหัวใจ10
อาการแสดงนอกขอมักเกิดในชวงที่อาการทางขอเริ่มสงบ11 โดยพยาธิกําเนิดของอาการนอกขอเองก็
ยังไมแนชัด เพราะนอกจากอาการมักจะเกิดขณะอาการทางขอสงบและมักจะพบในผูที่มีอาการของ
โรคขออักเสบรูมาตอยดมานาน ทําใหสงสัยวาอาการแสดงนอกขออาจเปนอาการแสดงหนึ่งของโรค
ขออักเสบรูมาตอยดอยูแลวแตกลไกผานเซลลที่เกี่ยวของกับการอักเสบในชนิดที่แตกตางจากในระยะ
ที่มีขออักเสบ เพราะมีการพบวาปริมาณ CD4+CD28- T cell lymphocyte เพิ่มขึ้นในเลือดแทนใน
เยื่อบุผิวขอ และกลุมประชากร T cell มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะพบ CD4+ CD45 Ro+T cell
เพิ่มขึ้น12,13 พบ CD8+ T cell แทรกอยูในเนื้อเยื่อ14 พบ Circulatory B cell lymphocyte เพิ่มขึ้น11
มีบางรายงานอางถึง CD5+ B cell ที่ยังสัมพันธกับอาการตาแหง ปากแหง13 และมีหลักฐานพบสาร
ภูมิคุมกัน (antibodies) ใน serum เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสารรูมาตอยดแฟคเตอรซึ่งมีหลายรายงานได
รายงานทั้ง IgM,3,15-17IgG,18 IgA โดยเฉพาะsubtype A213,17,19,20 และ IgE ในรายงานไดกลาวถึงการ
พบทั้งในเลือดและในน้ําเยื่อหุมปอด (pleural fluid)21,22
นอกจากนี้ไดมีการกลาวถึงการตรวจพบ Antinuclear antibody (ANA) ซึ่งทําใหเพิ่มโอกาส
การเกิด ERA เพิ่มขึ้น 3.6 เทา (OR = 3.6 โดยมี 95% CI 1.4-9.1) และเพิ่มโอกาสพบปุมรูมาตอยด
ภายใน 2 ปของการตรวจพบ ANA ถึง 3.4 เทา (OR = 3.4; 95% CI 1.1-10.9)23 การตรวจพบ anti
histone ในผูปว ยขออักเสบรูมาตอยดพบวาเพิ่มอุบัติการของอาการนอกขอเชนกัน15 สวนการตรวจ
พบ anti SSA ซึ่งจะพบวาอาการตาแหง ปากแหง กลุมอาการ Sjogren และเสนเลือดอักเสบ
(vasculitis) ในผูปวย ERA ที่มีสารภูมิคุมกันตัวนี้จะมีอาการรุนแรงกวาผูที่ไมม24,25
ี
มีรายงานพบวาการตรวจพบ Anticardiolipin Ab, F VIII related VWF,26,27 Glucose-6Phosphate Isomerase สัมพันธกับกลุมอาการ Felty’s และ rheumatoid vasculitis และพบวาผูปวย
ขออักเสบรูมาตอยดที่มีอาการนอกขอจะมีระดับ serum Mannose-Binding-Leptin ลดลง28 สวน
antibodies ตัวใหมๆ เชน Antiproliferative factor (APF), Antikeratin antibody (AKA), Anti RA
33 ยังไมพบวามีความสัมพันธกับอาการนอกขอ29
มีรายงานพบวาในขณะที่มีอาการทาง systemic จะพบ circulatory immune complex
และ immune complex ที่ติดในเสนเลือดรวมถึง C1q binding protein และ C 3 split เพิ่มขึ้น ซึ่ง
เปนการกระตุนผาน classical complement pathway26,30-32
ในหลายการศึกษากอนหนานี้ไดพบวาอาการแสดงนอกขอสัมพันธกับผูที่มียีน HLA DR 4
บน MHC class II อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง HLA DR B1*0401 allele (HVR (Q)R/ KRAA
motif ของ beta chain) ซึ่งจะเปน susceptible sequence โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปน Homozygous
เพราะพบอุบัติการของ vasculitis เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 71.5 และยังพบวามีรูมาตอยดแฟคเตอรชนิด
IgM ใหผลบวกดวยถึงรอยละ 57.6 โดยมีคา odd ratio ที่เทากับ 3
ยีนอื่นๆที่มีรายงาน ไดแก HLA DR 1บน MHC class II,1,24,33-35 HLA B8 DR3,36 HLA
DQ B1*0301 allele,3 HLA DMA*0103 รายงานถึงความสัมพันธกับสารรูมาตอยดแฟคเตอร และ
ปุมรูมาตอยดในชาวฝรั่งเศส37 และ HLA DR B1*0405 ในชาวสิงคโปรเชื้อสายจีน ซึ่งในรายงานพบ

ความสัมพันธกับการทําลายของขอ2

อาการแสดงทั่วไป
พบวาผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดสามารถที่จะมาดวยอาการ constitutional symptoms
เชน ไข เบื่ออาหาร น้ําหนักลด ออนเพลีย อาจเปนมากถึงขั้นเจ็บปวดตามตัวเหมือนใน polymyalgia
rheumatica ได โดยสวนมากอาการมักจะเปนชวงกลางคืนในชวงที่ไมไดเคลื่อนไหว อาจถึงขั้นทําให
นอนไมหลับ อาการนี้พบไดในทุกกลุมอายุที่เปน แตสวนมากจะพบในขออักเสบรูมาตอยดที่เริ่มมี
อาการขณะอายุมาก (elderly onset RA) คาดวาเปนผลจากระดับสาร TNF-alpha ที่สูงมากขึ้น ทั้งนี้
ยังมีรายงานถึงความสัมพันธของ Lean body mass กับผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดที่มีอาการ
นอกขอพบวาอาการนอกขอจะสัมพันธกับ lean body mass ที่ลดลง38

อาการทางระบบผิวหนัง
ในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดพบมีการติดของ IgM, C3 ที่ dermal junction และมี T cell
สะสมอยูรอบเสนเลือดไดถึงแมจะตัดชิ้นเนื้อจากผิวที่ดูปกติ และอาการทางผิวหนังยังสัมพันธกับ
ระดับสารรูมาตอยดแฟคเตอรที่สูง39,40
1. Palmar erythema พบไดบอย แตไมทราบกลไกที่แนชัด
2. Sweet’s syndrome หรือ Acute febrile neutrophilic dermatosis เปนโรคที่มี
อาการทางผิวหนังโดยผูปวยจะมีผื่นนูนแดงกดเจ็บ พื้นผิวขรุขระ ขอบเขตชัดเจน ปวดแสบรอน มัก
พบกระจายบริเวณใบหนา คอ หลัง หนาอกสวนบน แขน และขาได การตรวจชิ้นเนื้อจะพบการสะสม
ของ PMN ในชัน้ dermis โดยไมพบลักษณะของ leucocytoclastic vasculitis (LCV) ซึ่งสวนใหญจะ
เปนกลุมโรคที่ไมทราบสาเหตุ แตพบวามีรายงานความสัมพันธกับโรคติดเชื้อ (Para infection)
โรคมะเร็ง (Paraneoplastic) และโรคทางดานรูมาติสซั่ม (Para inflammatory) ได ที่สําคัญก็คือขอ
อักเสบรูมาตอยดที่พบรวมกับ Sweet’s syndrome ไดรอยละ 16
3. Subcutaneous nodules (Rheumatoid nodules) เปนอาการนอกขอที่พบไดบอย
สุดในชนผิวขาว โดยพบรอยละ 20-35 ในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดตามเกณทการวินิจฉัยของ
ACR แตในชาวเอเชียจะพบไดนอยกวา ในราวรอยละ 4-10 (ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพบรอยละ
7.5)10 สวนใหญพบในผูปวยที่มีผลบวกตอสารรูมาตอยดแฟคเตอร และยังสัมพันธกับกลุมอาการ
Felty’s ลักษณะของปุมอาจอยูลึกหรือตื้นก็ได มีขนาดตั้งแต 3-5 มิลลิเมตร โดยเฉพาะในระยะแรก
ของโรคที่ผูปวยมาดวยอาการขออักเสบ หรืออาจโตไดถึง 2-3 เซนติเมตรได (รูปที่ 2)10,41 มักจะพบ
1-2 ปุม อาจนิ่มหรือคอนขางแข็งก็ได เคลื่อนไหวไดเล็กนอย หรือยึดติดกับเนื้อเยื่อดานลาง
(periosteum) ก็ได ผิวหนังที่เหนือปุมมักจะดูปกติ โดยพบปุมที่โตทันทีทันใด หรือโตชาๆก็ได มัก
พบในบริเวณที่มีการกดทับ เชน ศีรษะ ขอศอก นิ้วมือ กนกบ สนเทา (extensor surface, occipital,
larynx, olecranon, proximal ulna, sacral) แตก็มีรายงานวาพบไดในทุกที่ยกเวนในเนื้อสมอง ที่
ผานมามีรายงาน CNS rheumatoid nodules เพียง 13 ราย42 โดยพบที่บริเวณเยื่อหุมสมอง

(leptomeninges) ถามีหลายปุมมักพบในผูที่มีอาการรุนแรง เปนมานาน ปุมรูมาตอยดนี้สามารถพบ
ไดตั้งแตเริ่มแรก แตก็อาจไมสัมพันธกับอาการอักเสบของขอ หลังจากใหการรักษาขออักเสบรูมา
ตอยด ปุมเหลานี้มักยุบตัวลง มีรายงานวานาจะสัมพันธกับการมี cryoglobulin การมีผลบวกตอ
ANA และขอที่ถูกทําลายมาก29

รูปที่ 2. ภาพซายแสดง Rheumatoid nodule ที่ขอศอกขวา และภาพขวาแสดงลักษณะทาง
พยาธิวิทยา (ดัดแปลงจาก ACR slide)
พยาธิกําเนิดเขาใจวาอาจมีเสนเลือดขนาดเล็กอักเสบ (small vessel arteritis) รวมกับมี
การกระตุนระบบคอมพลีเมนท และมี protease ทําใหเกิดการทําลายของ connective tissue matrix
ซึ่งใหผลชิ้นมีเนื้อเปนลักษณะ non-caceous granuloma โดยที่ดานในสุดจะพบซากเซลลที่มีการ
อักเสบ ลอมรอบดวยเซลล macrophage และ fibroblast และดานนอกสุดจะเปนใยคอลลาเจน
ลอมรอบ (รูปที่ 2) แตอยางไรก็ตามตองวินิจฉัยแยกจากปุมที่เกิดจากยา methotrexate (MTXinduced nodulosis) ซึ่งพบในผูปวยที่ได MTX ไดยามาระยะหนึ่งประมาณ 6 เดือน และแมไดรับยา
ในขนาดต่ํา (นอยกวาหรือเทากับ 10 มก./สัปดาห) ก็ยังสามารถที่จะพบไดรวมกับอาการทางขอดีขึ้น
หรือหายไป
และใหสงสัยภาวะนี้เมื่อปุมรูมาตอยดเกิดโตขึ้นและเพิ่มหลายกอนและหรือไมอยูใน
บริเวณที่มีการกดทับเชนพบเปนกอนที่นิ้วโดยปุมอาจมีขนาดเล็กก็ได เมื่อหยุด MTX พบวาปุมรูมา
ตอยดยุบลง ซึ่งแมแตใน juvenile idiopathic arthritis ที่จะพบภาวะนี้ไดนอยมากก็ยังมีรายงานวา
เกิดไดเชนกัน41,43 นอกจากนี้ก็ตองแยกจาก gouty tophi, calcinosis cutis, lipoma, xanthomatosis,

ganglion cyst, granuloma annulare และ benign nodule มีหลายรายงานที่รายงานถึง
ความสัมพันธระหวางการพบปุมรูมาตอยดกับกลุมอาการตาแหง ปากแหง เสนเลือดอักเสบ และ
อาการทางปอด ทําใหการพยากรณโรคแยลง อีกทั้งถาพบที่บริเวณใบหนาจะสัมพันธกับการเกิด
basal cell carcinoma
4. Vasculitis ในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดพบวามีอาการอักเสบของหลอดเลือดได
ทุกขนาด โดยเฉพาะเสนเลือดขนาดเล็กและขนาดกลาง (palpable purpura, leukocytoclastic
vasculitis) ซึ่งถาเปนลักษณะ LCV ก็จะพบมีการติดของ IgG และ IgA ได แตพบนอยมากที่จะมา
เปนแบบกลุมอาการคลาย polyarteritis nodosa (PAN-like syndrome) หรืออาการจากเสนเลือด
ขนาดใหญ จนถึงขั้นเกิดเนื้อตาย (gangrene) สวนใหญมักจะพบเปนรอยโรคที่ปลายนิ้วจากเสน
เลือดสวนปลายอักเสบซึ่งทําใหเกิด periungual vasculitis หรือ nail fold infarction เปนลักษณะที่มี
obliterative endarteritisของนิ้วมือจากการเกาะติดของImmune อาจพบ livedo reticularis จาก
deep dermal vasculopathy และพบวาสัมพันธกับการมี anticardiolipin antibody44 หรือเกิดเปน
แผล (pyoderma gangrenosum, vasculitis ulcer) (รูปที่ 3) โดยสัมพันธกับคา ESR หรือ CRP ที่
สูง การที่มีปุมรูมาตอยดและรวมกับกลุมอาการ Felty’s ในผูที่มาดวยอาการของเสนเลือดอักเสบ
มักจะพบวามีอาการทางขอที่รุนแรงและมีสารรูมาตอยดแฟคเตอรที่สูง กลไกเชื่อวาเปน Immune
complex mediated เนื่องจากพบวาระดับ C2, C4 ลดลง C3 catabolism (Classical pathway)
เพิ่มขึ้น พบการเกาะติดของ IgG, IgM และ C3 ในเสนเลือดรวมกับมี cryoglobulin เพิ่มขึ้นในเลือด
A.
B.

C.
รูปที่ 3. A. แสดงลักษณะผื่นจากเสนเลือดอักเสบ B. เปนลักษณะทางพยาธิวิทยาแสดงลักษณะ
LCV และ C. แสดงแผลจากเสนเลือดอักเสบ (ดัดแปลงจากภาพทางอินเตอรเน็ต)

ตรวจทางพยาธิวิทยา จะพบลักษณะเชนเดียวกับ PAN คือ มีลักษณะเปน panarteritis มีการสะสม
ของเซลล mononuclear รวมกับมี fibrinoid necrosis, intima proliferative และการอุดตันของเสน
เลือดโดยที่จะมีเสนเลือดดําอักเสบ (venulitis) รวมดวย และในผูที่มีคอมพลีเมนทในเลือดต่ําจะพบ
PMN ลอมรอบเสนเลือดแทน lymphocyte มักพบในผูมีลักษณะพันธุกรรมแบบ HLA DRB1*0401
QKRAA ถึงกวารอยละ 703 และอาจสัมพันธกับ ANCA เนื่องจากมีรายงานวาพบ p-ANCA ในผูปวย
รูมาตอยดที่มีเสนเลือดอักเสบประมาณรอยละ 16 โดยไมพบมี c- ANCA แตเมื่อตรวจดวย ELISA
กลับพบAnti ENA ใหผลบวกโดยไมพบวามี Anti MPO45-47
นอกจากนี้ยังมีการคนพบวา ใน rheumatoid vasculitis ผูปวยจะมีระดับ circulatory
fibronectin ที่สูง และ VWF ที่สูง โดยมากกวาในผูปวยขออักเสบรูมาตอยดที่มีเฉพาะอาการทางขอ
และโรคทางเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่น และยังพบสูงมากใน recent onset rheumatoid vasculitis เขาใจวา
เกิดจากมีการสรางfactor VIII Ag มากขึ้นจึงมีผลกระตุน endothelial โดยตรง45-49 การรักษาผูปวยที่
มีเสนเลือดอักเสบที่ผิวหนังแนะนําใหใชยาสเตียรอยดขนาดปานกลาง (เพร็ดนิโซโลน 0.5 มก./กก./
วัน) ถาไมตอบสนองจึงพิจารณาขนาดที่สูงขึ้นไป หรือพิจารณายาอื่นในกลุม DMARDs หรือ
Immunosuppressive แตในกรณีที่มีอาการมากดื้อตอการรักษาหรือเกิดในอวัยวะสําคัญ มีรายงาน
การทํา Plasmapheresis รวมกับการให Pulse cyclophosphamide และ Pulse methylprednisolone
ในกรณีที่ผูปวยมีอาการทางขอ อาการทางปอด และ อาการทางระบบประสาท50และยังมีรายงานจาก
ญี่ปุนโดย Okawa และคณะในป ค.ศ. 1997 ถึงการใช Salt Amino acid Coprecipitating (SAC) ใน
ผูปวย 21 คน พบวากรอง globulin ไดดีเพิ่มแรงในการบีบของมือ ลดปุมรูมาตอยด แผลที่ผิวหนัง
และลด immune complex ได51 เชนเดียวกันกับ Hidaka et al ในป ค.ศ. 199852 รักษาผูปวย 9 คน
ดวย LCAP (Filtration Leukocytapheresis) ใชหลักการเชนเดียวกับplasmapheresis แตใชตัวกรอง
ที่กรองเฉพาะ lymphocyte ทุก 1 สัปดาห กรองรอบละ 3000 มล. ดวยอัตรา 50 มล.ตอนาที ใชเวลา
60 นาที พบวาลดอาการทางขอ เสนเลือดอักเสบที่ผิวหนังและเสนประสาท (vasculitis ulcer,
polyneuritis) เชนกัน แตกลับไมชวยในผูปวยที่มี interstitial lung disease
ปจจัยที่ชวยทํานายการเกิดเสนเลือดอักเสบในผูปวยขออักเสบรูมาตอยดซึ่งมีผลให อัตรา
การเสียชีวิตในผูปวยเพิ่มขึ้น (1.26 เทา ในภาพรวม) คือ 1) เพศชาย 2) มีระดับรูมาตอยดแฟคเตอร
ที่สูง 3) มีการทําลายของขอมาก 4) มีปุมรูมาตอยดรวมกับ อาการของERA อื่นๆ 5) ตองใช
DMARDsหลายชนิดรวมถึงยาสเตียรอยดในการควบคุมโรค และ 6) มี Circulating cryoglobulin
5. Multiple rheumatoid bursal cyst มีรายงาน 1 ราย ในชั้น subcutaneous53

อาการทางโลหิตวิทยา
1. Anemia of chronic disease มักพบblood Smear เปนลักษณะ normochromic
normocytic และคา ferritin ในเลือดสูง มักสัมพันธกับอาการกําเริบของโรค (high DAS) และคาการ
อักเสบที่เพิ่มขึ้น (ESR, CRP) ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพบอาการนี้มากที่สุดถึงรอยละ 29.610 เชื่อวา
เปนผลของ cytokine ที่ถูกสรางขึ้นมามากในโรคนี้ โดยเฉพาะ TNF-alpha และ IL-1 ทําใหมีผล

ตอเมตาบอลิซั่มมของเหล็ก และปริมาณของ erythropoietin ในไขกระดูกผิดปกติไป การรักษา
แนะนําใหปรับยาปรับเปลี่ยนการดําเนินโรคหรือใหโฟลิค ซึ่งถาควบคุมอาการจากตัวโรคไดพบวา
ระดับ erythropoietin มักกลับเขาสูปกติ และถาเปนมากแนะนําใหใช erythropoietin หรือใหเลือดถา
มีอาการจากภาวะซีด นอกเหนือจากนี้ มีรายงานของ Lau et al ศึกษาในป ค.ศ. 199554 พบวาเม็ด
เลือดแดงจะมีรูปรางที่เปลี่ยนแปลงไป (RBC deformability) ในหลอดทดลอง และทําใหเกิดบกพรอง
ที่ระดับ microcirculation เมื่อใหยา dipyridamole พบวาทําใหลักษณะเม็ดเลือดแดงดีขึ้น แตยังไมมี
การยืนยันทาง คลินิก
2. Iron deficiency anemia / malnutrition anemia พบประมาณรอยละ 25 สวนมาก
เปนจากยา NSAIDs และภาวะทุพโภชนาการ การรักษาใหแกไขปญหาการสูญเสียเลือด พิจารณา
ใหโฟลิคและ วิตามินบี
3. Pure red cell aplasia พบนอยมาก เขาใจวาเปนผลจากภูมิคุมกันที่ผิดปกติโดยตรง
ทําใหกด erythroid colony
4. Thrombocytosis, Eosinophilia พบไดรอยละ 40 ในผูปวยขออักเสบรูมาตอยดที่
รุนแรง และมักจะมีสารรูมาตอยดแฟคเตอรสูงในระยะที่โรคกําเริบและสัมพันธกับอาการนอกขออื่น
ทั้งนี้ตองแยกจากภาวะเสียเลือดและการติดเชื้อพยาธิ
5. กลุมอาการ Felty’s (Felty’s syndrome) พบประมาณรอยละ 1 มักพบในกรณีขอ
อักเสบที่เกิดความพิการมาก (severe deformity joint) มีHLA DR-4 และ ปุมรูมาตอยดโดย 1 ใน 3
ของผูปวยไมพบวามีอาการอักเสบทางขอ เชื่อวาเปนผลมาจากการมี immune complex ไปเกาะติด
กับ PMN หรือ มี antibody ตอ PMN ทําใหเพิ่มการทําลาย PMN ที่มามพรอมกับเกร็ดเลือด55
ผูปวยจะมี neutropenia รวมกับมามโต และการมีแผลที่ขา (vasculitis ulcer) ตอมามักมีตอม
น้ําเหลืองโต เกร็ดเลือดต่ํา กลุมอาการนี้พบในผูหญิงมากกวาผูชาย
6. Lymphadenopathy Lymphagitis หรือ Lymphagedema มักพบรวมกับอาการที่
ขออักเสบกําเริบและสารรูมาตอยดแฟคเตอรใหผลบวก มักเกิดที่ตําแหนงของตอมน้ําเหลืองที่บริเวณ
ขอที่มีการอักเสบ ในสวนของ lymphagedema พบวามีรายงานเพียง 2 รายโดย Hidalgo ในป ค.ศ.
1993 และจะพบรวมกับอาการขออักเสบ56
7. Lymphoma พบอุบัติการเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งอาจเปนผลจากการรักษา
8. Antiphospholipid Syndrome ในป ค.ศ. 1992 Motohashi57 ไดรายงานผูปวยขอ
อักเสบรูมาตอยด 43 ราย พบวามีภาวะของ hypercoagulable, มีการเพิ่มขึ้นของ lysis time และ
สามารถตรวจพบ anticardiolipin antibody ได แตอยางไรก็ตามยังไมมีขอสรุปที่แนชัดสําหรับ
ความสัมพันธดังกลาว
9. Paraproteinemia ในผูปว ยขออักเสบรูมาตอยดถาพบมี monoclonal gammopathy
จะ เพิ่มโอกาสการเกิด lymphoma มากขึ้น
10. Large granular lymphocytosis syndrome ( LGL syndrome) หนึ่งในสามของ
ผูปวย LGL syndrome พบวาเปนโรคขออักเสบรูมาตอยด โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มียีน HLA DR4

และยังสัมพันธกับกลุมอาการ Felty’s เชื่อวาเปนผลจาก antibody dependence และ cell
mediated cytotoxic activity โดยจะพบ large granular lymphocyte ในเลือด ตับ และไขกระดูก ถา
ตรวจจาก blood smear จะพบวามากกวารอยละ 90 ของเซลล mononuclear จะมี azurophilic
granule โดยใน cytoplasm จะพบ E-rosette formation และใหผลบวกตอการยอมดู fragment
crystallized receptor, CD3, CD8, CD57, NK cell (CD16, CD56) แตไมผลิต IL-2 และไม
ตอบสนองตอการกระตุนดวยmitogen ทําใหเพิ่มโอกาสติดเชื้อไวรัสไดงายขึ้น

อาการทางตา
1. Sicca symptom พบไดรอยละ 10-15 ผูปว ยจะมาดวยอาการตาแหง เคืองตา แสบตา
เหมือนมีเม็ดทรายในตา และปากแหง จนถึงขั้นฟนผุได ผูปวยมักมี Anti SS-A ใหผลบวก58 อาจพบ
รวมกับกลุมอาการ secondary Sjogren (การศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบ sicca symptom
รอยละ 10.5 แตมีกลุมอาการ secondary Sjogren เพียงรอยละ 2.5)10 แตทั้งนี้อาการตาแหง อาจไม
สัมพันธกับอาการรุนแรงทางขอได
2. Episcleritis (รูปที่ 4) พบไดนอยกวารอยละ 1 ผูปวยจะมาดวยอาการตาแดงใน
ระยะเวลาไมนานโดยอาจเกิดที่บริเวณใกลกับ limbus เปนหยอมๆ หรือแดงทั้งตาก็ได มักมีอาการ
เคืองตาเพียงเล็กนอยและจะไมทําใหการมองเห็นลดลง อาจหายไดเองในระยะเปนสัปดาหถึงเปน
เดือน การรักษาใชสเตียรอยดหยอดตา

รูปที่ 4. แสดง Episcleritis
3. Scleritis (รูปที่ 5) พบไดนอยกวาepiscleritis เกิดจากการที่มีเสนเลือดอักเสบในชั้น
ผูปวยจะมาดวยอาการปวดลูกตาและตาแดงมาก (dark red) ตอมาจะเกิดการตายของเนื้อเยื่อทําให
ตาขาวบางลงที่เรียกวา scleromalacia (รูปที่ 6) สวนมากจะพบอยูทางดานบนของลูกตา ถาอยูใกล
cornea อาจพบการบางลงของ cornea อยางมากเรียกวา corneal melt หรือเปนแผลที่ตาขาว
เรียกวา peripheral ulcerative keratopathy (keratitis) ซึ่งในที่สุดก็จะบางลงถึง uveal tractจนทะลุ
ได เรียกวา scleromalacia perforans (รูปที่ 7) ซึ่งจะไมมีอาการปวดแลว แตจะทําใหการมองเห็น
ลดลงอยางมากหรือตาบอด ภาวะนี้สัมพันธกับขออักเสบรูมาตอยดที่เปนมานาน และความรุนแรง
ของอาการอักเสบทางขอ

รูปที่ 5. แสดง Scleritis

รูปที่ 6. แสดง Scleromalacia

รูปที่ 7. แสดง Scleromalacia Perferens
4. Ocular Cica Tricial Pamphigoid (OCP) พบวามีรายงานเพียง 8 รายโดย Olsen ใน
ป ค.ศ. 199859 เปนผูหญิง 7 ราย ทั้งหมดเปนขออักเสบรูมาตอยดมามากกวา 19 ป มีสารรูมาตอยด
แฟคเตอรในเลือด มีการทําลายของขอ ทุกรายมีอาการตาแหง ปากแหงรวมดวย โดยที่รอยละ
62.5 เปนกลุมอาการ secondary Sjogren และมี cornea necrosis จนถึงขั้นกระจกตาทะลุ
การรักษาอาการทางตาจําเปนตองดูรวมกับจักษุแพทย รวมกับการปรับ DMARDs และใช
ยา สเตียรอยดขนาดสูงรวมกับยากดภูมิถามีการมองเห็นลดลง

อาการทางหัวใจและหลอดเลือด
1. Premature atherosclerosis อาจเปนผลทั้งจากการรักษาดวยสเตียรอยด หรือจาก
ภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังจากตัวโรคเอง นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวาผูปวยที่เปนขออักเสบรูมาตอยด จะมีระดับ homocysteine สูง ซึ่งทําใหเกิด atherosclerosis งายขึ้น จากหลักฐานทางพยาธิ
วิทยาจะเห็นไดวาผูปวยขออักเสบรูมาตอยดจะมีผนังเสนเลือดของชั้น intima และ media หนา และ

เกิด carotid plaque โดยสัมพันธกับระยะเวลาที่เปนโรค โดยมีคาเฉลี่ยของระยะเวลาที่เปนโรค 21 ป
และรอยละ 63 ของผูปวยมีอาการนอกขออื่นๆรวมดวย60 ทั้งหมดนี้สงผลใหเกิดอาการของเสนเลือด
หัวใจอุดตัน จนเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย และเสียชีวิตได
2. Pericarditis เปนอาการนอกขอของรูมาตอยดที่พบไดบอยที่สุดในสวนของหัวใจ แต
รอยละ 50 ของผูปวยมักจะไมมีอาการเนื่องจากลักษณะโรคเกิดแบบคอยเปนคอยไป แตก็อาจมี
อาการได เชน เจ็บหนาอก สวนมากถามีอาการมักจะสัมพันธกับชวงที่ขออักเสบกําเริบ และระดับ
รูมาตอยดแฟคเตอร การตรวจเอกซเรยปอดอาจพบวามีเงาหัวใจโต (รูปที่ 8) และการตรวจ
echocardiogram ก็จะพบวามีน้ํา ซึ่งอาจเหมือนกับน้ําในเยื่อหุมปอด สาเหตุการเกิดโรคพบวาพยาธิ
สภาพ เชนเดียวกับปุมรูมาตอยด แตก็มีรายงานวา พบเซลลชนิด CD 8+ T cell อยูในเยื่อหุมหัวใจ
ทําใหสงสัยวา CD8+ T cell นาจะมีบทบาท ใน ERA ซึ่งตางจากที่พบในผิวขอที่มีการอักเสบที่มี CD
4+ T cell เดน ในรายที่เปนเรื้อรังอาจมีภาวะ constrictive pericarditis ทําใหผูปวยอาจจะมาดวย
อาการของหัวใจลมเหลว หรือ cardiac temponade ไดแตพบนอยมาก61,62

รูปที่ 8. ภาพรังสีแสดงภาวะที่มีน้ําในชองเยื่อหุมหัวใจ
3. กลามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocarditis) พบรอยละ 4-30 จากการตรวจผูปวยที่เสียชีวิต
สวนใหญไมพบวามีอาการ และการบีบตัวของหัวใจมักจะปกติ จากการตรวจทางพยาธิวิทยาพบ
พยาธิสภาพคลายของปุมรูมาตอยดแทรกอยูในกลามเนื้อหัวใจ หรือเปนลักษณะของการอักเสบที่มี
เซลล mononuclear แทรกอยูในกลามเนื้อหัวใจ บางรายอาจตรวจพบสาร amyloid แทรกในชั้น
กลามเนื้อหัวใจ
4. เสนเลือดหัวใจโคโรนารีอักเสบ (Coronary vasculitis) พบไดนอย อาการและอาการ
แสดงเหมือนอาการจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากสาเหตุอื่น มักจะพบในผูปวยขออักเสบรูมา
ตอยดที่มีอาการรุนแรงและมีการกําเริบของเสนเลือดอักเสบ
5. การอักเสบของเยื่อบุหัวใจ (Endocardial inflammation) พบไดรอยละ 30 และ
มักจะเกิดที่บริเวณลิ้น mitral และมักทําใหเกิดลิ้นหัวใจรั่ว (mitral regurgitation) จากการตรวจ
Echocardiogram ทําใหพบวาอุบัติการเพิ่มขึ้น และพบวามีรายงานการตรวจพบปุมบริเวณลิ้นหัวใจ
(valvular or valve ring nodules) (รูปที่ 9) ดวยทั้งที่ลิ้น mitral ลิ้น aorta และ aortic ring

รูปที่ 9. แสดงลักษณะปุมที่ลิ้นไมตรัล (ดัดแปลงจากภาพทางอินเตอรเน็ต)
6. Aortic insufficiency63 มีรายงานผูปวยขออักเสบรูมาตอยดที่มีอาการทางขอรุนแรง
พบสารรูมาตอยดแฟคเตอร และมีอาการนอกขอหลายอยาง เชน ปุมรูมาตอยด การอักเสบของเสน
เลือดบริเวณผิวหนังและเสนประสาทอักเสบชนิด mononeuritis multiplex โดยไมสัมพันธกับอายุและ
ระยะเวลาที่เปนโรค ผูปวยอาจจะมาดวยหัวใจลมเหลวเฉียบพลันและทําใหเสียชีวิตได จากการตรวจ
ชิ้นเนื้อพบ rheumatoid granuloma ในเยื่อหุมหัวใจ
7. Conduction abnormalities อาจเปนผลทั้งจากกลามเนื้อหัวใจอักเสบ เสนเลือดหัวใจ
โคโรนารี หรือเกิดปุมบริเวณที่เปนระบบการนําไฟฟาหัวใจ ทําใหเกิดทั้ง atrioventricular block
(AVB) และ complete heart block (CHB) แตอาจพบวาสาเหตุสวนนอยเกิดจากการสะสมของสาร
amyloidได
8. ความดันโลหิตสูง (Arterial Hypertension) พบรอยละ 18.1 ของผูปวยจากการศึกษา
ของ Zrereva, et al. ในป ค.ศ. 199764 ซึ่งมักจะพบรวมกับ rheumatoid vasculitis และพบมีการ
เพิ่มของ free radical lipid peroxidase ในเลือดและน้ําลาย
9. Raynaud’s phenomenon4
10. Hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) มีรายงานในผูปวย 10 ราย65
พบวาผลชิ้นเนื้อก็พบเปน rheumatoid granuloma ในหัวใจหองซายลาง และพบรวมกับกลุมอาการ
Felty’s และ Sjogren
จากการศึกษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี พบอุบัติการความผิดปกติที่หัวใจรอยละ 11.1 โดยที่
รอยละ 2.52 มีอาการของโรคหัวใจขาดเลือด (Unstable angina,Acute myocardial infarction) พบ
รอยละ 1 ที่มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหัวใจเปนลักษณะ premature ventricular contraction
(PVC) premature ventricular contraction (PAC) atrial flutter และ atrial fibrillation10

อาการทางปอด
1. เสียงแหบ เจ็บคอ หรือกดเจ็บบริเวณกลองเสียง จากการอักเสบของขอ cricoary-

tenoid หรือมีปุมรูมาตอยดบริเวณสายเสียง อาการมักจะเปนครั้งคราว โดยเฉพาะในเวลาเชาๆ
สวนมากอาการไมรุนแรง แตอาจมีอาการมากจนถึงขั้นอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบนบริเวณหลอดคอ
ได ถาสายเสียงอยูในทาปด อาการมักจะสัมพันธกับอาการทางขอ
2. Small airway disease พบมากกวาประชากรทั่วไป 2 เทาโดยที่อาจเกิดรวมกับกลุม
อาการ Sjogren จากการตรวจสมรรถภาพปอดจะพบวามีการลดลงของ Maximum mid-expiratory
and expiratory flow rate ที่รอยละ 50 FVC และจะตองวินิจฉัยแยกโรคจากการติดเชื้อ ภาวะขาด
alpha-1-antitrypsin และ ผลขางเคียงจากยา penicillamine
3. Rheumatoid Lung คือเปนปุมรูมาตอยดที่พบในเนื้อปอดหรือเยื่อหุมปอดก็ได โดยที่
บริเวณเยื่อหุมปอดจะพบไดนอยกวา อาจเปนกอนเดี่ยวหรือหลายกอนก็ได อาจจะพบวามีการตาย
ของเนื้อเยื่อตรงกลางเห็นเปนโพรงได66-68 และมักจะพบพรอมกับการมีอาการทางขอ โดยที่อาจจะ
พบรวมกับภาวะ pneumoconiosis ที่เรียกวา Caplan‘s syndrome ซึ่งทําใหเกิด fibroblastic
reaction รวมกับ obliterative granulomatous fibrosis การวินิจฉัยจําเปนที่จะตองวินิจฉัยแยกโรค
จากการติดเชื้อ และมะเร็ง
4. น้ําในเยื่อหุมปอด (Pleural effusion) (รูปที่ 10) ผูป วยสวนใหญมักจะไมมีอาการ แต
สามารถพบจากการตรวจในผูปว ยที่เสียชีวิตถึงรอยละ 5069 ในผูปวยที่มีอาการอาจจะมาดวยอาการ
เจ็บหนาอกแบบ pleurisy จนถึงมีอาการเหนื่อยมากก็ได โดยผูปวยกลุมนี้รอยละ 20 จะมีอาการ
พรอมอาการแสดงทางขอ โดยปกติปกติจะพบวาน้ําในเยื่อหุมปอดจะมีปริมาณไมมากซึ่งถานํามา
ตรวจทางหองปฏิบัติการจะพบวามีเม็ดเลือดขาวนอยกวา 500/มม3 (100-3500/มม3) โดยเซลล
สวนมากจะเปน mononuclear มีระดับ LDH สูงมากกวา 0.6 เทาของในเลือด และ CH50 ต่ํา
ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือน้ําตาลในน้ําเยื่อหุมปอดจะต่ํามาก สวนใหญต่ํากวารอยละ 30 มก
(รอยละ 10-50 มก) เชื่อวาเปนผลจากความบกพรองในการใหกลูโคสซั่มผานเขาเยื่อหุมปอด และ
โปรตีนมักมากกวา 4 กรัม ซึ่งตองวินิจฉัยแยกโรคกับภาวะติดเชื้อโดยเฉพาะวัณโรค

รูปที่ 10. แสดงน้ําในเยื่อหุมปอด (Pleural effusion)
5. Interstitial Lung ( Pneumonitis/Fibrosis) มักเปนบริเวณชายปอด โดยอาจจะไมมี
อาการในระยะแรก แตถาโรคเปนมากขึ้นก็จะเหนื่อยหอบได ฟงเสียงปอดอาจไดยินเสียงcrackle
ภาวะนี้มักพบในผูปวยขออักเสบรูมาตอยดที่เปนมานานรวมกับมีขออักเสบมาก และมีปุมรูมาตอยด
รวมดวย มักตรวจพบผลบวกตอรูมาตอยดแฟคเตอรและANA เชื่อวาเปนผลจากการกระตุนเซลล

mesenchymal ที่มากเกินไปเหมือนเชนในโรคหนังแข็ง
มีการศึกษาพบวาในผูชายที่สูบบุหรี่
โดยเฉพาะสูบมากกวา 25 ซองตอป จะเพิ่มโอกาสการเกิดพังผืด การวินิจฉัยทําไดโดยการตรวจ
สมรรถภาพปอดโดยจะพบวามี DLCO ลดลง จากการตรวจ HRCT จะพบการเปลี่ยนแปลงในเนื้อ
ปอด ซึ่งพบความผิดปกติไดแมผูปวยจะยังไมมีอาการ และถา bronchoalveolar larvage (BAL)
มักจะพบเซลลmononuclear (ยกเวนในระยะที่เปนปอดอักเสบอาจพบ PMN ไดมากขึ้น) นอกจากนี้
ยังพบวา globulinในเลือดสูงขึ้น และ KL-634 ซึ่งเปน Human MUC-1 mucin จะเพิ่มขึ้นเปน 8 ถึง
รอยละ 88.9 ซึ่งตางจากผูที่ไมมีอาการทางปอด แตตัว KL-6 จะไมชวยบอกสาเหตุของปอดอักเสบ
การตรวจชิ้นเนื้อปอดจะพบ monocyte แทรกทั่วไป การรักษาเชนเดียวกับ Interstitial lung จาก
สาเหตุอื่น คือใหสเตียรอยดขนาดกลางหรือสูง รวมกับการใหยาimmunosuppressiveหรือไมก็ได66-68
6. Pulmonary Arteritis รวมกับ Pulmonary Hypertension พบไดรอยละ 30 จากการ
ที่มีเสนเลือดอักเสบที่ pulmonary artery ซึ่งอาจทําใหไอเปนเลือดจนถึงแกชีวิตไดแตพบไดนอย
สวนมากมักจะไมมีอาการหรือมีอาการ และอาจจะพบผลบวกตอ p-ANCA ได46
7. Bronchiolitis Obliterans (รูปที่ 11) พบไดนอยมาก จากการตรวจทางพยาธิวิทยา
พบวามีเซลล lymphocyte อยูทั้งใน interstitial, alveolar และ bronchiole มี cellular loose fibrosis
และ พบ proteinaceous exudates อาการอาจจะรุนแรงถึงขึ้น ARDS และเสียชีวิตได

รูปที่ 11.

แสดง Bronchiolitis Organizing Pneumonia

8. Accelerated nodulosis61 มีรายงานผูปว ยเพียง 1 รายที่มี nodulosis, น้ําในเยื่อหุม
ปอดรวมกับมี cardiac temponade ขณะได MTX และไมมีอาการขออักเสบ
9. Bronchiectasis70จากรายงานผูปวย 46 รายโดยที่ยังไมมีอาการทางปอดและเอ็กซเรย
ปอดยังไมพบการเปลี่ยนแปลงแบบbronchicetasis และติดตามผูปวย 18 เดือนโดยดู HRCT PFT
และ DLCO พบวาเกิด DLCO ลดลงและมี bronchiectasis จากการตรวจ HRCT ถึงรอยละ 41 โดย
ที่ไดตัดปจจัยอื่นออกไปแลว และพบวาไมสัมพันธกับอาการทางขอ แตขณะนี้ยังไมมีขอสรุปวาตอง
ตรวจในผูปวยทุกราย

นอกจากนี้คงตองแยกจากอาการทางปอดที่เปนผลจากยา MTX และมะเร็งปอดชนิด
bronchogenic ที่มักจะพบอุบัติการเพิ่มขึ้นในผูป วยขออักเสบรูมาตอยดที่มีอาการทางปอดโดยเฉพาะที่
เปนชนิด Interstitial Lung Disease

อาการของระบบทางเดินอาหาร
1. ภาวะปากแหง (sicca) ซึ่งสามารถทําใหเกิดฟนผุได จากการที่มีน้ําลายนอยและอาจมี
ภาวะ secondary Sjogren รวมดวย
2. แผลในระบบทางเดินอาหารสวนตน (duodenal ulcer, peptic ulcer) มักจะเปนผล
มาจากยาตานอักเสบที่ไมใชสเตียรอยด มากกวาจากตัวโรค
3. ตับ พบความผิดปกติรวมกับกลุมอาการ Felty’s
4. GI vasculitis พบไดนอยแตอาจมีอาการรุนแรงมาก เหมือนที่พบในโรค SLE หรือ
PAN การรักษาเชนเดียวกับ GI vasculitis ในโรคอื่นๆ
5. Esophageal Varices71 มีรายงานผูปวยเพียง 1 รายโดย Klofkorn ตั้งแตป ค.ศ. 1976
โดยพบรวมกับกลุมอาการ Felty’s โดยที่ผูปวยไมมีอาการตับแข็ง หรือ Portal vein thrombosis รวม
ดวย

อาการทางไต
1. Proteinuria สาเหตุสวนใหญมักเปนผลจากยามากกวาตัวโรคโดยเฉพาะ Gold salt,
Sulfasalazine และ NSAIDs แตสามารถพบวามีไตอักเสบชนิดmembranousไดโดยพบไดนอย
2. Amyloidosis
3. Rapid Progressive Glomerulonephritis (RPGN) เปนรายงานจาก Amano ในป
ค.ศ. 199872 โดยรายงานผูปวย 1 รายที่มีผลการตรวจเนื้อไตเปน cresentric GN รวมกับการติดสี
ของ IgG C3 และ necrotizing vasculitis แบบ micropolyarteritis และมีผลบวกตอ anti MPO

อาการทางระบบประสาทและกลามเนื้อ
1. Cervical Myelopathy เกิดจากมี atlanto axial subluxation แลวกดไขสันหลัง อาการ
มักคอยเปนคอยไป ไมสัมพันธกับอาการปวดคอ ผูเชี่ยวชาญบางทานแนะนําใหทําการตรวจหาใน
ผูปวยทุกราย73 ถามีอาการ มักปวดราวไปที่ occiput รวมกับมี myofascial pain ของบริเวณคอ หลัง
สวนบนรวมดวย ตรวจรางกายจะใหผลบวกของการทดสอบ Lhermitte’s คือชาไปตามสันหลัง อก
และบั้นเอว เมื่อกมศีรษะมีการรับรูถึงความรูสึกลดลงที่มือ มีอาการออนแรงของมือ แขนขา ตรวจ
รางกายเพิ่มเติม มักพบการตรวจ Barbinski ใหผลบวกเนื่องจากมีการกดทับบริเวณ posterior
column และอาจตรวจพบ Hoffman’s sign และ Hyperreflexia ซึ่งในการรักษาผูปวยควรไดรับการ
พยุงคอ ดึงคอ หรือผาตัดแกไข โดยปรึกษารวมกับศัลยแพทยกระดูกและขอ นอกจาก C1-C2
subluxation ยังพบที่กระดูกคอระดับอื่นๆได แตพบไดนอย

2. Peripheral Neuropathy (Distal sensory neuropathy), Mononeuritis multiplex
(Severe sensorimotor neuropathy) จากมี vasculitis ที่ vasa nervorum
3. Entrapment Neuropathy เชน carpal tunnel syndrome ที่มือ Tarsal tunnel
syndrome ที่เทา เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของขอและเนื้อเยื่อออนบริเวณใกลเคียงแลวกดเบียด
เสนประสาทสัมพันธกับอาการทางขอหรือไมก็ได
4. Rheumatoid Pachymeningitis พบไดนอยมากสาเหตุเกิดจากการมีการอักเสบของ
เสนเลือดที่dura, pia, lumbar cord และ cistern ผูปวยมักจะมีอาการของ autonomic dysfunction
การตรวจน้ําไขสันหลังจะพบ IgG และ Immune complex เพิ่มขึ้น
5. Rupture tendon มักเกิดที่บริเวณนิ้วที่สี่และหาโดยที่ผูปวยจะมาดวยอาการนิ้วตก ยก
นิ้วขึ้นไมได เนื่องจากเอ็นที่เสียดสีบริเวณขอขาด มีรายงานพบวาเกิดการฉีกขาดของเสนเอ็น
Achilles ได74 ผลชิ้นเนื้อใหลักษณะคลาย enthesitis การรักษาควรสงปรึกษาศัลยแพทยกระดูกและ
ขอเพื่อเย็บซอมแซม และ เมื่อใดที่พบหนึ่งขาง มักจะพบอีกขางมีอาการเชนกัน
6. Rupture Baker’s cyst (รูปที่ 12) ผูปว ยมักจะมาดวยอาการปวดขอเขากะทันหัน
ตรวจรางกายจะพบหอเลือดที่ตําแหนงเทาใตตอตาตุม มีลักษณะเหมือนวงพระจันทรเรียก Crescent
sign เกิดจากเลือดภายในถุงน้ําที่แตกออกแลวเซาะตามแนวกลามเนื้อไหลลงมาตามแนวดึงดูดโลก
อาจตรวจพบหนาแขงบวม ซึ่งอาจดูคลาย Deep Vein Thrombosis ที่ขาได

รูปที่ 12. แสดง Rupture Baker‘s cyst ซึ่งจะพบหอเลือดเซาะลงมาที่ขอเทา
7. Depression พบวาสัมพันธกับระยะเวลาที่เปนโรคและความรุนแรงของโรค เนื่องมา
จากเปนโรคเรื้อรัง แตยังไมสรุปวาเปนจากตัวโรคเองดวยหรือไม
8. Normal Pressure Hydrocephalus พบวามีรายงานในผูปวย 2 ราย75ที่เปนขออักเสบ
รูมาตอยดมาเปนระยะเวลานาน เมื่อใหสเตียรอยดทําใหผูปวยอาการดีขึ้นมาก
9. Myopathy รายงานโดย Chang ในป ค.ศ. 199376

อาการทางระบบอื่นๆ
1. ภาวะ secondary Sjogren พบไดรอยละ 20 -30 ในผูปวยขออักเสบรูมาตอยด โดย
พบวามีเซลลชนิด lymphocyte แทรกอยูในตอมน้ําลาย

2. Vasculitis พบไดนอย โดยพบนอยกวารอยละ 1 แตมีความรุนแรง เกิดไดทุกอวัยวะ
มักจะพบในผูปวยที่เปนโรคมากกวา 10 ปโดยพบในผูชายมากกวาผูหญิง อาการจะสัมพันธกับ
อาการขออักเสบที่รุนแรง มีปุมรูมาตอยด มีคารูมาตอยดแฟคเตอรที่สูง และกลุมอาการ Felty’s
3. Amylodosis77 พบวาสารamyloidจะสะสมในไต กระเพาะปสสาวะโดยสวนใหญเปน
ชนิด AA amyloid ผูปวยมักจะเปนขออักเสบรูมาตอยดมามากกวา 20 ปและมีอาการนอกขออื่นๆ
รวมดวยเชน ปุมรูมาตอยด mononeuritis multiplex และมีคารูมาตอยดแฟคเตอรที่สูง ในแงการ
รักษามีรายงานการใหสเตียรอยดรวมกับยาImmunosupressive เชน cyclophosphamide
4. พบรวมกับ Sarcoidosis78 พบวามีรายงานผูปวย 2 ราย รายแรกมีผลชิ้นเนื้อจากเยื่อ
หุมขอเปนแบบขออักเสบรูมาตอยดแตที่ผิวหนังและปอดเปน sarcoidosis สวนรายที่สองพบวามี
อาการทางปอด ระบบประสาท และตามีมานตาอักเสบ แตชิ้นเนื้อที่ผิวหนังเปนลักษณะของปุมรูมา
ตอยด
5. Osteoporosis พบไดบอยโดยเฉพาะระยะทายของโรค ซึ่งอาจเปนสาเหตุจากทั้งตัวโรค
ที่มีการกระตุนและหลั่ง cytokine รวมกับการกระตุนการทํางานของosteoclast ทําใหเพิ่มการละลาย
กระดูก (bone resorption) โดยภาวะกระดูกพรุนนี้จะสัมพันธกับความรุนแรงของโรคดวย

ปจจัยที่สง ผลตอการพยากรณที่ไมดี (Poor Prognostic Factors)9,79 ไดแก
1. เปนเพศหญิง
2. ฐานะทางสังคมไมดี (Low socioeconomics)
3. การศึกษาไมได (Low education)
4. ตรวจพบสารรูมาตอยดแฟคเตอรในระดับสูง
5. มีอาการแสดงนอกขอ โดยเฉพาะพบปุมรูมาตอยด และ เสนเลือดอักเสบ
6. ผลเลือดที่บงถึงการอักเสบที่สูงอยูยาวนาน (Long standing increased acute phase
reactances)
7. มี clinical indicator ที่ไมดี (Higher Effected joint count)
8. HLADR share epitope

สาเหตุการตาย
อายุขัยเฉลี่ยในผูปวยโรคขออักเสบรูมาตอยดจะสั้นลงประมาณ 10 ป (7-12 ป) โดยเฉพาะ
ในผูปวยที่มีอาการนอกขอทั้งปุมรูมาตอยด เสนเลือดอักเสบ เยื่อหุมปอดอักเสบ เยื่อหุมหัวใจอักเสบ
หรือ กลุมอาการ Felty’s อันใดอันหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง พบวาสาเหตุการตายจากโรคหลอดเลือด
หัวใจมากถึงรอยละ 42 โดยพบมากเปน 2.5-3.5 เทา เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป เปนผลจากการ
อักเสบของหลอดเลือดโคโรนารี (coronary arteritis)
หลอดเลือดอุดตันที่สัมพันธกับภาวะ
antiphospholipid syndrome และ premature atherosclerosis (จากผลการรักษาดวยสเตียรอยด
และตัวโรคเองมีภาวะ Hyperhomocysteine)

สาเหตุอื่นที่พบรองลงมา คือ มะเร็งชนิด Lymphoproliferative และ มะเร็งอื่นๆ พบ
ประมาณรอยละ 14 การติดเชื้อพบไดรอยละ 9 โดยมีปจจัยสงเสริม80 คือ ผูปวยที่มีอายุมาก มีอาการ
นอกขอ มีเม็ดเลือดขาวต่ํา และมีโรคอื่นรวม โดยเฉพาะ chronic lung disease, alcoholism การติด
เชื้อสวนใหญจะติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินปสสาวะ โดยเชื้อฉวยโอกาส
แบคทีเรียชนิดกรัมลบแบบแทง และไวรัส โดยเฉพาะ herpes zoster และยังสัมพันธกับการใช
สเตียรอยดรวมกับ MTX81 สาเหตุการตายที่เหลือจะเปนจากสาเหตุอื่นๆ ที่พบไดนอย คือ เลือดออก
ในระบบทางเดินอาหาร และ Amyloidosis
จะเห็นไดวาอาการนอกขอของขออักเสบรูมาตอยด
พบไดในทุกอวัยวะและบางอยางมี
ความรุนแรงมากถึงขั้นพิการและเสียชีวิต ไมแพโรคในกลุมรูมาติซึ่มอื่นเชนกัน ปญหามักเกิดจาก
การที่ไมไดถูกตรวจพบเพราะบางอยางจะไมสัมพันธกับอาการทางขอที่ดีขึ้น ทําใหไมมีการปรับยา
หรือใหการรักษา ดังนั้นหากพบผูปวยรูมาตอยดที่มีปจจัยที่จะพบอาการนอกขอที่รุนแรง ควรที่
แพทยผูดูแลจะไดใหความสนใจ สืบคนและปรับยา หรือรักษาเพิ่มเติมตอไป.
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Management of Lupus Nephritis (LN)
วีระพงศ ผูมธี รรม*
พงศธร ณรงคฤกษนาวิน**
ไพจิตต อัศวธนบดี***
โรคเอสแอลอี (Systemic lupus erythematosus, SLE) เปนโรคที่พบไดบอยพอสมควรโดย
พบถึง 1,500,000 รายตอปในประเทศสหรัฐอเมริกา ผูปวยหญิงพบไดบอยกวาผูปวยชาย 10-15
เทา ชวงอายุที่พบไดบอยคือชวงวัยเจริญพันธุ โรคนี้ยังพบไดบอยในบางเชื้อชาติ ไดแก ชาวอเมริกา
เชื้อสายแอฟริกา (African-American), Hispanic, ชาวเอเชีย, และชาวอเมริกันพื้นเมือง
ลักษณะเฉพาะของโรคนี้คือมักมีความผิดปกติของระบบอวัยวะหลายๆ ระบบพรอมกัน เชน ผิวหนัง
ขอ โลหิต ประสาท และไต โดยจะมีการดําเนินโรคคอนขางเรื้อรังและมีการกําเริบของโรคเปนชวงๆ
ความผิดปกติของไตที่พบไดบอยที่สุดคือภาวะไตอักเสบ (glomerulonephritis) นอกจากนี้
ยังอาจพบความผิดปกติของ tubulointerstitium และหลอดเลือดของไตรวมดวย ภาวะไตอักเสบลูปส
(lupus nephritis, LN) เปนภาวะที่พบไดบอยรองจากภาวะความผิดปกติทางผิวหนังและขอในผูปวย
โรคเอสแอลอี โดยพบไดมากถึงรอยละ 80 ในผูปวยเด็กและรอยละ 60 หรือ 2 ใน 3 ในผูปวยที่เปน
ผูใหญ อาการและอาการแสดงของผูปวย LN มีความแตกตางกันมากตั้งแตการตรวจพบวามีปริมาณ
โปรตีนในปสสาวะผิดปกติเล็กนอย (asymptomatic proteinurea) จนถึง rapidly progressive
glomerulonephritis ทั้งนี้ผูปวย LN จะมีโอกาสเปนโรคไตวายระยะสุดทาย (end stage renal
disease) ประมาณรอยละ 10-151 โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวย LN class IV ซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุด
ผูปวยกลุมนี้มีโอกาสเปนโรคไตวายระยะสุดทายสูงถึงรอยละ 11-482
ในปจจุบันพยาธิกําเนิดของโรคเอสแอลอียังไมกระจางชัด ความผิดปกติทางอิมมูนที่สําคัญของโรคนี้
คือ มีการสรางแอนติบอดี (antibody) ที่สําคัญหลายชนิดเชน antinuclear antibody และ antiphospholipid antibody2 ในปจจุบันการรักษาโรคนี้มีหลายวิธี แตผลการรักษายังไมดีนักอาจเนื่องมา
จากอาการและอาการแสดงของโรคที่มีหลายรูปแบบแตกตางกัน และยังไมสามารถพยากรณถึงการ
ดําเนินโรคที่แนนอนได นอกจากนี้การศึกษาวิจัยก็ยังกระทําไดลําบากเนื่องจากตองการผูเขารวม
การศึกษาเปนจํานวนมาก ตองใชความรวมมือจากหลายโรงพยาบาล (multicenter study) และตอง
*พ.บ. เฟลโลว หนวยรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
**พ.บ. รอยตรี หนวยรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
***พ.บ. พันเอก หนวยรูมาติก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

ทําการศึกษาเปนเวลานานอยางนอย 5 ปจึงจะประเมินผลการรักษาได โดยผูวิจัยมักประเมินผลการ
รักษาจากอัตราการเสียชีวิต (mortality rate) และอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทาย (end stage
renal disease rate)

พยาธิกําเนิดของโรค (Pathogenesis)
ความเขาใจในพยาธิกําเนิดของโรคมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนของการ
คิดคนยารักษาโรค ในปจจุบันเชื่อวาผูปวยโรคเอสแอลอีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในสวนของ cellular
และ humoral response โดยในสวนของ cellular response พบวามีภาวะ B cell และ T cell
intolerance เกิดขึ้น ทั้งนี้ในสวนของ B cell พบวามีภาวะ hyperreactivity ซึ่งสราง autoantibody ที่
สงผลทําใหเกิดความผิดปกติตอเนื้อเยื่อของรางกายตนเองเกิดขึ้น นอกจากนี้กลไกในการเกิดโรคที่
สําคัญอีกหลายประการ เชน immune complex deposition จากการศึกษาในผูปวยโรคเอสแอลอี
พบวามี immunoglobulin และ complement breakdown product ในไตของผูปวยที่อยูในระยะ
กําเริบเกือบทุกราย การศึกษาเพิ่มเติมยังพบวามีแอนติบอดีจับกับแอนติเจน (antigen, Ag) ที่
glomerulus ซึ่งแอนติเจนที่พบก็ยังไมทราบวาเปนแอนติเจนที่อยูในกระแสเลือดแลวลอยมาจับที่
glomerulus (planted Ag) หรือเปนแอนติเจนที่ basement membrane ของไตเอง ในปจจุบันพบวา
DNA-anti-DNA immune complex มีความสําคัญตอการดําเนินโรคเชนกันและยังพบวา autoantigen เชน nucleosome ก็มีสวนสําคัญในการกระตุน complement และชักนําเซลลท่กี อใหเกิด
การอักเสบเขาสูระบบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะตางๆ จนเปนสาเหตุใหเกิดอาการของโรค นอกจากนี้ยังมี
การคนพบกลไกการดําเนินโรคอื่นเชน antidouble stranded deoxyribonucleic acid antibody
(anti-ds-DNA antibody) ซึ่งถูกกระตุนโดย histone-specific T-helper cell

Anti-ds-DNA antibody and nucleosome
การศึกษาหลายฉบับพบวา anti-ds-DNA antibody มีความสัมพันธกับการกําเริบของโรค
แตยังไมชัดเจนโดยผูเชี่ยวชาญเชื่อวามี anti-ds-DNA antibody บางชนิดเทานั้นที่ทําใหเกิดโรคเอส
แอลอี แอนติบอดีแตละชนิดมีความแตกตางกันในสวนที่เรียกวา antigen binding region ปจจุบัน
ผูเชี่ยวชาญยังไมทราบวาแอนติเจนใดเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคนี้ ทราบแตเพียงวา β chain ของ T
cell receptor ของ T-helper cell เปนตําแหนงที่มีประจุลบ ทั้งนี้ autoantigen ที่มีประจุบวกและ
นาจะเปนสาเหตุของโรคคือ nucleosome ซึ่งมีโครงสรางที่ประกอบไปดวยสวนของ low molecular
weight DNA unit ลอมรอบแกนกลางซึ่งเปน histone octamer สมมุติฐานในการเกิดโรคเอสแอลอี
เริ่มจาก membrane anti-ds-DNA antibody จับกับ autoantigen คือ circulating DNA-binding
protein เชน nucleosome หลังจากนั้น complex ที่เกิดขึ้นจะถูก endocytosis เขาไปใน B cell และ
ถูก present บน MHC class II เพื่อทําปฏิกิริยากับ T-helper cell ซึ่งจําเปนตองมี co-stimulatory
signal เชน CD40-CD40L (CD154) และ CD28-B7.1/7.2 (CD80/86) หลังจากนั้น T-cell จะหลั่งซัย

โตไคนหลายชนิดซึ่งสามารถกระตุนการทํางานและการเพิ่มจํานวนของ B cell (activation and
proliferation)

Impaired clearance of apoptotic body
การศึกษาในสัตวทดลองพบวา immune complex อาจไมใชกลไกที่กอใหเกิดโรคอยาง
เดียวเนื่องจากมีการทดลองโดยการฉีด immune complex เขาไปในสัตวทดลอง แตกลับพบวา
สัตวทดลองไมเปนโรคเอสแอลอี การศึกษาในสัตวทดลองอีกฉบับพบวาที่ผิวของ apoptotic cell ใน
สัตวที่เปนโรคเอสแอลอีจะมี nucleosome และ lupus target antigen หลายชนิด เชน
ribonucleoprotein, Ro, และ La เปนตน สวนของ apoptotic cell ที่ยอยสลายแลว (apoptotic
waste) จะมีคณ
ุ สมบัติที่เปน autoantigen นอกจากนี้ยังพบวามีความผิดปกติของการยอยสลาย
apoptotic cell โดย phagocyte และ macrophage ในผูปวยโรคเอสแอลอี โดยพบวามีการลดลงของ
complement receptor 1 (CR1) และพบความผิดปกติของ Fcγ Receptor (FcγR) การศึกษาพบวา
apoptotic material ถูก endocytosisโดย dendritic cell ในตอมน้ําเหลืองหลังจากนั้น antigenpresenting cell จะนําเสนอ autoantigen ตอตอ T-helper cell โดยพบวา apoptotic material ที่
สําคัญในผูปวยโรคเอสแอลอีคือ nucleosome นอกจากนี้ผูปวยโรคเอสแอลอีก็ยังมีความผิดปกติของ
C1q, C4, C2 และ amyloid Pในการกําจัด apoptotic cell รวมดวย ทําใหเกิดภาวะ intolerance ขึ้น

Nucleosome/Antinucleosome Complex
Antinucleosome antibody และ nucleosome สามารถตรวจพบไดในผูปวยโรคเอสแอลอี
และพบวาระดับ (titer) ของแอนติบอดีในกระแสเลือดสัมพันธกับการกําเริบของ LN จากการทดลอง
พบวา nucleosome/antinucleosome complex ซึ่งเปน immune complex ชนิดหนึ่งจะเกาะอยูกับ
glomerular basement membrane โดย histone part ของ nucleosome/antinucleosome complex
ซึ่งเปนประจุบวกจะจับกับ heparan sulfate molecule ที่อยูบน glomerular basement membrane
ซึ่งเปนประจุลบ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบ nucleosome antigen ที่ glomerular basement
membrane ในผูปวยเอสแอลอี ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญเชื่อวา nucleosome/antinucleosome complex ทํา
ใหเกิด glomerulonephritis โดยผานทางการกระตุน complement และ Fc/Fc receptor interaction
ซึ่งนาจะเกิดจากความผิดปกติของ FcγR I และ FcγR III ที่มีหนาที่กระตุนการเพิ่มจํานวนของเซลล
หรือ FcγR II ซึ่งมีหนาที่ยับยั้งการเพิ่มจํานวนของเซลล

Genetic
การศึกษาทางพันธุกรรมในหนู NZM2328 ที่เปนโรคเอสแอลอีพบวาหนูที่เปนโรคเอสแอลอี
ไมจําเปนตองพบ dsDNA, nucleosome, หรือ nuclear antigen อื่นๆ โดยพบวาตําแหนงของยีน
(gene) ที่ทําใหเกิดภาวะ LN คือ Cgnzl1 locus อยูบนโครโมโซมคูที่ 1 ในขณะที่ตําแหนงที่เกี่ยวกับ
การสราง antinuclear antibody คือ Adnzl locus อยูบนโครโมโซมคูที่ 4 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาใน

congenic mice ซึ่งมีการตัดตอพันธุกรรมโดยมีการแทนที่ Adnzl locus ดวย C57L/J จากหนูที่ไมได
เปนโรคเอสแอลอีพบวาหนูที่ตัดตอพันธุกรรมยังเปนโรคเอสแอลอีแมวาจะตรวจไมพบ antinuclear
antibody หรือ anti-ds-DNA antibody หรือ antinucleosome antibody เลยก็ตาม การศึกษาทาง
พันธุกรรมหลายการศึกษาพบวามียีนหลายตําแหนงที่มีความสัมพันธกับโรคเอสแอลอี เชน PDCD-1
ซึ่งเปนตําแหนงของยีนที่มีบทบาทในการกระตุน lymphocyte และการกระตุนใหเกิด cell death
นอกจากนี้ยังพบวายีน Sle1 Sle2 Sle3 มีความสัมพันธกับการเกิดโรคเอสแอลอีที่มีภาวะ LN ไม
รุนแรง ยกเวนกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงทางพันธุกรรมอื่นรวมดวย

ปจจัยพยากรณโรค (Prognostic factors in LN)
โรคเอสแอลอีเปนโรคที่มีความรุนแรงแตกตางกันมากในผูปวยแตละราย ยาที่ใชรักษาโรค
นอกจากจะมีประสิทธิภาพไมเต็มที่แลวยังมีผลขางเคียงที่รุนแรง เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่ควร
ศึกษาวาผูปวยรายใดมีปจจัยเสี่ยงในการดําเนินโรคที่ไมดี ซึ่งตองไดรับการรักษาอยางเต็มที่เรงดวน
การศึกษาในป ค.ศ. 1970 พบวาอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปในผูปวย LN โดยรวมต่ํากวารอยละ 50 แต
กลุมผูปวย LN ชนิดที่มีความรุนแรงนอยจะมีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปดีกวา เชน ผูปวยที่มีพยาธิ
สภาพของไตเปน focal proliferation จะมีอัตราการรอดชีวิตรอยละ 68 ในขณะที่ผูปวยที่มีพยาธิ
สภาพเปน diffuse และ membranous lesion จะมีอัตราการรอดชีวิตเพียงรอยละ 28 สาเหตุที่ทําให
ผูปวยมีอัตราการรอดชีวิตต่ําเนื่องจากการรักษาหลักในขณะนั้นคือการรักษาดวยยา prednisolone
ขนาด 40 มก/วัน และยังไมมีการใชยากดภูมิตานทานชนิดอื่น จึงทําใหการรักษามีประสิทธิภาพไมดี
การศึกษาในชวงหลังในป ค.ศ. 1990 พบวาผูปวยโรคเอสแอลอีที่มีความผิดปกติทางไตมีอัตราการ
รอดชีวิตประมาณรอยละ 83-92 ในชวง 5 ปแรกและรอยละ 74-84 ที่ชวงเวลา 10 ป5 นอกจากนี้ยัง
พบวาผูปวย diffuse proliferative LN มีอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทายประมาณรอยละ 1133 ที่ระยะเวลา 5 ป5 การศึกษาของ Ginzler พบวาการเกิดภาวะ LN ทําใหอัตราการรอดชีวิตของ
ผูปวยโรคเอสแอลอีลดลงและการศึกษาของ European Working Party ในผูปวย 1,000 รายพบวา
ผูปวยเอสแอลอีที่มีภาวะ LN มีอัตราการรอดชีวิตใน 10 ป รอยละ 88 เปรียบเทียบกับผูปวยที่ไมมี
ภาวะ LN รวมดวยมีอัตราการรอดชีวิตใน 10 ป รอยละ 94 ในปจจุบันอัตราการรอดชีวิตของผูปวย
โรคเอสแอลอีที่มีความผิดปกติทางไตดีขึ้นมากทําใหอัตราการเจ็บปวย (morbidity rate) มากขึ้นถึง
สามเทา โดยมีปจจัยที่มีผลตอการพยากรณโรคดังตอไปนี้
เชื้อชาติและเศรษฐฐานะ
ชาวอเมริกาเชื้อสายแอฟริกา (African-American) มีการพยากรณโรคที่ไมดี ซึ่งจะเห็นได
จากผูปวย LN มีอัตราการรอดชีวิตที่ 5 ปเพียงรอยละ 58 ทั้งที่ไดรับการรักษาดวยยา cyclophosphamide การศึกษาในชาวจีนที่เปนเอสแอลอีตั้งแตป ค.ศ. 1990-1995 พบวามีอัตราการรอดชีวิตที่
5 ป รอยละ 93 ซึ่งใกลเคียงกับชนผิวขาว7 ความรุนแรงของภาวะ LN ในผูปวยแตละเชื้อชาติก็มี
ความแตกตางกันเชน ผูปวยเอสแอลอีในทวีปยุโรปมีภาวะ LN ที่มีคาการทํางานของไตผิดปกติเพียง
รอยละ 18 ซึ่งมีความแตกตางจากชนผิวดําในอเมริกาที่มีคาการทํางานของไตผิดปกติถึง 2 ใน 3

การพยากรณโรคที่ไมดีนี้เชื่อวาเกิดจากภาวะพหุสัณฐานของพันธุกรรม (genetic polymorphism)
นอกจากเชื้อชาติแลวการขาดประกันสุขภาพและความยากจนก็เปนปจจัยที่มีความสําคัญที่มีผลตอ
การดําเนินโรค6 อยางไรก็ดีในปจจุบันปจจัยในดานเศรษฐานะมีผลตออัตราการรอดชีวิตลดลงโดย
อาจเนื่องมาจากมีการเอาใจใสดูแลคนไขในกลุมนี้มากขึ้น
อายุและเพศ
ผูปวยเด็กมีโอกาสเปน LN ไดบอยกวาและรุนแรงกวาในผูใหญจึงจัดเปนปจจัยที่มีความ
สําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอการดําเนินโรค8 ในทางตรงกันขามผูปวยโรคเอสแอลอีที่อายุมากกวา 50
ป มีโอกาสเกิด LN ไดนอยกวาและมีความรุนแรงที่นอยกวา9 อยางไรก็ดีจากการศึกษาชนิด multicenter study เมื่อเร็วๆ นี้กลับพบวาอุบัติการณในการเกิด LN ไมมีความสัมพันธกับอายุของผูปวย
โรคเอสแอลอี10
การศึกษาจํานวนมากพบวาผูปวยเพศชายมีภาวะ LN ไดบอยกวาและรุนแรงกวาในผูปวย
11
เพศหญิง อยางไรก็ดีผลการศึกษาในแตละการศึกษาคงเปรียบเทียบกันไดลําบากเนื่องจากหลาย
สาเหตุ เชน เปนการศึกษาแบบ retrospective study, จํานวนประชากรที่เขารับการศึกษานอย
เกินไป, และความมีอคติในการคัดเลือกประชากรที่เขารับการศึกษา
ปจจัยทางพันธุกรรมและอิมมูน (genetic and immunological factors)
ปจจัยทางพันธุกรรมบางปจจัย บงบอกถึงความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดโรคเอสแอลอีและการ
พยากรณโรคของภาวะ LN ได เชน low binding FcγRIIa-R131 และ FcγRIIIa-F158 allele เปนตน
การตรวจพบ anti-ds-DNA antibody ในกระแสเลือดมีความสัมพันธกับการเกิดภาวะ proliferative
LN แตไมสัมพันธกับภาวะ membranous LN นอกจากนี้การตรวจพบ anti-ds-DNA antibody อาจ
บงบอกความรุนแรงและการกําเริบของโรคได12 สวน anti-C1q ก็ตรวจพบในผูปวยโรคเอสแอลอี
โดยเฉพาะ severe proliferative LN ไดสูงถึงรอยละ 30 ถึง 4513 สําหรับ antiphospholipid
antibody นอกจากจะสัมพันธกับภาวะ thromboembolism และการแทงบุตรแลว แอนติบอดีนี้ยังมี
ความสัมพันธกับอัตราการรอดชีวิตที่ลดลงในผูปวย LN ซึ่งเปนผลจากการเกิด glomerular และ
capillary thrombosis14 ทั้งนี้แอนติบอดีบางชนิดเชน anti-histone และ anti-ribosomal P antibody
ยังคงไมมีขอมูลที่ชัดเจนจึงตองมีการศึกษาตอไป
ปจจัยดานพยาธิวิทยา (histologic factor)
การศึกษาพบวา WHO class II และ pure class V มีการพยากรณโรคที่ดีกวา class III
หรือ class IV การเพิ่มขึ้นหรือคงอยูของ subendothelial deposit พบวามีความสัมพันธกับปริมาณ
โปรตีนในปสสาวะที่เพิ่มขึ้นและคาการทํางานของไตที่แยลง สวน mesangial หรือ subepithelial
deposit มีความเสี่ยงนอยที่ทําใหไตมีความผิดปกติ การศึกษาของ Austin15 พบวา activity index
(AI) และ chronicity index (CI) สามารถบอกการพยากรณของภาวะ LN ไดดีโดยพบวา cellular
crescent, fibrinoid necrosis, และ tubular atrophy เปนปจจัยทางพยาธิวิทยาที่มีผลตอการ
พยากรณโรคมากที่สุด นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา activity index ที่พยากรณโรคไดดีที่สุดคือ
cellular crescent และ chronicity index ที่พยากรณโรคไดดีที่สุดคือ interstitial fibrosis นอกจากนี้

การลดลงของ glomerular scarring และ interstitial fibrosis หลังการรักษายังบอกถึงการพยากรณ
โรคที่ด16ี
ปจจัยที่เกี่ยวของกับอาการทางคลินิกและผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณโปรตีนในปสสาวะ ภาวการณทํางานของไตบกพรอง ภาวะความ
ดันโลหิตสูง ภาวะโลหิตจาง ระดับ complement ในซีรั่มต่ํา และการไมตอบสนองตอการรักษาใน
ชวงแรกเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากตอการดําเนินโรค อยางไรก็ดีมีขอยกเวนเชน ผูปวยบางรายที่
มีการทํางานของไตเปนปกติแตก็อาจจะมีพยาธิสภาพที่รายแรงและมีอาการแยลงโดยที่ไมตอบสนอง
ตอการรักษาได หรือผูปว ยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันแตมีการตอบสนองตอการรักษาดีทําใหมีโอกาส
หายขาดจากโรคได17
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษา
ความสะดวกในการรักษา การรักษาในชวงแรกของโรค การติดตามการรักษาโรคอยาง
สม่ําเสมอ การตอบสนองตอการรักษา และความแตกตางกันของวิธีการรักษา พบวาเปนปจจัยสําคัญ
ที่มีผลตอการดําเนินโรค นอกจากนี้การติดตามรักษาโรคอยางไมสม่ําเสมอยังทําเกิดภาวะ LN ที่ดื้อ
ตอการรักษา18 นอกจากนี้การกลับเปนซ้ําของโรค (relapse) พบไดบอยในผูปวย LN ที่หยุดยากด
ภูมิตานทานและการกลับเปนซ้ํานี้มักจะมีการอักเสบของไตที่รุนแรงจึงทําใหการพยากรณโรคแยลง
การศึกษาพบวาการรักษาดวยยา azathioprine รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยดสามารถลดอัตราการ
กลับเปนซ้ําไดมากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงอยางเดียว19 นอกจากนี้การ
ศึกษาลาสุดพบวายา mycophenolate mofetil หรือยา azathioprine สามารถลดการกลับเปนซ้ําของ
ภาวะ LN ไดดีกวายา cyclophosphamide ชนิดฉีด20

เกณฑการวินิจฉัยโรคเอสแอลอี
ปจจุบันการวินิจฉัยโรคเอสแอลอีใชเกณฑของ American College of Rheumatology ซึ่ง
ไดระบุเกณฑสําหรับการวินิจฉัยภาวะ LN ไวดังตอไปนี้
1. การตรวจพบปริมาณโปรตีนในปสสาวะมากกวา 500 มก/วัน หรือ urine dipstick
มากกวา 3+ และ / หรือ
2. การตรวจพบ cellular cast ในปสสาวะซึ่งรวมถึง red blood cell, hemoglobin,
granular, renal tubular cell, และ mixed casts

อาการทางคลินิกและผลการตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร
ผูปวยที่สงสัยวาเปนโรคเอสแอลอี ควรไดรับการตรวจปสสาวะทุกรายตั้งแตเริ่มแรกที่พบ
แพทยและควรตรวจซ้ําเปนระยะๆ สวนใหญผูปวย LN ในชวงแรกมักไมมีอาการผิดปกติใดๆ ตอมา
ผูปวยอาจเริ่มมีปสสาวะเปนฟองมากผิดปกติหรือปสสาวะมากและบอยในเวลากลางคืน ซึ่งอาการ
เหลานี้บงบอกวาการทํางานของ glomerulus หรือ tubule เริ่มมีความผิดปกติ ความผิดปกติของ
ปสสาวะที่พบไดบอยที่สุดคือการตรวจพบเม็ดเลือดแดงซึ่งมักจะเปนการตรวจพบทางกลองจุลทรรศน

สวนการปสสาวะเปนเลือดสดพบไดนอยมากในผูปวยโรคเอสแอลอี นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเพิ่มขี้น
ของคาการทํางานของไตและปริมาณโปรตีนในปสสาวะอยางรวดเร็ว แพทยผูดูแลควรระวังภาวะ
rapidly progressive glomerulonephritis
การตรวจปสสาวะ
การเก็บปสสาวะสงตรวจมีความสําคัญในวินิจฉัยและการประเมินการกําเริบของโรค การ
เก็บปสสาวะควรเก็บในตอนเชา ชวงกลางของการปสสาวะ (midstream) และเก็บในภาชนะที่สะอาด
เวลาในการเก็บปสสาวะที่ดีที่สุดคือเก็บปสสาวะครั้งที่ 2 ของวันเพื่อความถูกตองของความเปนกรด
ดางและความเขมขนของปสสาวะ การเก็บปสสาวะสงตรวจควรเก็บอยางนอย 3 วันกอนหรือหลังการ
มีประจําเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปอนจากประจําเดือน
เมื่อเก็บปสสาวะไดแลวควรสงตรวจ
ในทันทีเพราะการสงตรวจชาจะทําให bacteria มีการเกิดการเจริญเติบโตซึ่งทําใหปสสาวะมีความ
เปนดางสูงมีผลทําใหเกิดการยอยสลาย cast อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังไมควรแชปสสาวะในตูเย็น
เนื่องจากจะทําใหเกิดการตกตะกอนของ crystal ในปสสาวะซึ่งจะรบกวนการตรวจ การรับประทาน
ยาบางชนิดอาจทําใหผลการตรวจปสสาวะผิดพลาดได เชน vitamin C อาจจะทําให urine dipstick
มีผลลบเทียม (false negative) ของการตรวจพบเลือดในปสสาวะ
การตรวจปสสาวะพบเม็ดเลือดแดงมากกวา 3 ตัวตอ high power field โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม็ดเลือดแดงที่มีรูปรางผิดปกติ (dysmorphic red blood cell) จากการตรวจดวย polarized light
microscope เปนสิ่งที่บงบอกวามีความผิดปกติของ glomerulus สวนการตรวจพบ free fat และ
oval fat body (renal tubular epithelial cell ที่มี fat droplet) บงบอกวามีความผิดปกติของ
glomerular permeability ตอ lipoprotein สําหรับ granular และ fatty cast บงบอกวาผูปวยมี
ปริมาณโปรตีนในปสสาวะมากผิดปกติ การตรวจพบเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและ mixed cellular
cast บงบอกวาผูปวยมีการอักเสบของไต (inflammatory nephritis) การตรวจพบ broad และ waxy
cast บงบอกวาผูปวยมีภาวะไตวายเรื้อรัง การตรวจพบ telescopic urine sediment ซึ่งหมายถึงการ
ตรวจพบ cell และ cast เกือบทุกชนิดจะบงบอกถึงภาวะ global nephron (glomerular และ tubular)
dysfunction
ภาวะโปรตีนรั่วในปสสาวะ (proteinuria)
การตรวจพบโปรตีนในปสสาวะมากผิดปกติมีความสําคัญอยางยิ่งในการวินิจฉัยโรคไต ซึ่ง
อาจจะบงบอกถึงความผิดปกติของ glomerulus หรือ tubule การเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมงเพื่อวัด
ปริมาณโปรตีนในปสสาวะรวมกับการตรวจ creatinine clearance เปนการตรวจมาตรฐานสําหรับ
การวินิจฉัยโรคไต อยางไรก็ดคี วามผิดพลาดจากการตรวจก็อาจเกิดขึ้นได เชน การออกกําลังหนัก
ทําใหมีปริมาณโปรตีนในปสสาวะเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปแพทยผูดูแลควรเก็บปสสาวะเพื่อวัดปริมาณ
โปรตีนในปสสาวะตอวันรวมกับการตรวจ creatinine clearance จํานวน 3 ครั้งกอนเริ่มการรักษา
หรืออาจใชการตรวจ spot urine protein creatinine ratio ซึ่งเปนวิธีที่งายและสะดวกกวาการเก็บ
ปสสาวะ 24 ชั่วโมง
การตรวจวัดปริมาณโปรตีนในปสสาวะ นอกจากจะมีประโยชนในการวินิจฉัยโรคโรคแลวยัง
มีประโยชนในการติดตามการรักษาอีกดวย การลดลงของปริมาณโปรตีนในปสสาวะสามารถบอกการ

พยากรณโรคไดดีโดยมีการนํามาใชเปนคําจํากัดความของระยะโรคสงบ (remission) ดังนี้
1)
complete remission คือการตรวจพบปริมาณโปรตีนในปสสาวะนอยกวา 0.2 กรัม/วัน 2) partial
remission คือการตรวจพบปริมาณโปรตีนในปสสาวะอยูในชวง 0.5 ถึง 1 กรัม/วัน ผูปวยเอสแอลอีที่
ไดรับการรักษาแลวยังอาจพบโปรตีนรั่วในปสสาวะไดซึ่งสวนใหญมักจะนอยกวา 2 กรัม/วัน ภาวะนี้
เรียกวา fixed proteinuria สันนิษฐานวาเกิดจากการทําลาย glomerular capillaries และ glomerular
basement membrane ซึ่งไมสามารถฟนตัวไดและไมจําเปนตองไดรับการรักษาดวยยากดภูมิ
ตานทาน อยางไรก็ดีผูปวยบางรายอาจพบปริมาณโปรตีนในปสสาวะมากกวา 2 กรัม/วันได โดยที่ไม
มีอาการใดๆ และผลการตรวจเลือดก็อยูในเกณฑปกติ แพทยผูดูแลจึงจําเปนตองวินิจฉัยแยกภาวะนี้
ออกจากการกําเริบของโรคซึ่งจําเปนตองอาศัยการตรวจทางพยาธิวิทยา ผลชิ้นเนื้อของภาวะ fixed
proteinuria นี้พบวามี thickening และ lucency ของ glomerular basement membrane แตไมมี
immune complex deficit
การตรวจวัดการทํางานของไต (renal function test)
ภาวะ LN มีความผิดปกติของ glomerular function มากกวา tubular function ซึ่งการ
ตรวจวัดการทํางานของไตโดยการตรวจ creatinine ในซีรั่มมีความสําคัญในการประเมิน glomerular
disease และมีความสัมพันธที่ดีกับ glomerular filtration rate (GFR) ซึ่งสามารถคํานวณไดโดยใช
อายุและน้ําหนักตัวของผูปวย

การติดตามการรักษาผูปวย (follow-up)
การตรวจ antinuclear antibody (ANA) มีความสําคัญในการวินิจฉัยโรคเอสแอลอี แตไมใช
ประเมินความรุนแรงและการกําเริบของโรค เนื่องจากอาจตรวจพบ ANA ในซีรั่มของผูปวยได
ตลอดเวลาแมวาโรคจะเขาสูระยะสงบแลว สวน anti-ds-DNA antibody ใชประเมินการกําเริบของ
โรคไดดีกวา ANA โดย anti-ds-DNA antibody ในซีรั่มของผูปวย LN class III และ class IV มักมี
ระดับสูง อยางไรก็ดี ผูปวย LN ที่รุนแรงอาจตรวจพบ anti-ds-DNA antibody ในระดับที่ต่ําได
ในทางกลับกันผูปวย LN ที่ไมรุนแรงก็อาจตรวจพบ anti-ds-DNA antibody ในระดับที่สูงได ใน
อดีตมีการใชระดับคอมพลีเมนตในซีรั่มติดตามการกําเริบของโรค LN แตในปจจุบันแพทยผูดูแลควร
อาศัยการเปลี่ยนแปลงของอาการและอาการแสดงเปนหลักในการประเมินการตอบสนองตอการรักษา
มากกวาอาศัยการลดลงของ complement หรือการเพิ่มขึ้นของ anti-ds-DNA antibody ในซีรั่ม การ
ประเมินการกําเริบของโรคที่กําลังศึกษาอยูและอาจมีประโยชนในอนาคตไดแก antinucleosome
antibody, anti-C1Q antibody, complement activation fragment, complement receptor, late
complement membrane attack complex C5b-9 plasma และ urine cytokine เชน interleukin-6
และ interleukin-2 receptor

การสงบของโรค (remission)

เกณฑการประเมินการเขาสูระยะสงบของโรค มีความแตกตางกันในแตละการศึกษา
ตัวอยางเชน complete remission ของผูปวยกลุม proliferative LN จะหมายถึงการตรวจปสสาวะไม
พบ cell หรือ cast เลยและมีปริมาณโปรตีนในปสสาวะนอยกวา 1 กรัม/วัน รวมกับไมมีการกําเริบ
นอกไต
นอกจากนี้ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่แสดงถึงการกําเริบของโรคเชน
serum
complement และ anti-ds-DNA antibody ควรอยูในเกณฑปกติ

การกลับเปนซ้ําของโรค (relapse)
การกลับเปนซ้ําของภาวะ LN พบไดรอยละ 27 ถึง 66 สวนใหญจะเกิดในชวง 4 ปแรกโดย
กลุมผูปวยโรคเอสแอลอีที่มี partial remission มีอัตราการกําเริบของโรคสูงกวากลุมผูปวยที่มี
complete remission โรคเอสแอลอีมักมีการกําเริบของโรคเปนครั้งคราว แมแตการรักษาใหมที่มี
ประสิทธิภาพดีก็ยังไมสามารถทําใหโรคหายขาดหรือปองกันการกําเริบของโรคไดทั้งหมด การกลับ
เปนซ้ําของโรคหลายๆ ครั้งก็ทําใหไตถูกทําลายมากขึ้นและไมสามารถกลับมาเปนปกติได จาก
การศึกษาพบวาผูปวย proliferative LN มีการกลับเปนซ้ําของโรคหลังจาก partial หรือ complete
remission ไดมากถึง 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2 ของผูปวย โดยการกําเริบสวนใหญมักเปนชนิด nephritic
flare มากกวา nephrotic flare โดยคําจํากัดความของการกําเริบแบบ nephrotic flare คือการตรวจ
พบปริมาณโปรตีนในปสสาวะมากกวา 2 กรัม/วัน, active urine sediment, ระดับ creatinine ในซีรั่ม
สูงขึ้น, ระดับ complement ในซีรั่มต่ํา, และการเพิ่มขึ้นของระดับ anti-ds-DNA antibody ในซีรั่ม
สําหรับการกําเริบแบบ nephritic flare คือ การตรวจพบวาปริมาณโปรตีนในปสสาวะนอยกวา 2 กรัม
ตอวันและไมมีการเพิ่มขึ้นของระดับ creatinine ในกรณีนี้แพทยผูดูแลควรใหการรักษาดวยยา
prednisolone ขนาด 0.5 มก/น้ําหนักตัว 1 กก เปนระยะเวลา 4 ถึง 6 สัปดาหหลังจากนั้นใหลด
ขนาดยาลง ถาผูปวยอาการไมดีขึ้นภายใน 2 เดือน แพทยผูดูแลควรทํา renal biopsy โดยเฉพาะถา
ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปสสาวะรวมดวย
ผูปวย LN ที่มีการกลับเปนซ้ําของโรครอยละ 35 จะไมสามารถเขาสูระยะสงบอีกครั้ง
นอกจากนี้ระยะเวลาที่ใชในการรักษาจนเขาสูระยะสงบอีกครั้งหนึ่งก็จะใชระยะเวลานานขึ้น(32 เดือน
เปรียบเทียบกับ 10 เดือน) การรักษาหลังจากผูปวยมีการกลับเปนซ้ํามีหลายวิธีเชน การใหยา
cyclophosphamide ชนิดฉีดซ้ํารวมกับยาคอรติโคสเตียรอยด หรือการใหยาอื่นที่มีประสิทธิภาพดี
เชน rituximab
การตรวจทางหองปฏิบัติการที่มีประโยชนในประเมินการกลับเปนซ้ําคือการตรวจปสสาวะ
ซึ่งจะมีประโยชนมากกวาการตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆ เชน ระดับ anti-ds-DNA antibody และ
complement ในซีรั่ม งานวิจัยหลายฉบับแนะนําวาการทํา renal biopsy ซ้ําอาจพิจารณาในกรณีที่
ผูปวยมีการกําเริบแบบ nephritic ขั้นปานกลางถึงรุนแรง สําหรับผูปวยที่เคยทํา renal biopsy พบ
เปน LN class IV อาจไมจําเปนตองทํา renal biopsy ซ้ําเนื่องจากการรักษาไมมีความแตกตางกัน
แตในกรณีที่ผล renal biopsy ครั้งแรกเปน class II หรือ class V เมื่อผูปวยมีการกําเริบแบบ
nephritic flare ควรพิจารณาทํา renal biopsy

การแบงชนิดของภาวะ lupus nephritis แบบใหม (new classification of lupus
glomerulonephritis)
การประชุมของ International Society of Nephrology และ Renal Pathology Society
(ISN/RPS) เมื่อป ค.ศ. 2003 มีการสนับสนุนใหใชเกณฑการจําแนกประเภทแบบใหมแทนเกณฑ
ของ WHO เดิมซึ่งใชมาตั้งแตป ค.ศ. 1995 โดยมีแพทยหลายสาขาเขารวมเชน rheumatologist,
nephrologists, และ pathologist ที่ประชุมมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดเชน ความผิดปกติของ
ชิ้นเนื้อในไตของผูปวย LN นอกจากจะพบการเปลี่ยนแปลงของ glomerulus แลวยังพบการเปลี่ยน
แปลงทั้ง tubular interstitium และ vascular รวมดวย นอกจากนี้ผูปวย LN ยังมีความแตกตางทาง
ชิ้นเนื้อคอนขางมากและหลายรูปแบบในผูปว ยแตละราย แมกระทั่งผูปวยรายเดียวกันแตตาง glomerulus หรือใน glomerulus เดียวกันแตตาง segment กันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาที่
แตกตางกัน จุดมุงหมายในการสรางเกณฑการจําแนกประเภทใหมก็เพื่อใหมีการจําแนกประเภทที่
ชัดเจนและนําไปใชไดสะดวก ผูเขารวมประชุมไดการแกไขในสวนของคําจํากัดความและการวินิจฉัย
ใหเปนมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังสนับสนุนใหมีการใช chronicity parameter แบบใหม
และสนับสนุนการวินิจฉัยโดยใช light microscope รวมกับการยอม immunofluorescence และใช
กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนในกรณีที่วินิจฉัยยาก
การการจําแนกประเภท LN ของ ISN/RPS แบงออกเปน 6 class ดังตอไปนี้
1. Class I: minimal mesangial LN
พยาธิสภาพของไตในผูปวย LN จาก light microscope จะปกติแตพบ abnormal
mesangial deposit จากการยอม immunofluorescence
2. Class II: mesangial proliferative LN
พยาธิสภาพของไตในผูปวย LN จาก light microscope พบวามีการตาย (necrosis)
ของเซลลใน capillary wall และมี hyaline thrombi ซึ่งเกิดจาก subendothelial immune complex
โดยอาจมีหรือไมมี proliferative change (mesangial hypercellularity) และการยอม immunofluorescence อาจจะพบ immune complex ขนาดเล็กอยูใน capillary wall
3. Class III: focal LN
พยาธิสภาพของไตในผูปวย LN จาก light microscope พบ segmental หรือ global
endocapillary หรือ extracapillary proliferation รวมกับ active sclerosing lesion
4. Class IV: diffuse segmental LN
พยาธิสภาพของไตในผูปวย LN จาก light microscope พบวามี diffuse lesion รวมกับ
segmental หรือ global lesion โดยพบ subendothelial deposit ไดบอยซึ่งมักพบรวมกับการ
infiltration และ proliferation ของ inflammatory cell และภาวะ necrosis ทั้งนี้ LN class IV ยังแบง
ออกเปน class IV-S (segmental) คือ glomerulus มีความผิดปกตินอยกวารอยละ 50 และ class
IV-G (global) คือ glomerulus มีความผิดปกติมากกวารอยละ 50 สาเหตุที่แบงเชนนี้เนื่องจากทั้ง
สองกลุมมีการดําเนินโรคที่แตกตางกัน ผูปวย LN class IV สวนใหญหรือประมาณรอยละ 65 มัก

เปน class IV-G ซึ่งมีการตอบสนองตอการรักษาที่แยกวา class IV-S ซึ่งมักตรวจพบวามีเม็ดเลือด
แดงในปสสาวะมากกวาแตมีปริมาณโปรตีนในปสสาวะนอยกวานอกจากนี้การตรวจพบ monocyte
infiltration หรือ fibrinoid necrosis ยังบอกการพยากรณโรคที่ไมดี
5. Class V: membranous LN
พยาธิสภาพของไตในผูปวย LN จาก light microscope พบวามี granular
subepithelial immune deposit โดยอาจพบไดรวมกับ subendotheleal immune deposit ซึ่งพบได
บอยจากการยอม immunofluorescence และการตรวจพบ subendotheleal immune deposit นี้ยัง
จะแสดงถึงการตรวจพบ LN class III หรือ class IV รวมดวย
6. Class VI: advanced sclerosing LN
พยาธิสภาพของไตในผูปวย LN จาก light microscope จะพบวามี glomerulosclerosis
มากกวารอยละ 90
ผูปวย LN เมื่อทําการตรวจชิ้นเนื้อไตโดยการยอม immunofluorescence จะพบการเกาะ
ของ IgG, IgM IgA, C3, C1q และ Ig (Immunoglobulin) light chain ความผิดปกติของชิ้นเนื้อที่
สามารถพยากรณโรคไดดีไดแก การตรวจพบ crescent formation มากกวารอยละ 30, chronicity
index มากกวา 5, และ activity index ที่มีคาสูง อยางไรก็ตามถึงแมวาการประเมิน activity index
และ chronicity index จะมีประโยชนในการพยากรณโรคได แตก็ยังไมดีมากนักเนื่องจากยังมี
interobserver และ intraobserver variation อยูมาก

การตัดชิ้นเนือ้ ของไต (renal biopsy)
การทํา renal biopsy มีประโยชน 3 ประการ ประการแรกชวยในการวินิจฉัยโรค ประการที่
สองชวยในการจําแนกประเภท และประการสุดทายชวยในการประเมิน chronicity reversibility
อยางไรก็ดีการทํา renal biopsy มีขอจํากัดอยูหลายประการเชน ผูปวยบางรายมีสภาพรางกายที่ไม
พรอมในการทํา renal biopsy หรือปริมาณชิ้นเนื้อที่ตัดไดไมเพียงพอ นอกจากนี้ผูปวย LN ยังมี
ความหลากหลายของความผิดปกติทางชิ้นเนื้อของไตในผูปวยแตละราย และยังอาจจะมีความผิด
ปกติเพียงสวนใดสวนหนึ่งของไต จึงทําใหการจําแนกประเภทและความรุนแรงของชิ้นเนื้อในไตจาก
การทํา renal biopsy แตละครั้งมีความแตกตางกัน ปจจุบันความจําเปนในการทํา renal biopsy ยัง
ไมมีขอสรุปที่ชัดเจน แพทยผูเชี่ยวชาญบางทานสนับสนุนใหทํา renal biopsy เพื่อนําขอมูลที่ไดมา
ประเมินรวมกับอาการของผูปวย LN ซึ่งจะเปนประโยชนในการเลือกวิธีการรักษา การประเมินการ
รักษาและการติดตามการรักษา นอกจากนี้แพทยผูเชี่ยวชาญบางทานยังสนับสนุนใหทํา renal
biopsy ตั้งแตผูปวยเริ่มมีเม็ดเลือดแดงหรือปริมาณโปรตีนในปสสาวะที่ผิดปกติ หรือเริ่มมีการทํางาน
ของไตบกพรองเพียงเล็กนอย โดยใหเหตุผลวาจะชวยเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมแกผูปวย
การทํา renal biopsy รวมกับการยอม immunofulorescence มีประโยชนในการวินิจฉัยโรค
เอสแอลอีที่อาการยังไมชัดเจน การยอม immunofulorescence ของชิ้นเนื้อไตจะพบการเกาะของ
C1q, C3, IgG, IgA และ IgM ซึ่งเรียกวา full house deposit

การรักษา
ในปจจุบันแมวาจะรักษาผูปวย LN อยางเหมาะสมแลวการตอบสนองตอการรักษาก็ยังไมดี
นัก จุดมุงหมายในการรักษาผูปวย LN จึงไมไดมุงหวังใหหายขาดหากแตมีจุดมุงหมาย 3 ประการ
ดังตอไปนี้ ประการแรกใหการรักษาจนผูปวยเกิดการสงบของโรคใหไดเร็วที่สุด ประการที่สองเฝา
ระวังการกลับเปนซ้ําของโรคเพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง และประการสุดทายใชยารักษา
ที่มีผลขางเคียงนอยที่สุด แมวาปจจุบันผลการรักษาดีขึ้นกวาในอดีตมาก21 อยางไรก็ดีผลการรักษาก็
ยังไมดีเทาที่ควร อัตราการเกิดการสงบของโรคจากยาตัวแรกเพียงรอยละ 8120,22-24 และอัตราการ
กลับเปนซ้ําของโรคพบบอยไดถึง 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 2 ของผูปวยทั้งหมด ผูปวย LN รอยละ 10-20 จะ
เกิดภาวะไตวายระยะสุดทาย (end stage renal disease) ภายในระยะเวลา 5-10 ป อยางไรก็ดี
การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้พบวาอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทายลดลงเหลือเพียงรอยละ 5-1024
การใชยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยากดภูมิตานทาน (cytotoxic drug)
วิธีการรักษา LN ที่เปนมาตรฐานในปจจุบัน (gold standard) ตองอาศัยยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยากดภูมิตานทาน การรักษาวิธีนี้เปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพดี และราคาไมแพง
การศึกษาแบบ meta-analysis พบวาการใชยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยา cyclophosphamide มี
ผลดีกวาการใชยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงอยางเดียว โดยมีการศึกษาในป ค.ศ. 1984 ซึ่งเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของการใชยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยากดภูมิตานทาน (ยา azathioprine
หรือยา cyclophosphamide ชนิดรับประทาน) กับการใชยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงอยางเดียว ผล
การศึกษาพบวาผูปวยกลุมแรกมีอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทายและอัตราการเสียชีวิต เนื่อง
จากความผิดปกติทางไต (death from renal cause) นอยกวาผูปวยกลุมที่หลังและผูปวยที่ไดรับยา
คอรติโคสเตียรอยดรวมกับยา cyclophosphamide มีระดับ creatinine ในซีรั่มสูงขึ้นนอยกวาผูปวยที่
ใชยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงอยางเดียว26 นอกจากนี้การศึกษาของ National Institute of Health
(NIH) พบวาการใหยากดภูมิตานทานเชน ยา cyclophosphamide ชนิดฉีดหรือยา azathioprine
รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยดมีประสิทธิภาพดีกวาการใหยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงอยางเดียว โดย
ผูปวยกลุมที่ไดรับยากดภูมิตานทานจะมีอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทายลดลงรอยละ 13.2
และอัตราการเสียชีวิตลดลงรอยละ 12.927 นอกจากนี้การศึกษาลาสุดยังพบวาการใชยา cyclophosphamide รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยดสามารถลดจํานวนผูปวยที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มเพิ่มขึ้น
เปน 2 เทา (doubling of serum creatinine)28
การชักนําโรคใหเขาสูระยะสงบและการควบคุมใหโรคสงบอยางตอเนื่อง (induction
and maintenance therapy)
ความกาวหนาในการรักษาโรค LN สวนหนึ่งนํามาจากความรูในการรักษาโรคมะเร็งโดย
พบวาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดคือการชักนําโรคใหเขาสูระยะสงบภายในระยะเวลาอันสั้นเพื่อการลดการ
กําเริบของโรค (lupus activity) อยางรวดเร็วซึ่งไดแก การใหยาคอรติโคสเตียรอยดและยา cyclophosphamide ในขนาดที่สูง การรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยดในขนาดที่สูงนั้นอาจเริ่มดวยยา
prednisolone ชนิดรับประทานขนาด 1 มก/น้ําหนักตัว 1 กก/วันโดยใหเปนระยะเวลา 8 ถึง 12

สัปดาห หรืออาจใหยา pulse methylprednisolone ชนิดฉีดทางหลอดเลือดดําขนาด 500-1000 มก/
วันเปนระยะเวลา 3 วันหลังจากนั้นใหยา prednisolone ชนิดรับประทานตอในขนาด 10-15 มก/วัน
การรักษาดวยยา pulse methylprednisolone นี้มีขอดีคือสามารถลดผลขางเคียงจากการใหยาคอรติโคสเตียรอยดขนาดสูงเปนระยะเวลานาน เนื่องจากสามารถกดภูมิตานทานไดอยางรวดเร็วทําให
สามารถลดขนาดยาลงไดภายในเวลาไมนาน29 สําหรับการรักษาเพื่อควบคุมใหโรคสงบนั้น การ
รักษาหลักที่นิยมคือยาคอรติโคสเตียรอยดในขนาดต่ํา (5-15 มก/วัน) ทุกวันหรือวันเวนวันเพื่อลด
ผลขางเคียงจากยา โดยใหรวมกับยากดภูมิตานทาน cyclophosphamide, MMF, หรือ azathioprine
ซึ่งจะทําใหโรคสงบไดนานขึ้น30 ในปจจุบันระยะเวลาของการรักษาในชวงชักนําโรคใหเขาสูระยะสงบ
และชวงควบคุมใหโรคสงบตอเนื่องยังไมทราบแนนอน แตเชื่อวาระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับการ
รักษาในชวงชักนําโรคใหเขาสูระยะสงบจะอยูในชวง 3-12 เดือน
การรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยากดภูมิตานทาน นอกจากจะทําใหแพทยผู
ดูแลสามารถลดขนาดยาและระยะเวลาการใชยาคอรติโคสเตียรอยดลงไดแลว ยังสามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตและอัตราการเกิดภาวะไตวายไดอีกดวย27 อยางไรก็ดียังไมมีขอตกลง (consensus) ของ
คําจํากัดความของคําวาโรคสงบ (remission) ชัดเจน ในปจจุบันผูปวย LN ประมาณรอยละ 20
ถึงแมจะไดรับการรักษาอยางเต็มที่แลวก็ยังไมเขาสูระยะสงบและยังไมพบวิธีการรักษาที่สามารถลด
อัตราการเสียชีวิตของผูปวยทุกรายและทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยที่มีผลขางเคียงจากการ
รักษานอยที่สุด
Cyclophosphamide
ยา cyclophosphamide เปนยากลุม alkylating agent และถูกดูดซึมไดดีทางระบบทางเดิน
อาหาร โดยปกติยา cyclophosphamide จะอยูใน inactive form และเปลี่ยนเปน active form
หลังจากถูก metabolize ที่ตับ ยา cyclophosphamide ออกฤทธิ์กดภูมิตานทานโดยการทําลาย
DNA และขัดขวางการแบงตัวของทั้ง T และ B cell ในปจจุบันยา cyclophosphamide เปนยาหลัก
ในการรักษาภาวะ LN โดยสามารถบริหารยาในรูปแบบยาฉีดหรือยารับประทาน แตวิธีใดจะมี
ประสิทธิภาพดีกวาหรือมีผลขางเคียงนอยกวายังไมทราบแนชัด นอกจากนี้ระยะเวลาและขนาดยาที่
เหมาะสมก็ยังไมแนนอน
ในชวงทศวรรษที่ 1970 การรักษาหลักสําหรับผูปวย LN คือการใหยา cyclophosphamide
ชนิดรับประทานขนาด 2-2.5 มก/วันรวมกับยาคอรติโคสเตียรอยด31,32 การใหยาโดยวิธีนี้มีผลขาง
เคียงหลายประการไดแก มะเร็งของกระเพาะปสสาวะ, การกดไขกระดูก, และ premature ovarian
failure นอกจากนี้ผลการศึกษาจาก NIH หลายฉบับที่พบวายา cyclophosphamide ชนิดฉีดก็มี
ประสิทธิภาพที่ดี จึงทําใหมีการใหยา cyclophosphamide ชนิดฉีดมากขึ้น การศึกษาแรกของ NIH
โดย Austin33 พบวาการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาดสูงเปนระยะๆ (intermittent
high-dose regimen) ในขนาด 0.75 ถึง 1 กรัมตอพื้นที่ผิวรางกาย 1 ตารางเมตรเดือนละครั้งเปน
ระยะเวลา 6 เดือน โดยปรับขนาดยาตามจํานวนเม็ดเลือดขาวในชวง nadir ใหอยูในชวงระหวาง
1,500-4,000 เซลลตอไมโครลิตร หลังจากนั้นใหฉีดยาทุกๆ 3 เดือนเปนเวลาอยางนอย 1 ปหลังจาก
โรคสงบ (ตารางที่ 1) ผลการศึกษาหลังจากติดตามผูปวยเปนระยะเวลานาน 9 ปพบวาผูปวยที่ไดรับ

ยา cyclophosphamide มีอัตราการเกิดโรคภาวะไตวายระยะสุดทายต่ํากวาผูปวยที่ไดรับยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงอยางเดียว การศึกษาที่สองของ NIH ซึ่ง Boumpas34เปนผูวิจัยพบวาผูปวยที่มี
ภาวะ LN โดยใชยา cyclophosphamide ชนิดฉีดเปนระยะเวลานาน 30 เดือนสามารถลดจํานวน
ผูปวยที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มเพิ่มขึ้นเปน 2 เทาและลดอัตราการกลับเปนซ้ํา เมื่อเปรียบเทียบ
กับยา pulse methylprednisolone สําหรับการใชยา cyclophosphamide ชนิดฉีดเปนระยะเวลา 6
เดือนโดยไมใหยากดภูมิตานทานชนิดอื่นรวมดวยพบวากลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide
เปนระยะเวลาเพียง 6 เดือนมีอัตราการกลับเปนซ้ํามากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide เปนระยะเวลานาน 30 เดือนโดยติดตามการรักษาที่ 5 ป
ตารางที่ 1. การรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดตามแนวทางของ National Institute of
Health
การบริหารยา
รายละเอียด
ขนาดยา cyclophosphamide ผูปวยที่มี GFR > 1 ใน 3 ของคาปกติใหยาขนาด 0.75 กรัม/ตร.ม.
ผูปวยที่มี GFR < 1 ใน 3 ของคาปกติใหยาขนาด 0.5 กรัม/ตร.ม.
วิธีการใหยา
หยดเขาหลอดเลือดดําโดยผสมกับ normal saline 150 ซีซี ในเวลา
½-1 ชม.
การรักษาเพื่อเพิ่มปริมาณ
5% Dextrose normal saline/2 ประมาณ 250 ซีซี/ชม. อยางนอย
ปสสาวะ
8 ชม.
ดื่มน้ําปริมาณมากอีกอยางนอย 24 ชม. รวมกับการใหยาขับ
ปสสาวะในกรณีที่จําเปน
การใหยา mesna
รับประทาน mesna 4 ครั้งทุก 3 ชม.รวมกับน้ําผลไม หรือ
ฉีดทางหลอดเลือดดําโดยใหขนาดยาเทากับรอยละ 20 ของยา
cyclophosphamide
การใหยาแกอาเจียน
ยา dexamethasone ชนิดรับประทานขนาด 10 มก และ
ยา ondansetron ชนิดรับประทานขนาด 4 ถึง 8 มก ทุก 4 ชม.
อาจใหยา benzodiazepine หรือ antihistamine ทดแทนได
การตรวจเลือดดูจํานวนเม็ด วันที่ 10 ถึงวันที่ 14 หลังจากใหยา
เลือดขาว
ขนาดยา cyclophosphamide ถา Nadir WBC < 1500 ใหลดขนาดยา cyclophosphamide 0.25
ในครั้งตอไป
กรัม/ตร.ม.
ถา Nadir WBC > 4000 ใหเพิ่มขนาดยา cyclophosphamide 0.25
กรัม/ตร.ม.
จํานวนครั้งและระยะเวลาใน ทุก 1 เดือนเปนเวลา 6 เดือน (induction) และทุก 3 เดือนอยาง
นอย 1 ปหลังจาก remission
การใหยา
cyclophosphamide
GFR = glomerular filtration rate, WBC = white blood cell

การศึกษาฉบับที่สามของ NIH เรียกวา pulse plus study พบวาการใหยา cyclophosphamide ชนิดฉีดในขนาดสูงรวมกับยา pulse methylprednisolone สามารถเพิ่มอัตราการสงบของโรค
ไดมากกวาการใหยา pulse methylprednisolone เพียงอยางเดียว นอกจากนี้หลังจากติดตามการ
รักษาผูปวยทั้ง 2 กลุมเปนระยะเวลา 11 ปพบวาผูปวยทั้ง 20 รายในกลุมแรกไมมีภาวะไตวายระยะ
สุดทาย สวนกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide เพียงอยางเดียวมีผูปวยจํานวน 2 ใน 21 ราย
ที่มีภาวะไตวายระยะสุดทายและกลุมผูปวยที่ไดรับยา pulse methylprednisolone เพียงอยางเดียวมี
ภาวะไตวายระยะสุดทายจํานวน 4 ใน 24 ราย22,35 ขอบกพรองของ NIH regimen จากการศึกษาทั้ง
สามการศึกษามีหลายประการ เชน วิธีการรักษาที่ศึกษาไมไดมีผลตออัตราการรอดชีวิต (survival
rate) ของผูปวย และยา cyclophosphamide มีประสิทธิภาพดีกวายาคอรติโคสเตียรอยดแตไมดีกวา
ยากดภูมิตานทานชนิดอื่น
การรักษาดวยยา cyclophosphamide ทําใหเกิดความผิดปกติของรังไข (gonadal toxicity)
สูงถึงรอยละ 38-52 โดยขึ้นกับปริมาณยาทั้งหมดที่ผูปวยไดรับ อายุของผูปวยที่ไดรับยาก็มีความ
สําคัญเชนเดียวกันซึ่งจะเห็นไดจากผลการศึกษาที่พบวาผูปวยในชวงอายุนอยกวา 25 ป, ระหวาง
26-30 ป และมากกวา 31 ป มีความผิดปกติของรังไขรอยละ 17, 43, และ 100 ตามลําดับ
นอกจากนี้ความผิดปกติของรังไขยังขึ้นอยูกับพหุสัณฐานทางพันธุกรรมยกตังอยางเชน ผูปวยที่มี
ของการทํางานของ cytochrome P450 ลดลงจะมีผลขางเคียงของยา cyclophosphamide ดาน
ความผิดปกติของรังไขลดลงดวย เนื่องจาก cytochrome P450 ทําหนาที่เปลี่ยน cyclophosphamide เปน 4-hydroxycyclophosphamide ซึ่งเปนพิษตอรังไขมากกวา cyclophosphamide การให
ยา gonadotrophin releasing hormone analogue (GnRHa) สามารถลดความผิดปกติของรังไขจาก
ยา cyclophosphamide ได จากการศึกษาโดยใชยา leuprolide acetate ในผูป วยโรคเอสแอลอีที่ยัง
มีประจําเดือนจํานวน 18 รายที่ไดรับการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีด ผูปวยจะไดรับ
ยา leuprolide acetate 10 วันกอนใหยา cyclophosphamide ผลการศึกษาพบวากลุมผูปวยที่ไดรับ
ยา leuprolide acetate มีอัตราการเกิดความผิดปกติของรังไขจากยา cyclophosphamide ที่ต่ํากวา
กลุมผูปวยที่ไมไดรับยา (รอยละ 11 และรอยละ 39 ตามลําดับ, p = 0.06)36 อยางไรก็ดีเนื่องจากเปน
การศึกษาขนาดเล็กจึงจําเปนตองรอการศึกษาขนาดใหญตอไป ความผิดปกติของรังไขซึ่งเปนผลขาง
เคียงจากยา cyclophosphamide นอกจากจะทําใหผูปวยไมสามารถตั้งครรภแลวยังสงผลเสียสืบ
เนื่องอีกหลายประการเชน ภาวะกระดูกพรุน และอาการของการหมดประจําเดือน (postmenopausal
symptom)
การรักษาดวยยา cyclophosphamide ทําใหมีการเพิ่มขึ้นของอัตราการติดเชื้อที่รุนแรงและ
ผูปวยมีโอกาสที่จะไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา cyclophosphamide ถึงรอยละ 22 จากการ
ศึกษาของ NIH ซึ่งรวบรวมขอมูลจากผูปวย LN ทุกประเภท พบวาผูปวยกลุมที่ไดรับยา cyclophosphamide ชนิดรับประทานมีผลขางเคียงมากกวาชนิดฉีดชัดเจน ทั้งนี้ผูปวยกลุมที่ไดรับยา cyclophosphamide ชนิดรับประทานจะมีปริมาณยาทั้งหมดที่ไดรับมากกวา 70 กรัมซึ่งมากกวาปริมาณ
ยา cyclophosphamide ชนิดฉีด จึงสรุปไดวาปริมาณยาทั้งหมดที่ไดรับนาจะเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหผลขางเคียงจากยาชนิดรับประทานมีมากกวายาชนิดฉีด

การศึกษาในผูปวย proliferative LN ระยะเริ่มแรกจากทวีปยุโรป (Euro-Lupus regimen)
ผูปวยสวนใหญที่เขารับการศึกษาเปนชาวผิวขาวถึงรอยละ 84 การศึกษานี้ผูวิจัยแบงผูปวยเปนสอง
กลุม กลุมแรกผูปวย LN จํานวน 46 รายซึ่งไดรับยา cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาดสูง (ปรับ
ขนาดยาตามจํานวนเม็ดเลือดขาว) โดยใหยาทุกเดือนเปนเวลา 6 เดือนและทุก 3 เดือนอีก 2 ครั้ง
ผูปวยอีกกลุมจํานวน 44 รายไดรับยา cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาด 500 มิลลิกรัมทุกสอง
สัปดาหจํานวน 6 ครั้ง ผูปวยทั้งสองกลุมจะไดรับยา azathioprine หลังการรักษาดวยยา cyclophosphamide และมีการติดตามผลการรักษาเปนระยะเวลานาน 41 เดือน ผลการศึกษาพบวา อัตราการ
เกิดภาวะไตวายระยะสุดทายไมมีความแตกตางกันในผูปวยแตละกลุม และผูปวยในกลุมที่ไดรับยา
cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาด 500 มก มีอัตราการติดเชื้อนอยกวาแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ24
หลังจากติดตามผลการศึกษาตอเนื่องที่ 73 เดือนพบวาผูปวยในกลุมที่ไดรับยา cyclophosphamide
ชนิดฉีดขนาดต่ํามีอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทายและมีจํานวนผูปวยที่มีระดับ creatinine ใน
ซีรั่มเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา (doubling of serum creatinine) ไมแตกตางจากผูปวยในกลุมที่ไดรับยา
cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาดสูง ผูวิจัยไดมีการทํา renal biopsy ซ้ําในผูปวยจํานวนหนึ่งพบวา
ผูปวยในกลุมที่ไดรับยา cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาดต่ํามีการลดลงของ activity index และ
การเปลี่ยนแปลงของ chronicity index ไมแตกตางจากผูปวยในกลุมที่ไดรับยา cyclophosphamide
ชนิดฉีดขนาดสูง ปจจัยที่มีผลตอการพยากรณโรคที่สําคัญในการศึกษานี้คือ การมีระดับ creatinine
ในซีรั่มสูงผิดปกติตั้งแต 6 เดือนแรก, การตอบสนองตอการรักษาในชวง 3-6 เดือนแรก, และการ
ลดลงของปริมาณโปรตีนในปสสาวะ 24 ชั่วโมงอยางนอยรอยละ 75 ภายในชวง 6 เดือนแรกของการ
รักษา (positive predictive value รอยละ 90) ขอบกพรองจากการศึกษานี้คือจํานวนผูปวยที่เขารับ
การรักษานอยเกินไปและไมมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการรักษาตามแนวทางของ NIH อยางไรก็ดี
พอจะสรุปไดวาการใหการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาดต่ําแลวตามดวยยา
azathioprine นาจะใหผลการรักษาที่ดี ถึงแมวายา azathioprine อาจจะไมใชยาที่เหมาะสมที่สุดที่จะ
ใชรักษาในชวง maintenance เนื่องจากมีอัตราการกลับเปนซ้ําสูงถึงรอยละ 35 เมื่อติดตามการรักษา
เปนระยะเวลานาน 5 ป24,37
การศึกษาในผูปวย LN จํานวน 87 รายจากประเทศเนเธอแลนด แบงผูปวยเปน 2 กลุม
ผูปวยกลุมแรกจํานวน 50 รายไดรับยา cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาดสูง ผูปวยกลุมหลังจํานวน
37 รายไดรับยา azathioprine ขนาด 2 มก/กก/วัน รวมกับการใหยา pulse methylprednisolone
ขนาด 1 กรัม จํานวน 9 ครั้งภายในระยะเวลา 6 สัปดาห โดยติดตามการรักษาเปนเวลา 2 ป ผล
การศึกษาพบวาอัตราการเขาสู partial หรือ complete remission และอัตราการเสียชีวิตไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในผูปวยทั้ง 2 กลุม แตกลุมผูปวยที่ไดรับยา azathioprine
รวมกับยา pulse methylprednisolone มีการกําเริบของโรคมากกวา (relative risk = 5) และมีอัตรา
การติดเชื้อมากกวาซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการไดรับยาคอรติโคสเตียรอยดขนาดสูง38
Mycophenolate Mofetil
ยา mycophenolate mofetil (MMF) เปน prodrug ของ mycophenolic acid ทําหนาที่
ยับยั้งเอ็นไซม inosine monophosphate dehydrogenase (IMDPH) ซึ่งทําหนาที่ควบคุม denovo

synthesis ของ guanosine การลดลงของ guanosine จะมีผลยับยั้งกระบวนการ glycosylation และ
การ expression ของ adhesion molecule นอกจากนี้ guanosine เปนสารที่จําเปนตอการสราง
DNA ของ lymphocyte ดังนั้นยา MMF จึงสามารถออกฤทธิ์ยับยั้ง lymphocyte proliferation การ
ลดลงของ guanosine ยังทําใหเกิดการขาด tetrahydrobiopterin ซึ่งเปน cofactor สําหรับ iNOS
(inducible nitric oxide synthase) ทําให nitric oxide ลดลงสงผลให oxidative damage ลดลง ยา
MMF ยังมีผลยับยั้ง mesangial cell proliferation อีกดวย นอกจากนี้การยับยั้ง lymphocyte
proliferation จากยา MMF มีผลเฉพาะกับ mature lymphocyte ทําใหยามีผลขางเคียงนอยกวายา
cyclophosphamide การศึกษาแรกในหนูทดลองโดยติดตามการรักษาเปนระยะเวลานาน 8 เดือน
พบวายา MMF สามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะ ทําใหการทํางานของไตดีขึ้น และเพิ่มอัตรา
การรอดชีวิต นอกจากนี้ยังทําใหระดับ anti-ds-DNA antibody ในซีรั่มลดลง ขนาดยา MMF ที่สูงขึ้น
ยังทําใหผลการรักษาดีขึ้น39,40
เริ่มแรกองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใชยานี้ในผูปวย human allograft
rejection ตอมาในชวง 5-6 ปที่ผานมาจึงเริ่มมีการศึกษาแบบ anecdotal report หรือ small case
series ถึงประสิทธิภาพของยา MMF ในผูป วย LN ซึ่งสวนใหญเปนผูปว ยที่ไมตอบสนองตอการ
รักษาหรือไมสามารถทนตอผลขางเคียงของยา ทั้งในสวนของยาคอรติโคสเตียรอยดและยากดภูมิ
ตานทานชนิดอื่น41,42 การศึกษาในมนุษยเริ่มขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1999 Dooley43 ทําการศึกษาผูปวยโรค
เอสแอลอีจํานวน 12 รายที่มีภาวะ LN ที่รุนแรงและไมตอบสนองตอการรักษาตอยา cyclophosphamide ชนิดฉีดโดยใหการรักษาดวยยา MMF ขนาดโดยเฉลี่ย 0.92 กรัม/วัน (0.5 ถึง 2 กรัม/วัน)
รวมกับยา prednisolone เปนระยะเวลาเฉลี่ย 12.9 เดือน (3 ถึง 24 เดือน) ผลการศึกษาพบวาระดับ
creatinine ในซีรั่มไมเพิ่มขึ้นและปริมาณโปรตีนในปสสาวะลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p =
0.039) ผลขางเคียงของยา MMF ที่พบมักไมรุนแรงเชน herpes simplex infection, แผลในปาก,
เม็ดเลือดขาวต่ํา, คลื่นไส, อาเจียน, ผมรวง, ปอดอักเสบ, และตับออนอักเสบ การศึกษาของ Li44 ใน
ป ค.ศ. 1999 ศึกษาในผูปวย diffuse proliferative LN จํานวน 23 รายซึ่งไมตอบสนองตอการรักษา
ดวยยา cyclophosphamide และยาคอรติโคสเตียรอยดโดยติดตามการรักษานาน 9 เดือน ผูป วย
ไดรับยา MMF ขนาด 1-1.5 กรัม/วัน ผลการศึกษาพบวาปริมาณโปรตีนในปสสาวะลดลงจาก 3.88
เหลือ 0.75 กรัม/วัน และมีการลดลงของระดับ creatinine ในซีรั่มจาก 184 เหลือ 94.5 ไมโครโมล/
ลิตร
การศึกษาชนิด prospective controlled study ของ Chan และคณะ23 ในป ค.ศ. 2000 ทํา
ใหมีความกาวหนาในการรักษาดวยยา MMF เปนอยางมาก การศึกษานี้กระทําในผูปวยที่เปน proliferative LN โดยเปรียบเทียบการ induction ดวยยา MMF ขนาด 2 กรัม/วันในผูปวยจํานวน 21
รายเปนระยะเวลา 6 เดือนแลวใหการรักษาตอดวยยา MMF ขนาด 1 กรัม/วันเปนระยะเวลา 6 เดือน
เปรียบเทียบกับการ induction ดวยยา cyclophosphamide ชนิดรับประทานขนาด 2.5 มก/กก/วัน
เปนระยะเวลา 6 เดือนแลวใหการรักษาตอดวยยา azathioprine ขนาด 2.5 มก/กก/วันเปนระยะเวลา
6 เดือนตามดวยยา azathioprine ขนาด 1-1.5 มก/กก/วันอีกเปนระยะเวลาอีก 6 เดือน โดยจะถือวา
ผูปวยเขาสู complete remission ก็ตอเมื่อปริมาณโปรตีนในปสสาวะนอยกวา 0.3 กรัม/วัน ไมมี

urine sediment ระดับอัลบูมินในซีรั่มอยูในเกณฑปกติ และไมมีการเพิ่มขึ้นของระดับ creatinine ใน
ซีรั่มหรือ creatinine clearance มากกวารอยละ 15 ของคาเดิม หลังจากติดตามการรักษาเปนระยะ
เวลา 12 เดือนผลการศึกษาพบวาการตอบสนองตอการรักษาของผูปวยทั้ง 2 กลุมไมมีความแตก
ตางอยางมีนัยสําคัญโดยกลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF มี complete remission รอยละ 81 และกลุม
ผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide และยา azathioprine มี complete remission รอยละ 76 การ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณโปรตีนในปสสาวะ ระดับอัลบูมินในซีรั่ม และระดับ creatinine ในซีรั่มของ
ผูปวยทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อติดตามการรักษาตอไปจนครบ 36
เดือน กลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF จะไดรับยา azathioprine ตอ สวนกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide รวมกับยา azathioprine ก็ไดรับยา azathioprine ตอเชนกัน กลุมผูปวยที่ไดรับยา
MMF มากอนมีการกลับเปนซ้ํารอยละ 46 มากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide
รวมกับยา azathioprine มากอนซึ่งมีการกลับเปนซ้ําเพียงรอยละ 17 (p = 0.02) โดยอาจมีสาเหตุมา
จากขนาดยา MMF ที่ไดรับมีขนาดนอยเกินไปหรือการหยุดการรักษาดวยยา MMF เร็วเกินไป ใน
ดานผลขางเคียงของยาพบวาผูปวยกลุมที่ไดรับยา cyclophosphamide รวมกับยา azathioprine มี
อัตราการติดเชื้อมากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF (รอยละ 33 และรอยละ 19 ตามลําดับ) แตไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ดีมีผูคัดคานผลการศึกษานี้โดยใหเหตุผลวา ผูปวย
สวนใหญที่เขารับการศึกษามีอาการไมรุนแรงและมีการพยากรณโรคที่ดี
การศึกษาชนิด controlled study ขนาดใหญของ Ye และคณะ45 เปรียบเทียบการ induction
ดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาด 0.75 กรัม/ตารางเมตรตอเดือนเปนระยะเวลา 6-12 เดือน
กับการ induction ดวยยา MMF ขนาด 1.5 กรัม/วันเปนเวลา 3 เดือนตอดวยยา MMF ขนาด 1
กรัม/วันเปนเวลา 3 เดือนและ 0.5 ถึง 0.75 กรัม/วันเปนเวลา 3 เดือนตามลําดับ ผลการศึกษาพบวา
การตอบสนองตอการรักษาในผูปวยทั้ง 2 กลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลุม
ผูปวยที่ไดรับยา MMF มีผลขางเคียงนอยกวาในดานอาการคลื่นไสอาเจียน เม็ดเลือดขาวต่ํา การติด
เชื้อ ผมรวง ความผิดปกติของตับและการหมดประจําเดือนกอนกําหนด
การศึกษาแบบ prospective open label trial ของ Hu และคณะ46 ในป ค.ศ. 2002 ซึ่งเปน
การศึกษาแรกที่พบวายา MMF มีประสิทธิภาพดีกวายา cyclophosphamide ชนิดฉีดโดยศึกษาใน
ผูปวย diffuse proliferative LN จํานวน 43 รายติดตามการรักษาเปนระยะเวลา 6 เดือน โดย
เปรียบเทียบผูปวยกลุมที่ไดรับยา MMF ขนาด 1-1.5 กรัม/วัน กับกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide ชนิดฉีด ผลการศึกษาพบวายา MMF มีประสิทธิภาพดีกวายา cyclophosphamide ในดาน
การลดลงของปริมาณโปรตีนในปสสาวะ (รอยละ 70 และรอยละ 38 ตามลําดับ) และการลดลงของ
จํานวนเม็ดเลือดในปสสาวะ (รอยละ 91 และรอยละ 65 ตามลําดับ) กลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF
จํานวน 15 รายและกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide จํานวน 12 รายถูกตัดชิ้นเนื้อไตมา
ตรวจหลังจากรักษาเปนระยะเวลา 6 เดือน ผลการตรวจพบวาผูปวยที่ไดรับยา MMF มีการลดลง
ของ glomerular immune deposit มากกวาและมี microthrombi crescent formation นอยกวา
ผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide ในแงผลขางเคียงของยาพบวา กลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF มี

อัตราการติดเชื้อและผลขางเคียงทางระบบทางเดินอาหารนอยกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide
การศึกษา American multicenter non-blinded trial เปนการศึกษาที่ใหญที่สุดของยา
MMF โดย Ginzler และคณะ47 ไดทําการศึกษาผูปวย LN class III, class IV, และ class V จํานวน
140 รายเปรียบเทียบระหวางกลุมผูปวยจํานวน 69 รายที่ไดรับการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดตาม NIH regimen เดือนละครั้งเปนระยะเวลา 6 เดือนในชวง induction กับกลุมผูปวย
จํานวน 71 รายที่ไดรับการรักษาดวยยา MMF เริ่มจากขนาด 1 กรัม/วันปรับยาจนผูปวยไดรับยา
ขนาดสูงสุดเทาที่สามารถทนตอยาไดแตไมเกิน 3 กรัม/วัน ผลการศึกษาพบวากลุมผูปวยที่ไดรับยา
MMF เขาสู complete remission รอยละ 20 มากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide รอย
ละ 6 (p = 0.014) กลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF มีผลรวมของ complete remission และ partial
remission มากกวาในกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide (21 รายตอ 14 ราย) ผลขางเคียง
ของยาพบในผูปวยกลุมที่ไดรับยา cyclophosphamide รอยละ 20 มากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา
MMF ที่มีเพียงรอยละ 8 สวนอัตราการติดเชื้อไมมีความแตกตางกันในผูปวยทั้ง 2 กลุมแตกลุมผูปวย
ที่ไดรับยา cyclophosphamide มีการติดเชื้อที่รุนแรง เชน ปอดอักเสบ ฝที่ปอด necrotizing fasciitis
และ gram negative sepsis ไดบอยกวาแมวาขนาดยา MMF ที่ผูปวยไดรับคอนขางมากถึง 3 กรัม/
วัน แตผลขางเคียงไมไดมากกวาในการศึกษาอื่น โดยพบวาการคอยๆ ปรับขนาดยา MMF ทําให
ผูปวยทนตอผลขางเคียงของยาไดดีขึ้น ผูปวยทั้งหมด 83 รายทั้งที่ไดรับยาในตอนแรกและไดรับยา
ในภายหลังพบวาขนาดยาสูงสุดที่ผูปว ยทนตอผลขางเคียงไดโดยเฉลี่ยเทากับ 2.7 กรัม/วัน ผูปวย
รอยละ 64 สามารถทนตอยาไดถึง 3 กรัม/วัน
การศึกษาที่ใชยา MMF ในชวง maintenance ของ Contreras และคณะ20 ที่ทําการศึกษา
แบบ sequential therapy ในผูปวย LN จํานวน 59 รายโดยเปน WHO class III จํานวน 12 ราย,
class IV จํานวน 46 ราย, และ class Vb จํานวน 1 ราย ผูปวยไดรับการ induction ดวยยา
cyclophosphamide ชนิดฉีดขนาด 0.5 ถึง 1 กรัม/ตารางเมตรเดือนละครั้งรวมกับยาคอรติโคสเตียรอยดเปนระยะเวลา 4-7 เดือนหลังจากนั้นแบงผูปวยออกเปน 3 กลุม ผูปวยกลุมแรกจํานวน
20 รายไดรับยา cyclophosphamide ชนิดฉีดทุก 3 เดือน ผูปวยกลุมที่สองจํานวน 19 รายไดรับยา
azathioprine ขนาด 1-3 มก/กก/วัน และกลุมสุดทายผูปวยจํานวน 20 รายไดรับยา MMF ขนาด
0.5-3 กรัม/วันเปนระยะเวลานาน 1-3 ป ขอมูลทางประชากรศาสตรไมมีความแตกตางกันในผูปวย
ทั้ง 3 กลุม ยกเวนในกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide ชนิดฉีดมี chronicity index มากกวา
กลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF
ผลการศึกษาพบวา อัตราการรอดชีวิตไมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติใน
ผูปวยทั้ง 3 กลุม อัตราการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังในกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide (3
ราย) มากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา azathioprine (1 ราย) และยา MMF (1 ราย) กลุมผูปวยที่ไดรับ
ยา cyclophosphamide มีการกลับเปนซ้ํา (8 ราย) มากกวากลุม ผูปวยที่ไดรับยา MMF (3 ราย) โดย
ไมพบวามีความแตกตางของอัตราการกลับเปนซ้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางยา azathioprine
(6 ราย) และยา MMF อยางไรก็ตามกลุมผูปวยที่ไดรับยา MMF มี relapse free survival มากกวา

กลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide (p = 0.02) ผลขางเคียงของการรักษาพบในกลุมผูปวยที่
ไดรับยา azathioprine หรือยา MMF นอยกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide โดย
ผลขางเคียงที่พบไดแก การเขารับการรักษาตัวโรงพยาบาล, การเกิด premature ovarian failure,
การติดเชื้อ, และอาการคลื่นไสอาเจียน การศึกษานี้มีขอสังเกตหลายประการไดแก จํานวนผูป วยที่
เขารับการศึกษานอย, ระยะเวลาในการศึกษาคอนขางสั้น, และกลุมประชากรที่ศึกษาสวนใหญเปน
ชนผิวดํา อยางไรก็ดีการศึกษานี้ก็ใหขอมูลวายา MMF มีประโยชนตอผูปวย LN ทั้งการรักษาในชวง
induction หรือการรักษาในชวง maintenance นอกจากนี้ยังพบวายา MMF เปนยาที่มีผลขางเคียง
นอยเชน อาการทองเสีย คลื่นไส อาเจียน การติดเชื้อชนิดไมรุนแรงและเม็ดเลือดขาวต่ํา
ถึงแมวาจากขอมูลการศึกษาขางตนจะพบวายา MMF มีประสิทธิภาพที่ดีและมีผลขางเคียง
ที่ยอมรับไดในการรักษา LN แตก็มีขอพึงสังวรณกค็ ือ ราคาของยา MMF นั้นแพงกวายา
azathioprine ถึง 10 เทา และขอมูลสวนใหญก็ไมไดมาจากการศึกษาแบบ double blinded study
ในปจจุบันยังไมมีขอสรุปเรื่องขนาดและระยะเวลาการใชยาที่เหมาะสม การศึกษาที่อาจจะใหขอมูล
ไดมากขึ้นคือ Maintenance therapies for proliferative lupus nephrits (MAINTAIN) ซึ่ง
เปรียบเทียบการรักษาในชวง maintenance ดวยยา azathioprine กับยา MMF หลังจากไดรับการ
รักษาดวยยา cyclophosphamide
Azathioprine
ผูเชี่ยวชาญไดตระหนักถึงผลขางเคียงจากการรักษาดวยยา cyclophosphamide จึงมีความ
ตองการใชยาตัวอื่นที่มีผลขางเคียงนอยกวา ยา azathioprine เปนยาที่นาสนใจแตในปจจุบันยังไมมี
การรักษาแบบ induction ดวยยา azathioprine เนื่องจากยา azathioprine อาจมีประสิทธิภาพที่ดอย
กวายา cyclophosphamide โดยมีการประเมินใน NIH study33 ซึ่งพบวายา cyclophosphamide
สามารถลดการลดระดับ creatinine ในซีรั่มและปองกันการกําเริบของไตไดดีกวายา azathioprine
แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาชนิด prospective trial จาก
ประเทศเนเธอแลนดในผูปวย LN ที่ไดรับยาฉีด cyclophosphamide ขนาดสูงเปรียบเทียบกับผูปวย
ที่ไดรับยา azathioprine รวมกับการใหยา pulse methylprednisolone ติดตามการรักษาเปน
ระยะเวลา 2 ปพบวาอัตราการเขาสู partial หรือ complete remission และอัตราการเสียชีวิตไมมี
ความแตกตางกันในผูปวยทั้ง 2 กลุม แตกลุมผูปวยที่ไดรับยา azathioprine รวมกับยา pulse
methylprednisolone มีอัตราการไมตอบสนองตอการรักษา อัตราการกําเริบของโรค และอัตราการ
ติดเชื้อมากกวากลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide ขนาดสูง38 นอกจากนี้การศึกษาของ
Contreras พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมผูปวยไดรับการรักษา
ดวยยา MMF หรือ ยา azathioprine ในการปองกันการกําเริบซ้ําของโรค แตการรักษาดวยยา MMF
หรือ ยา azathioprine สามารถปองกันการกําเริบซ้ําของโรคไดดีกวายา cyclophosphamide โดยมี
ผลขางเคียงที่นอยกวาโดยเฉพาะการติดเชื้อ20
Cyclosporine
การศึกษาแบบ uncontrolled study พบวายา cyclosporine มีประสิทธิภาพดีในการรักษา
ผูปวย proliferative LN ซึ่งไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยดและยากดภูมิตาน

ทานอื่น48 การศึกษาแบบ randomised controlled study49 เปรียบเทียบการใหการรักษาดวยยา
cyclosporine กับการรักษาดวยยา cyclophosphamide รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยดในการรักษา
ผูปวยเด็กซึ่งเปน proliferative LN พบวา ผลการรักษาในระยะสั้นของการรักษาดวยยา cyclosporine ไมมีความแตกตางกับการรักษาดวยยา cyclophosphamide รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยด
ผูวิจัยพบวายา cyclosporine สามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะไดดีและจากการทํา renal
biopsy พบวา activity index ลดลง ผูเชี่ยวชาญแนะนําวาควรใหการรักษาดวยยานี้ในกรณีมีเม็ด
เลือดขาวต่ําซึ่งไมสามารถใหยากดภูมิตานทานตัวอื่นได อยางไรก็ตามผูปวยมักจะมีการกําเริบของ
โรคไดบอยหลังจากหยุดการรักษาดวยยา cyclosporine การศึกษาสวนใหญมักกระทําในผูปว ยเด็ก
และยังไมมีการศึกษาชนิด randomized controlled trial เปรียบเทียบประสิทธิภาพของยานี้กับยา
cyclophosphamide ในผูใหญ นอกจากนี้ยายังมีผลขางเคียงหลายประการเชน การติดเชื้อ ภาวะไต
วาย และภาวะความดันโลหิตสูงจึงทําใหไมมีการใชยานี้อยางแพรหลาย
Intravenous immunoglobulin (IVIg)
ยา IVIg มีประสิทธิภาพยับยั้งในสวนของ Fc receptor ทําใหเกิดการยับยั้งคอมพลีเมนต
และซัยโตไคนที่มีผลกระตุน B และ T cell ซึ่งทําใหเกิด anti-idiotype antibody ขึ้น การศึกษาขนาด
เล็กชนิด randomized study50 ศึกษาการรักษาแบบ maintenance ในผูปวย proliferative LN ผูปวย
ทุกรายจะไดรับการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดเปนเวลา 6 เดือนตาม NIH regimen
หลังจากนั้นผูปวยจะถูกแบงออกเปน 2 กลุม ผูปวยกลุมแรกจํานวน 5 รายไดการรักษาดวยยา IVIg
ขนาด 400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอเดือนเปนระยะเวลา 18 เดือน ผูปวยอีกกลุมจํานวน 9 รายไดรับ
การรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดทุก 2 เดือนเปนระยะเวลา 6 เดือน และทุก 3 เดือน
เปนระยะเวลาอีก 1 ป ผลการศึกษาพบวายา IVIg มีประสิทธิภาพเทากับยา cyclophosphamide
ชนิดฉีดในการรักษาในชวง maintenance นอกจากนี้การศึกษาอีกฉบับซึ่งศึกษาในผูปวย LN ที่ไม
ตอบสนองตอการรักษาโดยวิธีมาตรฐานก็พบวาไดผลดีเชนเดียวกัน51 ขอจํากัดในการรักษาดวยยา
IVIg ที่สําคัญคือราคายาและภาวะ sucrose nephropathy ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได
โดยเฉพาะในกรณีที่ผูปวยมีการทํางานของไตผิดปกติ
Autologous stem cell transplantation
Autologous stem cell transplantation เริ่มแรกใชรักษาผูปว ยที่เปนมะเร็งของเม็ดเลือด
และมีโรครูมาติกรวมดวยโดยใช allogenic bone marrow transplantation หลังจากการรักษาปรากฏ
วาอาการของโรครูมาติกดีขึ้นดวย ผูวิจัยไดทําการรักษาโรคเอสแอลอีดวยวิธี autologous stem cell
transplantation โดยมีขั้นตอนเริ่มจากการนํา CD34-positive hematopoietic stem cell ของผูปวย
มาเก็บไวและทําลายเซลลในไขกระดูกทั้งหมด (myeloablation) ดวยยา cyclophosphamide ชนิด
ฉีดในขนาดสูงรวมกับยา antithymocyte globulin หรือการฉายรังสี (total lymphoid irradiation)
หลังจากนั้นเสริม hematopoietic system ดวยการให autologous cryopreserved hematopoietic
stem cell ซึ่งการรักษาดวยวิธีนี้จะมีความปลอดภัยกวาวิธี allogenic transplantation โดยเกิดภาวะ
graft versus host disease (GVHD) ไดนอยกวา

การศึกษาในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ สวนใหญเปนการรายงานผูปวยจํานวนไมมาก
การศึกษาของ Traynor52 ซึ่งเปนการศึกษาที่ใหญที่สุดในผูปวย LN ที่มีอาการรุนแรงจํานวน 15 ราย
โดยติดตามการรักษาเปนระยะเวลา 36 เดือน ผลการศึกษาพบวาปริมาณโปรตีนในปสสาวะลดลง
โดยผูปวยจํานวน 12 รายไดติดตามการรักษานานมากกวา 1 ปและผูปวยจํานวน 10 รายสามารถ
หยุดยากดภูมิตานทานทั้งหมดได อยางไรก็ตามมีผูปวย 2 รายมีการกลับเปนซ้ําของโรค การศึกษา
phase I และ phase II ของ European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)
และ European League Against Rheumatism (EULAR) ในผูปวยโรคเอสแอลอีจํานวน 53 ราย
พบวาผูปวยมีอัตราการเขาสู remission ที่ระยะเวลา 6 เดือนรอยละ 66 โดยประเมินจาก Systemic
Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI) score นอยกวา 3 อยางไรก็ดีผูปวยรอย
ละ 32 มีโรคกําเริบภายใน 6 เดือนหลังการรักษา ขอจํากัดในการรักษาโดยวิธีนี้คืออัตราการเสียชีวิต
สูงถึงรอยละ 1253 ดังนั้นในการศึกษาตอไปจึงจําเปนจะตองปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการปลูกถาย
ไขกระดูกรวมทั้งการคัดเลือกผูปวยที่เหมาะสมตอการรักษา
การใชยา cyclophosphamide ในขนาดสูงมาก (immunoablative dose)
การศึกษาโดย Petri และคณะ54 ในผูปวยโรคเอสแอลอีโดยใหการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดในขนาด 50 มก/กก/วัน เปนระยะเวลา 4 วันติดตอกันหลังจากนั้นใหยา
granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) ขนาด 5 ไมโครกรัม/กก จนกระทั่งจํานวน
neutrophils สูงกวา 1000 ตัวตอไมโครลิตรซึ่งจะแตกตางจากวิธี myeloablative เนื่องจากยังมี
hematopoietic stem cell ที่ดื้อตอยา cyclophosphamide เหลืออยู hematopoietic stem cell
เหลานี้จะ express เอนไซม aldehyde dehydrogenase เพื่อปองกันการเปลี่ยน aldophosphamide
ไปเปน phosphoramide mustard ซึ่งเปน active alkylating agent เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนตองให
hematopoietic stem cell ในภายหลัง การศึกษาในผูปวย LN จํานวน 14 รายโดยผูปวยจํานวน 9
ใน 14 รายไมตอบสนองตอการรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยดและยากดภูมิตานทาน หลังจาก
ไดรับการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดในขนาดสูงพบวา SLEDAI และปริมาณโปรตีน
ในปสสาวะลดลงและผูปวย 7 รายสามารถเขาสู complete remission หรือ partial remission หลัง
ติดตามการรักษาเปนระยะเวลา 27 เดือน ทั้งนี้ไมมีผูปว ยรายใดที่เสียชีวิตระหวางการศึกษา
การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาโดยวิธีนี้กบั การใหการรักษาดวยยา cyclophosphamide ตาม NIH
regimen กําลังดําเนินการศึกษาวิจัยอยู
Plasma exchange
Plasma exchange เปนการนํา autoantibody และ immune complex ออกจากรางกาย
โดยวิธี unselective remove จากพลาสมาหรือ specific adsorption ตอ immunoglobulin เชน antids-DNA antibody การรักษาวิธีนี้มีความสอดคลองกับพยาธิกําเนิดของโรค (pathophysiology) จึง
นาจะเปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพดี อยางไรก็ตามหลังการรักษาจะมีจํานวนของ B cell เพิ่มขึ้นจึง
ควรใหยากดภูมิตานทานหลังจากทํา plasma exchange การศึกษาแบบ randomized controlled
trial ในผูปวย LN ที่รุนแรงซึ่งไดรับการรักษาดวยวิธี plasma exchange รวมกับการใชยา
cyclophosphamide และยาคอรติโคสเตียรอยด โดยติดตามการรักษาเปนระยะเวลา 2 ป ผล

การศึกษาพบวาอัตราการเสียชีวิต
อัตราการเสื่อมของไตและปริมาณโปรตีนในปสสาวะไมลดลง
นอกจากนี้ยังมีอัตราการติดเชื้อที่รุนแรงและอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นดวย55
จาก
ขอมูลจากการศึกษาที่มีอยูในปจจุบันจึงไมแนะนําใหรักษาผูปวยเอสแอลอีโดยวิธี plasma exchange
รวมกับยากดภูมิตานทาน
Rituximab (RTX)
B cell มีความสําคัญตอกลไกการเกิดโรคเอสแอลอี บนผิวของ B cell จะมีแอนติเจนที่
สําคัญหลายชนิด หนึ่งในนั้นก็คือ CD20 แอนติเจนซึ่งมีคุณสมบัติเปน non-glycosylated
transmembrane protein ที่พบไดบน pre-B cell, immature B cell, naive B cell, memory B cell
และ germinal center B cell แตไมพบใน plasma cell ยา rituximab (RTX) เปน chimeric
mouse/human anti-CD20 monoclonal antibody เมื่อจับแอนติบอดีนี้กับ CD20 แอนติเจนบนผิว B
cell จะทําให B cell ตายโดยเฉพาะ CD20-positive B cell ในกระแสเลือดโดยไมทําลาย B cell ที่อยู
ในไขกระดูก ทั้งนี้ปริมาณ immunoglobulin ในกระแสเลือดจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
plasma cell เปนเซลลที่ไมมี CD20 แอนติเจนบนผิวเซลลทําใหเซลลไมถูกทําลายโดยยา RTX56
องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอนุญาตใหใชยานี้เปนครั้งแรกในปค.ศ. 1997 โดยมี
ขอบงชี้ในการรักษา relapsed หรือ refractory low-grade B cell follicular non-Hodgkin’s
lymphoma57 ยา RTX ขนาด 375 มิลลิกรัมตอตารางเมตรเพียงครั้งเดียวจะทําใหของ B cell ลดลง
รอยละ 60 และมีฤทธิ์อยูไดนาน 6-9 เดือนโดยไมพบการติดเชื้อที่รุนแรง ในปจจุบันมีการใชยานี้ใน
ผูปวย lymphoma ทั่วโลกมากกวา 300,000 ราย การรักษาโรครูมาติกดวยยา RTX เริ่มแรกถูก
นํามาใชรักษา idiopathic thrombocytopenia purpura58 และ autoimmune hemolytic anemia59
ตอมามีรายงานการรักษาดวยยา RTX ในอีกหลายโรคเชน cold agglutinin disease60, dermatomyositis61, type II mixed cryoglobinemia62 และ Wegener’s granulomatosis63
การศึกษาชนิด multicenter randomized double blind controlled trial พบวาการรักษา
ดวยยา Rituximab รวมกับยา methotrexate และยา cyclophosphamide ในผูปวยโรคขออักเสบรูมา
ตอยดมีประสิทธิภาพดี โดยมีการตอบสนองตามเกณฑ ACR 50 มากกวารอยละ 4064 ยา RTX มี
ผลขางเคียงที่สําคัญคือการแพยา (allergic reaction) ซึ่งเปนผลมาจาก anti-mouse antibody
การศึกษา phase I และ II ของ Anolik65 เปรียบเทียบการรักษาดวยยา RTX กับยากดภูมิตานทาน
อื่นโดยใหยา RTX ในขนาดที่ตางกัน 3 กลุม ผูปวยกลุมแรกไดรับยา RTX 100 มก/ตารางเมตรหนึ่ง
ครั้ง ผูปวยกลุมที่สองไดรับยา RTX 375 มก/ตารางเมตรหนึ่งครั้ง และผูปวยกลุมที่สามไดรับยา
RTX 375 มก/ตารางเมตรทุกสัปดาหติดตอกัน 4 ครั้ง ผูปวยที่เขารับการศึกษามีจํานวน 18 ราย ผล
การศึกษาพบวาผูปวยจํานวน 10 รายมี B cell depletion (จํานวน B cell ที่มี CD19 ลดลงนอยกวา
5 เซลล/ไมโครลิตร) และผูปวยจํานวน 10 รายมีอาการดีขึ้นโดยประเมินจาก Systemic Lupus
Activity Measure (SLAM) ระดับยา RTX มีความสัมพันธกับจํานวน B cell ที่ลดลงและ SLAM
score ที่มากขึ้น ผูปวยที่ B cell ลดลงไมมากอาการของผูปวยก็จะไมดีขึ้น อยางไรก็ดีมีผูปวยจํานวน
6 รายที่ตรวจพบ human anti-chimeric antibody (HACA) โดยที่ไมมีผลแทรกซอนรุนแรง ซึ่งปจจัย
เสี่ยงที่จะเกิด HACA คือชนผิวดํา

การศึกษาชนิด open labeled study ในผูปวยโรคเอสแอลอีจํานวน 6 รายไดรับการรักษา
ดวยยา RTX ขนาด 500 มก รวมกับยา cyclophosphamide ชนิดฉีด 750 มิลลิกรัมและยาคอรติโค
สเตียรอยดขนาดสูงพบวาผูปวยจํานวน 5 รายมีอาการของโรคดีขึ้นโดยประเมินจาก British Isles
Lupus Assessment Group (BILAG) score ที่ลดลงจาก 14 เปน 6 ในระยะเวลา 6 เดือน ผูปวยทุก
รายมีจํานวน B cell ลดลงโดยมีการลดลงของ B cell เปนระยะเวลาประมาณ 4.4 เดือน และผูปวย 2
ใน 3 รายซึ่งมีภาวะ LN รวมดวยจะมีระดับ anti-ds-DNA antibody ในซีร่มั ลดลงของอยางมาก ยานี้
ยังทําให urine protein creatinine ratio ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การศึกษานี้ติดตามการ
รักษาเปนระยะเวลานาน 2-3 ป ถึงแมจะหยุดยานี้และมีการเพิ่มขึ้นของจํานวน B cell แลว ผูปวย
บางรายมีการกําเริบของโรคเกิดขึ้นได66
การศึกษาในผูปวยโรคเอสแอลอีจํานวน 21 รายที่ไดรับการรักษาดวยยา RTX อายุเฉลี่ย
ของผูปวยที่เขารับการรักษาเทากับ 30 ป (17-48 ป) ระยะเวลาของการเปนโรคเอสแอลอีโดยเฉลี่ย
เทากับ 9 ป (4-15 ป) ผลการศึกษาพบวาผูปวยเริ่มมีจํานวน B cell เพิ่มมากขึ้นหลังหยุดยา
ประมาณ 3-8 เดือน (เฉลี่ย 7 เดือน) ผูปวย 1 รายมีการเพิ่มขึ้นของจํานวน B cell หลังหยุดการ
รักษามานานมากกวา 3 ป ไมพบการติดเชื้อรุนแรงในผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยยา RTX ผูปวย
จํานวน 6 รายที่มีภาวะ LN รวมดวยและไมตอบสนองตอการรักษาดวยยา cyclophosphamide โดย
ผูปวยจํานวน 5 รายเปน class IV และอีก 1 รายเปน class V ผูวิจัยใหยา RTX ขนาด 1000 มก
รวมกับยา cyclophosphamide ชนิดฉีด 750 มก และยาคอรติโคสเตียรอยดขนาดสูงเปนเวลา 2
สัปดาหโดยหยุดยากดภูมิตานทานตัวอื่นยกเวนยาคอรติโคสเตียรอยดและยา hydroxychloroquine
ผลการศึกษาพบวาผูปวยทั้ง 6 รายมีการลดลงของ BILAG score, ระดับ creatinine ในซีร่มั , urine
protein/creatinine ratio, ระดับคอมพลีเมนต, และ anti-ds-DNA antibody ที่ระยะเวลา 6 เดือน
ผูปวย 1 รายมีการกําเริบของโรคเมื่อเดือนที่ 10 ของการรักษาโดยมีอาการออนเพลียปวดขอมากแต
ไมมีการกําเริบของภาวะ LN67
การศึกษาในผูปวย LN class III และ class IV จํานวน 9 รายซึ่งไดรับการรักษาดวยยา
RTX รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยดขนาดปานกลางเปนเวลา 10 สัปดาห พบผลการรักษาที่ดีมาก
เชนเดียวกัน68 จากการศึกษาหลายฉบับพบวายา RTX เปนยาที่ดีมีความสําคัญในการรักษาใน
อนาคตเนื่องจากผลขางเคียงไมมากโดยเฉพาะในกลุมผูปวย LN ที่ไมตอบสนองตอการรักษา ขณะนี้
กําลังมีการศึกษาถึงยานี้อยูมากเกี่ยวกับขนาดยาที่เหมาะสม การใหยารวมกับยากดภูมิตานทาน
ชนิดอื่นและผลขางเคียงระยะยาวของยา
Nucleoside analogue (fludaribine and cladribine)
ยาชนิดนี้เปนยา purine nucleoside analogue ซึ่งมีผลตอ lymphocyte ทั้งขณะพักและ
กําลังแบงตัว โดยยาจะแทรกตัวเขาใน DNA ใน lymphocyte ทําใหมีการลดลงของจํานวน B cell
และ T cell ยานี้ถูกใชครั้งแรกในการรักษาโรค chronic lymphoid leukemia ในป ค.ศ. 1999
Boumpas และคณะไดริเริ่มการใชยา fludaribine รักษาผูปวย lupus membranous nephritis ซึ่งไม
ตอบสนองตอการรักษาดวยยา cyclophosphamide หลังการรักษาดวยยา fludaribine พบวาปริมาณ
โปรตีนในปสสาวะลดลงและไมมีผลขางเคียงรุนแรงแตผูปวยทุกรายจะมี lymphopenia69 นอกจากนี้

การศึกษา phase I ในผูปวย proliferative LN โดยใชยา cladribine เปรียบเทียบระหวางชนิดฉีด
สัปดาหละครั้งกับชนิด continuous infusion เปนเวลา 7 วันผลการศึกษาพบวายา cladribine ชนิด
continuous infusion สามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะไดมากกวาแตก็มีการติดเชื้อมากกวา
เล็กนอย70 ขณะนี้กําลังมีการศึกษาในผูปวย LN ถึงการใชยา fludaribine รวมกับยา cyclophosphamide ชนิดรับประทานในขนาดต่ํา
LJP 394 (Abetimus)
ยา LJP 394 เปนยาซึ่งถูกเชื่อวามีกลไกการออกฤทธิ์ในอุดมคติคือสามารถกําจัด pathogennic autoantibody-producing B cell โดยที่ไมมีการทําลายในสวน non-autoimmune B cell ยา
LJP 394 เปนยากดภูมิตานทานที่ประกอบดวย ds-DNA helix 4 ชิ้นซึ่งติดอยูกับแกนกลางที่เปน
triethyleneglycol core ซึ่งเปนสวนที่ไมมี immunogenicity ยานี้จะจับกับ anti-ds-DNA-producing
B cell ทําใหเกิดภาวะ B cell toleragen และทําใหจํานวน B cell ลดลงจากภาวะ anergy และ
apoptosis สงผลใหมีการสรางของ anti-ds-DNA antibody ลดลงซึ่งทําใหการกําเริบของภาวะ LN
ลดลง การศึกษาในหนูทดลองที่เปนโรคเอสแอลอีพบวายา LJP-394 สามารถลดระดับ anti-ds-DNA
antibody ในกระแสเลือดไดภายใน 1 ชั่งโมงหลังใหยา71 การศึกษาชนิด randomized controlled
trial ในผูปวย LN class III, class IV, และ class V จํานวน 58 ราย ติดตามการรักษาเปนระยะเวลา
8 สัปดาห พบวายา LJP 394 สามารถปองกันการกําเริบของภาวะ LN และลดระยะเวลาในการรักษา
ภาวะ LN หลังมีการกลับเปนซ้ําได นอกจากนีร้ ะยะเวลาในการกําเริบของโรคในกลุมผูปวยที่ไดรับยา
ก็นอยกวาในกลุมผูปวยที่ไมไดรบั ยาโดยเฉพาะกลุมผูปวยที่มี high affinity antibody ตอยา LJP394 อยางไรก็ดีการลดลงของระดับ anti-ds-DNA antibody ในซีรั่มไมมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมกลุมผูปวยที่ไดรับยา LJP-394 และกลุมผูปวยที่ไดรับยา cyclophosphamide รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยด72 ปจจุบันกําลังมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของยา LJP 394
เฉพาะในกลุมผูปวยเอสแอลอีที่มี high-affinity ตอ anti ds-DNA antibody ซึ่งผลการศึกษาเบื้องตน
ไมพบวาการกําเริบของโรคไตในกลุมผูปวยที่ไดรับยาหลอกและกลุมผูปวยที่ไดรับยา LJP 394 มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (รอยละ 16 และรอยละ 12) โดยสรุปยา LJP 394 อาจมี
ประโยชนในการรักษาโรคเอสแอลอีโดยใชรวมกับยากดภูมิตานทานชนิดอื่น สําหรับการใชยานี้ใน
การรักษาแบบ induction หรือ maintenance ก็ยังคงตองมีการศึกษาตอไป
Anti-CD40 ligand monoclonal antibody
CD40 อยูบนผิวของ B cell, endothelial cell, และ antigen presenting cell โดยจะจับกับ
CD40 ligand (CD40L) ที่อยูบนผิวของ CD4+ T-helper cell การปฏิสัมพันธระหวาง CD40 และ
CD40L จะทําใหเกิด proliferation และ differentiation ของ B cell ซึ่งทําใหเกิดการสรางแอนติบอดี
และซัยโตไคนตามมา จากการศึกษาพบวาผูปวยโรคเอสแอลอีมีระดับของ CD40L ในกระแสเลือด
สูงขึ้นและ glomeruli ของผูปวย proliferative LN มีการ expression ของทั้ง CD40 และ CD40L
เพิ่มขึ้น การศึกษาในหนูทดลองที่มีภาวะ LN ซึ่งไดรับการรักษาดวยยา anti-CD40L antibody
พบวามีการลดลงของ anti-ds-DNA antibody, การกําเริบของโรคลดลง, และอัตราการรอดชีวิต
เพิ่มขึ้น73 ขณะนี้มีการวิจัยพัฒนายาในกลุมนี้อยู 2 ชนิดคือ BG9588 และ IDEC-131 จากการศึกษา

phase II ของ Boumpas ในผูปวย proliferative LN ลาสุดโดยใหยา anti-CD40L antibody ขนาด
20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมทุก 2 สัปดาห74 ผลการศึกษาเปนที่นาผิดหวังโดยพบวายาไมสามารถลด
ระดับของ anti-ds-DNA antibody, คอมพลิเมนตในซีรั่ม, และจํานวนเม็ดเลือดแดงในปสสาวะได
นอกจากนี้ยังมีผลขางเคียงที่สําคัญคือภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ (thrombotic event) จึงเปน
เหตุใหในปจจุบันยังไมมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงยาชนิดนี้
Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 immunoglobulin (CTLA4-Ig)
การปฏิสัมพันธระหวาง B cell และ T cell จะสมบูรณไดตองอาศัย secondary signal
ระหวาง CD28 บนผิวของ T cell และ CD80/86 (B7.1/7.2) บนผิวของ B cell ซึ่ง costimulatory
molecule ทั้ง 2 นี้จะจับกันนาน 48-72 ชั่วโมง หลังจากนั้น cytotoxic T lymphocyte-associated
antigen 4 (CTLA4) จะทําหนาที่เปน inhibitory signal หยุดการปฏิสัมพันธระหวาง T และ B cell
ดังนั้นการใหยา CTLA4Ig จึงเปนทําใหเกิด inhibitory signal ที่เร็วกวาปกติและสามารถยับยั้งการ
ปฏิสัมพันธระหวาง T และ B cell
Abatacept เปน fusion protein ซึ่งประกอบไปดวย human CTLA4 และสวนที่เปน
constant region ของ human IgG1 heavy chain กลไกการออกฤทธิ์หลักคือทําหนาที่เปน
inhibitory signal หยุดการปฏิสัมพันธระหวาง T และ B cell นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กดภูมิตานทานโดย
การกระตุนผานทาง B7.1/B7.2 ที่อยูบนผิวเซลลของ antigen presenting cell ทําใหเกิดการสราง
indoleamine 2,3-dioxygenase ซึ่งเปนเอ็นไซมที่ใชในการยอย tryptophane มีผลทําให T cell ขาด
tryptophane สงผลใหการทํางานของ T cell ผิดปกติไป
การศึกษาในหนูทดลอง NZB/W lupus mice ซึ่งมีภาวะ LN ที่รุนแรงพบวายา CTLA4-Ig
สามารถลดการสราง anti-ds-DNA antibody และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต75 นอกจากนี้การศึกษาใน
หนูทดลองที่เปนโรคเอสแอลอีโดยใชยา CTLA4Ig รวมกับยา cyclophosphamide พบวาการสราง
anti-dsDNA antibody ลดลง, อัตราการกําเริบของโรคลดลง, และอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งใน
กลุมที่โรคอยูในระยะเริ่มแรกและในกลุมที่มีการกําเริบของโรคมากแลว76 ยา CTLA4-Ig สามารถลด
ความรุนแรงของของโรคขออักเสบรูมาตอยดไดในผูปวยที่มีการกําเริบของโรคทั้งที่กําลังไดรับยา
methotrexate77 ในปจจุบันการศึกษาถึงประสิทธิภาพของยา CTLA4-Ig ในผูปวยขออักเสบรูมา
ตอยดและโรค psoriasis ยังอยูใน phase I และ phase II ซึ่งผลการรักษาพบวายาทําใหอาการของ
โรคดีขึ้นและยังมีผลขางเคียงนอย78 สวนการศึกษาประสิทธิภาพของยานี้ในผูปวย LN ก็ยังคงตองมี
การศึกษาตอไป
การยับยั้งซัยโตไคน (Cytokine Blockade)
ซัยโตไคนโดยเฉพาะ interleukin-10 (IL-10), B lymphocyte stimulator (BLyS) และ
interferon-α (IFN-α) มีบทบาทที่สําคัญในพยาธิกําเนิดของโรคเอสแอลอี ในปจจุบันการศึกษาหลาย
ฉบับเชื่อวาซัยโตไคน เหลานี้นาจะเปน mediator ที่เกิดขึ้นระหวางการอักเสบมากกวาที่จะเปน
สาเหตุของการเกิดโรค
Anti IL-10 monoclonal antibody

การศึกษาในหนูทดลองพบวาการให IL-10 สามารถทําใหหนูมีภาวะ LN ไดเร็วขึ้นและการ
ใหยา anti-IL10 monoclonal antibody สามารถยับยั้งภาวะดังกลาวได79 สวนการศึกษาในมนุษยก็
พบวามีการเพิ่มขึ้นของระดับ IL-10 ในกระแสเลือดของผูปวยโรคเอสแอลอีที่กําลังมีการกําเริบของ
โรค ดังนั้น IL-10 จึงนาจะมีบทบาทบทบาทที่สําคัญในพยาธิกําเนิดของโรคเอสแอลอี การศึกษาแบบ
open labeled ในผูปวยโรคเอสแอลอีที่ไมตอบตอการรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยดจํานวน 6 ราย
พบวายา anti-IL10 monoclonal antibody สามารถลดอาการทางผิวหนัง, อาการทางขอ, และ
SLEDAI score ของผูปวย นอกจากนี้ยังสามารถลดขนาดยาคอรติโคสเตียรอยดได ทั้งนี้หลังติดตาม
การรักษานาน 6 เดือนผูปวย 5 รายยังไมมีการกําเริบของโรค80
Anti-BLyS monoclonal antibody
BLyS (B lymphocyte stimulator) จัดอยูใน TNF superfamily ซึ่งถูกสรางมาจากแมคโคร
ฟาจ การจับกันของ BLyS กับ receptor ของ B cell จะทําใหเกิด proliferation และ differentiation
ของ B cell ซึ่งจะทําใหมีการสราง immunoglobulin เพิ่มขึ้น การศึกษาในหนูทดลองที่เปนโรคเอส
แอลอีพบวายามีผลทําใหอัตราการกําเริบของโรคลดลงและหนูมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น81 ขณะนี้
กําลังมีการศึกษา phase I ในมนุษยอยู
Anti-C5 monoclonal antibody
ผูปวยโรคเอสแอลอีมีการกระตุนของทั้ง classical และ alternative complement pathway
จากการศึกษาในหนูที่เปนโรคเอสแอลอีพบวาการใหยา anti-C5 monoclonal antibody สามารถลด
ปริมาณโปรตีนในปสสาวะและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได82 ยา eculizumab เปน humanized
monoclonal antibody ที่สามารถจับกับ C5 อยางแนนหนาทําให C5 ไมสามารถแตกออกเปน C5a
และ C5b ซึ่งจะสงผลยับยั้งการสราง membrane attack complex ในปจจุบันยาชนิดนี้อยูระหวาง
การศึกษาใน phase I83
Membrahnous lupus nephritis
ผูปวย membranous LN ซึ่งจัดอยูใน class V ตามเกณฑของ ISN/RPS และ WHO อาจ
พบรวมกับ LN class III และ class IV ได ในอดีตเชื่อวาภาวะ membranous LN มีการพยากรณโรค
ที่ดีแตในปจจุบันพบวา membranous LN ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไตวายระยะสุดทาย, ภาวะการ
แข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ (hypercoagulability), และภาวะไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะกลุมผูปวยที่
เปนมานาน การรักษาดวยยากดภูมิตานทานในผูปวย LN class V ยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน
เนื่องจากการศึกษาสวนใหญไมไดเปนชนิดมีกลุมควบคุม แพทยผูเชี่ยวชาญสวนใหญจะใหการรักษา
ดวยยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงชนิดเดียวหรือใหยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยากดภูมิตานทานตัว
อื่น
การศึกษาของ NIH ที่ทําการเปรียบเทียบระหวางการรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยด
เพียงชนิดรับประทานวันเวนวัน
เปรียบเทียบกับการรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยา
cyclophosphamide ชนิดฉีดทุก 2 เดือนหรือยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยา cyclosporine หลัง
จากติดตามการรักษาเปนระยะเวลา 1 ปพบวาการใหยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยากดภูมิตาน
ทานโดยเฉพาะยา cyclophosphamide ชนิดฉีดมีผลการรักษาที่ดีที่สุด การศึกษายอนหลังในผูปวย

LN class V จํานวน 24 รายพบวาการรักษาดวยยา cyclosporine รวมกับยาคอรติโคสเตียรอยด ทํา
ใหผูปวยเขาสู complete remission และ partial remission รอยละ 52 และรอยละ 43 ตามลําดับ
การศึกษายอนหลังในผูปวย LN ที่ไดรับยา methylprednisolone รวมกับยา chlorambucil
โดยใหยาทุกๆ 2 เดือนเปนระยะเวลา 6 เดือน พบวาผูปวย membranous LN ที่ไดรับยา
methylprednisolone รวมกับยา chlorambucil สามารถเขาสู remission และปองกันการกําเริบของ
ไตไดดีกวาการใหยาคอรติโคสเตียรอยดเพียงอยางเดียว การศึกษาชนิด open-label trial ในผูปวย
จํานวน 38 รายซึ่งไดรับการรักษาดวยยาคอรติโคสเตียรอยดรวมกับยา azathioprine พบวาผูปวย
membranous LN สามารถเขาสู complete remission ถึงรอยละ 67 และ partial remission ถึงรอย
ละ 22 หลังจากติดตามการักษาเปนเวลานานกวา 7 ปผลการศึกษาพบวาไมมีผูปวยรายใดที่มีระดับ
creatinine ในซีรั่มเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา นอกจากนี้การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใชยา MMF
พบวายา MMF สามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะไดดีกวายา cyclophosphamide ทั้งนี้
การศึกษาดวยยา RTX ก็พบวาไดผลดีเชนเดียวกัน

การรักษาตามอาการ (supportive treatment)
การรักษาเพื่อลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะ
ปริมาณโปรตีนในปสสาวะที่มากผิดปกติเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความผิดปกติของไตใน
ผูปวยโรคเอสแอลอี84 การศึกษาในสัตวทดลองพบวาโรคไตทุกชนิดที่มีการทําลายหนวยไต หนวยไต
สวนที่เหลือจะทํางานมากขึ้นทําใหเกิดภาวะ glomerular hypertension ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะ
hyperfiltration ของโปรตีนในพลาสมาทําใหผูปวย LN มีปริมาณโปรตีนในปสสาวะมากผิดปกติ
รางกายจะมีกลไกการดูดกลับ protein ที่ proximal tubule ซึ่งตองอาศัย inflammatory cytokine
สงผลใหหนวยไตเกิด interstitial inflammation และ fibrosis ซึ่งจะยิ่งทําใหหนวยไตปกติเหลือ
นอยลง85
การศึกษาหลายฉบับพบวายา angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) และยา
angiotensin II receptor antagonists (AIIRA) สามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะของผูปวยโรค
ไตไดดี การศึกษาเริ่มแรกในผูปวยโรคเบาหวานประเภทที่ 1 ซึ่งมีผลแทรกซอนทางไตพบวาการ
รักษาดวยยา captopril สามารถลดการเพิ่มขึ้นของระดับ creatinine ในซีรั่มและสามารถลดอัตราการ
เกิดภาวะไตวายระยะสุดทายได86 การศึกษาดวยยา benazepril และยา ramipril ก็พบวามี
ประสิทธิภาพดี87 นอกจากนี้การศึกษาในผูปวยเบาหวานชนิดที่ 2 ดวยยา losartan และยา
irbesartan88
ก็พบวาปริมาณโปรตีนในปสสาวะและอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะสุดทายลดลง
เชนเดียวกัน
การศึกษาหลายฉบับที่มีจํานวนผูปวยที่เขารับการศึกษาไมมาก พบวาการใหยา ACEI
รวมกับยา AIIRA สามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะไดดีกวาการใหยาเพียงตัวเดียว89 นอกจากนี้
การศึกษาที่สําคัญของ Nakao ในผูปวยโรคไตที่ไมไดเปนผลแทรกซอนจากโรคเบาหวานจํานวน
306 รายโดยใหการรักษาดวยยา trandolapril รวมกับยา losartan พบวาสามารถลดปริมาณโปรตีน

ในปสสาวะ ลดการเพิ่มขึ้นของระดับ creatinine ในซีรั่ม และลดอัตราการเกิดภาวะไตวายระยะ
สุดทายไดดีกวาการใหยาเพียงตัวเดียว90 การศึกษาแบบ multivariate analysis พบวาการรักษาดวย
ยาขับปสสาวะ (diuretics) สามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกรณี
ที่มีการใหยาขับปสสาวะรวมกับยา ACEI หรือยา AIIRA พบวาทําใหการรักษามีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น91 ซึ่งแตกตางจากความเชื่อในอดีตที่วายาขับปสสาวะมีผลเสียตอไต อยางไรก็ตามในกรณีที่
ผูปวยมีการลดลงของ intravascular volume เชน ผูปวยที่กําลังเขารับการรักษาตัวอยูใน
โรงพยาบาลหรือมีอาการไข คลื่นไสอาเจียน หรือทองเสีย การใหยาขับปสสาวะอาจมีผลเสียตอไตได
นอกจากนี้การรักษาดวยยา ACEI และยา AIIRA ยังสามารถลดปริมาณ cholesterol ในซีรั่มได โดย
จะเห็นไดจากการศึกษาในผูปวยโรคไตที่ไมไดเปนผลแทรกซอนจากโรคเบาหวานจํานวน 22 รายซึ่ง
พบวาการใหยา lisinopril ขนาด 40 มิลลิกรัมตอวันสามารถลดปริมาณโปรตีนในปสสาวะจาก 4.4
กรัมเหลือ 2.8 กรัมตอวันและสามารถลดปริมาณ cholesterol ในกระแสเลือดลงจาก 265 เหลือ 223
มิลลิกรัมตอเดซิลิตร91 ขอมูลจากการศึกษาหลายฉบับทําใหแพทยผูเชี่ยวชาญแนะนําใหรักษาดวยยา
ACEI ในผูปวยที่มีปริมาณโปรตีนในปสสาวะมากผิดปกติทุกรายที่มีภาวะนี้มากกวา 6 เดือน
การรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
ภาวะความดันโลหิตสูงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปวย LN มีอาการแยลง นอกจากนี้ยัง
เปนปจจัยรวมสําคัญที่ทําใหเกิดผลแทรกซอนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในผูปวยโรคเอสแอลอี
รายงานจากทั้ง European Sociey of Hypertension, Joint National Committee of Hypertension
7, และ National Kidney Foundation ของประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนําใหผูปวยโรคไตเรื้อรัง
จําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาลดความดันโลหิตจนต่ํากวา 130/80 มิลลิเมตรปรอท92 สวนใน
กรณีที่ผูปวยโรคไตมีปริมาณโปรตีนในปสสาวะมากกวา 1 กรัมตอวันจําเปนตองลดระดับความดัน
โลหิตใหต่ํากวา 127/75 มิลลิเมตรปรอท93
การใหยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงควรเริ่มดวยยา ACEI เปนชนิดแรกเพียงชนิดเดียว
กอน หลังจากนั้นถาผูปวยยังมีภาวะความดันโลหิตสูงและยังมีปริมาณโปรตีนในปสสาวะมาก แพทย
ผูดูแลควรใหยาชนิดที่ 2 เปนยาขับปสสาวะโดยจะใหยา thiazide diuretic ในกรณีที่มีระดับ
creatinine ในซีรั่มต่ํากวา 2 มก/เดซิลิตร สวนกรณีที่มีระดับ creatinine ในซีรั่มสูงกวา 2 มก/
เดซิลิตร ควรใหยา loop diuretic สําหรับในกรณีที่ผูปวยยังมีภาวะความดันโลหิตสูงและยังมีปริมาณ
โปรตีนในปสสาวะมากยาลดความดันชนิดที่ 3 ที่แพทยควรใหคือยา AIIRA โดยควรมีการตรวจเลือด
ดูระดับ potassium เปนระยะๆ ถาความดันยังไมปกติยาชนิดที่ 4 ที่เลือกใชคือยาในกลุม nondihydropyridine calcium channel blocker เชน ยา verapamil หรือยา diltiazem ซึ่งสามรถลด
ปริมาณโปรตีนในปสสาวะไดดีกวายา dihydropyridine calcium channel blocker94
การรักษาประคับประคองอื่นๆ
การลดอาหารโปรตีนในผูปวยโรคไตโดยเฉพาะอาหารที่มีปริมาณโปรตีนต่ํามาก (very low
protein diet) ไมมีประโยชน95 ในปจจุบันการจํากัดโปรตีนในอาหาร 0.8 ถึง 1 กรัมตอวันเพียงพอใน
การลดอัตราการเสื่อมของไตโดยไมทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหาร แพทยผูดูแลผูปวยควรแนะนําวิธี
ดังกลาวเมื่อผูปวยเริ่มมีระดับ creatinine ในซีรั่มสูงกวาปกติ การสูบบุหรี่ก็เปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหโรค

ไตหลายโรคเชน โรคไตที่เปนผลแทรกซอนจากโรคเบาหวาน, polycystic kidney disease, และ IgA
nephropathy มีการทํางานที่แยลง96 ดังนั้นการหยุดสูบบุหรี่จึงนาจะมีประโยชนในผูปว ย LN
เชนเดียวกัน
การดื่มน้ําในปริมาณที่มากเกินไปในแตละวันทําใหผูปวยโรคไตมีการลดลงของคา
glomerular filtration rate (GFR) ไดเร็วขึ้นดังนั้นแพทยผูรักษาแนะนําใหผูปวยโรคไตที่ไมรุนแรงดื่ม
น้ําในปริมาณปกติ96

การรักษาเพื่อปองกันภาวะความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด
ผูปวยโรคเอสแอลอีมีภาวะ premature atherosclerosis มากกวาในคนปกติ การศึกษาของ
Roman ในผูปว ยโรคเอสแอลอีโดยการตรวจ carotid ultrasound ในผูปวยทุกรายพบวามี carotid
plaque สูงถึงรอยละ 37.1 ซึ่งมากกวาในกลุมควบคุม (รอยละ 15.1)97 อยางไรก็ดีในปจจุบันยังไมพบ
ความสัมพันธที่แนชัดระหวางภาวะ LN ซึ่งมักมีภาวะความดันโลหิตสูงและภาวะไขมันในเลือดสูงรวม
ดวยกับภาวะ atherosclerosis นอกจากนี้ผูปวยโรคเอสแอลอีจะมีระดับ triglyceride และ
homocysteine มากกวาคนปกติ98 แตมีระดับ HDL และ LDL ในกระแสเลือดเทากับคนปกติ ขอมูล
จากการศึกษาหลายฉบับจึงสรุปวา ผูปวยโรคเอสแอลอีมีความเสี่ยงตอความผิดปกติของหัวใจและ
หลอดเลือด ขอมูลจาก Swedish national registry พบวาผูปวยโรคเอสแอลอีที่มีอายุระหวาง 20-39
ปมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากถึง 16 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติ99 ดังนั้นการออก
กําลังกาย, การควบคุมอาหาร, และการใชยาลดระดับไขมันในเลือดซึ่งมีผลตานการอักเสบรวมดวยมี
ความจําเปนในผูปวยโรคเอสแอลอี นอกจากนี้ภาวะ hyperhomocysteinemia ในผูปวยโรคเอสแอลอี
ก็เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นการใหยา folic acid ขนาด 5
มิลลิกรัมตอวันในผูปวยโรคเอสแอลอีอาจมีประโยชนในการลดภาวะ hyperhomocysteinemia ซึ่งพบ
ไดบอยในผูปวยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง100

Renal replacement therapy
ผูปวยที่มีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดทายควรหลีกเลี่ยงการใชยากดภูมิตานทานหรือถาจําเปน
ก็ควรใชยากดภูมิตานทานชนิดที่มีผลขางเคียงนอยและในขนาดต่ํา ขอมูลจาก European Renal
Association และ U.S. Renal Data System พบวาการรักษาโดยวิธีปลูกถายไต (renal transplant)
ในผูปวย LN ระยะสุดทายมีผลการรักษาที่ดีและพบวาอัตราการเกิดซ้ําของภาวะ LN หลังการปลูก
ถายไตมีประมาณรอยละ 1-3 แตการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ในผูปวยเอสแอลอีจํานวน 54 รายที่ไดรับการ
ปลูกถายไตพบวามีอัตราการเกิดภาวะ LN ซ้ําสูงถึงรอยละ 30 โดยสวนใหญมักเปน class II โดยพบ
จํานวน 8 รายนอกจากนี้ยังพบการเกิดภาวะ LN ซ้ําใน class III จํานวน 4 รายและใน class Vb
จํานวน 3 รายตามลําดับ

บทสรุป
ในปจจุบันมีการศึกษาใหมๆ เกิดขึ้นมากมายซึ่งความรูเหลานี้ทําใหผูปวยตอบสนองตอการ

รักษาดีขึ้นการเขารับการรักษาอยางสม่ําเสมอของผูปวยและความรูความเขาใจของผูปวยตอโรคและ
วิธีการรักษามีความสําคัญอยางยิ่ง แมวาผูป วยโรคเอสแอลอียังไมมีอาการผิดปกติทางไตแตจาก
หลายการศึกษาพบวา การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางไตตั้งแตในระยะเริ่มแรกโดยเฉพาะการ
ตรวจปริมาณโปรตีนในปสสาวะจัดเปนการตรวจที่มีประโยชนอยางยิ่ง การทํา renal biopsy ควรทํา
ในผูปวยทุกรายที่มีขอบงชี้ สําหรับผูปวย lupus nephritis class III หรือ class IV ยา
cyclophosphamide ชนิดฉีดตาม NIH regimen รวมกับยาสเตียรอยดยังเปนการรักษาหลักในชวง
induction แมวาจะมีการศึกษาถึงยา MMF เปนจํานวนมากแตอยางไรก็ดีเนื่องจากยังไมทราบถึง
ผลการรักษาระยะยาวของยา MMF โดยเฉพาะในชวง induction ดังนั้นแพทยผูดูแลจึงยังไมควรให
การรักษาดวยยา MMF ในชวง induction แตสําหรับการรักษาในชวง maintenance พบวาการรักษา
หลักคือยา azathioprine หรือยา MMF ซึ่งมีความเหมาะสมมากกวายา cyclophosphamide ชนิดฉีด
เนื่องจากยา 2 ชนิดแรกมีผลขางเคียงนอยกวาโดยเฉพาะในดานการติดเชื้อและความผิดปกติของรัง
ไขอยางไรก็ดีการรักษาดวยยา cyclophosphamide ชนิดฉีดพบวามีประโยชนในกรณีที่ผูปวยไม
สามารถทานยาไดทุกวัน (poor compliance) เมื่อผูปวยเขาสูระยะสงบของโรคแพทยผูดูแลควรมีการ
ตรวจคาความผิดปกติของไตและควรมีการตรวจปสสาวะทุก 3 เดือนเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป
เนื่องจากเปนชวงที่มีอัตราการการกลับเปนซ้ําสูง ในปจจุบันยังไมมีการรักษาที่เปนมาตรฐานสําหรับ
ผูปวยมีการกลับเปนซ้ําของโรค และผูปวยที่มีภาวะ membranous LN แตแพทยผูเชี่ยวชาญสวน
ใหญแนะนําใหการรักษาดวยยาสเตียรอยดรวมกับยากดภูมิตา นทาน
การรักษาผูปวย LN ยังไมมีขอสรุปอยูหลายประเด็นซึ่งจําเปนตองมีการศึกษาตอเชน คํา
จํากัดความของการเขาสูระยะสงบของโรคและการกลับเปนซ้ําของโรค ขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม
ของยาชนิดตางๆ รวมทั้งการรักษาความผิดปกติของ tubulointerstium หรือหลอดเลือดที่พบรวม
ดวย นอกจากนี้ผูปวย LN ในแตละเชื้อชาติมีการตอบสนองตอการรักษาที่แตกตางกัน การศึกษา
ทางดาน pharmacogenetic ในอนาคตอาจจะใหคําตอบสําหรับการรักษาที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแต
ละราย ดังนั้นในปจจุบันแพทยผูดูแลผูปวยควรปรับวิธีการรักษาตามการตอบสนองตอการรักษาใน
ผูปวยแตละราย

เอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cameron JS. LN: an historical perspective 1968-1998. J Nephrol 1999; 12 Suppl 2:S29-41
Cameron JS. LN. J Am Soc Nephrol 1999; 10:413-24
George J. Management of LN. J Assoc Physicians India 2003; 51:489-94
Datta SK, Kaliyaperumal A. Nucleosome-driven autoimmune response in lupus. Pathogenic T helper
cell epitopes and costimulatory signals. Ann N Y Acad Sci 1997; 815:155-70
Donadio JV Jr HG, Bergstralh EJ, Holley KE. Prognostic determinants in LN: a long-term study
clinicopathologic study. lupus 1995; 4:109-15
Dooley MA, Hogan S, Jennette C, Falk R. Cyclophosphamide therapy for LN: poor renal survival in
black Americans. Glomerular Disease Collaborative Network. Kidney Int 1997; 51:1188-95
Mok CC, Lee KW, Ho CT, Lau CS, Wong RW. A prospective study of survival and prognostic
indicators of systemic lupus erythematosus in a southern Chinese population. Rheumatology (Oxford)
2000; 39:399-406
8. Font J, Cervera R, Espinosa G, et al. Systemic lupus erythematosus (SLE) in childhood: analysis of
clinical and immunological findings in 34 patients and comparison with SLE characteristics in adults.
Ann Rheum Dis 1998; 57:456-9
9. Ho CTK, Mok CC, Lau CS, Wong RWS. Late onset systemic lupus erythematosus in southern
Chinese. Ann Rheum Dis 1998; 57:437-40

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Maddison P, Farewell V, Isenberg D et al. The rate and pattern of organ damage in late onset
systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 2002; 29:913-7
Mok CC, Wong RW, Lau CS. LN in Southern Chinese patients: clinicopathologic findings and longterm outcome. Am J Kidney Dis 1999; 34:315-23
Bootsma H, Spronk P, Derksen R et al. Prevention of relapses in systemic lupus erythematosus.
lancet 1995; 345:1595-9
Seelen MA TL, Daha MR. Diagnostic and prognostic significance of anti-C1q antibodies in systemic
lupus erythematosus. Curr Opin Nephrol Hypertens 2003; 12:619-24
Moroni G, Ventura D, Riva P et al. Antiphospholipid antibodies are associated with an increased risk
for chronic renal insufficiency in patients with lupus nephritis. Am J Kidney Dis 2004; 43:28-36
Austin HA III ML, Joyce KM, Antonovych TT, Balow JE. Diffuse proliferative LN : identification of
specific pathologic features affecting renal outcome. Kidney Int 1984; 25:689-95
Hill GS, Delahousse M, Nochy D, et al. Outcome of relapse in LN: roles of reversal of renal fibrosis
and response of inflammation to therapy. Kidney Int 2002; 61:2176-86
Austin HA, 3rd, Boumpas DT, Vaughan EM, Balow JE. High-risk features of LN: importance of race
and clinical and histological factors in 166 patients. Nephrol Dial Transplant 1995; 10:1620-8
Petri M P-GS, Longenecker JC, Hochberg M. Morbidity of systemic lupus erythematosus:role of race
and socioeconomic status. Am J Med 1991; 91:345-53
Mok CC, Ying KY, Tang S et al. Predictors and outcome of renal flares after successful
cyclophosphamide treatment for diffuse proliferative lupus glomerulonephritis. Arthritis Rheum 2004;
50:2559-68
Contreras G, Pardo V, Leclercq B, et al. Sequential therapies for proliferative LN. N Engl J Med 2004;
350:971-80
Fiehn C, Hajjar Y, Mueller K, Waldherr R, Ho AD, Andrassy K. Improved clinical outcome of LN during
the past decade: importance of early diagnosis and treatment. Ann Rheum Dis 2003; 62:435-9
Gourley MF, Austin HA, 3rd, Scott D, et al. Methylprednisolone and cyclophosphamide, alone or in
combination, in patients with LN. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1996; 125:549-57
Chan TM, Li FK, Tang CS, et al. Efficacy of mycophenolate mofetil in patients with diffuse proliferative
LN. Hong Kong-Guangzhou Nephrology Study Group. N Engl J Med 2000; 343:1156-62
Houssiau FA, Vasconcelos C, D'Cruz D, et al. Immunosuppressive therapy in LN: the Euro-LN Trial, a
randomized trial of low-dose versus high-dose intravenous cyclophosphamide. Arthritis Rheum 2002;
46:2121-31
Boumpas DT, Austin HA, 3rd, Vaughan EM, Yarboro CH, Klippel JH, Balow JE. Risk for sustained
amenorrhea in patients with systemic lupus erythematosus receiving intermittent pulse
cyclophosphamide therapy. Ann Intern Med 1993; 119:366-9
Felson DT, Anderson J. Evidence for the superiority of immunosuppressive drugs and prednisone over
prednisone alone in LN. Results of a pooled analysis. N Engl J Med 1984; 311:1528-33
Bansal VK, Beto JA. Treatment of LN: a meta-analysis of clinical trials. Am J Kidney Dis 1997;
29:193-9
Flanc RS, Roberts MA, Strippoli GF, Chadban SJ, Kerr PG, Atkins RC. Treatment of diffuse
proliferative LN: a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Kidney Dis 2004; 43:197-208
Pollak VE, Dosekun AK. Evaluation of treatment in LN: effects of prednisone. Am J Kidney Dis 1982;
2:170-7
Austin HA, Balow JE. Natural history and treatment of LN. Semin Nephrol 1999; 19:2-11
Donadio JV, Jr., Holley KE, Ferguson RH, Ilstrup DM. Progressive lupus glomerulonephritis. Treatment
with prednisone and combined prednisone and cyclophosphamide. Mayo Clin Proc 1976; 51:484-94
Steinberg AD, Decker JL. A double-blind controlled trial comparing cyclophosphamide, azathioprine
and placebo in the treatment of lupus glomerulonephritis. Arthritis Rheum 1974; 17:923-37
Austin HA, 3rd, Klippel JH, Balow JE, et al. Therapy of LN. Controlled trial of prednisone and cytotoxic
drugs. N Engl J Med 1986; 314:614-9
Boumpas DT, Austin HA, 3rd, Vaughn EM, et al. Controlled trial of pulse methylprednisolone versus
two regimens of pulse cyclophosphamide in severe LN. Lancet 1992; 340:741-5
Illei GG, Austin HA, Crane M, et al. Combination therapy with pulse cyclophosphamide plus pulse
methylprednisolone improves long-term renal outcome without adding toxicity in patients with LN. Ann
Intern Med 2001; 135:248-57
McCune WJ, Somers EC, Ognenovski V, Christman G. Use of leuprolide acetate for ovarian protection
during cyclophosphamide therapy of women with severe SLE: a case control study. Arthritis Rheum
2001; 44(suppl.) S387
El Hachmi M, Jadoul M, Lefebvre C, Depresseux G, Houssiau FA. Relapses of LN: incidence, risk
factors, serology and impact on outcome. Lupus 2003; 12:692-6
Grootscholten C, Christman G, Ligtenberg G et al. Is azathioprine an alternative for cyclophosphamide
in the treatment of patients with proliferative LN? Two-year results of the Dutch LN study I. Ann
Rheum Dis 2004; 63:112-4
Corna D, Morigi M, Facchinetti D, Bertani T, Zoja C, Remuzzi G. Mycophenolate mofetil limits renal
damage and prolongs life in murine lupus autoimmune disease. Kidney Int 1997; 51:1583-9
Van Bruggen MC, Walgreen B, Rijke TP, Berden JH. Attenuation of murine LN by mycophenolate
mofetil. J Am Soc Nephrol 1998; 9:1407-15

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Glicklich D, Acharya A. Mycophenolate mofetil therapy for LN refractory to intravenous
cyclophosphamide. Am J Kidney Dis 1998; 32:318-22
Gaubitz M, Schorat A, Schotte H, Kern P, Domschke W. Mycophenolate mofetil for the treatment of
systemic lupus erythematosus: an open pilot trial. Lupus 1999; 8:731-6
Dooley MA, Cosio FG, Nachman PH, et al. Mycophenolate mofetil therapy in LN: clinical observations.
J Am Soc Nephrol 1999; 10:833-9
Yuan S, Liu R, Xu X. [Clinical and pathological analysis in 327 cases with renal biopsy]. Hunan Yi Ke
Da Xue Xue Bao 1999; 24:457-9
Ye Z TY, Hong XP, Feng XX, Xiao XL. MMF vs CTX in the treatment of severe SLE patients. Lupus
2001; 10:s99
Hu W, Liu Z, Chen H, et al. Mycophenolate mofetil vs cyclophosphamide therapy for patients with
diffuse proliferative LN. Chin Med J (Engl) 2002; 115:705-9
Ginzler EM, Aranow C, Buyon J et al. A multicenter study of mycophenolate mofetil (MMF) vs.
intravenous cyclophosphamide (IVC) as induction therapy for severe lupus nephritis (LN): preliminary
results. Arthritis Rheum 2003; 48: s647
Tam LS, Li EK, Leung CB, et al. Long-term treatment of LN with cyclosporin A. Qjm 1998; 91:573-80.
Fu LW, Yang LY, Chen WP, Lin CY. Clinical efficacy of cyclosporin a neoral in the treatment of
paediatric LN with heavy proteinuria. Br J Rheumatol 1998; 37:217-21
Boletis JN, Ioannidis JP, Boki KA, Moutsopoulos HM. Intravenous immunoglobulin compared with
cyclophosphamide for proliferative LN. Lancet 1999; 354:569-70
Levy Y, Sherer Y, George J, et al. Intravenous immunoglobulin treatment of LN. Semin Arthritis
Rheum 2000; 29:321-7
Traynor AE, Barr WG, Rosa RM et al. Hematopoietic stem cell transplantation for severe refractory
lupus. Analysis after five years and fifteen patients. Arthritis Rheum 2002; 46:2917-23
Jayne D, Passweg J, Marmont A et al. Autologous Stem cell transplantation for systemic lupus
erythematosus. Lupus 2004; 13:168-76
Petri M, Jones RJ, Brodsky RA. High-dose cyclophosphamide without stem cell transplantation in
systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2003; 48:166-73
Lewis EJ, Hunsicker LG, Lan SP, Rohde RD, Lachin JM. A controlled trial of plasmapheresis therapy
in severe LN. The LN Collaborative Study Group. N Engl J Med 1992; 326:1373-9
Stashenko P, Nadler LM, Hardy R, Schlossman SF. Characterization of a human B lymphocytespecific antigen. J Immunol 1980; 125:1678-85
Hainsworth JD, Burris HA, 3rd, Morrissey LH, et al. Rituximab monoclonal antibody as initial systemic
therapy for patients with low-grade non-Hodgkin lymphoma. Blood 2000; 95:3052-6
Stasi R, Pagano A, Stipa E, Amadori S. Rituximab chimeric anti-CD20 monoclonal antibody treatment
for adults with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. Blood 2001; 98:952-7
Perrotta S, Locatelli F, La Manna A, Cennamo L, De Stefano P, Nobili B. Anti-CD20 monoclonal
antibody (Rituximab) for life-threatening autoimmune haemolytic anaemia in a patient with systemic
lupus erythematosus. Br J Haematol 2002; 116:465-7
Damiani D SF, Fanin R, Baccarani M. Rituximab in a case of cold agglutinin disease. Br J Haematol
2001; 114
Levine TD. A pilot study of rituximab therapy for refractory dermatomyositis. arthritis rheum 2002;
46:s1229
Zaja F, De Vita S, Mazzaro C, et al. Efficacy and safety of rituximab in type II mixed cryoglobulinemia.
Blood 2003; 101:3827-34
Specks U, Fervenza FC, McDonald TJ, Hogan MC. Response of Wegener's granulomatosis to antiCD20 chimeric monoclonal antibody therapy. Arthritis Rheum 2001; 44:2836-40
Edwards JC, Szczepanski L, Szechinski J, et al. Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab in
patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2004; 350:2572-81
Looney RJ, Anolik J, Sanz I. B lymphocytes in systemic lupus erythematosus: lessons from therapy
targeting B cells. Lupus 2004; 13:381-90
Leandro MJ, Edwards JC, Cambridge G, Ehrenstein MR, Isenberg DA. An open study of B
lymphocyte depletion in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2002; 46:2673-7
Leandro MJ, Ehrenstein MR, Edwards JC, Cambridge G, Isenberg DA. Treatment of refractory lupus
nephritis with B lymphocyte depletion. Arthritis Rheum 2003; 48(suppl.9):S594
Boletis JN, Sfikakis PP, Lionaki SJ et al. An open study of B cell depletion in patients with proliferative
lupus nephritis :preliminary results. J Am Soc Nephrol 2003; 14:379
Boumpas DT, Tassiulas IO, Fleisher TA, et al. A pilot study of low-dose fludarabine in membranous
nephropathy refractory to therapy. Clin Nephrol 1999; 52:67-75
Davis JC, Jr., Austin H, 3rd, Boumpas D, et al. A pilot study of 2-chloro-2'-deoxyadenosine in the
treatment of systemic lupus erythematosus-associated glomerulonephritis. Arthritis Rheum 1998;
41:335-43
Weisman MH, Bluestein HG, Berner CM, de Haan HA. Reduction in circulating dsDNA antibody titer
after administration of LJP 394. J Rheumatol 1997; 24:314-8
Alarcon-Segovia D, Tumlin JA, Furie RA, et al. LJP 394 for the prevention of renal flare in patients
with systemic lupus erythematosus: results from a randomized, double-blind, placebo-controlled study.
Arthritis Rheum 2003; 48:442-54

73. Kalled SL, Cutler AH, Datta SK, Thomas DW. Anti-CD40 ligand antibody treatment of SNF1 mice with
established nephritis: preservation of kidney function. J Immunol 1998; 160:2158-65
74. Boumpas DT, Furie R, Manzi S, et al. A short course of BG9588 (anti-CD40 ligand antibody) improves
serologic activity and decreases hematuria in patients with proliferative lupus glomerulonephritis.
Arthritis Rheum 2003; 48:719-27
75. Finck BK, Linsley PS, Wofsy D. Treatment of murine lupus with CTLA4Ig. Science 1994; 265:1225-7.
76. Daikh DI, Wofsy D. Cutting edge: reversal of murine LN with CTLA4Ig and cyclophosphamide. J
Immunol 2001; 166:2913-6
77. Weinblatt M, Schiff M, Goldman M et al. A pilot multi centre randomised double blind placebo
controlled trial of a costimulator blocker CTLA4Ig given monthly in combination with etanercept in
active rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2002; 46:s204
78. Abrams JR, Lebwohl MG, Guzzo CA, et al. CTLA4Ig-mediated blockade of T-cell costimulation in
patients with psoriasis vulgaris. J Clin Invest 1999; 103:1243-52
79. Strand V. Monoclonal antibodies and other biologic therapies. Lupus 2001; 10:216-21
80. Llorente L, Richaud--Patin Y, Garcia-Padilla C et al. Clinical and biological effects of anti-interleukin
10 monoclonal antibody administration in systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum 2000;
43:1790-800
81. Stohl W. A therapeutic role for BLyS antagonists. Lupus 2004; 13:317-22
82. Wang Y, Hu Q, Madri JA, Rollins SA, Chodera A, Matis LA. Amelioration of lupus-like autoimmune
disease in NZB/WF1 mice after treatment with a blocking monoclonal antibody specific for complement
component C5. Proc Natl Acad Sci U S A 1996; 93:8563-8
83. Rother RP, Mojcik CF, McCroskery EW. Inhibition of terminal complement: a novel therapeutic
approach for the treatment of systemic lupus erythematosus. Lupus 2004; 13:328-34
84. Remuzzi G, Bertani T. Pathophysiology of progressive nephropathies. New England Journal of
Medicine 1998; 339:1448-56
85. Taal MW, Brenner BM. Renoprotective benefits of RAS inhibition: from ACEI to angiotensin II
antagonists. Kidney Int 2000; 57:1803-17
86. Lewis E, Hunsicker LG, Bain RP, Rohde RD. The effect of angiotensin-converting enzyme-inhibition
on diabetic nephropathy. N Engl J Med 1993; 329:1456-62
87. Maschio G, Alberti D, Janin G et al. Effect of the angiotensin-converting-enzyme inhibitor benazepril
on the progression of chronic renal insufficiency. N Engl J Med 1996; 334:939-45
88. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist
irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001; 345:851-60
89. Campbell R, Sangalli F, Perticucci E et al. Effects of combined ACE inhibitor and angiotensin II
antagonist treatment in human chronic nephropathies. Kidney Int 2003; 63:1094-103
90. Nakao N, Yoshimura A, Morita H et al. Combination treatment of angiotensin-II receptor blocker and
angiotensin-converting-enzyme inhibitor in non-diabetic renal disease (COOPERATE): a randomised
controlled trial. Lancet 2003; 361:1230
91. Buter H, Hemmelder MH, Navis G, de Jong PE, de Zeeuw D. The blunting of the antiproteinuric
efficacy of ACE inhibition by high sodium intake can be restored by hydrochlorothiazide. Nephrol Dial
Transplant 1998; 13:1682-5
92. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al. Seventh Report of the Joint National Commitee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension 2003;
42:1206-52
93. Levey AS. Nondiabetic kidney disease. N Engl J Med 2002; 347:1505-11
94. Bakris GL, Weir MR, Secic M, Campbell B, Weis-McNulty A. Differential effects of calcium antagonist
subclasses on markers of nephropathy progression. Kidney Int 2004; 65:1991-2002
95. Locatelli F, Del Vecchio L. How long can dialysis be postponed by low protein diet and ACE
inhibitors? Nephrol Dial Transplant 1999; 14:1360-4
96. Wilmer WA, Rovin BH, Hebert CJ et al. Management of glomerular proteinuria: a commentary. J Am
Soc Nephrol 2003; 14:3217-32
97. Roman MJ, Shanker B, Davis A et al. Prevalence and correlates of accelerated atherosclerosis in
systemic lupus erythematosus. N Engl J Med 2003; 349:2399-406
98. Asanuma Y, Oeser A, Shintani AK et al. Premature coronary-artery atherosclerosis in systemic lupus
erythematosus. N Engl J Med 2003; 349:2407-15
99. Bjornadal L, Yin L, Granath F, Klareskog L, Ekbom A. Cardiovascular disease a hazard despite
improved prognosis in patients with systemic lupus erythematosus: results from a Swedish population
based study. J Rheum 2004; 31:713-9
100. De Vriese AS, Verbeke F, Schrijvers BF, Lameire NH. Is folate a promising agent in the prevention
and treatment of cardiovascular disease in patients with renal failure? Kidney Int 2002; 61:1199-209

โรคขอฉบับออเดิรฟ
thairheum@thaimail.com

ยาชุดทําใหเซ็กสเสื่อมจริงหรือ ?
เห็นพาดหัวขาวในหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง เมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมาวา แพทยเตือนคน
กินยาแกปวดขอวาทําใหเซ็กสเสื่อม ตื่นเตนมากคะ เพราะงงเปนการสวนตัววา ยาในกลุมนี้มันทํา
ใหมีผลรุนแรงและพบบอยขนาดแพทยออกมาเตือนเลยหรือ ในรายละเอียดของขาวอางอิงอาจารย
แพทยทานหนึ่งซึ่งกลาววา ยาชุดที่มีสารในกลุมสเตียรอยดเปนสวนประกอบ มีอันตรายดังกลาว อัน
นี้นาสนใจมากคะ เลยลองคนควาหาเรื่องราวขอเท็จจริงมาฝาก
ยาในกลุมสเตียรอยดที่ไดรับจากภายนอกนี้มีผลตอ neuroendocrine function ไดนะคะ แต
จริงๆแลวผลนอยกวาสารสเตียรอยดที่รางกายสรางเองในภาวะที่มีการผลิตออกมามากกวาปกติ ที่
สําคัญไดแก ภาวะ endogenous Cushing’s syndrome หรือ Cushing’s disease เนื่องจากยาที่เรา
ไดรับจากภายนอกนั้น มักมีผลเดนดาน glucocorticoid มากกวาตอ adrenocortical androgens และ
mineralocorticoids ทําใหผลหลักจะเกิดจากฤทธิ์ของ glucocorticoid มากกวา ผลของสารสเตียรอยดจะยับยั้งการหลั่ง corticotropin releasing hormone จาก hypothalamus และลดการหลั่ง
Adrenocortical hormone (ACTH) จาก pituitary gland นอกจากนี้ยังมีผลตอระบบการทํางานและ
การหลั่ง thyroid hormone ดวย ซึ่งซับซอนมาก จึงไมขอกลาวในที่นี้

*พ.บ. ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอถือโอกาสทบทวนสั้นๆและคัดลอกขอความมาจากหนังสือ systemic lupus erythematosus โดย Lahita ฉบับ edition ลาสุดเมื่อปที่แลว และเพิ่มเติมบางสวนจาก Arthritis and allied
conditions โดย Koopman สรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1. ความแตกตางระหวาง Iatrogenic Cushing’s syndrome และ spontaneous Cushing’s
syndrome
Latrogenic
Hormone involved

Glucocorticoid

Shared clinical features

Obesity
Osteoporosis
Psychiatric symptom
Poor wound healing
Glucose intolerance
HPA axis suppression
Glaucoma
Osteonecrosis
Posterior subcapsular cataract
Benign intracranial hypertension
Pancreatitis
Panniculitis

Distinctive features

Spontaneous
Glucocorticoid
Adrenocortical androgen
Mineralocorticoid
Obesity
Osteoporosis
Psychiatric symptom
Poor wound healing
Glucose intolerance
HPA axis suppression
Hypertension
Hirsutism, virilism
Altered menstruation
Impotence in men

ดังนั้นจะเห็นไดวา โดยทั่วไปแลว โอกาสที่ผูปวยที่รับประทานยาชุดแลวจะมี sexual
dysfunction นั้นพบไดนอยมากคะ ถาเปน endogenous Cushing’s syndrome จะเจอบอยกวามาก
แตถา ถามวาแลวเปนไปไดหรือไม ไดแนนอนคะ โดยอาจเกี่ยวพันกับการที่ยาไปทําใหเกิดเบาหวาน
หรือ ทําใหผูปวยมีภาวะโรคทางกายอื่น หรือ ปญหาดานจิตใจและความเครียดซึ่งเจอบอยกวา
สรุปแลวการใหขาวแบบนี้หรือการที่เขานํามาเขียนขาวเนนแบบนี้ ก็ถือวาเปนขอดีระดับ
หนึ่ง คือทําใหคนที่ไมกลัวกระดูกผุ กระดูกยุบ หรือกระดูกหัก และ กลัวเปนเบาหวาน แตกลัวเซ็กส
เสื่อมมากกวา พลอยไมอยากกินยาชุด อยางไรก็ตาม เวลาอธิบายผูปวย อยามัวไปเนนเรื่องเซ็กส
เสื่อมเปนหลักเชียว เพราะนั่นนะพบไมบอย ควรเนนเรื่องที่พบบอยๆจะดีกวา ไมงั้นผูปวยเปนโรค
ประสาทตายกันพอดี แต แหม...หัวขอขาวก็ไมนาเขียนเหมาเอาวา “ยาแกปวดขอ” เดี๋ยวคนไข ที่ไม
คอยชอบอานรายละเอียดของขาว ซึ่งเปนโรคขอเลิกกินยารักษาอาการปวดขอกันทั้งหมด.....แยเลย
นะเนี่ย!

เฉลยปญหาทาประลอง (Rheumatology Quiz)
อัจฉรา กุลวิสุทธิ*์
1. ความผิดปกติที่พบ คือ Mutiple, discrete, oval-shaped erythematous plaques
with central atrophic change on the extensor surface of forearm
2. การวินิจฉัยโรค คือ Discoid lupus erythematosus (DLE)
3. ความสําคัญของภาวะนี้คือ เปนผื่นชนิดเรื้อรังที่มีลักษณะพยาธิสภาพจําเพาะกับโรค
systemic lupus erythematosus และ เปน criteria หนึ่งในการวินิจฉัยโรค

Discoid LE (DLE)
เปนผื่นชนิดที่พบบอยที่สุดในกลุมผื่นชนิดเรื้อรัง โดยมีความชุกรอยละ 15-30 โดยเปน
อาการนํารอยละ 6-10 มักพบในเพศหญิงบอยกวาชาย ในสัดสวน 3:1 โดยอายุมักอยูระหวาง 30-40
ป พบวาผูปวยสวนใหญมีเพียง DLE โดยไมมีอาการตามระบบ เพียงรอยละ 5-10 ของผูปวยที่มีผื่น
ชนิดนี้จะเกิดอาการที่ระบบอื่นดวยโดยเปนโรคลูปส (systemic lupus erythematosus)
ลักษณะจําเพาะ รูปรางกลมหรือรี ขนาดแตกตางกันไดตั้งแตไมกี่มิลลิเมตรจนถึง 15
เซนติเมตร ผิวบริเวณดังกลาวมีสีแดงอมมวงแบนราบหรือนูนเล็กนอยในระยะแรก ตอมาจะมีสีคล้ํา
และดําขึ้นขอบเขตผื่นชัดเจน มักมีขุยหรือสะเก็ดทางดานบนซึ่งมักยึดติดลงไปจนถึงระดับรูขุมขนที่
มักขยายใหญขึ้น เมื่อดึงสะเก็ดออกอาจเห็นตําแหนงของสารเคอราตินที่อุดตันบริเวณผิวของรูขุมขน
เรียกวา “follicular plugging” หรือ “Carpet-tack sign” เมื่อผื่นเปนรุนแรงมากขึ้นและสะเก็ดตรง
กลางผื่นหลุดออก จะเห็นเนื้อเยื่อฝอตัวลงทําใหมีลักษณะเนื้อบุมลงตรงกลางได (central atrophic
scarring)
ซึ่งเปนลักษณะจําเพาะของผื่นนี้
โดยรอบของผื่นมักมีหลอดเลือดฝอยขยายตัว
(telangiectasia) รวมดวย
ตําแหนงที่พบไดบอย คือบริเวณใบหนา หนังศีรษะ ใบหู บริเวณ V-shaped ของหนาอก
และคอ และแขนดานนอก หากเกิดที่หนา มักไมคอยพบที่รอยพับดานขางจมูกและปาก (nasolabial
fold) สําหรับที่หนังศีรษะพบไดรอยละ 20-60 ทําใหมีผมรวงแบบถาวร ณ ตําแหนงนั้นเนื่องจากมี
พังผืดทําลายกะเปาะของเสนผม ผูปวยเหลานี้มักมีประวัติแพแสงรวมดวย (photosensitivity) รอยละ
70 ผื่นชนิด DLE นี้อาจกลายเปน squamous cell carcinoma ได หากเกิดที่ตําแหนงศีรษะและ
*พ.บ. ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาโรคขอและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล

ลําคอ เรียกวาเปน “localized DLE” พบไดรอยละ 70 ถาเกิดที่บริเวณใตตอศีรษะและลําคอดวยจะ
เรียกวา “generalized DLE” โดยมักพบที่ดานนอกของแขนทั้ง 2 ขาง หลังมือ และดานหลังของตน
แขน พบมีความชุกรอยละ 30 ภาวะ generalized DLE นี้มีความสัมพันธกับโรคลูปสที่มีอาการตาม
ระบบแลว (systemic lupus erythematosus)
พยาธิสภาพจําเพาะ ประกอบดวย 4 ขอดังนี้
1. บริเวณผิวหนังชั้นนอก (epidermis)
มีลักษณะสารเคอราตินหนาตัวขึ้น (orthohyperkeratosis)
2. รูเปดของขุมขนขยายกวางและมีสารเคอราตินเกาะติดอยู
3. มีการเปลี่ยนแปลงโดยเกิด vacuole (vacuolar degeneration) ขึ้นภายในเซลลที่สราง
สารเคอราติน และ พบชิ้นสวนรูปรางกลมที่ติดสีแดง (homogenous eosinophilic round bodies) ที่
เรียกวา “colloid” หรือ “Civatte bodies” ที่เซลลผิวหนังชั้นนอก หรือสวนผิวหนังชั้นใน (dermis)
4. เซลลชนิด mononuclear แทรกตัวอยูโดยรอบหลอดเลือดและขุมขน (perivascular and
perifollicular infiltration) ในสวนผิวหนังชั้นใน

การรักษา
1. การรักษาทั่วไป : หลีกเลี่ยงแสงแดด หรือใชยากันแดดเมื่อตองออกกลางแดด โดยใช
SPF อยางนอย 15
2. การรักษาเฉพาะที่ : ใชยาสเตียรอยดชนิดทา 2-3 ครั้งตอวัน ควรหลีกเลี่ยงการใชสเตียรอยดชนิด fluorinated ที่ใบหนาและบริเวณเนื้อเยื่อออนๆ เนื่องจากทําใหเกิดการฝอลีบและการ
ขยายตัวของหลอดเลือดฝอย ( telangiectasia ) ที่ตําแหนงนั้นไดบอย
3. การรักษาทาง systemic : ใชยาตานมาเลเรียตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งมี 2 ชนิด คือ chloroquine ขนาด 250 มก/วัน (3.5-4 มก/กก/วัน) และ hydroxychloroquine ขนาด 200 มก วันละ 2 ครั้ง
(5-6.5 มก/กก/วัน) โดยยาตัวหลังนี้มีขอดีคือผลขางเคียงตอสวน retina ต่ํากวา (รอยละ 3 : รอยละ
10) และทําใหผิวคล้ํานอยกวา แตมีราคาสูงกวายา chloroquine ประมาณ 15-20 เทา ยามักเริ่มออก
ฤทธิ์ใน 6 สัปดาห โดยไดผลเต็มที่ใน 3-4 เดือน เมื่อสามารถควบคุมอาการได ใหคอยๆลดขนาดลง
ตามลําดับ และควรมีการตรวจตาเปนระยะ ทุก 6 เดือนถึง 1 ป หากใหยากลุมนี้แลวไมไดผลให
พิจารณายาสเตียรอยดชนิดรับประทานในขนาดต่ํา ไมเกิน 0.5 มก/กก/วัน ในระยะสั้น ไมเกิน 2-3
สัปดาห ถายังไมไดผลอาจบริหารยา dapsone ขนาด 100 มก/วัน ซึ่งหากนํามาใชควรระวังภาวะ
เม็ดเลือดแดงแตก โดยเฉพาะรายที่มีภาวะขาดเอ็นซัยม G-6PD อยูแลว หรืออาจใชยา retinoids
เชน etritinate รวมดวย หากยังไมไดผล แนะนําใหใชยา thalidomide 50-200 มก/วัน ซึ่งปจจุบันมีที่
ใชในประเทศไทยนอย จึงเลือกใชยาสเตียรอยดชนิดรับประทานในขนาดไมเกิน 0.5-1 มก/วัน หรือ
ยาในกลุมกดภูมิคุมกันชนิดอื่นรวมดวยแทนเชน methotrexate, cyclophosphamide และ azathioprine เปนตน
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นายแพทยวิรัตน ภิญโญพรพานิช
ศาสตราจารยแพทยหญิงสุชีลา จันทรวิทยานุชิต
แพทยหญิงพันธุจ ง หาญวิวัฒนกุล
ศาสตราจารยนายแพทยวรวิทย เลาหเรณู
แพทยหญิงวันรัชดา คัชมาตย
คณะอนุกรรมการสาขาโรคขอและรูมาติสซั่ม
แพทยหญิงสิริพร มานวธงชัย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
แพทยหญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย
นายแพทยวรวิทย เลาหเรณู
ประธานคณะอนุกรรมการ นายแพทยพงศธร ณรงคฤกษนาวิน
นายแพทยอทุ ิศ ดีสมโชค
อนุกรรมการ
แพทยหญิงมลรัชฐา ภาณุวรรณากร
นายแพทยสุรวุฒิ ปรีชานนท
อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการคลังขอสอบ
แพทยหญิงพรฑิตา ชัยอํานวย
อนุกรรมการ
นายแพทยวรวิทย เลาหเรณู
นายแพทยฐิตเวทย ตุมราศวิน
อนุกรรมการ
นายแพทยสมชาย เอือ้ รัตนวงศ
แพทยหญิงกนกรัตน นันทิรุจ
อนุกรรมการ
แพทยหญิงไพจิตต อัศวธนบดี
นายแพทยสมชาย เอือ้ รัตนวงศ
อนุกรรมการ
แพทยหญิงรัตนวดี ณ นคร
นายแพทยพุทธิรตั ลิ่วเฉลิมวงศ
อนุกรรมการ
นายแพทยกิตติ โตเต็มโชคชัยการ

แพทยหญิงไพจิตต อัศวธนบดี

แพทยหญิงรัตนวดี ณ นคร
นายแพทยกิตติ โตเต็มโชคชัยการ
แพทยหญิงอัจฉรา กุลวิสุทธิ์
แพทยหญิงมนาธิป โอศิริ
แพทยหญิงพันธุจ ง หาญวิวัฒนกุล
แพทยหญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย
แพทยหญิงทัศนีย กิตอํานวยพงษ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

แพทยหญิงทัศนีย กิตอํานวยพงษ

แพทยหญิงมนาธิป โอศิริ
แพทยหญิงพันธุจ ง หาญวิวัฒนกุล
แพทยหญิงเอมวลี อารมยดี
แพทยหญิงบุญจริง ศิริไพฑูรย

