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วารสารโรคขอฉบับนี้เปนฉบับเริ่มตนสําหรับป 2551 บทความในฉบับไดแก Dilemmas in
neuropsychiatric systemic lupus erythematosus โดย น.พ. เกียรติ ภาสภิญโญ
สําหรับวารสารโรคขอในฉบับถัดไป
ทางคณะบรรณาธิการจะพยายามจัดใหมีเนื้อหา
บทความที่นาสนใจ ทันสมัย และจะเปนประโยชนกับการประกอบวิชาชีพแพทยมานําเสนอใหแก
สมาชิกและแพทยที่สนใจเปนระยะๆ ตอไป
สุดทายนี้ทางคณะบรรณาธิการวารสารโรคขอขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจง
โปรดดลบันดาลใหประชาชนชาวไทยมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงอยูเย็นเปนสุขตลอดไปดวยเทอญ

แพทยหญิงไพจิตต อัศวธนบดี

Dilemmas in Neuropsychiatric
Systemic Lupus Erythematosus
เกียรติ ภาสภิญโญ*
พิณทิพย งามจรรยาภรณ**
กนกรัตน นันทิรุจ***
ความผิดปกติทางระบบประสาทในผูปวย SLE ไดรับการวินิจฉัยและรายงานครั้งแรกโดย
Kaposi ในป ค.ศ. 18721 ผูปวย SLE จะพบความผิดปกติทางระบบประสาทไดตั้งแตรอยละ 25-752
โดยมักเกิดภายในชวง 2 ปเแรกและเปนสาเหตุการเสียชีวิตจากตัวโรครองจากภาวะไตวาย และ
ถึงแมจะใหการวินิจฉัยและใหการรักษาไดรวดเร็วแตก็ยังคงมีอัตราการเสียชีวิตที่คอนขางสูง
อาการแสดงทางระบบประสาทสามารถเกิดไดทั้งจากตัวโรค SLE เองหรือเปนผลจาก
สาเหตุอื่นๆ เชน ยา การติดเชื้อ ความดันโลหิตสูง หรือ ความผิดปกติทางเมตาบอลิกตางๆ3
ประมาณกันวา 2 ใน 3 ของอาการแสดงดังกลาวเปนผลจากสาเหตุอื่นๆ ในทางคลินิกหลายครั้งที่มี
ปญหาในการแยกภาวะทั้งสองออกจากกัน
ในปจจุบันยังไมมีตัวชี้วัดทางหองปฏิบัติการหรือ
imaging modalities ใดที่ถือเปน gold standard ในการใหการวินิจฉัย Neuropsychiatric Systemic
Lupus Erythematosus (NPSLE) ดังนั้นการวินิจฉัยจึงยังคงตองอาศัยอาการและอาการแสดงเปน
หลัก บทความนี้จึงไดรวบรวมเกณฑการวินิจฉัยของ NPSLE ภาวะที่อาจพบรวมที่ควรใชในการแยก
โรค ตลอดจนการตรวจวินิจฉัยดวยภาพ (Neuroimaging) ตางๆ ที่ใชในการวินิจฉัย ทั้งนี้เพื่อให
แพทยที่ดูแลผูปวยไดใชประกอบในการใหการวินิจฉัยและใหการดูแลผูปวยอยางถูกตองแมนยําตอไป

อาการแสดงของ neuropsychiatric Systemic Lupus Erythematosus (NPSLE)
แมเกณฑการวินิจฉัย SLE ตาม ACR จะมีเพียงอาการชักและภาวะ psychosis แต
โดยทั่วไปแลวยังมีอาการแสดงอื่นๆ อีก ดังจะไดกลาวตอไป ซึ่งอาการตางๆ เหลานั้นไมไดเกิดจาก
*พ.บ. เฟลโลว หนวยภูมิแพ อิมมูโนวิทยา และโรคขอ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
**พ.บ. อาจารย หนวยภูมิแพ อิมมูโนวิทยา และโรคขอ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
***พ.บ. ผูชวยศาสตราจารย หนวยภูมิแพ อิมมูโนวิทยา และโรคขอ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะหลอดเลือดอักเสบ (vasculitis) เปนหลักแตเชื่อวาเกิดจาก vasculopathy รวมทั้ง
autoantibodies ตอเนื้อสมอง และ coagulopathy จาก antiphospholipid antibodies
การจัดแบงอาการของ neuropsychiatric แบงตาม ACR research committeeในป ค.ศ.
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1999 ออกไดเปน
Central
Peripheral
Aseptic meningitis
Guillain Barre´ syndrome
Cerebrovascular disease
Autonomic neuropathy
Demyelinating syndrome
Mononeuropathy
Headache
Myasthenia gravis
Movement disorder
Cranial neuropathy
Myelopathy
Plexopathy
Seizure disorders
Polyneuropathy
Acute confusional state
Anxiety disorder
Cognitive dysfunction
Mood disorder
Psychosis
โดยอาการแสดงที่พบบอย 4 อันดับแรกในการศึกษาตางๆ แสดงดังตาราง

Cognitive dysfunction
Headache
Mood disorder
Cerebrovascular disease
Seizures
Polyneuropathy/ Cranial
neuropathy
Anxiety
Acute confusional state
Transverse myelitis
Psychosis

Ainiala
(2001)
(N=46)5
80%
54%

Brey
(2002)
(N=128)6
69%
57%
40%

15%

Sanna
(2003)
(N=323)7
24 %
18%
8%

28%
24%

8%

Sibbitt
(2002)
(N=75)8
55%
72%
57%
51%

Mok
(2006)
(N=282)9
3.5%
2.8%
3.5%
7.4%
6%
2.4%
1.1%
3.5%
2.1%
5.3%

Kasitanon
(2002)
(N=91)10

2%
54.1%
5.1%

11.2%
6.1%
13.3%

การใหการวินิจฉัยและวินิจฉัยแยกโรคตามอาการแสดงตางๆของ NPSLE
(ดัดแปลงจาก case definitions (Appendix A) for Neuropsychiatric SLE syndromes ใน
Arthritis and Rheumatism 1999)
1. Aseptic meningitis
ประกอบไปดวยอาการดังนี้
- ไข
- ปวดศีรษะ
- meningeal irritation รวมกับตรวจพบเซลลจากน้ําไขสันหลัง ไมพบเชื้อจากการเพาะเชื้อ
เชื่อกันวาสาเหตุนาจะเปนจากสะสมของ immune complexes ใน choroid plexus
เกณฑการวินิจฉัย
ตองประกอบไปดวยอาการทั้งหมดดังตอไปนี้
1. ปวดศีรษะแบบเฉียบพลันหรือกึ่งเฉียบพลัน รวมกับมีอาการกลัวแสง คอแข็ง และไข
2. มีอาการแสดงของ meningeal irritation
3. มีความผิดปกติของน้ําไขสันหลัง (พบเซลลซึ่งสวนใหญเปน lymphocyte, โปรตีนสูง
เล็กนอย)
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
อาการอักเสบของระบบประสาทสวนกลางหรือเยื่อหุมสมอง อันเนื่องมาจาก
• ภาวะติดเชื้อ ไดแก แบคทีเรีย, mycobacteria, ไวรัส, เชื้อรา, พยาธิ
• เลือดออกในชั้น subarachnoid (Subarachnoid hemorrhage)
• โรคมะเร็ง (leukemia, lymphoma หรือ มะเร็งชนิดอื่นๆ) หรือ granulomatous disease
(sarcoidosis)
• ยา ไดแก NSAIDs (เชน ibuprofen, sulindac, diclofenac, naproxen), intravenous
immunoglobulin, azathioprine เปนตน
2. โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease)
สาเหตุ
1. เลือดไหลเวียนไมเพียงพอของเสนเลือดแดง (arterial insufficiency) หรือ เสนเลือดแดง
อุดตัน (arterial occlusion)
2. ภาวะอุดตันของหลอดเลือดดําในสมอง (venous occlusive disease)
3. เสนโลหิตในสมองแตก (hemorrhage)
สวนใหญเปนความผิดปกติเฉพาะที่ (focal deficits) แตอาจมีรอยโรคแบบกระจัดกระจาย
(multifocal) ใน recurrent disease ซึ่งอาจเปนจาก Antiphospholipid antibodies, ลิ่มเลือด
(emboli) จาก Libman-Sacks vegetations หรือ หลอดเลือดอักเสบ (vasculitis)
เกณฑการวินิจฉัย

ตองมีอาการอยางนอย 1 อยางดังตอไปนี้รวมกับมีภาพรังสีวินิจฉัยที่อธิบายอาการแสดง
ดังกลาว
1. กลุมอาการของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke syndrome) มีอาการทางระบบประสาท
แบบเฉียบพลันเฉพาะที่ (acute focal neurologic deficit) ซึ่งนานเกินกวา 24 ชั่วโมง หรือนอยกวา
24 ชั่วโมงถามีภาพเอกซเรยคอมพิวเตอร [Computed tomography (CT)] หรือภาพคลื่น
แมเหล็กไฟฟา [Magnetic resonance imaging (MRI)] ซึ่งอธิบายอาการแสดงนั้นได
2. Transient ischemic attack มีอาการทางระบบประสาทแบบเฉียบพลันเฉพาะที่ (acute
focal neurologic deficit) ซึ่งหายเปนปกติภายใน 24 ชั่วโมง
3. รอยโรคกระจัดกระจายที่เปนแบบเรื้อรัง (Chronic multifocal disease) มีการเปลี่ยน
แปลงทางระบบประสาทที่เปนเพิ่มขึ้นหรือเปนซ้ําๆ (recurrent or progressive neurologic
deterioration) ซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease)
4. เลือดออกในชั้น subarachnoid และในเนื้อสมอง (intracranial hemorrhage) วินิจฉัยได
จากลักษณะของน้ําไขสันหลังที่
พบใน MRI/CT
5. โพรงหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน (Sinus thrombosis) มีความผิดปกติทางระบบ
ประสาทแบบเฉียบพลันเฉพาะที่ (Acute, focal neurologic deficit) รวมกับมีความดันที่สูงขึ้นใน
โพรงสมอง
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
•
ภาวะติดเชื้อรวมกับมีรอยโรคในเนื้อสมอง (space occupying lesions)
•
เนื้องอกในสมอง
•
อาการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุ (Trauma)
•
ความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง (Vascular malformation)
•
ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา (Hypoglycemia)
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
•
เบาหวาน (Diabetes mellitus)
•
ภาวะไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia)
•
โรคหลอดเลือดแข็งตัว (Atherosclerotic vascular disease)
•
ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะจากหัวใจหองบน (Atrial fibrillation)
•
โรคลิ้นหัวใจ (Valvular heart disease)
•
ผนังหัวใจหองบนรั่ว (Atrial septal defect)
•
ภาวะเลือดแข็งตัวงายกวาปกติ (Hypercoagulability state)
•
กลุมอาการ Antiphospholipid
•
ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
•
บุหรี่ (Smoking)
•
การใชสารเสพติดโคเคน (cocaine) หรือแอมเฟตตามีน(amphetamine)

3. กลุมอาการซึ่งมีการทําลายปลอกเยื่อหุมเสนประสาท (Demyelinating
Syndrome)
ภาวะที่มีการทําลายปลอกเยื่อหุมเสนประสาท (myelin) ในเนื้อสมองหรือไขสันหลังที่
เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันหรือกลับเปนซ้ํา (Acute or relapsing demyelinating encephalomyelitis)
รวมกับรอยโรคในระบบประสาทตั้งแต 2 ตําแหนงซึ่งเกิดในเวลาที่หางกัน
เกณฑการวินิจฉัย
มีอาการตั้งแต 2 อยางดังตอไปนี้ ซึ่งอาการแตละอยางเกิดขึ้นในชวงเวลาที่หางกันหรือมี
อาการ 1 อยางซึ่งเกิดขึ้นอยางนอย 2 ครั้งขึ้นไป
1. มีรองรอยของการทําลายของเนื้อสมองสวน white matter ภายในระบบประสาทสวน
กลางหลายตําแหนง ซึ่งทําใหเกิดแขนหรือขาตั้งแตขางใดขางหนึ่งขึ้นไปออนแรงรวมกับมีการสูญเสีย
ระบบประสาทรับความรูสึก (sensory loss)
2. ความผิดปกติของเนื้อไขสันหลังทั้งหมดในระดับตางๆ กัน* (Transverse myelopathy)
3. ความผิดปกติของเสนประสาทตาคูที่ 2* (Optic neuropathy)
4. มองเห็นภาพซอน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเสนประสาทควบคุมกลามเนื้อลูกตาแต
ละเสน (isolated nerve palsies) หรือจากความผิดปกติตรงระดับของเสนประสาทที่อยูระหวาง
นิวเคลียสของเสนประสาทซึ่งควบคุมกลามเนื้อลูกตา (internuclear ophthalmoplegia)
5. รอยโรคในกานสมองรวมกับอาการเวียนศีรษะ อาเจียน เดินเซ พูดไมชัด กลืนลําบาก
6. ความผิดปกติของเสนประสาทสมองคูอื่นๆ*
*สามารถเกิดแยกตางหากได ซึ่งจะไดกลาวแยกตอไป ถาผูปวยมีอาการที่เขาไดกับเกณฑการ
วินิจฉัยในกลุมอาการแตละอยางนั้นรวมกับกลุมอาการซึ่งมีการทําลายปลอกเยื่อหุมเสนประสาท
(Demyelinating Syndrome) ก็ควรระบุวาผูปวยมีอาการของทั้ง 2 กลุมอาการ
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ภาวะติดเชื้อ เชน วัณโรค, ไวรัส HTLV-I, ไวรัส HIV, ไวรัส CMV, Borrelia,
Whipple’sdisease ที่มีอาการทางระบบประสาทสวนกลาง, progressive multifocal-leukoencephalopathy, ซิฟลิส
• การขาดวิตามิน B12
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• รอยโรคในเนื้อสมอง เชน เนื้องอก, ความผิดปกติของหลอดเลือดแดงและดําในสมอง
(arteriovenous malformation)
• โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เชน hereditary spastic paraplegia, ataxia และ
leukodystrophies
• Sarcoid Behçet’s disease รวมทั้งภาวะหลอดเลือดอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ
• Multiple sclerosis
4. อาการปวดศีรษะ (Headache) ประกอบไปดวยกลุมอาการตางๆ ดังนี้

4.1 ไมเกรน (Migraine) แบงเปน
a) ไมเกรนที่ไมมีอาการนํา (Migraine without aura) มีอาการปวดศีรษะเปนๆหายๆ
ซึ่งมีจะเกิดอาการตั้งแต 4-72 ชั่วโมงโดยจะมีอาการปวดศีรษะตุบๆขางเดียว มักถูกกระตุนโดย
กิจกรรมประจําวันของผูปวย และมีอาการคลื่นไส อาเจียน กลัวแสงหรือเสียง ทั้งนี้ตองมีอาการ
ดังกลาวอยางนอย 5 ครั้งขึ้นไป
b) ไมเกรนที่มีอาการนํา (Migraine with aura) มีอาการทางระบบประสาทซึ่งเกิดจาก
เนื้อสมองสวนหนา (cerebral cortex) หรือกานสมอง (brain stem) เชน เห็นแสงวูบวาบ ชาหรือออน
แรงครึ่งซีก พูดไมชัด เปนตน โดยมีอาการเปนๆหายๆและคอยๆเปนมากขึ้นภายใน 5-20 นาที และ
เกิดอยูนานไมเกิน 1 ชั่วโมง สวนอาการปวดศีรษะ คลื่นไส อาเจียน และ/หรือ กลัวแสงจะเกิด
ตามมาและจะมีอาการอยูภายใน 4-72 ชั่วโมง
4.2 ปวดศีรษะแบบบีบรัด (Tension headache) เปน recurrent headaches ซึ่งเกิด
ภายในไมกี่นาทีจนถึงหลายวัน โดยมีอาการปวดบีบๆรัดๆที่ศีรษะทั้ง 2 ขาง และไมเปนมากขึน้ ตาม
กิจกรรมประจําวันของผูปวย มักไมคอยมีอาการคลื่นไสแตอาจมีอาการกลัวแสงหรือเสียงทั้งนี้ตองมี
อาการดังกลาวเกิดขึ้นอยางนอย 10 ครั้ง
4.3 ปวดศีรษะแบบเปนชุดๆ (Cluster headache) มีอาการปวดศีรษะขางเดียวบริเวณ
ตา รอบเบาตา และ/หรือ ขมับ โดยปกติเปนอยูภายใน 15 นาที ถึง 3 ชั่วโมง มักเปนวันเวนวันแต
อาจมากถึง 8 ครั้งตอวัน อาการจะเกิดเปนชุดๆ กินเวลาตั้งแตหลายสับดาหจนถึงหลายเดือน
จากนั้นอาการจะหายสนิทเปนเวลาหลายเดือนจนถึงหลายป โดยมักมีอาการรวมดวยอยางนอย 1
อยางดังตอไปนี้
- ตาแดง
- น้ําตาไหล
- คัดจมูก
- น้ํามูกไหล
- เหงื่ออกบริเวณหนาผากและใบหนา
- มานตาเล็ก
- หนังตาตก
- หนังตาบวม
4.4 ปวดศีรษะจากความดันในกะโหลกสูงขึ้น (intracranial hypertension) หรือมีชื่อ
เรียกอยางอื่นเชน Pseudotumor cerebri, benign intracranial hypertension
ประกอบไปดวยอาการทั้งหมดดังนี้
4.4.1 มีความดันในโพรงสมองสูงขึ้นตั้งแต 200 มิลลิเมตรน้ําโดยการวัดขณะทําการเจาะ
น้ําไขสันหลัง
4.4.2 ไมพบความผิดปกติทางระบบประสาท ยกเวนจอประสาทตาบวม (Papilledema)
และความผิดปกติของเสนประสาทสมองคูที่ 6 (cranial nerve VI palsy)

4.4.3 ไมพบรอยโรคที่เปนกอนในสมองและโพรงน้ําในสมองขยายขนาดขึ้น (Ventricular
enlargement) จากภาพเอกซเรยสมอง
4.4.4 โปรตีนจากน้ําไขสันหลังอยูในเกณฑปกติหรือต่ํา และปริมาณเม็ดเลือดขาวปกติ
4.4.5 ไมพบหลักฐานของโพรงหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน (Venous sinus thrombosis)
4.5 ปวดศีรษะอยางรุนแรงแบบไมทราบสาเหตุ (Nonspecific intractable headache)
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
•
เยื่อหุมสมองอักเสบจากการติดเชื้อชนิด Aseptic meningitis รวมถึงสาเหตุที่เกิดจาก
ยารวมดวย
•
ความดันในโพรงสมองสูงขึ้น (Pseudotumor cerebri) จากยา อาทิเชน ยากิน
คุมกําเนิด, ยาซัลฟา เปนตน
•
ภาวะติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลาง
•
เนื้องอกและรอยโรคในเนื้อสมองอื่นๆ
•
กลุมอาการความดันในโพรงสมองต่ํา (Low intracranial pressure)
•
อุบัติเหตุที่ทําใหมีการกระทบกระเทือนทางสมอง
•
สาเหตุทางเมตาบอลิก เชน การไดรับพิษของกาซคารบอนมอนอกไซด
•
อาการชักหรือภาวะหลังชัก (Postictal state)
•
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)
•
หลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
•
ความผิดปกติของเสนประสาทสมอง (Cranial neuropathies)
•
อาการปวดศีรษะจากความผิดปกติของตา หู โพรงไซนัส ฟน ขอกระดูก temporomandibular หรือ กระดูกสันหลังระดับคอ
แมผูปวย SLE จะมีอาการปวดศีรษะไดจากสาเหตุตางๆ ดังกลาวขางตน แตจากการ
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ศึกษา
ไมพบความแตกตางในดานความชุกของอาการปวดศีรษะในผูปวย SLE เทียบกับกลุม
ควบคุมซึ่งแข็งแรงดี โดยอาการปวดศีรษะในผูปวย SLE สามารถมีอาการรุนแรงเปนตลอดทั้งวัน
หรือเปนๆหายๆ รวมทั้งมีอาการแบบไมเกรนซึ่งอาจตอบสนองดีตอการรักษาหรือไมก็ได การใหการ
วินิจฉัยวาอาการปวดศีรษะนั้นเปนจาก SLE หรือไมควรมองหาสาเหตุอื่น (Secondary causes) ที่
ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะไดเชนกัน อาทิเชน ภาวะติดเชื้อจากฝในสมอง หรือเยื่อหุมสมองอักเสบ
aseptic meningitisจากยาตางๆ ดังไดกลาวไปแลวขางตน ความดันโลหิตสูง เลือดออกใตชั้น dura
(Subdural hematoma) หรือโพรงไซนัสอักเสบ เปนตน
พยาธิกําเนิดของอาการปวดศีรษะในผูปวย SLE ยังไมทราบแนชัด แตอาจสัมพันธกับ
cytokines ตางๆ ที่พบในผูปวย SLE และหลอดเลือดที่ถูกทําลาย (Vascular injury)13 นอกจากนี้
ภาวะสมองขาดเลือดที่เปนแบบกระจัดกระจาย (multifocal cerebral infarcts) และการที่มีเซลล
microglia อยูรอบๆ หลอดเลือด (perivascular microgliosis) อันเนื่องจากมีการทําลายเนื้อสมอง ซึ่ง

ทําใหมีอาการปวดศีรษะก็อาจเกี่ยวของกับ antiphospholipid antibodies14 แตอยางไรก็ตามยังไมมี
กลไกใดที่อธิบายอาการปวดศีรษะที่เกิดจาก SLE ไดอยางชัดเจน
ผูปวย SLE มักมีความวิตกกังวลและซึมเศรามากกวาคนทั่วไปซึ่งนํามาสูอาการปวดศีรษะ
แบบบีบรัด (Tension headache) ได แตพบอาการปวดศีรษะไมเกรนที่มีอาการนําไดมากขึ้น15 ยัง
ไมมีการศึกษาใดที่สามารถแสดงถึงความสัมพันธระหวางอาการปวดศีรษะแบบตางๆกับความรุนแรง
(activity)ของ SLE ได16
ในสวนของอาการปวดศีรษะจากความดันในกะโหลกสูงขึ้น (intracranial hypertension)
หรือ pseudotumor cerbri ซึ่งพบไดนอยในผูปวย SLE กลับมีความสําคัญคอนขางมากกลาวคือ
มักจะมีพยาธิสภาพชัดเจน เชน ภาวะโพรงหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน (cerebral venous sinus
thrombosis)
หรือความผิดปกติของหลอดเลือดเกี่ยวกับการดูดซึมน้ําไขสันหลัง
(vascular
17
permeability) ซึ่งอาจเกี่ยวกับภาวะภูมิคุมกันที่ผิดปกติในSLE
นอกจากนี้ยังมีรายงานถึงอาการปวดศีรษะแบบรุนแรง เปนอยูตลอดวันและไมตอบสนอง
ตอยาแกปวดหรือยานอนหลับ15 แตอาจตอบสนองตอ steroid หรือมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Lupus
headache ซึ่งไมจัดอยูในกลุมอาการปวดศีรษะดังกลาวขางตน อยางไรก็ตามเนื่องจากยังมีปญหา
เรื่องการใหคําจํากัดความตลอดจนในรายงานตางๆ ก็มักมีผูปว ยเด็กอยูสวนหนึ่งซึ่งมักไมคอยไดยา
นอนหลับในการรักษาอีกทั้งมีความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลางรวมดวยจึงทําใหไมมีหลักฐาน
เพียงพอสําหรับการใหคําจํากัดความของ Lupus headache
5. ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว (Movement Disorder) ชนิด Chorea
เปนความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวแบบกระตุกที่ไมมีทศิ ทางแนนอนและควบคุมไมได
ซึ่งอาจจะเกิดที่สวนหนึ่งสวนใดของรางกายก็ได ความผิดปกติดังกลาวจะเกิดขึ้นเปนชวงสั้นๆ และ
ไมมีรูปแบบชัดเจน เนื่องจากไมสามารถตรวจพบรอยโรคที่เนื้อสมองสวน basal ganglia ไดจาก
ภาพรังสี ทําใหเชื่อวาอาการที่เกิดขึ้นนาจะเปนจากภูมิตานทานที่ผิดปกติ (antibody-mediated)
เกณฑการวินิจฉัย
ตองประกอบดวยอาการทั้ง 2 อยางดังตอไปนี้
1. มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวซึ่งตรวจพบได
2. เปนความผิดปกติแบบไมมีทิศทางและแบบแผนแนนอน
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• โรควิลสัน (Wilson’s disease)
• โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease) รวมทั้งโรคทางพันธุกรรมที่ทําใหเกิดความ
ผิดปกติทางการเคลื่อนไหวอื่นๆ
• ยา เชน ยารักษาอาการ psychosis (neuroleptics) ยากินคุมกําเนิด, ยากันชักกลุม
phenytoin ยา L-dopa calcium channel blockers เปนตน

สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) รวมทั้งหลอดเลือดสมองที่ผิดปกติ (Vascular malformation)
ภาวะะขาดออกซิเจน (Hypoxia)
• เนื้องอกสมอง
• ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขณะตั้งครรภ (Chorea gravidarum)
• ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากไขรูมาติก (Sydenham’s chorea)
• กลุมอาการ Antiphospholipid
6. ความผิดปกติของไขสันหลัง (Myelopathy)
มีอาการของขา 2 ขางออนแรงซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว และ/หรือการสูญเสียระบบประสาท
รับความรูสึกซึ่งสามารถอธิบายดวยความผิดปกติในไขสันหลัง โดยอาจมีความผิดปกติของกลามเนื้อ
หูรูดรวมดวย (sphincter involvement) โดยพบวาภาวะหลอดเลือดอักเสบ (vasculitis) และกลุม
อาการ Antiphospholipid มีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดอาการของไขสันหลัง
เกณฑการวินิจฉัย
มีอาการดังตอไปนี้อยางนอย 1 อยางซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายในเวลาเปนชั่วโมงหรือ
หลายวัน
1. ขา 2 ขางออนแรง บางครั้งอาจรวมไปถึงแขน 2 ขาง ซึ่งในบางกรณีอาการอาจไม
สมมาตรกัน
2. มีการสูญเสียระบบประสาทรับความรูสึกซึ่งเกิดจากไขสันหลัง และ/หรือ ความผิดปกติ
ของการทํางานของกลามเนื้อหูรูดของระบบทางเดินปสสาวะลําไส
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• รอยโรคที่มีลักษณะเปนกอนซึ่งกดการทํางานของไขสันหลัง เชน หมอนรองกระดูก
เคลื่อน (prolapsed disc) เนื้องอก เสนเลือดแตก ฝ หรือหลอดเลือดที่ผิดปกติในไขสันหลังแตก
(ruptured spinal arteriovenous malformation)
• กลุมอาการ Cauda equina
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• กลุมอาการซึ่งมีการทําลายปลอกเยื่อหุมเสนประสาท (Demyelinating Syndrome)
• ภาวะติดเชื้อ เชน ไวรัส herpes zoster ไวรัส HIV ไวรัสCMV เปนตน
• กลุมอาการ Antiphospholipid
7. ภาวะชัก (Seizures and Seizure Disorders)
7.1 อาการชักที่เปนทั้งตัว (Primary generalized seizures) แบงออกเปน
- มีอาการทั้งเกร็งและกระตุกทั้งตัว (grand mal) หรือมีอยางใดอยางหนึ่ง
- ชักแบบตัวออนปวกเปยก (Atonic หรือ astatic seizures)
- ชักแบบเหมอลอย (Absence seizures หรือ petit mal) มักเปนขึ้นทันทีรวมกับหมด
สติ โดยอาจรวมกับมีอาการของความผิดปกติของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแบบซ้ําๆ (automatism)
•

เชน เคี้ยวปาก, กลืนน้ําลาย, ดูดน้ํา, แลบลิ้น, กระพริบตา, ถีบขาคลายปนจักรยาน, แกวงแขนไปมา
หรือมีกลามเนื้อกระตุก (myoclonic jerks) หรือมีปสสาวะอุจจาระราด
- ชักแบบกลามเนื้อกระตุกเปนพักๆ (Myoclonic seizures)
7.2 อาการชักที่เปนบางสวน (Partial or focal seizures) ซึ่งแบงไดเปน
- ชักแบบบางสวน (Simple partial seizure) มักไมมีอาการหมดสติ อาการแสดงขึ้นกับ
ตําแหนงในสมองที่เปนจุดกําเนิดของความผิดปกติของกระแสประสาท อาจเปนความผิดปกติของ
ระบบกลามเนื้อ (motor) ระบบประสาทรับความรูสึก (sensory) พูดไมได (aphasic) ระดับเชาวน
ปญญา (cognitive) อารมณและการรับรูที่ผิดปกติ ความผิดปกติของเสนประสาทรับกลิ่น เปนตน
- ชักบางสวนแตมีอาการของการสูญเสียระดับความรูตัว (Complex partial seizure)
อาการแสดงคลาย simple partial seizure แตมีการสูญเสียระดับความรูตัวรวมดวย (partial
impairment of consciousness)
- ชักบางสวนซึ่งนําไปสูอาการชักที่เปนทั้งตัว ซึ่งในบางครั้งเกิดเร็วมากจนไมสามารถเห็น
อาการของอาการชักบางสวนได
สาเหตุที่ทาํ ใหเกิดอาการชักในผูปวย SLE ยังไมทราบชัดเจน แตเชื่อวาสวนหนึ่งเกิดจาก
การสรางภูมิตานทานที่ผิดปกติชนิด antineuronal antibodies ดังจะไดกลาวตอไป
เกณฑการวินิจฉัย
1. มีผูเห็นอาการที่เชื่อถือได
2. มีความผิดปกติของคลื่นไฟฟาสมอง (EEG)
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ภาวะเปนลมหมดสติแบบ Vasovagal syncope
• ภาวะเปนลมหมดสติจากความผิดปกติของหัวใจ (Cardiac syncope)
• โรคประสาทชนิดแกลงทํา (Hysteria)
• ภาวะ Hyperventilation
• ภาวะกลามเนื้อกระตุกเปนบางสวน (Tics)
• ภาวะผิดปกติของการนอนหลับ (Narcolepsy and cataplexy)
• การอักเสบของหูชั้นใน (Labyrinthitis)
• ภาวะขาดเหลาหรือสารเสพติดบางชนิด (Alcohol and drug withdrawal)
• การใชยาปฏิชีวนะบางชนิด เชน quinolones, imipenem เปนตน
• เลือดออกในเยื่อบุสมอง (Subarachnoid hemorrhage)
• การไดรับอุบัติเหตุทางสมอง
• ภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
• ภาวะทางจิตบางชนิด เชน กลุมอาการหวาดกลัวผิดปกติ (Panic attacks) โรคแกลง
ทําชนิด conversion disorders หรือ malingering

สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• กลุมอาการ Thrombotic-thrombocytopenic purpura (TTP)
• โรคหลอดเลือดสมอง
• ไมเกรน (Migraine)
• ภาวะทางเมตาบอลิกบางอยาง เชน น้ําตาลในเลือดต่ํา ขาดออกซิเจน หรือ uremia เปน
ตน
เนื้องอกสมอง
• การติดเชื้อของระบบประสาท
• ความผิดปกติของสมองจากความดันโลหิตสูง (Hypertensive encephalopathy)
8. ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium)
เกณฑการวินิจฉัย
มีการเปลี่ยนแปลงของระดับความรูตัวหรือเกิดรวมกับความสนใจ (attention) ที่ลดลง และ/
หรือเกิดรวมกับการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 อยางดังตอไปนี้ โดยเกิดขึ้นในชวงเวลาเปนหลาย
ชั่วโมงถึงหลายวันและมีอาการที่เปลี่ยนแปลงสลับกับชวงที่มีอาการปกติในแตละวัน
1. การเปลี่ยนแปลงของระดับเชาวนปญญา (cognitive function) ความผิดปกติของระดับ
ความจํา (memory) และการรับรูเวลา สถานที่ (disorientation) ซึ่งเกิดขึ้นอยางเฉียบพลันหรือกึ่ง
เฉียบพลัน (Acute or subacute)
2. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอารมณ ยกตัวอยางเชน กระสับกระสาย (restlessness) การเคลื่อนไหวที่มากผิดปกติ (overactivity) การเปลี่ยนแปลงของชวงการนอนหลับและตื่น
รูตัว (sleep/wakefulness cycle) ภาวะวิตกกังวล (anxiety) หรือเฉยเมย (apathy) เปนตน
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• โรคทางจิตเวชอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ไมสัมพันธกับ SLE เชน ความผิดปกติทางอารมณ
ทั้งชนิดซึมเศรา และ mania ภาวะวิตกกังวล หรือ โรคจิต (psychosis)
• ความผิดปกติทางเมตาบอลิก เชน ภาวะน้ําตาล เกลือแร หรือความเขนขนของเลือด
ผิดปกติ
• ยา เชน Beta-blockers antihistamines ยาตานภาวะซึมเศรา (antidepressants) ยา
กันชัก NSAIDs
• การติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลาง
• หลอดเลือดสมองอุดตันหรือแตก
• โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease)
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• ภาวะเครียดที่สงผลกับจิตใจอยางรุนแรง (Marked psychological stress)
• การไดรับ Corticosteroid
• ภาวะ Thrombotic thrombocytopenic purpura/hemolytic uremic syndrome
•

9. โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder)
เกณฑการวินิจฉัย
ตองประกอบไปดวยทั้ง 2 อยางดังตอไปนี้
1. มีความวิตกกังวลที่เห็นไดอยางชัดเจนหรือมีความหวาดระแวง (panic disorder) หรือ
ภาวะย้ําคิดย้ําทํา (obsessions or compulsions)
2. ความผิดปกติดังกลาวสงผลกระทบตออาชีพการงานหรือสภาพทางสังคม
*สวนใหญภาวะวิตกกังวลในผูปวย SLE มักเกิดจากการตอบสนองที่มีตอความเครียดในโรค SLE
ไมไดเกิดจาก NPSLE โดยตรง
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• Adjustment disorder with anxiety (เปนการปรับตัวผิดปกติซึ่งแสดงออกเปนอาการ
วิตกกังวลตอความเครียด เชน การปวยดวยโรค SLE)
• การใชยาบางชนิดซึ่งทําใหเกิดภาวะวิตกกังวล
• ภาวะวิตกกังวลที่เกิดระหวางภาวะสับสนเฉียบพลัน (Delirium) ความผิดปกติดาน
อารมณ (mood disorder) หรือโรคจิต (psychosis)
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• ความผิดปกติทางเมตาบอลิกเชน hyperthyroidism, pheochromocytoma
• ภาวะเครียดที่สงผลกับจิตใจอยางรุนแรง (Marked psychosocial stress)
• การใช corticosteroids
10. ความผิดปกติดานเชาวนปญญา (Cognitive Dysfunction)
เกณฑการวินิจฉัย
1. มีการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 1 อยางดังตอไปนี้จากการตรวจดวยการทดสอบทางจิต
ประสาท (Neuropsychological test)
1.1 ความสนใจเบื้องตน (Simple attention)
1.2 ความสนใจแบบซับซอน (Complex attention)
1.3 ความจํา (Memory) เชน learning and recall
1.4 การกําหนดระยะดวยการใชสายตา (Visual-spatial processing)
1.5 การใชภาษา (Language) เชน verbal fluency
1.6 การใชเหตุผลและการแกปญหา (Reasoning/problem solving)
1.7 การตอบสนองทางดานจิตใจ (Psychomotor speed)
1.8 การใชความสามารถทางดานการบริหารจัดการ (Executive functions)
2. มีการเปลี่ยนแปลงของเชาวนปญญาอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับของเดิม
3. การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูปวยทั้งดานสังคม การ
ศึกษา และอาชีพ

สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• การใชสารเสพติด
• ยาบางชนิด เชนsteroids หรือยานอนหลับเปนตน
• มีประวัติเคยปวยดวยโรคความผิดปกติทางดานการเรียนรู (Learning disabilities)
• มีประวัติไดรับอุบัติเหตุทางสมอง
• ความผิดปกติทางจิตหรือระบบประสาทอื่นๆซึ่งสงผลตอระดับเชาวนปญญา
• ความผิดปกติทางเมตาบอลิกโดยเฉพาะอยางยิ่งภาวะ uremia และ เบาหวาน
• กลุมอาการ Antiphospholipid
• ความเครียด ออนเพลีย หรือมีอาการปวด
ชุดแบบทดสอบทางดานจิตประสาทซึ่งสามารถทําไดภายในเวลา 1 ชั่วโมงสําหรับผูปวย SLE
ที่มีความผิดปกติดานเชาวนปญญา
North American adult reading test (ใชในการประเมินระดับ IQ)
Digit symbol substitution test
Trail making test (Parts A and B)
Stroop color and word test
California verbal learning test (CVLT)
Rey-Osterrieth complex figure test (with delayed recall)
WAIS III Letter-number sequencing
Controlled oral word association test (FAS)
การเรียกชื่อสัตว (animal naming)
Finger tapping
(The American College of Rheumatology nomenclature and case definitions for neuropsychiatric lupus
syndromes. Arthritis Rheum 1999;42:599-608)

สาเหตุที่ทําใหเกิดความผิดปกติดานเชาวนปญญานอกจาก SLE
Causes
พยาธิสภาพที่ระบบประสาทสวนกลาง

Example
การขาดเลือด (Ischemia)
อุบัติเหตุทางสมอง (Traumatic brain injury)
เสนเลือดสมองแตก
โรคพารกินสัน (Parkinson’s disease)

โรคหรือภาวะที่ทําใหเกิดความผิดปกติได
หลายระบบ

ความดันโลหิตสูง
Hyperthyroidism
Hypothyroidism
ไข

ยา

Beta blockers
Antihistamines
ยาตานเศรา (Antidepressants)
ยากันชัก
ยาตานอักเสบที่ไมใช steroid (Non-steroidal
anti-inflammatory drugs)

ความผิดปกติทางดานจิตใจอื่นๆ

ภาวะ Mania
ภาวะซึมเศรา (Depression)
ความวิตกกังวล (Anxiety)
โรคจิต (Psychosis)

ความผิดปกติทางเมตาบอลิก

Hyper- หรือ hypocalcemia
Hyper- หรือ hyponatremia
Uremia
Hypoxemia

อาการปวดจากสาเหตุตางๆ
อาการออนเพลีย (Fatigue)
ความผิดปกติทางการนอนหลับ
(Sleep disturbance)

(Hanly JG, Harrison MJ. Management of neuropsychiatric lupus. Best Practice & Research Clin
Rheumtology 2005;19:807)

รายละเอียดของแบบทดสอบทางจิตประสาทที่ใชทดสอบแยกตามขอบเขตของเชาวนปญญา
(Cognitive domains)

11. ความผิดปกติทางอารมณ (Mood Disorders)
มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณที่ชัดเจน
และเปนอยูนานโดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ประกอบไปดวย
•
อารมณซึมเศราหรือมีความสนใจหรือพึงพอใจในกิจกรรมประจําวันที่ลดลงอยาง
ชัดเจน หรือ
•
อารมณที่รูสึกสนุกเพิ่มมากขึ้น มีอาการฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิด
เกณฑการวินิจฉัย
1. ชวงที่มีอาการคลายมีอารมณซึมเศรา (Major depressive-like episode)
มีชวงที่มีอารมณซึมเศราอยางนอย 1 ครั้งรวมกับอาการอยางนอย 5 ขอในขอ C (โดยตอง
มีขอ A และ/หรือ B เปนเวลาติดตอกัน 2 สัปดาห)
A. อารมณซึมเศราเกือบตลอดทั้งวันโดยการสังเกตหรือจากคําบอกเลาของผูปวย
B. มีความสนใจหรือพึงพอใจในกิจกรรมที่ทําอยูเปนประจําลดลงอยางชัดเจน โดยอาการจะ
เปนอยูเกือบตลอดทั้งวันทั้งนี้โดยการสังเกตหรือจากคําบอกเลาของผูปวย
C. - น้ําหนักลดอยางชัดเจนโดยปราศจากการควบคุมอาหาร (>5% ของน้ําหนักตัวเดิมใน
1 เดือน)
- นอนไมหลับหรือนอนมากผิดปกติรวมกับมีอาการกระสับกระสายหรือการตอบสนองที่
ชาลง (Psychomotor retardation)
- ออนเพลีย
- รูสึกสิ้นหวังหรือรูสึกผิดในสิ่งที่ทํามากเกินพอดี
- ความสามารถในการคิดหรือมีสมาธิจดจอตอสิ่งที่ทําหรือการตัดสินใจลดลง

- มีความคิดอยากตายหรือฆาตัวตายทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ
2. ความผิดปกติดานอารมณรวมกับอารมณซึมเศรา (Mood disorder with depressive
features)
ตองประกอบไปดวยทุกขอดังนี้
A. ความผิดปกติของอารมณที่ชัดเจนและเปนอยูนาน โดยมีอารมณซึมเศราเดนหรือมี
ความสนใจตอกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันที่ลดลง
B. มีอาการที่เขาไมไดทั้งหมดกับเกณฑการวินิจฉัยสําหรับ major depressive-like episode
3. ความผิดปกติดานอารมณรวมกับอารมณที่รูสึกสนุกเพิ่มขึ้น (Mood disorder with manic
features)
มีความผิดปกติของอารมณที่ชัดเจนและเปนอยูนาน
โดยมีอาการของอารมณที่สนุก
ฉุนเฉียว หรือหงุดหงิดงายที่เดนชัดขึ้น
4. Mood disorder with mixed features
มีความผิดปกติของอารมณที่ชัดเจนและเปนอยูนาน โดยมีอาการของทั้งซึมเศราและ
อารมณสนุก (mania) พอๆ กัน
**ทั้งนี้อาการของความผิดปกติทางอารมณที่กลาวมาทั้งหมดตองทําใหเกิดผลกระทบตออาชีพการ
งานและสภาพทางสังคม
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ความผิดปกติทางจิตใจอื่นๆที่ไมทราบสาเหตุ (Primary mental disorders)
• การใชสารเสพติดที่ทําใหมีความผิดปกติทางอารมณ
• ความผิดปกติทางดานการปรับตัวที่เกิดรวมกับอารมณซึมเศรา (Adjustment disorder
with depressed mood)
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• ภาวะเครียดที่สงผลกับจิตใจอยางรุนแรง (Marked psychosocial stress)
• การใช Corticosteroids
12. โรคจิต (Psychosis)
เกณฑการวินิจฉัย
ประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดดังนี้
A. มีอยางนอย 1 ขอ ดังนี้
1. การรับรูที่ผิดปกติ (Delusions)
2. ภาวะจิตหลอน (Hallucinations)
B. การเปลี่ยนแปลงนั้นสงผลกระทบตอหนาที่การงานและสภาพทางสังคม
C. การเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดเกิดขึ้นในชวงที่ผูปวยกําลังมีภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium)
D. การเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดเกิดขึ้นระหวางที่มีความผิดปกติทางจิตอื่นๆ เชน อารมณสนุก
(mania) อารมณซึมเศรา (depression) เปนตน

สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ความผิดปกติทางดานจิตใจอื่นๆที่ไมทราบสาเหตุ (Primary psychotic disorder) ซึ่ง
ไมไดเกิดจาก SLE เชน โรคจิตเภท (schizophrenia)
• การใชสารเสพติดหรือยาบางชนิด เชน ยาตานอักเสบที่ไมใชsteroid (NSAIDs) ยา
ตานมาเลเรีย
• การตอบสนองทางจิตใจที่สัมพันธกับ SLE เชน อาการทางจิตที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน
(brief reactive psychosis)
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• ความเครียดอยางรุนแรง (Marked psychosocial stress)
• การใช Corticosteroids
13. กลุมอาการอักเสบของรากประสาทสวนปลายอยางเฉียบพลัยน
[Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy (Guillain-Barré Syndrome)]
เกณฑการวินิจฉัย
1. อาการแสดง
- มีอาการที่เกิดจากพยาธิสภาพที่รากประสาทสวนปลายหลายๆเสนซึ่งคอยๆเปนเพิ่มขึ้น
โดยปกติมักจะเริ่มจากปลายเทาขึ้นมาและมักเกิดกับเสนประสาทสั่งการ (motor) เปนสวนใหญ
ทั้งนี้กลุมอาการดังกลาวจะตองเกิดขึ้นในชวงเวลาไมเกิน 21 วัน
- มีการลดลงหรือหายไปของ Reflex
- อาการเปนแบบสมมาตรซึ่งอาจรวมไปถึงลําตัวดวยทําใหเกิดระบบหายใจลมเหลว
2. การตรวดน้ําไขสันหลัง พบมีโปรตีนสูงขึ้นโดยไมมีเซลล
3. มีความผิดปกติจากการตรวจเสนประสาท (nerve conduction study) โดยความ
ผิดปกติที่พบควรพบอยางนอย 1 อยางในเสนประสาท 3 เสน
ความผิดปกติที่พบไดจากการตรวจเสนประสาทคือ
1. การนํากระแสประสาทซึ่งถูกขวางไว (Conduction block) โดยความสูง (amplitude)
ของกระแสประสาท (action potential) มีขนาดเตี้ยลง
2. F waves หายไปหรือยืดออก
3. ความเร็วในการนํากระแสประสาทที่ชาลง
4. มีระยะที่ยืดออกของ distal latencies
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ความผิดปกติที่ไขสันหลังแบบเฉียบพลัน เชนจากอุบัติเหตุ เปนตน
• การไดรับพิษจาก Botulism
• โรค Poliomyelitis และการติดเชื้อที่ไขสันหลังอื่นๆ
• Myasthenia gravis
14. ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Disorder)

ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติรวมกับมีความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงในขณะ
เปลี่ยนทา (orthostatic hypotension) ความผิดปกติของการควบคุมหูรูดที่ใชควบคุมระหวางการ
แข็งตัวและการหลั่งน้ําอสุจิ (sphincteric erectile/ejaculatory dysfunction) เหงื่อออกนอยลง
(anhidrosis) ขี้รอน (heat intolerance) ทองผูก
เกณฑการวินิจฉัย
มีอาการและมีการตอบสนองจากการทดสอบที่ผิดปกติไป
คาการทดสอบที่ปกติประกอบไปดวย
• มีความดันโลหิตในทายืนหรือจากการตรวจ tilt table ลดลงไมเกิน 30/15 mm Hg
• อัตราการเปลี่ยนแปลงการเตนของหัวใจเมื่อลุกยืนเพิ่มขึ้น 11-29 ครั้งตอนาที
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตนของหัวใจ (โดยดูจาก R-R interval) ในขณะสูด
หายใจเขาและออก โดยมีผลตางระหวางคาที่มากที่สุดกับ นอยที่สุด ≥15 ครั้งตอนาที.; E:I ratio
≥1.2 ( E:I ratio = อัตราสวนระหวางอัตราการเตนของหัวใจระหวางหายใจออกตอหายใจเขา)
• อัตราสวนของอัตราการเตนของหัวใจโดยดูจาก RR interval หลังทําเทียบกับขณะทํา
Valsalva maneuver (Valsalva ratio) ≥1.4 [Valsalva maneuver คือการเปาลมผานทอขณะที่ตอ
กับเครื่องวัดความดันโลหิดใหมีความดันอยูในชวง 40-50 mmHg เปนเวลา 15 วินาที]
• มีเหงื่อออกทั่วทั้งตัวและแขนขาทั้ง 2 ขางจากการทดสอบการหลั่งเหงื่อ
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโมมัติที่เกิดรวมกับ Lambert-Eaton syndrome
• การใชยาโดยเฉพาะยาตานเศรากลุม tricyclic antidepressants
• การไดรับพิษจาก organophosphates
• กลุมอาการ Shy-Drager syndrome
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• ความผิดปกติของระบบประสาทจากเบาหวาน (Diabetic neuropathy)
• ความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic failure) ซึ่งเกิดในผูสูงอายุ
15. พยาธิสภาพที่ปลายเสนประสาท [Mononeuropathy (single/multiplex)]
ทําใหเกิดอาการออนแรงหรือการรับความรูสึกที่เสียไปอันเนื่องจากการนํากระแสประสาทที่
ถูกขัดขวาง (conduction block) ของเสนประสาทสั่งการ (motor nerve fibers) หรือการสูญเสีย
เสนประสาท (axonal loss)
เกณฑการวินิจฉัย
1. มีอาการแสดงของระบบประสาทสั่งการหรือเสนประสาทรับความรูสึกของเสนประสาท
สวนปลาย (peripheral nerve)และ/หรือ
2. ความผิดปกติของการตรวจเสนประสาทดวยไฟฟา (Nerve conduction studies)หรือ
การตรวจกลามเนื้อดวยไฟฟา (EMG)
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• พยาธิสภาพที่เสนประสาทสวนปลายจากเบาหวาน (Diabetic neuropathy)

การทําลายเสนประสาทจากอุบัติเหตุ การฉายแสง มะเร็ง หรือ sarcoidosis
• การติดเชื้อ เชน Lyme, HIV, herpes เปนตน
• กลุมอาการหลอดเลือดอักเสบซึ่งเกิดจาก
polyarteritis nodosa, Wegener’s
granulomatosis, cryoglobulinemia, rheumatoid arthritis, Sjögren’s syndrome เปนตน
16. โรค Myasthenia Gravis
เปนความผิดปกติของการสงสัญญาณประสาทบริเวณกลามเนื้อซึ่งเกิดจากความผิดปกติใน
การสรางภูมิคุมกัน (autoimmune disorder) ตอ acetylcholine receptors ทําใหมีอาการออนแรง
เปนๆหายๆและมีการออนแรงหลังจากใชงาน
(fatigability)
ของกลามเนื้อที่ถูกควบคุมโดย
เสนประสาทสมอง (bulbar) และกลามเนื้อลายอื่นๆ (voluntary muscles) โดยที่ reflexes ระบบ
ประสาทรับความรูสึกตลอดจนการทํางานของระบบประสาทอื่นๆอยูในเกณฑปกติ
เกณฑการวินิจฉัย
1. อาการและอาการแสดง ประกอบไปดวยอาการตางๆดังตอไปนี้อยางนอย 1 อยาง
- มองเห็นภาพซอน หนังตาตก พูดไมชัด กลามเนื้อที่ใชในการเคี้ยวออนแรง กลืนลําบาก
กลามเนื้อสวนอื่นๆออนแรงโดยที่ reflexes ปกติ บางครั้งอาจพบกลามเนื้อที่ใชในการกมและเงยคอ
รวมถึงกลามเนื้อที่ลําตัวออนแรง
- อาการออนแรงเปนมากขึ้นระหวางการออกกําลังและการใชงานซ้ําๆซึ่งจะดีขึ้นเมื่อไดพัก
- อาการออนแรงจะดีขึ้นอยางชัดเจนเมื่อไดยา anticholinesterase drug (edrophonium
หรือ neostigmine)
รวมกับการตรวจพบอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาดังนี้
2. พบความผิดปกติจากการตรวจกลามเนื้อดวยไฟฟา (Electromyography)
และการ
กระตุนเสนประสาทซ้ําๆ (repetitive nerve stimulation) ของเสนประสาทสวนปลาย กลาวคือมีการ
ตอบสนองที่ลดลงของ repetitive stimulation ที่อัตรา 2 Hz ซึ่งสามารถแกไขไดโดย edrophonium
หรือ neostigmine นอกจากนี้การตรวจเสนใยประสาทเดี่ยว (Single fiber studies) พบวามี
increased jitter (ความผิดปกติของการนํากระแสประสาทในเสนใยกลามเนื้อที่ใช motor unit
เดียวกัน)
3. พบ Antibodies ตอ Acetylcholine Receptors
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• Congenital myasthenic syndrome
• อาการออนแรงจากการใช Steroid
• การอักเสบของกลามเนื้อชนิดไมทราบสาเหตุ (Inflammatory myopathy)
• Motor neuron disease
• Multiple sclerosis
• Variants of Guillain-Barré syndrome เชน Miller-Fisher syndrome
• พิษจาก Organophosphate, botulism, แมงมุมแมหมายดํา (black widow spider)
• กลุมอาการ Eaton-Lambert syndrome
•

โรคหลอดเลือดสมอง
• ยา เชน neuromuscular blocking agents, aminoglycosides, penicillamine,
antimalarial drugs, colistin, streptomycin, polymyxin B, tetracycline เปนตน
• ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร เชน hypokalemia, hypophosphatemia
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• Pure red cell aplasia
• Hyperthyroidism
• เนื้องอกของตอมไทมัส (Thymoma)
17. ความผิดปกติของเสนประสาทสมอง (Cranial Neuropathy)
เกณฑการวินิจฉัย
มีอาการแสดงของเสนประสาทสมองที่มีพยาธิสภาพ
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• กะโหลกศีรษะแตก
• เนื้องอกตางๆ เชน meningioma, carcinomatous meningitis หรือ หลอดเลือดแดงโปง
พองในสมอง (Aneurysm)
• การติดเชื้อ เชน herpes zoster, neuroborreliosis, syphilis, mucormycosis
• กลุมอาการ Miller Fisher
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• ภาวะขาดวิตามิน B1
• เบาหวาน
• Multiple sclerosis
• Giant cell arteritis
• โรคหลอดเลือดสมองที่บริเวณกานสมอง (brainstem stroke)
• Sarcoidosis
18. ความผิดปกติของกลุมเสนประสาท (Plexopathy)
ความผิดปกติของกลุมเสนประสาทบริเวณลําคอ (Brachial plexus) หรือ บริเวณสะโพก
(Lumbosacral plexus) ซึ่งทําใหมีกลามเนื้อออนแรง การสูญเสียระบบประสาทรับความรูสึก และ/
หรือ การเปลี่ยนแปลงของ reflex ซึ่งความผิดปกติดังกลาวไมสามารถอธิบายดวยพยาธิสภาพของ
เสนประสาทเพียงเสนเดียวได
เกณฑการวินิจฉัย
ตองประกอบดวยสวนตางๆ ทั้งหมดดังนี้
A. อาการและอาการแสดง
1. กลุมเสนประสาทบริเวณคอ (Brachial plexus) ปวดไหล กลามเนื้อออนแรง การ
สูญเสียระบบประสาทรับความรูสึก และ/หรือ ความผิดปกติของ reflex ที่ตนแขน หรือ
•

2. กลุมเสนประสาทบริเวณสะโพก (Lumbosacral plexus): ปวดตนขา กลามเนื้อออน
แรง การสูญเสียระบบประสาทรับความรูสึก และ/หรือ ความผิดปกติของ reflex ที่ขา
B. ตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจกลามเนื้อดวยไฟฟา (EMG) หรือการตรวจเสน
ประสาทดวยไฟฟา (NCS) กลาวคือ
- EMG ตรวจพบความผิดปกติของเสนประสาทมากกวา 1 เสนโดยไมพบความผิดปกติของ
เสนประสาที่เลี้ยงกลามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลัง (paraspinal muscles)
- NCS มีความสูงของกระแสประสาท (Amplitude) ของระบบประสาทสั่งการ (motor) หรือ
ระบบประสาทรับความรูสึก (sensory) ที่ลดลงหรือหายไป
C. ไมพบความผิดปกติจากการสงตรวจคลื่นแมเหล็ก (MRI) หรือเอกซเรยคอมพิวเตอร
(CT scan) หรือการฉีดสารทึบแสงเขาทางไขสันหลัง (myelogram) ทั้งนี้เพื่อแยกพยาธิสภาพ
บริเวณไขสันหลังออกไปกอน
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ภาวะเสนประสาทถูกทําลายจากอุบัติเหตุ การถูกกดทับ เนื้องอก หลอดเลือดโปงพอง
(aneurysm) หรือถูกฉายแสง
• ภาวะกระดูกซี่โครงเกินบริเวณลําคอ (Cervical rib)
• ภาวะ thoracic outlet syndrome
• กลุมเสนประสาทอักเสบ (Plexus neuritis)
• การเสพเฮโรอีน
• การติดเชื้อ เชน Lyme disease, herpes zoster โรคเรื้อน
สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• เบาหวาน
• หลอดเลือดอักเสบจาก Polyarteritis nodosa หรือจากสาเหตุอื่นๆ
• Sarcoidosis
19. ความผิดปกติของปลายประสาทหลายเสน (Polyneuropathy)
เกณฑการวินิจฉัย ประกอบไปดวย 1 หรือ 2 ขอ ดังตอไปนี้
1. อาการแสดง
- มีอาการของปลายประสาทรับความรูสึก และ/หรือระบบประสาทสั่งการที่เสียไป
- มีอาการเปนแบบสมมาตร
และ/หรือ
2. การตรวจกลามเนื้อดวยไฟฟา พบมี
- การสูญเสียระบบประสาทที่มาเลี้ยงกลามเนื้อ หรือ
- มีความผิดปกติของเสนประสาทที่บริเวณตัวเสนประสาทเอง (axonal neuropathy) หรือ
ปลอกหุมเสนประสาทเสื่อม (demyelinating neuropathy)
สาเหตุที่ควรใหการวินิจฉัยแยกโรค
• ภาวะขาดวิตามิน B1, B12 หรือ niacin
• Hypothyroidism

สาเหตุที่อาจเกิดรวมกัน
• พิษจากโลหะหนักหรือสารทําละลาย เชน สารหนู (arsenic) ตะกั่ว ปรอท หรือ hexane
เปนตน
ผลขางเคียงจากยา เชน isoniazid, vincristine, phenytoin, colchicines เปนตน
• การติดเชื้อ เชน โรคเรื้อน HIV คอตีบ หรือ Lyme disease
• เบาหวาน ไตวาย พิษสุราเรื้อรัง porphyria amyloidosis
• ความผิดปกติของระดับโปรตีนในเลือด (Paraproteinemia)
• Cryoglobulinemia
• กลุมอาการ Sjögren’s syndrome
• โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เชน Charcot-Marie-Tooth, Fabry’s disease, Tangier’s
disease, familial amyloid polyneuropathy เปนตน
•

อาการแสดงทาง NPSLE ที่สัมพันธกับกลุมอาการ Antiphospholipid
อาการแสดงเฉพาะที่ (Focal neurologic manifestations)
โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease)
- Transient ischemic attacks
- หลอดเลือดสมองอุดตัน (Ischemic stroke)
- Sneddon’s syndrome (livedo reticularis รวมกับหลอดเลือดสมองอุดตัน)
- ความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลันจากการขาดเลือดไปเลี้ยง
(Acute ischemic encephalopathy)
- Moyamoya disease [หลอดเลือดแดงบริเวณฐานสมอง (Circle of Willis)
อุดตันอยางรุนแรง รวมกับมีหลอดเลือดจากสวนขางเคียง (collateral circulation) มาเลี้ยงชดเชย]
- โพรงหลอดเลือดดําในสมองอุดตัน (Cerebral venous thrombosis)
ชักแบบบางสวน (Partial seizures)
ปวดศีรษะไมเกรน
ความผิดปกติของการเคลื่อนไหว
- ชนิด Chorea
- ชนิดเกร็งสั่นคลายโรคพารกินสัน (Dystonia-Parkinsonism)
กลุมอาการคลาย Multiple sclerosis
ความผิดปกติของไขสันหลัง (Myelopathy)
ความดันในโพรงสมองสูงโดยไมทราบสาเหตุ (idiopathic intracranial
hypertension)
การสูญเสียการไดยินจากพยาธิสภาพของเสนประสาทสมองคูที่ 8 (Sensorineural hearing loss)

ความผิดปกติของลูกนัยนตา (Ocular syndromes) เชน เสนประสาทตาคูที่ 2
อักเสบ (Optic neuritis), หลอดเลือดใน ลูกตาอุดตันทั้งหลอดเลือดดําและหลอดเลือดแดง
การสูญเสียความจําชั่วขณะ (Transient global amnesia)
Guillain-Barre syndrome
Diffuse neuropsychiatric manifestations
ชักแบบทั้งตัว (Generalized seizures)
ปวดศีรษะแบบไมเกรน
ความผิดปกติของเชาวนปญญา (Cognitive dysfunction)
สมองเสื่อม (Dementia)
ภาวะซึมเศรา
โรคจิต (Psychosis)
(Sanna G, D’Cruz D, Cuadrado MJ. Cerebral Manifestations in the Antiphospholipid (Hughes) Syndrome.
Rheum Dis Clin N Am 2006; 32: 466)

ปจจัยตางๆ ที่มีผลตออาการแสดงตางๆ ของ NPSLE
มีปจจัยหลายอยางในการทําใหเกิดอาการของ NPSLE ถาแยกสาเหตุอื่นๆที่เปนสาเหตุ
ออกไป (secondary complications) เราสามารถแยกสาเหตุที่ทําใหเกิดอาการของ NPSLE ซึ่งเกิด
จากตัวโรค SLE ไดเปนกลุมๆ ดังนี้
1. ความผิดปกติของหลอดเลือด (Vasculopathy)
2. ภูมิตานทานที่ผิดปกติ (Autoantibodies)
3. โปรตีนที่ทําใหเกิดการอักเสบ (Inflammatory mediators)
โดยแตละกลุมตางก็มีบทบาทในการทําใหเกิดอาการของ NPSLE ที่เดนตางกันไป ดังรูป
ขางลาง

Focal disease: Stroke, chorea, myelopathy, neuropathy, myopathy เปนตน
Diffuse disease: acute confusional state, aseptic meningitis, anxiety, psychosis เปนตน
(Hanly JG, Harrison MJ. Management of neuropsychiatric lupus, Best Practice & Research Clin
Rheumtology 2005; 19: 802)

กลไกการเกิด NPSLE

(Greenwood DLV, Gitlits VM, Alderuccio F, Sentry JW, Toh BH. Autoantibodies in Neuropsychiatric Lupus.
Autoimmunity 2002; 35:83)

มีการทําลาย blood–brain barrier อันเนื่องมาจากการติดเชื้อ ความผิดปกติของการ
เสื่อมสลายของเซลล (apoptosis) และการจับกินเซลลแปลกปลอมของเซลล macrophage
(phagocytosis) อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งหมดซึ่งทําใหเซลล dendritic จากภายนอกเขาไปใน
เนื้อสมองหรือไปกระตุนใหเกิดการพัฒนาของเซลล dendritic ตัวออนในระบบประสาทสวนกลาง
จากเซลล astrocytes ตัวออน, เซลล macrophage หรือเซลล microglia เซลล dendritic นี้
เองจะเปนตัวเก็บกิน antigen จากเนื้อสมองแลวไปยื่นเสนอใหเซลลเม็ดเลือดขาวที่มีความ
ผิดปกติในการแยกแยะ antigen ของตัวเองชนิด T และ B cells ที่บริเวณ secondary lymphoid
organs เชน มามหรือตอมน้ําเหลืองเพื่อสรางภูมิตานทาน (antibodies) ตอ antigens ของระบบ
ประสาท จากนั้นภูมิตานทานดังกลาวก็จะเขาสูสมองอีกครั้งทางหลอดเลือดที่มีความผิดปกติ
(Vasculopathy) ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียหนาที่ของ blood–brain barrier Vasculopathy นี้เอง
มีความสัมพันธกับ antiphospholipid antibodies ซึ่งทําใหมีความผิดปกติของหลอดเลือดเล็กๆ
(small vessel vasculopathy) การสะสมของ immune complex หรือมีหลอดเลือดอุดตัน
ภูมิตานทานตอเนื้อสมองจะจับกับผิวเซลลประสาทและ/หรือเซลลที่อยูขางเคียงเชน glia
cells ซึ่งจะทําใหเกิดความผิดปกติในการทํางานของเซลลประสาทตลอดจนการหลั่งสารสื่อประสาท
(neurotransmitter) อันนํามาสูอาการแสดงตางๆของผูปวยตามมา

Autoantibody ที่มีบทบาทตอ NPSLE
Group
Brain
specific

Autoantibody
(Frequency in NPSLE %)
Neuronal (43-95%)

Brain cross-reactive lymphocytotoxic antibodies
Brain-reactive antibodies
(BRAA)(60%)
N-methyl-D-aspartate
receptors antibodies (NMDA)
Microtubule-associated
protein 2 (MAP-2)(13%)
Neuofilament (39%)
Ganglioside (8-59%)

Systemic

Major autoantigens
Unidentified รวมทั้ง 50-kd
antigen ใน plasma membrane
ของ brain synaptic terminals
Unidentified of 31-32, 50-52, 5456 และ 97-98 kDa
membrane proteins ของเนื้อสมอง

cognitive dysfunction
Psychosis, seizures

NMDA receptors บนเซลลประสาท
ซึ่งจับกับ neurotransmitter
(glutamate)
โปรตีนของเซลลประสาทซึ่งใช
ควบคุม cytoskeletal integrity

cognitive dysfunction,
depression

Acid glycolipid ซึ่งเปน
สวนประกอบของ myelin และ
เซลลประสาท Cardiolipin

Phospholipid/Cardiolipin (4262%)

Lupus anticoagulant (3444%)
β2-glycoprotein I
Ribosomal P (13%)
60S eukaryotic ribosomal
subunit protein P0, P1, P2
Endothelial cell (65%)
Nedd5
Ro (SSA) (30%)

NP manifestation

intracytoplasmatic protein of the
septin family

cognitive impairment
Psychosis, seizures

Psychosis, seizures,
neuropathy, cerebritis
Diffuse NP manifestation
Migraine, cognitive
dysfunction, depression,
peripheral neuropathy
Epilepsy, seizures,
dementia, transverse
myelitis, psychosis,
depression, cognitive
dysfunction, migraine,
chorea
Cognitive dysfunction,
chorea
Not determined
Psychosis, depression
Psychosis, mood
disorders
NP manifestations

Chorea, cognitive
dysfunction, psychosis
Sm (36%)
Seizures, psychosis
(ดัดแปลงจาก Goddard GZ, Chapman J, Shoenfeld Y. Autoantibodies Involved in Neuropsychiatric SLE
and Antiphospholipid Syndrome. Seminar arthritis and Rheumatism 2006; 11: 297-315)

อยางไรก็ตามยังไมมี antibodies ตัวใดที่มีความไวและจําเพาะที่ดีเพียงพอจะใชในการให
การวินิจฉัยอาการแตละอยางของ NPSLE ได คงตองรอการพัฒนาในดานเทคนิควิธีการที่จะใชใน
การตรวจตลอดจน antibodies อื่นๆ ที่มีความไวและจําเพาะมากยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต

Cytokine ที่มีบทบาทตอ NPSLE

(Trysberg E, Tarkowski A. Cerebral inflammation and degeneration in systemic lupus erythematosus. Curr
Opin Rheumatol; 16:527–33)

นอกเหนือจากภูมิตานทาน (antibodies) ตางๆ ที่กลาวไปแลวยังมีบทบาทของ cytokine
และ inflammatory molecules อื่นๆซึ่งทําใหเกิดการผลิต proteolytic enzyme โดยเฉพาะ
metalloproteinase-9 (MMP-9) อันนํามาซึ่งการทําลายเนื้อเยื่อสมองตอไป โดยจะพบ serum
metalloproteinase-9 เพิ่มสูงขึ้นมากในผูปวย NPSLE เมื่อเทียบกับผูปวย SLE ที่ไมมีอาการทาง
ระบบประสาท นอกจากนั้นยังตรวจพบ interleukin 6 (IL-6) และ interleukin-8 (IL-8) เพิ่มสูงขึ้นใน
น้ําไขสันหลังซึ่งเชื่อวาเปนตัวกระตุนการสราง MMP-9 อีกดวย IL-8 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
permeability ของ Blood brain barrier และชักนําใหเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด B และ T cells มาสู
บริเวณที่มีการอักเสบ สวน IL-6 เปนตัวกระตุนใหเซลลเม็ดเลือดขาวชนิด B cells ใหเกิดการสราง
ภูมิตานทานตางๆซึ่งใชในการทําลายเนื้อสมอง
เราสามารถยืนยันการทําลายเนื้อสมองไดโดยการตรวจพบ neurofilament (NFL) และ
โปรตีนชนิด Tau ซึ่งเปนผลจากการเสื่อมสลายของเซลลประสาท(Axonal degeneration product)

และ astroglial fibrillary acidic protein (GFAp) ในสวนของโปรตีนที่สัมพันธกับการเกิด dementia
อันไดแก amyloid precursor protein (APP) และ β-amyloid (Aβ42) กลับพบวามีปริมาณที่ลดลง
โดยเชื่อวาสวนหนึ่งอาจเปนจากการที่มี anti-neuronal antibodies ซึ่งมีความจําเพาะกับ amyloid
precursor protein และ β-amyloid

การใหการวินิจฉัย NPSLE
ยังไมมีเกณฑการวินิจฉัยตลอดจนการตรวจทาางหองปฏิบัติการใดที่ดีที่สุดซึ่งสามารถใชใน
การใหการวินิจฉัย NPSLE ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทําในการใหการวินิจฉัยก็คือการแยกวาอาการของ
NPSLE นั้นๆเกิดจากสาเหตุอื่นๆหรือไมเชน การติดเชื้อ ไตวาย ความดันโลหิตสูง เปนตนทั้งนี้โดย
อาศัยอาการ อาการแสดงและการสงตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัย (Neuroimaging) ตามความเหมาะสม
ในแตละรายไป การเจาะน้ําไขสันหลังสวนใหญใชเพื่อแยกภาวะติดเชื้อในระบบประสาทสวนกลาง
ออกไปสวนการสงตรวจสารภูมิตานทาน (autoantibodies) ระดับโปรตีนที่เปนผลใหเกิดการอักเสบ
(cytokine) หรือสารตางๆที่เกิดจากการทําลายเซลลประสาทนั้นยังคงอยูในการวิจัยมากกวาแตทั้งนี้
ยกเวนการสงตรวจระดับภูมิตานทานตอ Antiphospholipid ซึ่งมีความสัมพันธกับอาการ NPSLE
หลายอยาง
การตรวจทางภาพรังสีวินิจฉัยสามารถทําไดทั้งในแงการดูลักษณะของความผิดปกติ
ทางกายภาพ (Brain structure) และประเมินการทํางานของสมองซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป
นอกจากนี้ยังมีการตรวจทางจิตประสาท (Neuropsychologic testing) ซึ่งใชในการตรวจความ
ผิดปกติทางเชาวนปญญา (Cognitive dysfunction) เนื่องจากมักไมสามารถตรวจพบไดจากการ
ตรวจรางกายปกติ

การใหการวินิจฉัย NPSLE โดยการสงตรวจภาพรังสีวินิจฉัย
(ดัดแปลงจาก Govoni M, Castellino G, Padovan M, Borrelli M, Trotta F. Recent advances and future
perspective in neuroimaging in neuropsychiatric systemic lupus erythematosus. Lupus 2004; 13: 149-58)

ยังไมมีการสงตรวจใดเพียงอยางเดียวที่มีความไวและความจําเพาะเพียงพอในการใหการ
วินิจฉัย NPSLE นอกจากนี้ยังพบวามีการเปลี่ยนแปลงทางเมตาบอลิก ชีวเคมีและระบบการ
ไหลเวียนโลหิต (Perfusion) ของระบบประสาทเกิดขึ้นกอนการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค (anatomical changes) ซึ่งโดยปกติตรวจพบโดยการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร (Computed tomography) หรือการตรวจคลื่นแมเหล็ก (Magnetic resonance imaging) เปนตน จึงไดมีการพัฒนา
เทคนิคตางๆเพื่อคนหาความผิดปกติดังกลาวซึ่งไมสามารถถูกพบไดจากการสงตรวจภาพรังสี
วินิจฉัยตามปกติ (Conventional imaging)
Conventional neuroimaging
1. การตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร Computed tomography (CT)
เปนเทคนิคที่มีความไวคอนขางต่ําในการคนหาการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค กลาวคือจะ
พบความผิดปกติไดตั้งแตรอยละ 29–59 ในผูปว ย NPSLE โดยอาจพบลักษณะของหลอดเลือดใน

สมองแตก (Haemorrhages) สมองฝอ (Cerebral atrophy) มีแคลเซียมมาเกาะในบริเวณเนื้อสมอง
(Brain calcifications) และหลอดเลือดอุดตัน (Infarcts) CT ไมไวพอที่จะพบความผิดปกติในกรณี
ที่ผูปวยไมไดมอี าการที่เปนแบบเฉพาะที่ (focal presentations) รวมถึงอาการแสดงหลักๆ อื่นๆ
เชน กลุมอาการซึ่งมีการทําลายปลอกเยื่อหุมเสนประสาท (Demyelination) หลอดเลือดอักเสบ
(Vasculitic lesions) ซึ่งจะถูกตรวจพบอยางชัดเจนถานําไปตรวจดวยคลื่นแมเหล็ก (Magnetic
resonance imaging หรือ MRI) แตอยางไรก็ตาม CT ก็ยังคงมีประโยชนทางคลินิกในกรณีที่
ตองการคนหาภาวะสมองขาดเลือดขนาดใหญ (Large infarcts) หลอดเลือดในสมองแตก (Intracerebral haemorrhage) สมองบวม (Brain edema) และใชในการแยกโรคอื่นๆที่อาจใหอาการแบบ
เดียวกันเชน ฝในสมองและเนื้องอกในสมอง หรือใชในกรณีที่ไมสามารถทํา MRI ได
2. การฉีดสีตรวจหลอดเลือด (Angiography)
เปนเทคนิคที่ไม invasive ซึ่งมีหลายรูปแบบ เชนการฉีดสีตามปกติ (Conventional) การใช
เครื่องคอมพิวเตอรเขาชวยเพื่อใหเห็นรายละเอียดของเสนเลือดเพิ่มขึ้น (Digital angiography) การ
ตรวจหลอดเลือดดวยเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT angiography) และการตรวจหลอดเลือดโดย
ใชคลื่นแมเหล็ก (Magnetic resonance angiography หรือ MRA) แตมันมีความไวที่คอนขางจํากัด
โดยปกติ MRA เปนเทคนิคที่ใชคนหาความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดกลางและใหญไดดี แตไม
เหมาะกับผูปวย NPSLE ซึ่งมักมีความผิดปกติที่หลอดเลือดขนาดเล็ก
3. การสงตรวจคลื่นแมเหล็ก (Magmetic resonance imaging, MRI)
มีความไวที่ดีแตไมคอยจําเพาะเจาะจงกับโรค โดยความผิดปกติสวนใหญกวารอยละ 15
ถึง 60 มักพบเปนรอยโรคเล็กๆ เปนจุดๆ บริเวณ subcortical white matter ซึ่งจะตามมาดวยสมอง
ฝอ (Cortical atrophy) การเปลี่ยนแปลงของ white matter รอบๆโพรงน้ําในสมอง โพรงน้ําในสมอง
ขยายขนาดขึ้น (ventricular dilatation) และการตายของเนื้อสมองเปนวงกวาง (Major infarcts)
จากการศึกษาทางพยาธิสภาพดานเนื้อเยื่อ (histopathology) พบวารอยโรคเล็กดังกลาวเกี่ยวของ
กับความผิดปกติในหลอดเลือดซึ่งทําใหเกิดรอยโรคจากการขาดเลือดซึ่งมีขนาดเล็กๆ ภายใน white
matter
รอยโรคแบบเฉียบพลันที่พบในการตรวจแบบ T2-weighted images จะแสดงถึงภาวะ
active NPSLE ซึ่งประกอบไปดวยการตรวจพบรอยโรคจากการขาดเลือด (Infarcts) มีโรครอยที่
grey matter แบบกระจัดกระจายหรือมีการเพิ่มขึ้นของสัญญาณคลื่นแมเหล็กแบบทั่วๆ (Diffuse
grey matter hyperintensities) และสมองบวม (Cerebral edema) โดยรอยโรคเหลานี้อาจจะหายไป
เมื่อไดรับการรักษาดวยสเตียรอยด นอกจากนี้ยังอาจใชเทคนิคของการลดสัญญาณของของเหลว
(Fluid attenuated inversion recovery technique หรือ FLAIR รวมดวยซึ่งจะทําใหเห็น
hyperintensities จากรอยโรคที่มีการอักเสบหรือบวมใน T2-weighted images ไดชัดขึ้น อยางไรก็
ตามเปนการยากที่จะแยกวารอยโรคนั้นเปน active NPSLE หรือเปนรอยโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งอาจจะ
ไมไดเกี่ยวของกับ NPSLE เลยก็ได การติดตามรอยโรคอยางใกลชิดเปนระยะๆ เปนหนทางที่ดี
ที่สุดในการระบุวารอยโรคนั้นเปน active disease หรือไม

กลาวโดยสรุปการตรวจคลื่นแมเหล็กตามปกติ (Conventional MRI หรือ cMRI) เปน
เทคนิคที่ดีที่สุดในการระบุถึงรอยโรคทางกายภาพ (anatomical lesions)ในผูป วยNPSLE กลาวคือ
สามารถพบความผิดปกติไดในกรณีของความผิดปกติที่เปนแบบเฉพาะที่ (Focal neurologic defects)
มีอาการชัก ความผิดปกติของเชาวนปญญาที่เปนมานานหรือมีสาเหตุจากกลุมอาการ antiphospholipid (APS) แตไมสามารถบงบอกรอยโรคไดในกรณีของผูปวยมีความผิดปกติทางอารมณ ภาวะ
สับสนเฉียบพลัน หรือมีอาการปวดศีรษะ ดังนั้น cMRI ไมมีความจําเพาะและแมจะพบรอยโรคเปน
จุดๆเล็กๆแตก็ไมไดแปลวาผูปวยจะมี active disease จําเปนตองอาศัยอาการและอาการแสดงเพื่อ
ประกอบในการวินิจฉัยรวมดวย

(ซาย) MRI (T2 image) พบเปน hypersignal บริเวณรอบโพรงน้ําของสมองและ subcortical กระจัด
กระจายทั่วๆไป
(ขวา) รูป FLAIR ซึ่งทําใหเห็น hypersignal ในชัดเจนขึ้น
New MRI techniques
1. Magnetic resonance spectroscopy
Magnetic resonance spectroscopy (MRS) ใชหลักการเดียวกับ cMRI เพื่อวัด
องคประกอบดานชีวเคมีของเนื้อเยื่อ โดยจะมีความไวที่แตกตางกันไปตามนิวเคลียสของเนื้อเยื่อ
การศึกษาในเนื้อเยื่อมนุษยใช ๅhydrogen-MRS (ๅH-MRS) และ31phosphorous-MRS (31P-MRS)
การตรวจ ๅhydrogen-MRS (ๅH-MRS) ของเนื้อเยื่อสมองมนุษยจะพบสัญญาณทางเคมีของ
N-acetylaspartic acid (NAA), creatine (Cre), choline (Cho), lactate (Lac), myoinositol (Mins),
glutamate and glutamine (Glu/Gln), และ lipid/macromolecules โดยขอมูลที่ไดอาจแสดงผลเปน
อัตราสวนเชน NAA/Cre, NAA/Cho เปนตน หรืออาจแสดงผลเปนระดับความเขมขนของสารนั้นๆ
NAA เปนสวนประกอบของเซลลสมองเปนสวนใหญ ดังนั้นมันจึงใชเปน marker ที่สําคัญ
ของความสมบูรณของเซลลประสาท โดยจะมี peak ที่สูงที่สุดใน ๅH-MRS ของสมองผูใหญ การ
ลดลงของ NAA เนื่องจากการทําลายหรือการตายของเซลลประสาทสามารถพบไดในโรคตางๆ อาทิ
เชน โรคหลอดเลือดสมอง multiple sclerosis (MS) ความผิดปกติดานเชาวนปญญา (Neurocognitive dysfunction) โรคจิตเภท (Schizophrenia) สมองฝอ เปนตน ในผูปวยSLE NAA peak
ต่ําลงไมเฉพาะบริเวณเนื้อสมองที่ไดรับผลกระทบแตยังตรวจพบในบริเวณ white matter และ grey

matter ที่ปกติ จากการตรวจพบความสัมพันธระหวางการลดลงของ NAA และ IgG antiphospholipid antibodies (aPL) ในผูปวยNPSLE ทําใหเชื่อวาความผิดปกติดังกลาวนาจะเกิดจากการตาย
ของเนื้อสมองที่มีขนาดเล็กๆ อันเนื่องจากหลอดเลือดแดงขนาดเล็กๆที่อุดตันซึ่งไมสามารถตรวจพบ
ไดจาก cMRI อยางไรก็ตามการลดลงของ NAA ยังสามารถพบไดในผูปวยที่มีภาวะชักแบบทั้งตัว
โรคจิต (psychosis) หรือ ภาวะสับสนเฉียบพลัน (Confusional states) โดยไมเกี่ยวกับภาวะหลอด
เลือดอุดตันแตเกิดจากการทําลายเซลลประสาทของ antineuronal antibodies หรือ cytokines ที่พบ
ในผูปวยNPSLE การสูญเสีย NAA อาจเปนถาวรซึ่งบงชี้วามีการตายของเซลลประสาท หรืออาจ
เปนชั่วคราวซึ่งแสดงถึงการถูกทําลายที่ไมมากนัก ดังนั้นการลดลงของ NAA เปนตัวบงชี้ถึงความ
รุนแรงของ NPSLE มากกวาที่จะเปนการบอก activity ของโรค
Cho peak เปนผลรวมของสารตางๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ choline ภายใน
รางกายอันไดแก cytidine, dyphosphocholine, phosphorylcholine และ sphingomyelin การ
เพิ่มขึ้นของ choline แสดงถึงการสังเคราะหที่เพิ่มขึ้นจากเซลลหรือมีการทําลายเยื่อหุมเซลล (Cellular
membrane) และปลอกหุมเสนประสาท (myelin) สวนในบริเวณที่มีเซลลตาย (necrosis) Cho
peak จะลดลง ในผูปวย NPSLE Cho peak มักจะเพิ่มขึ้นและสัมพันธกับ disease activity มีโรค
หลอดเลือดสมอง(stroke) หรือ chronic white matter disease นอกจากนี้ NAA/Cho ratio จะลดลง
ในผูปวยNPSLE ที่มีความผิดปกติดานเชาวนปญญา
Cre peak บงชี้ถึงปริมาณของ creatine ภายในเซลลและใชเปนมาตรฐานในการประเมิน
ของคาอัตราสวนระหวางNAA/Cre และ Cho/Cre ในผูปวยSLE ไมพบการเปลี่ยนแปลงของ Cre
peak สวน lactate เปนตัวบงถึงเนื้อเยื่อที่ขาดเลือด Myoinositol (Mins) พบใน glial cells โดยจะ
เพิ่มขึ้นในภาวะที่มีการทําลายหรือการอักเสบของเซลล ในผูป วยNPSLE ทีม่ ีอาการรุนแรงจะมีการ
เพิ่มขึ้นของ Mins รวมกับการลดลงของ NAA ในขณะที่ผูปวยNPSLE ที่มีอาการทางระบบประสาท
เพียงเล็กนอย เชน ปวดศีรษะหรือมีความผิดปกติของเชาวนปญญาเพียงเล็กนอย (Mild cognitive
impairment) จะมีการเพิ่มขึ้นของ Mins แตระดับ NAA จะปกติ กลาวโดยสรุป 1H-MRS สามารถ
ใชในผูปวยNPSLE เพื่อ
1. คนหาและตรวจวัดบริเวณเนื้อสมองที่ถูกทําลายซึ่งไมพบจากการตรวจดวย cMRI
2. ยืนยันวาความผิดปกติดานเชาวนปญญาเกิดจากรอยโรคของตัวเนื้อสมอง (organic)
3. ยืนยันวารอยโรคที่พบจาก cMRI มีการทําลายเนื้อสมองจริง

รูปแสดง MRI (T2-weighted) และความผิดปกตที่พบจาก 1H magnetic resonance spectroscopy
(MRS) ในผูปวย NPSLE ซึ่งจะพบวามีการเพิ่มขึ้นของ Cho แตมีการลดลงของ NAA ตรงบริเวณที่มี
ความผิดปกติใน MRI
(Peterson PL, Axford JS, Isenberg D. Imaging in CNS lupus. Best Practice & Research Clinical
Rheumatology 2005; 19: 732)

2. Diffusion weighted imaging (DWI)
ใช software ในเครื่องตรวจคลื่นแมเหล็กเพื่อชวยในการแปลผลการเคลื่อนไหวและการ
กระจายของโมเลกุลของน้ํา (Brownian motion) ในเนื้อเยื่อจาก MRI โดยดูจากสัญญาณของ
โปรตอนในโมเลกุลของน้ํา Diffusion weighted imaging ใชในการคนหารอยโรคที่เกิดจากการขาด
เลือดซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตภายใน 40 นาทีแรกในขณะที่ T2-weighted MRI studies จะตรวจพบรอยโรค
ของดังกลาวภายหลังจากเกิดอาการแลว 6 ถึง 12 ชั่วโมง การตรวจพบความผิดปกติในระยะแรก
จาก DWI เชื่อวาเกิดเนื่องจากการบวมของเซลล (Cytotoxic edema) ซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
หลังจากมีการขาดเลือด
Cytotoxic edema เกิดจากความผิดปกติของการสรางพลังงานในเซลล
อันนําไปสูการสูญเสียสมดุลของไอออนและทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ําจากนอกเซลล
เขาสูภายในเซลล และถูกจํากัดใหอยูภายในเซลลจึงทําใหเห็นสัญญาณที่เพิ่มขึ้น (Hyperintense
signal) ขึ้นดังรูป
รูปแสดง DWI ซึ่งแสดงใหเห็น large infarction ที่
right parieto-occipital lobe โดยทําหลังจากเกิด
อาการ 1 ชั่วโมง
(Govoni MM, Castellino G, Padovan M, Borrelli M,
Trotta F. Recent advances and future perspective in
neuroimaging in neuropsychiatric systemic lupus
erythematosus. Lupus 2004; 13: 154)

Functional radionuclide brain scanning
1. Positron emission tomography (PET) ใชเทคนิคของสารกัมมันตภาพรังสีติดกับสาร
2-(18F)-fluoro-2-deoxyglucose (FDG) แลวฉีดเขาสูตัวผูปวยเพื่อใหไปที่เนื้อสมองแลวดูลักษณะ
รังสีที่ออกมาจากเซลลประสาทโดยจะถูกบันทึกไวบนเครื่องรับ
โดยมีประโยชนในการประเมิน
คุณสมบัติตางๆ ของสมองดังนี้
- การนํากลูโคสเขาเซลล และการใชกลูโคส
- การใชออกซิเจนของเนื้อเยื่อสมอง
- ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง (Cerebral blood flow หรือ CBF)
ความผิดปกติที่พบในผูปวย active NPSLE (เกือบรอยละ 100) คือมีความผิดปกติของใน
การนํากลูโคสและออกซิเจนเขาเซลล ตลอดจนปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่ผิดปกติซึ่งมีลักษณะ
เปนหยอมๆกระจัดกระจายทั่วไปในเนื้อสมอง ซึ่งความผิดปกติดังกลาวจะไมสามารถตรวจพบได
จาก CT หรือ cMRI การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้จะดีขึ้นหลังจากใหสเตียรอยด นอกจากนี้ความ
ผิดปกติของการใชพลังงานในเซลล (metabolism) ที่พบบอยในผูปวย NPSLE คือ hypometabolism
ในบริเวณสมองสวน Parietooccipital lobe ซึ่งเราสามารถตรวจพบไดโดย PET ในขณะทีผ่ ลการ
ตรวจ MRI ปกติทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริเวณดังกลาวไดรับ blood supply จากหลอดเลือดแดงที่มา
เลี้ยงสมองหลายเสนจึงทําใหโอกาสพบความผิดปกติจาก MRI มีนอยลง ความผิดปกติที่ถูกตรวจ
พบจาก PET ควรแปลผลดวยความระมัดระวังและอาจไมไดสัมพันธกับ active NPSLE ทั้งนี้
เนื่องจากการทําลายหรือลดลงของเซลลประสาทและรอยโรคเฉพาะที่ซึ่งเกิดจากสมองไดรับการ
กระทบกระเทือนจากสาเหตุอื่นๆ ก็สามารถทําใหมี hypometabolism และปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง
สมองลดลงไดเชนกัน
ขอจํากัดของ PET คือ
- ไมสามารถทําไดทั่วไปและมีราคาแพงเกินไป
- เสี่ยงตอการไดรับปริมาณรังสีคอนขางมาก
- ตองใชการแปลผลรวมกับ MRI หรือ CT
- อาจมีการแปลผลที่ผิดพลาดไดจากภาวะ diaschisis กลาวคือ มีการทํางานของเซลล
ประสาทที่ลดลงในเนื้อสมองสวนที่หางจากพยาธิสภาพอันเนื่องจากการสูญเสียเสนใยประสาทที่ใช
ติดตอสื่อสารกันของเสนประสาท (afferent projection) จากบริเวณที่ถูกทําลาย)
- ความจําเพาะต่ํารวมกับมีอาการอื่นซึ่งมักพบในผูปวย SLE
แตไมไดเปนตัวบงชี้ถึง
NPSLE ซึ่งสามารถทําใหเกิดความผิดปกติในการทํา PET ไดเชนกันอาทิเชน อาการปวดศีรษะ
ความผิดปกติทางอารมณ อาการชัก เปนตน
แตอยางไรก็ตาม PET ก็มีขอดีเชนกันกลาวคือมีความไวสูงและมีความสัมพันธกับรอยโรค
ที่เปนผลจากการทําลายเนื้อสมองในผูปวย NPSLE
2. Single-photon emission computed tomography (SPECT) หลักการคลาย PET แต
ราคาถูกกวาโดยใช 99mTc-HMPAO (hexamethylpropylene amine oxime) ความผิดปกติที่พบ
สามารถพบไดทั้งในผูปวย SLE ทั้งที่มีอาการและไมมีอาการทางระบบประสาทโดยจะพบเปนความ

ผิดปกติเล็กๆ ของการดูดซึมสารกัมมันตภาพรังสีไดลดลงแบบกระจัดกระจายทั่วๆในเนื้อสมองซึ่งบง
บอกถึงภาวะ hypoperfusion โดยความผิดปกติของ perfusion ในผูปวย NPSLE จะพบบอยใน
บริเวณที่ถูกเลี้ยงโดยเสนเลือด middle cerebral artery ของ parietal lobes (พบไดรอยละ 65-80)
และ frontal lobes (พบไดรอยละ 57-65) รวมทั้ง temporal lobes (พบไดรอยละ 46-57) และ basal
ganglia (พบไดรอยละ 12-30) ภาวะ hypoperfusion ดังกลาวสวนใหญจะพบในผูปวย NPSLE ที่มี
อาการรุนแรง แตก็พบไดในผูปวย SLE ที่ไมมอี าการทางระบบประสาทเชนกัน
มีขอมูลที่
แสดงวาสามารถตรวจพบความผิดปกติจาก SPECT ในผูปว ย NPSLE ซึ่งมีอาการมาก เชน มีโรค
หลอดเลือดสมอง (stroke) ชัก หรือมีโรคจิต (psychosis) ไดถึงรอยละ 86-100, ในผูปวย NPSLE ที่
มีอาการเล็กนอย เชน ปวดศีรษะ วิงเวียน มีความจําบกพรอง (memory impairment) พบไดรอยละ
33-85 และในผูปวย SLE ที่ไมมีอาการของ NPSLE พบไดรอยละ 10-5017-22 จากการศึกษาพบวา
SPECT เปนเทคนิคที่คอนขางไวและมีความสัมพันธกับอาการทางคลินิกคอนขางมาก20-23 แต
อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่พบจาก SPECT อาจไมสัมพันธกับ lesions ใน cMRI ซึ่งตองใชการ
ติดตามการรักษาตอไปเพื่อดูวาจะมีการเปลี่ยนแปลงที่พบเพิ่มขึ้นใน cMRI ตอไปหรือไม
ขอเสียหลักของ SPECT คลายกับ PET กลาวคือไมคอยมีความจําเพาะซึ่งทําใหมันถูกใช
เพียงเพื่อติดตามการรักษารวมทั้งใชศึกษาความผิดปกติของ perfusion และ CBF ในผูปวยที่อาการ
แสดงทางระบบประสาทไมชัดเจนหรือไมสามารถตรวจพบความผิดปกติไดจาก MRI
สรุป ในการวินิจฉัยNPSLE โดยใชการตรวจทางภาพถาย (neuroimaging) แบงเปน
1. การตรวจทางดานกายภาพ (Morphologic technique)
1.1 CT ใชในกรณีที่ตองการหาหรือแยกโรคในกลุมที่มีความผิดปกติเฉพาะที่ (focal
lesions) ซึ่งตองการความเรงดวนในการใหการรักษาหรือในผูปวยที่ไมสามารถทํา MRI ได
1.2 Conventional MRI with gadolinium เปนวิธีที่ดีที่สุด (gold standard) ในการคนหา
ตําแหนงรวมถึงการกระจายของรอยโรคซึ่งไมสามารถตรวจพบไดจาก CT
แตอยางไรก็ตามก็มีอาการบางอยางไมสามารตรวจพบความผิดปกติไดจากการตรวจทาง
กายภาพปกติทั้งนี้เนื่องจากเปนการสูญเสียการทํางานในระดับเซลลหรือปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อ
สมองมากกวาจึงทําใหมีการพัฒนาวิธีการอื่นๆ เพื่อคนพบความผิดปกติดังกลาว
2. การตรวจการทํางานของเซลลประสาท (Functional technique)
2.1 SPECT เปนเทคนิคที่พอจะทําไดในทางปฏิบัติในสถานที่ที่มีเครื่องมือโดยจะใชใน
กรณีผูปวยที่มีอาการเปนแบบกระจัดกระจายทั่วๆไปในเนื้อสมอง (diffuse lesions) แตตรวจไมพบ
ความผิดปกติจาก MRI ซึ่งในกรณีนี้มักจะตรวจพบความผิดปกติของ perfusion กอนการตรวจพบวา
จะมีการทําลายเนื้อเยื่อสมอง
2.2 MRS และ DWI ยังอยูในการวิจัยและถูกจํากัดไวสําหรับผูปวยที่การตรวจทั้งหมดไม
สามารถพบความผิดปกติได

Neuroimaging techniques ที่ใชชว ยในการวินิจฉัย Neuropsychiatric lupus
(ภายหลังการซักประวัติและตรวจรางกายโดยละเอียดแลว)
เทคนิค
Computed
tomography (CT)

สิ่งที่ตรวจ
ภาพตัดขวางของเนื้อสมอง

Magnetic
resonance
imaging (MRI)

ประจุโปรตอนหรือ
ไฮโดรเจนของโมเลกุลของ
น้ําและไขมันในเนื้อเยื่อ
สมอง

ความผิดปกติที่มักตรวจพบ
Cerebral atrophy, infarct,
calcification, hemorrhage,
massive edema, abscess,
meningitis

หมายเหตุ
มีประโยชนในชวงเรงดวน
เพื่อชวยแยกสาเหตุอื่นๆ
เชน abscess, tumor
ออกไป
แต specificity ต่ํา
ไวกวา CT และ
ชวยในการวินิจฉัยหลอด
เลือดเล็กๆอุดตันได
ใชเปน gold standard ใน
การใหการวินิจฉัย

รอยโรคเล็กๆในsubcortical
white matter ซึ่งแสดงถึง การ
ขาดเลือดจุดเล็กๆจาก ความ
ผิดปกติของหลอดเลือด
Cotical atrophy,
periventricular white matter
changes, ventricular
dilatation , major infarcts
Magnetic
สาร Metabolites ตางๆ
มีปริมาณที่ลดลงของ NAA
ไวกวาMRI
resonance
เชน N-acetylaspartic
หรือ อัตราสวนของ NAA/Cre
spectroscopy
acid (NAA), creatine
ซึ่งบงบอกถึงการทําลาย
(MRS)
(Cre), choline (Cho),
เสนประสาท (axonal damage)
lactate, glutamate, ไขมัน ปริมาณ Cho สูงขึ้นซึ่งเปนจาก
disease activity ที่เพิ่มขึ้นและi
การอักเสบที่เกิดขึ้นใน
Neuropsychiatric lupus
Positron emission การใชน้ําตาล glucose
Parieto-occipital ใชในการวิจัย ไมเหมาะกับ
tomography (PET) และ ออกซิเจนของสมอง hypometabolism
การใชในทางคลินิก
เนื่องจาก ราคาแพง
ใชปริมาณรังสีมาก
Single photon
ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง
ตรวจพบ hypoperfusion เปน ไวกวาMRI
emission
สมอง(Regional cerebral หยอมเล็กๆกระจัดกระจายใน
computed
blood flow)
เนื้อสมองโดยเฉพาะบริเวณ
parietal, frontal และ temporal
tomography
lobe
(SPECT)
[Borchers AT, Aoki CA, Naguwa SM, Keen CL, Shoenfeld Y, Gershwin ME. Neuropsychiatric features of
systemic lupus erythematosus. Autoimmunity Reviews 2005; 4: 333]

สิ่งที่มักเปนคําถามในการใหการวินิจฉัย NPSLE
จะแยกอาการทางจิต
สเตียรอยดไดอยางไร

(Psychosis) ของ NPSLE จากสาเหตุที่ทําใหเกิดโดยยา

มีหลักในการแยกโดยสรุปดังนี้
1. หากเกิด psychosis ในขณะที่มีอาการแสดงของSLE ในระบบอื่นๆ ดวย ใหคิดถึง
psychosis จาก active disease มากกวาและหากตรวจพบ antiribosomal P หรือตรวจพบ IgM,
IgG และ IgA ที่สูงขึ้นในน้ําไขสันหลังรวมดวยจะชวยในการวินิจฉัยไดมากขี้น24
2. หากอาการ psychosis เกิดขึ้นในระหวางการเพิ่มขนาดของสเตียรอยดหรือขณะกําลัง
ใหสเตียรอยด (มักเกิดที่ขนาดตั้งแต 40 mg ตอวัน25 ขึ้นไปหรือ 0.75-1 mg ตอกิโลกรัมตอวัน26) ให
นึกถึง psychosis จากยาสเตียรอยด
3. Psychosis จากสเตียรอยดมักเกิดขึ้นหลังใหภายใน 5-14 วันและขึ้นกับขนาดของ
steroid ที่ไดรับดังไดกลาวไปแลว27-28และมักเกิดกับผูปวยที่มี hypoalbuminemia29-30 (โดยมีคา
ตั้งแต <25 g/dl ลงไป)
4. หากแยกไมไดใหลองลดปริมาณของยาสเตียรอยลง ถาpsychosis เปนจากสเตียรอยด
อาการจะดีขึ้น27
กลุมอาการ Posterior revesible encephalopathy syndrome (PRES) จะแยกจาก
อาการของ NPSLEไดอยางไร
PRES หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เชน reversible posterior leukoencephalopathy (RPLS),
reversible posterior cerebral edema syndrome, hyperperfusion encephalopathy and
occipital–parietal encephalopathy31-38 เกิดจากความดันโลหิตที่สูงขึ้นอยางรวดเร็วเกินความสามารถ
ของรางกาย (autoregulatory capacity) ที่จะควบคุมไดทําใหเกิดการรั่วของของเหลวออกมานอก
เสนเลือดเขาสูเนื้อเยื่อรอบๆโดยเฉพาะบริเวณสมองสวนหลัง
โดยเชื่อกันวาสาเหตุที่มักเกิดใน
บริเวณดังกลาวก็เนื่องมาจากระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมหลอดเลือดในบริเวณสมองสวนหลังมี
ความสามารถในการควบคุมความดันไดไมคอยดีจึงทําใหเกิดสมองบวมขึ้น39-42 แตจนถึงปจจุบันยัง
ไมสามารถสรุปไดแนนอนวา PRES เกิดเนื่องจากเปนผลของ SLE เองที่ทําใหมี การอักเสบของ
หลอดเลือดแลวมีของเหลวรั่วออกมาหรือเปนผลจากสาเหตุอื่นๆ เชน ความดันโลหิตสูง ยา
(cyclosporine, cyclophosphamide, high dose corticosteroids, plasmapheresis, erythropoietin,
rituximab, cisplatin, nitroglycerin, bevacizumab, tacrolimus, intravenous immune globulin,
interferon-alpha รวมทั้ง blood transfusions) เนื่องจากมีปริมาณผูปวย SLE ที่พบรวมกับ PRES
ไมมากนัก นอกจากนี้ยังตองระวังสาเหตุอื่นๆที่ทําใหเกิด PRES ไดอีก43-50 เชน
- ภาวะความดันสูงระหวาตั้งครรภ (Pre-eclampsia/eclampsia)
- ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง (Chronic hypertension)
- ไตวาย
- กลุมอาการ Churg-Strauss
- Wegener’s granulomatosis
- หลังเปลี่ยนถายอวัยวะ
- กลุมอาการ Guillain-Barre syndrome
- ภาวะ Thrombotic thrombocytopenia purpura

- Amyloid ในระบบประสาทสวนกลาง
- มะเร็ง (Malignancy)
การตรวจ MRI สามารถชวยแยก PRES จากโรคหลอดเลือดสมอง สมองอักเสบ
(Cerebritis) หรือกลุมอาการซึ่งมีการทําลายปลอกเยื่อหุมเสนประสาท (Demyelinating disease) ที่
พบใน SLE ได กลาวคือใน SLE มักพบรอยโรคเปนแบบกระจัดกระจายหลายตําแหนงบริเวณ
subcortical โดยอาจพบรวมกับความผิดปกติของสัญญาณแมเหล็กที่บริเวณ white matter และ gray
matter รอบโพรงน้ําในสมองที่มีขนาดตางๆกันจาก T2-weighted and FLAIR images โดยเฉพาะบ
ริวเณ frontal และ parietal regions ซึ่งแยกไมไดกับ PRES จําเปนตองใช DWI ชวยกลาวคือใน
PRES โดยปกติมักจะใหสัญญาณที่ปกติหรือลดลง และสัมพันธกับบริเวณที่มีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นใน
T2-weighted imaging ซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องจาก vasogenic edema โดยเฉพาะบริเวณ parietooccipital regionsในขณะที่ NPSLE ที่มีเนื้อสมองขาดเลือดซึ่งจะใหสัญญาณที่เพิ่มขึ้น ใน NPSLE
นั้นการที่มีสัญญาณที่เพิ่มขึ้น (Hyperintensity) จากการตรวจ DWI นั้นเกิดเนื่องมาจาก cytotoxic
edema กลาวคือมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ําจากนอกเซลลเขาสูในเซลล51-55 นอกจากนี้การ
ตรวจดวยเทคนิค FLAIR ยังสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงใน PRES โดยจะเห็นเปนเนื้อสมอง
เปลือกนอกบวม (cortical edema)32
การใหยาควบคุมความดันโลหิตและยากันชักอยางรวดเร็ว
และเหมาะสมจะชวยทําใหอาการดีขึ้นตลอดจนพบการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการตรวจ
MRI ไดภายใน 1–4 สัปดาห56
โดยสรุปถาผูปวย NPSLE ที่มีอาการดังนี้คือมีความดันโลหิตสูง รวมกับอาการปวดศีรษะ
ตามัว มีไตวายหรือชัก MRI มีรอยโรคที่เขาไดดังกลาวแลวบริเวณ parieto-occcipital regions และ
หลังใหการรักษาแลวรอยโรคดีขึ้นเร็ว จะคิดถึง PRES มากยิ่งขึ้น

(ซาย) MRI (FLAIR image) ที่พบในผูปวย PRES เห็น hypersignal ที่ occipital lobe และ
subcortical region
(ขวา) DWI ของผูปวยรายเดียวกัน เห็นเปน hyposignal ในตําแหนงเดียวกันกับที่พบความผิดปกติ
จาก MRI

จะแยก Multiple sclerosis
NPSLE ที่มีอาการของการทําลายปลอกเยื่อหุม
เสนประสาท (Demyelinating Syndrome) และกลุมอาการ antiphospholipid ที่มีอาการทาง
ระบบประสาทอยางไร
มีอาการบางอยางที่จะไมพบใน multiple sclerosis อันไดแก ชัก ผื่นตามตัว หรืออาการ
ของระบบประสาทสวนปลาย (Peripheral nervous system) แมจะพบ ANA ไดบางแตไมบอย และ
ไมควรพบ Anti-DNA ถาหากพบจะทําใหคิดถึง SLE มากขึ้น สวนกรณีของกลุมอาการ antiphospholipid นอกจากจะพบ antiphospholipid antibodies แลว ก็ควรมีอาการที่เขาไดดวย เชน
หลอดเลือดอุดตัน (Thrombosis) แทง เกร็ดเลือดต่ํา livedo reticularis เปนตน ดังตารางขางลาง
ตารางอาการและอาการแสดงรวมทั้งผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ชวยแยกระหวาง
primary antiphospholipid syndrome (PAPS) NPSLE ที่อาจพบรวมกับ APS และ multiple
sclerosis (MS)

Clinical

Laboratory

MRI

Visual
evoked
potentials

Thrombosis
Miscarriage pregnancy morbidity
Headaches
Seizures
Livedo reticularis
Thrombocytopenia
Raynaud’s phenomenon
Photosensitivity
Rash
Arthritis/arthralgias
Sicca syndrome
Peripheral nervous system
involvement
Optic neuritis
APL
(antiphospholipid antibodies)
ANA
Anti-DNA
CSF oligoclonal bands
Brain MRI

Spinal MRI

PAPS

NPSLE/APS

MS

May be present

May be present

Absent

Absent

Usually present

Absent

May be present

May be present

Absent

Unilateral, abrupt onset
100%

Usually bilateral
50-60%

May be bilateral
+/- (2-44%)

Usually negative
Usually negative
Usually negative
High-signal lesions subcortical
Static (may improve after
anticoagulation)

98%
60%
15-50%
High-signal lesions subcortical
Static

>4 segments in length
Thoracic region more common
Cord swelling and atrophy

>4 segments in length
Thoracic region more common
Cord swelling and atrophy

Normal or reduced wave
amplitude

Normal or delayed conduction

+/- (2.5-25%) low titer
Usually negative
98%
High-signal lesions
Periventricular, corpus
callosum, brainstem
Dynamic
<2 segments, only part of
cross-section
Cervical region more common
No cord swelling
Delayed conduction but well
preserved wave form

(Ferreira S, D’Cruz DP, Hughe GRV. Multiple sclerosis, neuropsychiatric lupus and antiphospholipid
syndrome: where do we stand?. Rheumatology 2005;44: 437)

แนวทางการใหการรักษาผูปวย NPSLE
อาการทางระบบประสาท
สวนกลางเล็กนอย
(Mild CNS disease)
(เชน headache, anxiety,
depression เปนตน)
Symptomatic therapy
• Analgesics
• Ergotamine
• Anxiolytics
• Antidepressants
- Tricyclics-amitryptyline
- Fluoxetine
• Anticonvulsants
- Carbamazepine
- Phenytoin
- Phenobarbitone
- Valproate
- Lamotrigine
• Antipsychotics
Haloperidol
Chlopromazine
Risperidol
• Low dose
corticosteroids

อาการทางระบบประสาทสวนกลางที่รุนแรง (Severe CNS disesase)
เปนทั่วๆทั้งสมองและไมสัมพันธกับ
เปนเฉพาะที่หรือสัมพันธกับกลุมอาการ
ภาวะหลอดเลือดอุดตัน
antiphospholipid
(เชน Seizure, meningitis,
(เชน Stroke, chorea, myelopathy)
psychosis)
• Acute treatment
- High dose corticosteroids
- IV pulse methylprednisolone
- IV pulse cyclophosphamide
- Plasmapheresis
- IVIg
- azathioprine
- Mychophenolate mofetil
• Chronic treatment
- Taper corticosteroids
- IV pulse cyclophosphamide
- Methotrexate
- azathioprine
- Mychophenolate mofetil

• Prophylaxis
- Low dose aspirin
• Thrombosis
- Long term warfarin
Arterial: INR≥3
Venous: INR 2.5-3
• Recurrnt thrombosis
- Warfarin INR≥3 + low-dose aspirin
• Difficult case with recurrent thrombosis
- Warfarin INR≥3
+
- Corticostroids
- Immunosuppressants
- IVIg
- Plasmapheresis

ทั้งนี้ควรตองแกไขสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดรวมดวย เชน ยา การติดเชื้อ ความดันโลหิตสูง
ความผิดปกติทางเมตาบอลิก อาทิเชน ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร (Electrolyte disturbance)
ไตวาย เปนตน
สวนกรณีของอาการทางระบบประสาทสวนปลาย (Peripheral Nervous system) อื่นๆ
เชน peripheral neuropathy ใชหลักการเดียวกับกลุมของอาการทางระบบประสาทสวนกลางที่เปน
แบบทั่วๆทั้งสมอง (Diffuse CNS disease)
(ดัดแปลงจาก Sanna G, Bertolaccini ML, Mathieu A. Central nervous system lupus: a clinical approach to
therapy. Lupus 2003; 12: 936)

จากการศึกษาพบวากวาครึ่งของ Neuropsychiatric events ในผูปวย SLE มักมีสาเหตุ
อื่นๆที่ไมไดเกิดจาก SLE57ดังนั้นการวินิจฉัย NPSLE ในปจจุบันยังคงตองอาศัยประวัติ การตรวจ
รางกาย เพื่อวินิจฉัยแยกโรคที่ใหอาการที่คลายคลึงกัน อันจะนําไปสูการสงตรวจตางๆ เชน การ

ตรวจหา autoantibodies ตางๆ ที่เกี่ยวของ การเจาะน้ําไขสันหลัง การสงตรวจทางภาพถาย
(neuroimaging) ซึ่งจะชวยใหการวินิจฉัยแมนยํายิ่งขี้น ซึ่งนับเปนความทาทายที่สําคัญอยางยิ่ง
เพื่อใหไดมาซึ่งการรักษาที่ถูกตองและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อชวยลดภาวะแทรก ซอนจากการทําลาย
ระบบประสาทในผูปวย NPSLE
ขอขอบคุณ อ.พญ. ดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่
ไดชวยตรวจทานรายละเอียดในสวนของอาการทางจิตเวช
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