Childhood-onset Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง วัชรีวรรณ สนธิชยั
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรคเอสแอลอี(systemic lupus erythematosus) เป็ นโรคที่เกิดจากการสร้างภูมิคมุ้ กันต่อเนือ้ เยื่อ
ตนเอง ทาให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะได้หลายระบบ โรคนีพ้ บอุบตั ิการณ์ 0.3-0.9 คนต่อประชากรเด็ก
100,000 คนต่อปี และความชุก 3.3-24 คนต่อประชากรเด็ก 100,000 คนโรคเอสแอลอีพบได้ในทุกช่วงอายุ
ร้อยละ 10-20 ของผูป้ ่ วยได้รบั การวินิจฉัยในช่วงเด็กและวัยรุน่ อายุเฉลี่ยที่เริ่มมีอาการคือ 11-12 ปี 1 พบน้อย
ในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี อัตราส่วนของเพศหญิงต่อเพศชายอยู่ท่ี 4.5-5:1 ซึ่งต่างกับผูใ้ หญ่ท่มี ีอตั ราส่วนของเพศ
หญิงต่อเพศชายอยู่ท่ี 9-10:1
พยาธิกาเนิด
ปัจจุบนั ยังไม่ทราบสาเหตุท่แี น่ชดั ของการเกิดโรคเอสแอลอี แต่เชื่อว่าปัจจัยทางพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมมีสว่ นสาคัญให้เกิดการสร้างภูมิคมุ้ กัน (antibody) ต่อ self-antigen โดยมักตรวจพบภูมิคมุ้ กัน
ดังกล่าวเฉลี่ย 2-3 ปี ก่อนที่จะเริ่มมีอาการ บางรายอาจตรวจพบภูมิคมุ้ กันต่อตนเองนานถึง 9 ปี ก่อนเริ่มมี
อาการภูมิคมุ้ กันเหล่านีส้ ง่ ผลทาให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิคมุ้ กันทัง้ ระบบ innate และ adaptiveรวมถึง
การสร้าง immune complex ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาลายของเนือ้ เยื่อ
ปั จจัยทางพันธุกรรม พบความเสี่ยงการเป็ นโรคเอสแอลอีเพิ่มขึน้ 10 เท่าในแฝดที่เกิดจากไข่ใบ
เดียวกัน (monozygotic twin) เมื่อเทียบกับแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ (dizygotic twin) นอกจากนีพ้ ่นี อ้ งของ
ผูป้ ่ วยโรคเอสแอลอีมีโอกาสเป็ นโรคเอสแอลอีได้มากกว่าประชากรทั่วไป 8-20 เท่า ในปัจจุบนั พบว่าโรคเอ
สแอลอีเป็ นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนหลายยีน(polygenic disease) แต่ก็มีรายงานผูป้ ่ วยที่เกิดโรคเอ
สแอลอีจากความผิดปกติของยีนเดี่ยว (monogenic disease) ทาให้เกิดการขาด C1q โดยสมบูรณ์และเพิ่ม
ความเสี่ยงเป็ นโรคเอสแอลอี
ปั จจัยทางสิ่งแวดล้อมรังสีอลั ตราไวโอเลตโดยเฉพาะอัลตราไวโอเลตบี การติดเชือ้ ไวรัสโดยเฉพาะ
Epstein-Barr virus (EBV) และสารพิษเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคและการกาเริบของโรค เชื่อว่าปัจจัยเหล่านีท้ า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA methylation และ phosphorylation ของ histone ส่งผลให้ self-tolerance
ของ B และ T cell เสียไป

อาการและอาการแสดง
อาการทั่วไปทีไ่ ม่จาเพาะ เช่น ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร นา้ หนักลด ผมร่วง ปวดเมื่อยตัว อาจพบมี
ต่อมนา้ เหลืองโตทั่วร่างกาย และตับม้ามโต
ผื่นผิวหนัง ผื่นที่พบบ่อยคือผื่น malar พบได้รอ้ ยละ 60-85 ของผูป้ ่ วยเด็กโรคเอสแอลอี1 มักเป็ นผื่น
นูนสีแดง ไม่คนั บริเวณแก้มพาดผ่านจมูก เว้นบริเวณ nasolabial fold อาจพบผื่นแดงบริเวณส่วนอื่นของ
ใบหน้า เช่น คาง หน้าผาก และใบหูผ่นื ชนิดนีม้ กั หายโดยไม่ทิง้ รอยแผลเป็ น ส่วนผื่น discoid พบในเด็กน้อย
กว่าในผูใ้ หญ่ จะมีลกั ษณะเป็ นผื่นนูนแดงมี keratotic scaling และ follicular plugging ผื่นผิวหนังชนิดอื่น ๆ
ที่พบได้ เช่น ผื่นแพ้แสง (photosensitivity) หลอดเลือดผิวหนังอักเสบ (cutaneous vasculitis) ผื่น lupus
profundusผื่น chilblain เป็ นต้น นอกจากผื่นผิวหนังแล้ว ผูป้ ่ วยโรคเอสแอลอีอาจมีแผลในปากและจมูก มักอยู่
บริเวณเพดานแข็งและไม่เจ็บ
อาการระบบข้อ ได้แก่ ปวดข้อ ข้ออักเสบ พบได้ทงั้ ข้อเล็กและข้อใหญ่ โดยผูป้ ่ วยอาจมีอาการปวดข้อ
ข้อบวม ขยับแล้วเจ็บ อาการปวดมักเป็ นมากช่วงเช้าหลังตื่นนอน (morning stiffness) หรือหลังจากที่ไม่ได้
ขยับเป็ นเวลานาน พอขยับสักพักแล้วอาการปวดจะดีขนึ ้
อาการระบบไต พบมีความผิดปกติของไตร่วมด้วยร้อยละ 50-75 ของผูป้ ่ วยเด็กโรคเอสแอลอี และ
มากกว่าร้อยละ 90 มีความผิดปกติของไตภายใน 2 ปี แรกหลังการวินิจฉัย1 ความผิดปกติของไตเป็ นได้ตงั้ แต่
minimal proteinuria และ microscopic hematuria ไปจนถึง nephrotic range proteinuria ความดันโลหิตสูง
บวม การทางานของไตผิดปกติ หรือไตวาย แพทย์ควรนึกถึงภาวะ thrombotic thrombocytopenic purpura
(TTP) ในผูป้ ่ วยที่มีไตวายเฉียบพลันร่วมด้วย ผูป้ ่ วยเอสแอลอีท่มี ีความผิดปกติของไตควรได้รบั การตัดชิน้ เนือ้ ไต
ส่งตรวจทุกรายเพื่อกาหนดแนวทางการรักษาและบอกการพยากรณ์โรค เกณฑ์การจาแนกไตอักเสบลูปัสมี
ทัง้ หมด 6 class ตามเกณฑ์ของ International Society of Nephrology/Renal Pathology Society
(ISN/RPS) ที่ตงั้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 20032ได้แก่ class I (minimal mesangial), class II (mesangial proliferative),
class III (focal proliferative), class IV (diffuse proliferative), class V (membranous lupus nephritis)
และ class VI (advanced sclerosing lupus nephritis) ส่วน class III และ IV พบได้บ่อยและมีโอกาส
กลายเป็ น end stage renal disease (ESRD) อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยบางรายพบมี class V ร่วมกับ class อื่น ๆ
ได้

อาการทางจิตประสาท (neuropsychiatric lupus)พบความผิดปกติได้ทงั้ ระบบประสาทส่วนกลาง
(central nervous system) และระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system) ร้อยละ 85 ของ
ผูป้ ่ วยที่มีอาการทางจิตประสาทเริ่มมีอาการในช่วง 2 ปี แรกหลังได้รบั การวินิจฉัยโรคเอสแอลอี1 อาการทางจิต
ประสาทที่พบ เช่น ปวดศีรษะ ความผิดปกติทางอารมณ์ ปัญหาด้านความจาและสมาธิ การเรียนถดถอย
ประสาทหลอนชัก เป็ นต้น
ความผิดปกติของระบบเลือด อาจพบจานวนเม็ดเลือดขาวต่า โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิด
lymphocyte จานวนเกล็ดเลือดต่า ภาวะซีดอาจเกิดจากการอักเสบจากโรคเรือ้ รัง ขาดธาตุเหล็ก หรือจากการ
ทาลายเม็ดเลือดแดง (Coombs’ positive hemolytic anemia) ร้อยละ 40 ของผูป้ ่ วยเด็กโรคเอสแอลอีตรวจพบ
antiphospholipid antibodies อย่างไรก็ตามมีเพียงน้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของผูป้ ่ วยกลุม่ นีเ้ กิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
ในหลอดเลือด
ความผิดปกติของระบบอื่น ๆ เช่น ปวดท้อง ตับอ่อนอักเสบ ตับอักเสบ เยื่อหุม้ ปอดอักเสบ
(pleuritis) เยื่อหุม้ หัวใจอักเสบ (pericarditis) เป็ นต้น
การวินิจฉัยโรค
ในปัจจุบนั มีเกณฑ์การจัดจาแนกโรค (classification criteria) ในการวินิจฉัยโรคเอสแอลอีอยู่ 3 เกณฑ์
เกณฑ์การจัดจาแนกโรคของ American College of Rheumatology (ACR) ปี ค.ศ. 19973แสดงในตารางที่ 1
หากมีความผิดปกติอย่างน้อย 4 ข้อจาก 11 ข้อ จะมีความไวและความจาเพาะในการวินิจฉัยอยู่ท่รี อ้ ยละ 82.8
และ 93.4 ตามลาดับ4
ส่วนเกณฑ์การจัดจาแนกโรคของ Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC)
ถูกตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ. 20125ประกอบด้วยเกณฑ์ทางอาการ (clinical criteria) จานวน 11 ข้อและเกณฑ์ทางอิมมู
โนวิทยา (immunological criteria) จานวน 6 ข้อ ดังตารางที่ 1 โดยต้องมีอย่างน้อย 4 ข้อเป็ นเกณฑ์ทางอาการ
1 ข้อและเกณฑ์ทางอิมมูโนวิทยา 1 ข้อ หรือผลการตรวจชิน้ เนือ้ ไตพบไตอักเสบจากเอสแอลอีร่วมกับการตรวจ
พบ antinuclear antibody (ANA) หรือ anti-double stranded DNA (anti-dsDNA) เกณฑ์การจัดจาแนกโรค
ของ SLICC มีความไวในการวินิจฉัยเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 96.7 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ACR แต่ความจาเพาะ
ลดลงเหลือร้อยละ 83.74

ตารางที่ 1เกณฑ์การจาแนกโรคเอสแอลอีตาม American College of Rheumatology(ACR) และ Systemic
Lupus International Collaborating Clinics (SLICC)*
ACR

SLICC
Mucocutaneous 1. Malar rash
1. Acute cutaneous lupus (including
2. Discoid rash
malar rash, bullous lupus, toxic
3. Photosensitivity
epidermal necrolysis variant of SLE,
4. Oral ulcers
maculopapular lupus rash,
photosensitivity) or subacute cutaneous
lupus
2. Chronic cutaneous lupus (including
discoid rash, hypertrophic lupus, lupus
panniculitis, mucosal lupus, lupus
erythematosus tumidus, chilblains
lupus, discoid lupus/lichen planus
overlap)
3. Oral ulcers or nasal ulcers
4. Nonscarring alopecia
Joint
5. Nonerosive arthritis involving >2
5. Synovitis involving >2 joints,
peripheral joints
characterized by swelling or effusion or
tenderness in >2 joints and at least 30
minutes of morning stiffness
Serositis
6. Serositis; pleuritis or pericarditis
6. Serositis
Renal disorder 7. Persistent proteinuria >0.5 g/day (or 7. Urine protein-to-creatinine ratio (or
>3+ if quantitation not performed) or 24-hour urine protein) >500 mg/24
cellular casts
hours or red blood cell casts
Neurological
8. Seizures or psychosis in the
8. Seizures, psychosis, mononeuritis
disorder
absence of offending drugs or known multiplex, myelitis, peripheral or cranial
metabolic derangements
neuropathy, acute confusional state

Hematological
disorder

9. Hemolytic anemia with
9. Hemolytic anemia
reticulocytosis or leukopenia
10. Leukopenia (<4,000 /mm3 at least
<4,000/mm3 total on 2 or more
once) or lymphopenia (<1,000 /mm3 at
occasions, or lymphopenia
least once)
<1,500/mm3 on 2 or more occasions, 11. Thrombocytopenia (<100,000 /mm3)
or thrombocytopenia <100,000/mm3 at least once
Immunological 10. Immunological disorder
1. Positive antinuclear antibody
disorder
(a) Positive anti-dsDNA, or
2. Positive anti-dsDNA
(b) Presence of anti-Sm, or
3. Anti-Sm
(c) Positive antiphospholipid antibody 4. Antiphospholipid antibody
based on
5. Low complement: low C3, low C4, low
1) Positive anticardiolipin antibodies CH50
IgG or IgM,
6. Direct Coombs’ test in the absence of
2) Positive lupus anticoagulant, or
hemolytic anemia
3) False-positive serological test for
syphilis and confirmed by Treponema
pallidum immobilization or fluorescent
treponemal antibody absorption test
11. Positive antinuclear antibody
Anti-dsDNA; anti-double stranded DNA, anti-Sm; anti-Smith, IgG, immunoglobulin G; IgM,
immunoglobulin M
*ดัดแปลงจากเอกสารอ้างอิงที่ 3และ 5
ล่าสุดในปี ค.ศ. 2019European League Against Rheumatism (EULAR) ได้ร่วมกับ ACR จัดทา
เกณฑ์การจัดจาแนกโรคเอสแอลอีขึน้ มาใหม่ เพื่อเพิ่มความไวและความจาเพาะในการวินิจฉัยโรค4 โดยเริ่มต้น
จากการตรวจพบ ANA > 1:80 จากนัน้ คานวณคะแนนตาม weighted criteria ของ 7 กลุม่ อาการ และ 3 กลุม่
ทางอิมมูโนวิทยา ดังแผนภาพที่ 1 หากผูป้ ่ วยได้คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน จะมีความไวในการ
วินิจฉัยอยู่ท่รี อ้ ยละ 96.1 และความจาเพาะอยู่ท่รี อ้ ยละ 93.4

แผนภาพที่ 1เกณฑ์การจัดจาแนกโรคเอสแอลอีของ European League Against Rheumatism/American
College of Rheumatology4

การรักษา
การดูแลคนไข้เด็กโรคเอสแอลอีจาเป็ นต้องใช้ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary
team) เป้าหมายการรักษาคือควบคุมโรคให้สงบโดยใช้ยากดภูมิคมุ้ กันให้นอ้ ยที่สดุ เพื่อไม่ให้เกิดการทาลาย
ของอวัยวะในระยะยาว ผูป้ ่ วยโรคเอสแอลอีควรมีความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลตนเองการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ทุกปี รวมถึงวัคซีนป้องกันโรค pneumococcus หลีกเลี่ยงจากการถูกแสงแดด โดยการทาครีมกัน
แดดอย่างน้อย 30 นาทีก่อนออกแดด ใช้อปุ กรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น กางร่ม ใส่หมวกและเสือ้ แขนยาวเป็ นต้น
การใช้ยาขึน้ อยู่กบั อวัยวะที่มีความผิดปกติและความรุนแรงของโรค
- ยาสเตียรอยด์เป็ นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคเอสแอลอี โดยขนาดยาที่ใช้คือ 1-2 มก./กก./วัน อาจ
ต้องให้ยาสเตียรอยด์ขนาด 30 มก./กก. (ขนาดสูงสุด 1,000 มก.) ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดาเป็ นเวลา 1-3 วันใน
รายที่มีอาการรุนแรง เช่น การทางานของไตผิดปกติ หรือ มีความผิดปกติของระบบประสาทร่วมด้วย เป็ นต้น
เมื่อคุมอาการได้จึงค่อย ๆ ลดขนาดยาลง
- ยา hydroxychloroquine ควรให้ในผูป้ ่ วยโรคเอสแอลอีทกุ รายหากไม่มีขอ้ ห้าม เนื่องจากยาชนิดนี ้
ช่วยลดการกาเริบของโรคเอสแอลอีสามารถลดผื่นผิวหนังและข้ออักเสบได้ อีกทัง้ ยังพบหลักฐานว่ายานีช้ ่วยลด
ระดับไขมันในเลือด ลดการอุดตันชองหลอดเลือด แต่ผปู้ ่ วยที่ได้รบั ยาดังกล่าวอาจมีผลข้างเคียงทาให้เกิดความ
ผิดปกติของจอประสาทตา โดยความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึน้ เมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็ นเวลานาน ดังนัน้ ผูป้ ่ วยควร
พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจตาตอนเริ่มให้ยาและทุก 1 ปี
นอกจากนีย้ งั มียาอีกหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคเอสแอลอีได้แก่
- ยากลุม่ nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSIAD) สามารถลดอาการปวดข้อและกล้ามเนือ้ ได้
แต่ควรระมัดระวังในผูป้ ่ วยที่มีความผิดปกติของไต
- ยา methotrexate ได้ผลดีในการรักษาข้ออักเสบและผื่นจากโรคเอสแอลอี
- ยา azathioprine ได้ผลดีในผูท้ ่มี ีขอ้ อักเสบ ภาวะเม็ดเลือดต่า ผื่นหลอดเลือดอักเสบหรือเยื่อบุอกั เสบ
- ยา mycophenolate mofetil สามารถใช้ในการรักษาไตอักเสบเอสแอลอีในระยะ induction
เช่นเดียวกับยา cyclophosphamide
- ยา cyclophosphamide ซึ่งเป็ น alkylating agent ยังได้ผลดีในการรักษาในผูป้ ่ วยที่มีอาการทางจิต
ประสาทที่รุนแรง เช่น psychosis หรือ acute confusional state

- ยากลุม่ สารชีวภาพที่นามาใช้ในการรักษาโรคเอสแอลอี เช่น ยา rituximab ซึ่งเป็ น monoclonal
antibody ต่อ CD20 บน B cell และยา belimumab ซึ่งเป็ น anti-B-lymphocyte stimulator antibody เป็ นต้น
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