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โรคแพภู้มิคุ้มกันตัวเอง 
คนที่เป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (SLE) มักมีอาการผื่นคันบนใบหน้า โดยเฉพาะที่จมูกและคาง 

ท าให้เกิดรอยรอยแผลเหมือนถูกหมาปา่กัด เป็นที่มาของช่ือโรคนี้ 

โรคนี้มีความบ้าคลั่งเหมือนหมาป่า 

เพราะไม่เพียงแต่โจมตีผิวหนังแต่เป็นอวัยวะและเน้ือเยื่อส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่นกนั 

ดังนี้จึงต้ังช่ือโรคนี้ว่าโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง 

SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันท าลายตนเอง 

อาการของผู้ป่วยจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายและเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่รักษาให้ทนัเวลาระหว่างที่อากา

รลุกลามเฉียบพลัน ไม่มีการรักษาโรค SLE ที่หายขาด อย่างไรก็ตาม 

อาการดังกลา่วควบคุมไดโ้ดยไม่ท าให้ลุกลามหากรกัษาอย่างถกูต้อง 

และท าให้ผู้ป่วยกลบัไปท างานและใช้ชีวิตประจ าวันได้ตามปกติ 
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1. SLE คอือะไร 

SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันท าลายตนเอง 

และเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุม้กันที่ผิดปกติในร่างกายของผู้ป่วยผลิตสารภูมิต้านทานที่ผิดปกติมากเกิ

นและเข้าใจผิดวา่เซลล์ในร่างกายเป็นศัตรู 

จึงท าการโจมตีอวัยวะและเน้ือเยื่อไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มน าไปสู่อาการอักเสบเรื้อรัง SLE 

ลุกลามไปที่อวัยวะและเน้ือเยื่อทั้งหมด โดยเฉพาะผวิหนัง ข้อต่อ และไต ส าหรับกรณีร้ายแรง 

สาเหตุอาจเกิดจากอาการไตล้มเหลว หากมีความเสียหายต่อระบบประสาทส่วนกลาง 

อาจท าให้เกิดอาการผิดปกติทางจิต โรคลมชัก หรือโรคหลอดเลือดสมอง 

ผู้ป่วย SLE ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 15 และ 30 ปี 

ผู้ป่วยชายอัตราส่วนหนึ่งในสิบของจ านวนผู้ป่วยทัง้หมดเท่านั้น SLE 

ไม่ใช่โรคติดต่อทางสัมผัสและไม่ใช่โรคทางกรรมพันธ์ุ โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงต้ังครรภ์ที่เป็นโรค 

SLE อาจส่งสารภูมิต้านทานไปที่ทารกในครรภ์ผ่านรกในครรภ์ ในกรณีดังกล่าว 

ทารกอาจแสดงอาการที่คล้ายกันกบัผื่นลูกปัสที่จะหายไปในไม่ช้า 

ทารกจ านวนหนึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติต้ังแต่ก าเนิดและเป็นสาเหตุ

ท าให้การเต้นของหัวใจช้าลง อยา่งไรก็ตาม 

นี่ไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและไม่จ าเป็นต้องรักษา 

มีไม่กี่รายเท่านั้นที่ทารกจะมีภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติร้ายแรง 

โรค SLE เป็นประเภทหนึ่งของโรคลูปุส อิริเธมาโตซูส (lupus erythematosus) ประเภทอื่น ๆ 

ได้แก่โรคดีแอลอ ี(discoid lupus erythematosus) และผื่นกึ่งเฉียบพลัน (SCLE) 

ที่ส่งผลกระทบต่อผิวหนังและมีอาการที่รุนแรงน้อยกว่าโรค SLE อยา่งไรก็ตาม 

อาการเหล่านี้มีโอกาสที่จะเป็นโรค SLE โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงลูปุส มันหมายถึงโรค SLE  

  

2. ปจัจยัเสี่ยงของโรคแพภ้มูคิุม้กันตวัเองมีอะไรบา้ง 

จากผลการวจิัย ปจัจัยต่อมีไปนี้เพ่ิมโอกาสที่จะเป็นโรค SLE: 

 พันธุกรรม 

งานวิจัยค้นพบว่าลูปุสอาจเช่ือมโยงกับความบกพร่องของยีน HLA-DR2, HLA-DR3 
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หรือคอมพลีเมนท์ระดับ C4 สมาชิกครอบครัวของผูป้่วยโรค SLE 

มีโอกาสสูงกว่าทีจ่ะเป็นโรคดังกล่าว  

 เอสโตรเจน: 

ลูปุสเกี่ยวข้องอย่างมากกบัเอสโตรเจนเพราะมักจะเกิดกับผู้หญิงในวยัสืบพันธ์ุ 

การต้ังครรภ์และการรับประทานยาคุมก าเนินที่มีสารเอสโตรเจนอาจท าให้อาการของโรคย่ าแ

ย่ลง อาการของผู้ป่วยในวัยหมดระดูจะบรรเทาลงโดยไม่ต้องรับประทานยาเพ่ิม  

 เช้ือชาติ: 

โรค SLE 

เป็นโรคที่พบเห็นได้ทั่วไปในผู้ป่วยที่มีเช้ือชาติเอเชียและแอฟริกามากกว่าคอเคเซียน  

 รังสีอัลตราไวโอเลต: 

การอาบแดดอาจกระตุ้นให้เป็นโรค SLE ขณะที่ยังไม่ทราบสาเหตุหลักอย่างชัดเจน 

มีความเป็นไปได้ที่โปรตีนที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ผิวหนังเมื่อสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตจะกระ

ตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ท าให้เกิดอาการอักเสบ  

 รับประทานยารักษา: 

การรับประทานยารักษาระยะยาว รวมไปถึงยาลดความดันโลหิต เช่นไฮดราลาซีน 

ยาระงับประสาทเช่นคลอร์โปรมาซีนหรือยาต้านวัณโรคอาจกระตุ้นให้เกิดโรคลูปุส 

อย่างไรก็ตาม โรคลูปุสทีม่ียากระตุ้นเป็นอาการที่เกดิขึ้นน้อยมาก  

 ปัจจัยอื่น ๆ: 

ผลวิจัยบางแหล่งแสดงให้เห็นว่าไวรัสหรือการติดเช้ือแบคทีเรีย 

การสัมผัสกับสารเคมีและการสูบบุหรี่อาจกระตุ้นให้เกิดโรคลูปุส  
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3. มวีิธปีอ้งกันโรคแพภ้มูคิุม้กนัตวัเองอยา่งไร 

จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีแน่ชัดในการป้องกันโรคลปูุส แต่การใช้ชีวิตเพ่ือสุขภาพ 

หลีกเลี่ยงการท างานหนัก ลดความกดดันจากการท างาน 

และการอยู่ห่างการสูบบุรีช่่วยป้องกันโรคเรื้อรัง  

 

4. สาเหตุของโรคแพ้ภมูคิุม้กนัตวัเองคืออะไร 

วงการแพทย์ยังไม่รู้สาเหตุที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเน้ือเยื่อของตัวเอง 

มันอาจเป็นที่ยีนทางกรรมพันธ์ุและปัจจัยที่ได้มาเป็นตัวกระตุ้นให้เป็นโรคดังกล่าว 

กรรมพันธ์ุไม่ใช่สาเหตุหลัก แต่ผู้ป่วยอาจแค่ได้มีความโน้มเอียงที่จะรับโรคลปูุส 

และเมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับปัจจัยที่กระตุ้นให้เป็นโรคเช่นไวรัสชนิดต่าง ๆ 

ท าให้เกิดระยะเริ่มต้นของโรค  

 

5. อาการของโรคแพภ้มูคิุม้กนัตวัเองเป็นทีส่งัเกตงา่ยหรอืไม่ 

สภาวะของผู้ป่วยแต่ละรายที่เป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองแตกต่างกันออกไป 

และอวัยวะเน้ือเยื่อที่ได้รับผลกระทบมีความแตกต่างกันเช่นกัน อาการต่าง ๆ 

เป็นได้ทั้งเบาบางหรือร้ายแรง และเป็นได้ทั้งเฉียบพลันหรือชา บางอาการเกดิขึ้นในเวลาอันส้ัน 

แต่บางอาการอาจอยู่นาน อาการต่าง ๆ 

ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากโรคแพ้ภูมิคุม้กันตัวเอง อาการทั่วไปมดีังนี้: 

 ปวดข้อ: 

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดข้อและบวมท าให้เกดิข้ออกัเสบ ในหลายกรณ ี

อาการเหล่านี้เป็นอาการในระยะเร่ิมต้น และมีความส าคัญต่อการวินิจฉัยในระยะเร่ิมต้น 

ข้อต่อที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงน้ิวมือ ข้อมือ หัวไหล่ เข่า และข้อต่อสะโพก ฯลฯ  

ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดรุนแรงที่ข้อต่อ มีอาการอ่อนไหว และบวม 

สภาวะส่วนใหญ่ของผู้ป่วยจะดีขึ้นหรือแย่ลงเป็นครัง้คราว และอาจเกิดอาการฝืดตอนเช้า 

หมายความว่าขอ้ต่อที่ได้รบัผลกระทบจะเกิดความฝดืเมื่อต่ืนนอนตอนเช้า โดยทั่วไป 
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ข้ออักเสบที่เกดิจากโรคลปูุสไม่ค่อยน าไปสู่การผิดรปูของข้อต่อ  

 ผื่นคัน:  

o อาการผื่นคันที่สันจมูกและบนแก้วสองข้าง ประมาณร้อยละ 40 

ของผู้ป่วยมีอาการผื่นคันในระยะเร่ิมต้นบนแก้มทั้งสองข้าง 

แต่มีผู้ป่วยบางรายที่มีอาการผื่นคันหลังจากเป็นโรคดังกล่าวในระยะเร่ิมต้นสองสามเดื

อนหรือแม้กระทั่งสองสามปี ผื่นคันเกิดขึ้นบนแก้มสองข้างในระยะเร่ิมต้น 

และผู้ป่วยบางรายมอีาการผื่นคันที่ลุกลามไปที่สันจมูก 

ท าให้ผื่นคันดังกล่าวมีรูปร่างเหมือนผีเส้ือ (ผื่นแดง)  

o ตรงหลังมือ บนหน้าอกและหลัง บนหน้าผากและแกม้ ฯลฯ จะมีผื่นสีน้ าเงินม่วงเป็นวง ๆ 

สภาวะของของผู้ป่วยที่มอีาการเหล่านี้จะไม่รุนแรงและโอกาสที่อวยัวะส่วนอื่นจะได้รับ

ผลกระทบมีน้อย  

o ผื่นแดงที่ตกสะเก็ดที่ปรากฎบนผิวหนังจะคล้ายกับโรคสะเก็ดเงิน รอยแผลอื่น ๆ 

ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะไม่ร้ายแรงและเป็นเร่ืองยากมากทีไ่ตจะได้รับความเสียหาย  

o มีผู้ป่วยไม่กี่รายที่จะติดตุ่มน้ าขนาดใหญ่และตุ่มพองบนผิวหนัง 

 นอกเหนือไปจากทีอ่ธิบายข้างต้น ผู้ป่วยอาจมีอาการดังนี้:  

o อาการแพ้รังสีอัลตราไวโอเลตและผื่นคันที่ผิวหนังหลังสัมผัสกับแสงแดด  

o อ่อนล้า  

o ไข้ต่ าต่อเน่ืองโดยไม่ทราบสาเหตุ  

o น้ าหนักลดหรือเพ่ิม  

o แผลเปื่อยในช่องปากหรือช่องคอหอย  

o ผมร่วง  

o นิ้วหรือเท้ากลายเป็นสีขาวเมื่ออยู่ในอากาศหนาวหรือภายใต้แรงกดดัน 

และเปลี่ยนเป็นสีม่วงอมน้ าเงิน (ปรากฏการณ์เรเนาด์)  

o หายใจไม่ออก  

o ปวดที่หน้าอก  

o ตาแห้ง  

o ปัสสาวะเป็นเลือด  

o อาการปวดที่ส่วนท้อง, คลืน่ไส้  

o ประสาทอ่อน  

o ปวดศีรษะรุนแรง  
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o ตะคริว  

o สมรรถนะของการรู้คิดที่บกพร่อง  
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6. มวีิธีตรวจหาและวินจิฉยัโรคแพภ้มูคิุม้กนัตวัเองอยา่งไร 

เมื่อเกิดอาการผื่นคันที่ไมท่ราบสาเหตุหรืออาการปวดต่อเน่ือง (โดยเฉพาะตรงข้อต่อ) หรืออ่อนล้า 

คุณควรพบแพทย์ การตรวจด้วยวิธีต่อไปนี้ช่วยวินิจฉัยว่าคุณเป็นโรคแพ้ภูมคิุ้มกันตัวเองหรือไม่: 

 ตรวจความสมบรูณข์องเมด็เลอืดแดง (CBC): ในการตรวจฮีโมโกลบิน 

เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด 

ระดับฮีโมโกลบินและเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยอาจต่ ามาก 

โดยเฉพาะในระยะเร่ิมต้นของโรค  

 ตรวจปสัสาวะในรอบ 24 ชัว่โมง: ในการตรวจปัสสาวะในรอบ 24 ช่ัวโมงของผู้ป่วย 

และตรวจสารแอลบูมินและคริเอตินีนในปัสสาวะเพ่ือทดสอบการท างานของไต 

และวิเคราะห์เซลล์ภายในปัสสาวะผ่านกล้องจุลทรรศน์  

 การประเมนิการท างานของไต: การประเมินรวมไปถึงเนเทรียม โปแทสเซียม คลอไรด์ 

ไบคาร์โบเนต คาร์บาไมด ์และคริเอตินีน ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นคารบ์าไมด์ 

และคริเอตินนี หากค่าของสารทั้งชนิดนี้สูง 

หมายความว่าการท างานของไตเร่ิมเส่ือมโทรม หากจ าเป็น ต้องท าการตรวจเน้ือเยื่อไต  

 ตรวจพบมแีอนตบิอดตีอ่สว่นประกอบในนวิเคลยีสของเซลล์  (ANA): 

หากผลออกมาเป็นบวก หมายความวา่ระบบภูมิคุ้มกนัของผู้ป่วยเกิดการกระตุ้น 

เกือบร้อยละ 99 

ของผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้ภมูิคุ้มกันตัวเองจะมีแอนติบอดีต่อส่วนประกอบในนิวเคลียสของเซ

ลล์ แต่แอนติบอดีนี้จะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไขขอ้อักเสบ หรือผู้ป่วยที่ติดเช้ือด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น 

ถึงแม้ว่าผลการตรวจแอนติบอดีต่อส่วนประกอบในนิวเคลียสของเซลล์ของผูป้่วยจะเป็นบ

วก เขา/เธอต้องท าการตรวจแอนติบอดีเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันการวินิจฉัย 

การตรวจดังกลา่วประกอบไปด้วยแอนตีดับเบิ้ลสะแตรนด์ดีเอ็นเอ (Anti-ds DNA) 

หรือแอนตีลิปอยด์แอนตีบอดี (aPL)  

 เอกซเรยห์นา้อก: วิธีนี้ใช้ตรวจหาอาการอักเสบหรือของเหลวในปอด 

และแสดงหัวใจที่ขยายใหญ่อันเนื่องมาจากของเหลวภายในเยื่อหุ้มหัวใจ  

 ระดบัโปรตนีคอมพลเิมนท:์ คอมพลิเมนท์เป็นโปรตีนพิเศษที่อยู่ในเลือด 

และจัดเรียงตามตัวเลข ส าหรับโรคลูปุส เลขที่ต้องตรวจคือ C3 หรือ C4 

เมื่อผู้ป่วยมีอาการป่วย คอมพลิเมนท์โปรตีนจะลดลง 
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ผู้ป่วยที่มีอย่างน้อย 4 จาก 11 อาการต่อไปนี้พร้อมกันหรือไม่พร้อมกัน 

เขา/เธอได้รบัการวินจิฉัยว่าเป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง 

ตามที่รายงานในแนวทางของวิทยาลัยแพทย์โรคขอ้แห่งอเมริกา 

1. ผื่นแดง 

2. โรคดีแอลอ ี

3. ความไวต่อแสงมากผิดปกติ: ปฏิกิริยาบนผิวหนังที่ผิดปกติหลังอาบแดด  

4. แผลเปื่อยในช่องปากหรือช่องคอหอย 

5. ข้ออักเสบ 

6. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ: ได้แก่ภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและอาการเยื่อหุ้มปอดอักเสบ 

7. โรคไตเร้ือรัง: ปริมาณของสารแอลบูมินในปัสสาวะเกิน 0.5 กรัมหรือแท่งคาสท์เซลล์ 

8. โรคระบบประสาท: เกิดโรคลมชักหรือวิกลจริต 

9. ความผดิปกติทางโลหติวิทยา: ได้แก่โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก 

ปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวต่ า หรือปริมาณเกล็ดเลอืดต่ า 

10. แอนติบอดี (ANA): ส่งผลลัพธ์เป็นบวก 

11. ความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน: ได้แก่ผลแอนตี-ดีเอสดีเอ็นเอ แอนตี-เอสเอมเอบี หรือ 

เอพีแอลเป็นบวก  
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7. มวีิธรีักษาโรคแพ้ภมูคิุม้กันตวัเองอยา่งไร 

ปัจจุบัน การรับประทานยาเป็นวิธีรักษาโรคแพ้ภูมิคุม้กันตัวเอง 

แพทย์จะจ่ายยาที่เหมาะสมโดยดูจากอวยัวะที่ได้รับผลกระทบและความรุนแรงของโรคเพ่ือติดตา

มสภาวะของโรค นอกจากนี้ 

แพทย์อาจแนะน าให้ท ากายภาพบ าบัดเพ่ือช่วยบรรเทาอาการของผู้ปว่ยเช่นข้ออักเสบ ฯลฯ 

 ยาต้านการอกัเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NASID): 

ปกติแล้ว เป็นยาที่จา่ยให้กับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเช่นข้ออักเสบหรือเยื่อหุ้มปอดอักเสบ 

ตัวอย่างยาดังกล่าวได้แกน่าพรอกเซน ไอบูโพรเฟน ซูลินแดค ไดโคลฟีแนค 

ผลข้างเคียงได้แก่ปวดทอ้ง แผลเปื่อยที่กระเพาะ การท างานของไตและตับที่ออ่นแอลง 

ปวดศีรษะ ภาวะที่มีการอกัเสบของเยื่อหุ้มสมองและเน้ือ เกล็ดเลือดบกพร่อง ฯลฯ 

เมื่อไม่นานมานี้ COX II ซึ่งเป็นยารุ่นใหม่ของ NSAID 

มีวางจ าหน่ายตามท้องตลาดและช่วยลดผลข้างเคียงแต่เพ่ิมความเส่ียงหลอดเลือดอุดตัน  

 ยาต้านมาลาเรีย 

ยารักษาทีจ่่ายทัว่ไปที่สุดคือไฮดรอกซีคลอโรควิน 

ที่ท าหน้าที่รักษาผู้ป่วยที่มีอาการข้ออักเสบและผื่นคัน 

และมีผลข้างเคียงได้แกโ่รคจอตาผิดปกติและผิวหนังอ่อนไหวเป็นพิเศษ  

 คอร์ติโคสเตียรอยด์ 

นี่เป็นยาที่ส าคัญมากในการรักษาโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองที่ช่วยลดอาการอักเสบ 

เพ่ิมความอ่อนล้า และช่วยรักษาอาการผื่นคัน เมื่อสภาวะเป็นไข้ร้ายแรง 

เช่นโรคไตอักเสบลูปุสเฉียบพลัน ระบบประสาทลูปุส โรคปอดอกัเสบลูปุส 

โลหิตจางจากเม็ดเลอืดแดงแตกหรือเม็ดเลือดขาวต่ า แพทย์จะจ่ายยาสเตรอยด์ปริมาณสูง 

และแพทย์อาจใช้วิธีฉีดยาเมทิลเพรดนิโซโลนปริมาณสูงเข้าในหลอดเลือดด าในกรณีฉกุเฉิน  

ปริมาณยาทีใ่ห้จะลดลงเมื่ออาการเจ็บป่วยอยูใ่นการควบคุมแล้ว 

สเตรอยด์ที่ใช้เป็นประจ าได้แก่ยาเพรดนิโซนหรือเพรดนิโซโลน 

แต่ผลข้างเคียงอยู่ในระดบัรุนแรง โดยเฉพาะถ้าให้ในปริมาณสูงและระยะยาว 

ดังนั้นต้องรับประทานตามค าส่ังของแพทย์ 
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ผลข้างเคียงประกอบไปดว้ยปริมาณน้ าและเกลอืที่รวมอยู่ในร่างกาย แผลเพปติก 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคกระดูกพรุน กระดูกหัวสะโพกตาย ภูมิคุ้มกันลดลง 

สารคัดหลั่งอะดรีเนอร์จิกที่กดลง ต้อกระจก อาการปวดเค้นหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ  

 ยากดภูมิคุ้มกันและชีววัตถุ: 

เมื่อสภาวะของโรครุนแรงขึ้นมา และการให้ยาสเตรอยด์ประมาณสูงไม่ช่วยให้อาการดขีึ้น 

แพทย์อาจจา่ยยาดังกล่าวให้ 

ยาเหล่านี้ท าหน้าที่ควบคมุระบบภูมิคุ้มกันเพ่ือที่จะสามารถติดตามโรคแพ้ภูมิตัวเอง 

ยารักษาทีใ่ช้บ่อยได้แกอ่ะซาไธโอพรีน เอ และ ซัยโคลฟอสฟาไมด์ (CTX) ในกรณีส่วนใหญ่ 

แพทนย์จะจ่ายยาดังกล่าวพร้อมกับสเตรอยด์เพ่ือลดปริมาณของยา ยา CTX 

นี้มีประสิทธิภาพแต่มีผลข้างเคียงจ านวนมากเพราะเป็นยาต้านมะเร็งในตัวที่มีสารพิษสูง 

ผลข้างเคียงเหล่านี้เพ่ิมโอกาสติดเช้ือ การกดไขกระดูก โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ า ผมร่วง 

ตับบกพร่อง กระเพาะปัสสาวะอักเสบชนิดตกเลือด เนื้องอก และเสียชีวิต  

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยาไมโคฟโีนเลต โมฟีทิล (MMF) รุ่นใหม่ของยากดภูมิคุ้มกันใช้แทนที่ยา 

CTX และใช้ร่วมกันกับสเตรอยด์ อัตราการหายคลา้ยกับยา CTX 

โดยเฉพาะการรักษาโรคไตอักเสบลูปุสและป้อนกันโรคไตล้มเหลว ผลข้างเคียงน้อยกว่ายา 

CTX เป็นเพราะยาตัวนี้ระงับเฉพาะลิมโฟไซต์ทีและบี 

และไม่ท าลายเม็ดเลอืดขาวที่ไม่ใช่ลิมโฟไซต์ชนิดอื่น ๆ จึงเป็นการลดผลข้างเคียง 

ส าหรับคนที่ตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาด้วยยากดภมูิคุ้มกัน 

พวกเขาสามารถลองใช้ส่ิงที่ท าให้เกิดโรคทางชีวภาพที่พัฒนาเมื่อไม่นานมานี้ 

ผลของยาตัวใหม่ที่มีต่อผูป้่วยอาการร้ายแรงเป็นอะไรที่น่าทึ่ง 

หนึ่งในสารชีวภาพได้แก่ริทูซิแมบที่ท าหน้าที่หยุดการหลั่งสารภูมิต้านทานที่ผิดปกติด้วยการ

กดการท างานของลิมโฟไซต์บีในระบบเม็ดเลือดขาว 

ท าให้ลดการโจมตีตัวเองภายในระบบภูมิคุ้มกัน 

ยาเบลิมูแมบเป็นส่ิงที่ท าให้เกิดโรคทางชีวภาพที่โจมตีการท างานของลิมโฟไซต์บีที่ลดสารภูมิ

ต้านทานแอนตีดับเบิ้ลสะแตรนด์ดีเอ็นเอ ท าให้อาการดีขึ้นและลดโอกาสการกลับมาของโรค  
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8. อาการแทรกซอ้นของโรคแพ้ภมูคิุม้กันตัวเองมอีะไรบา้ง 

โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองมีอาการแทรกซอ้นรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายทกุส่วน 

อาการแทรกซ้อนดังแก:่  

 โรคไตล้มเหลว: 

ในหมู่ชาวจีน ไตถือเป็นอวัยวะที่อ่อนไหวต่อการถกูโจมตีโดยลูปุส อิริเธมาโตซูสมากที่สุด 

ประมาณสองส่วนสามของผู้ป่วยที่เป็นโรคลูปุส 

อิริเธมาโตซูสเป็นโรคไตอักเสบลูปัสในหลายระดับ 

และน าไปสู่การเสียชีวิตเน่ืองจากโรคไตล้มเหลว ดงัน้ัน 

ผู้ป่วยต้องท าการตรวจปัสสาวะและสารคริเอตินีนเพ่ือติดตามการท างานของไต  

 ระบบประสาทส่วนกลาง: 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคลูปุส อิริเธมาโตซูสอาจมีอาการปวดศีรษะ ภาพหลอน อาการชัก 

อาการเส้นประสาทหรือไขสันหลังอักเสบ ท าให้เป็นอัมพาตหรือชาไปแขนขา  

 โรคเลือดและหลอดเลือด: 

โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองอาจท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเลือด เช่นโลหิตจาง อาการเลือดออก 

หรือ เกล็ดเลือดจับตัวเป็นลิ่ม มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบ 

ท าให้หลอดเลือดบีตันหรือท าให้จับตัวเป็นลิ่ม น าไปสู่การเสียชีวิตได้  

 เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบและปอดบวมในผนังถุงลม: 

โรคลูปุส อิริเธมาโตซูสอาจโจมตีไปที่ปอด ท าให้เยือ่หุ้มหัวใจอักเสบ 

และท าให้ผู้ป่วยมีอาการปวดเวลาหายใจ  นอกจากนี้ 

ผู้ป่วยยังมีโอกาสเป็นโรคปอดอกัเสบชนิดไม่ติดเช้ือ  

 ระยะเริ่มต้นของโรคหัวใจ: 

โรคลูปุส อิริเธมาโตซูสจะโจมตีกล้ามเน้ือหัวใจ หลอดเลือดแดงหรือเยื่อหัวใจ 

ท าให้เกิดกล้ามเน้ือหัวใจอักเสบ เยื่อบุหวัใจอกัเสบ โรคหลอดเลือดหัวใจ 
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และภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ที่เพ่ิมความเส่ียงของระยะเร่ิมต้นของโรคหัวใจ  

 ความอ่อนแอต่อการติดเช้ือ: 

ผู้ป่วยที่เป็นโรคลูปุส อิริเธมาโตซูสจะมีความอ่อนแอต่อการติดเช้ือเป็นพิเศษ 

และสาเหตุคือโรคดังกล่าวและยารักษาที่ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมีความอ่อนแอเป็นพิเ

ศษ การติดเช้ือที่พบเห็นทั่วไปได้แก่การติดเช้ือทางช่องทางเดินอาหาร 

ติดเช้ือทางช่องทางเดินหายใจ ซัลโมเนลลา เริม และโรคงูสวัด ฯลฯ  

อาการที่ร้ายแรงกวา่นี้คือโรคปอดอกัเสบที่เป็นสาเหตของการเสียชีวิต  

 การกระตุ้นให้เป็นโรคมะเร็ง: 

โรคลูปุส อิริเธมาโตซูสเพ่ิมความเส่ียงที่จะเป็นมะเร็ง 

โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน 

การใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาเพ่ิมโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเช่นกัน  

 การเสียชีวิตจากเน้ือเยื่อกระดูก: 

โรคลูปุส 

อิริเธมาโตซูสหรือการใช้สเตรอยด์ปริมาณสูงในการรักษาอาจลดการไหลเวยีนของเลือดไปเลี้

ยงกระดูก ท าให้เกิดภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตายจากการขาดเลอืด 

ข้อต่อสะโพกเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระบทบอ่ยที่สุด  

 ท าให้เกิดการแท้งบุตร: 

การต้ังครรภ์อาจท าให้โรคลูปุส อิริเธมาโตซูสย่ าแย่ลง 

และอาจท าให้ผู้หญิงต้ังครรภ์มีความดันโลหิตสูง (โรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก) 

ซึ่งเพ่ิมความเส่ียงการคลอดก่อนก าหนดหรือการแทง้บุตร หากผู้ป่วยมีแผนที่จะต้ังครรภ์ 

เขา/เธอควรปรกึษากบัแพทย์ 

และพูดคุยเชิงลึกที่อาจหมายถึงการต้ังครรภ์เมื่อโรคอยู่ในการควบคุม 

ต้องติดตามอาการเป็นพิเศษระหว่างต้ังครรภ์และหลังคลอดบุตร  

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

