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อาการชักในผู้ป่วยโรค SLE ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

บทคัดย่อ
บทนำ�
	 Systemic	lupus	erythematosus	(SLE)		

เป็นโรคที่เกิดความผิดปกติทางภูมิคุ้มกันของ

ตนเอง	 	 เกิดการทำาลายเนื้อเยื่อของตนเอง	 เกิด

ความผิดปกติในระบบต่างๆ	 เช่น	 โลหิตวิทยา,		

ไต,	 ผิวหนัง,	 ข้อและระบบประสาท	 อาการทาง

ระบบประสาทที่สำาคัญเช่น	 	อาการชัก	 เป็นปัญหา	

1		ใน		4	อันดับแรก	และมีmorbidity	และ	mor-

tality	สูงถ้าชักแบบ		status		epilepticus	ผู้วิจัย

มีวัตถุประสงค์ศึกษาลักษณะอาการชักในผู้ป่วย		

SLE		เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูในการวนิจิฉยัและการรกัษา

อาการชักในผู้ป่วย		SLE

วิธีก�รศึกษ�	
																ศกึษาแบบเชงิพรรณนายอ้นหลงั		เกบ็ขอ้มลู

เวชระเบียนผู้ป่วยในและนอก	แผนกอายุรกรรม	

โรงพยาบาลศรีนครินทร์	 ที่ได้รับการวินิจฉัย		

	SLE	ระหวา่ง		1	มกราคม	พ.ศ.	2543	–	31	ธนัวาคม	

พ.ศ.2552		

ผลก�รศึกษ�
	 ผู้ป่วย	 SLE	 ที่มีอาการชักทั้งหมดจำานวน		

23	 ราย	พบในเพศหญิง	 ร้อยละ	 91.3	 เพศชาย	

ร้อยละ	8.69		อัตราส่วน		10	ต่อ	1	ลักษณะชักพบ	

GTC	มากทีส่ดุ	(รอ้ยละ	91.30),	complex		partial			

seizures	 (ร้อยละ	 4.34),	 status	 epilepticus	

(ร้อยละ	 4.34)	 อาการร่วมที่พบมากสุดคือ	 renal		

disorder	(ร้อยละ	78.26),		polyarthritis	(ร้อยละ	

52.17)	,	oral		ulcer	และ	hematologic		disorder		

(ร้อยละ	47.82)													

	 เอกซเรยค์อมพวิเตอรส์มองพบ	infarction		

(ร้อยละ	26.08),		normal	(ร้อยละ	39.11),	cere-

britis	 and	 	 brain	 abscess	 	 (ร้อยละ	 17.39),	

atrophy		(ร้อยละ	13.04)	และ	intraventricular,	

cerebellar	hemorrhage	(รอ้ยละ	4.34)	ผลตรวจ	

นำา้ไขสนัหลงั		พบมากทีส่ดุ	คอื	ปกต	ิ(รอ้ยละ	64.2),	

aseptic	meningitis	(รอ้ยละ	14.28)	ระดบัโปรตนี

สูงขึ้น		(ร้อยละ	21.4)	
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	 ผูป้ว่ย	SLE	ทีม่	ีactive	disease	โดยเฉพาะ	

renal	disorder	และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

พบ	 infarction	มีโอกาสเกิดการชักได้สูง	ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่ตอบสนองดีต่อยากันชัก	 phenytoin																												

แบบ	monotherapy	 แต่มีโอกาสแพ้ยาสูงถึง		

ร้อยละ	25

สรุป
	 ผู้ป่วย	 SLE	 ที่มี 	 neuropsychiatric		

involvement	ประมาณ	1	 ใน	 3	พบมีอาการชัก	

ชนิดการชัก	ที่พบบ่อยคือ	GTC	 โดยสัมพันธ์กับ		

renal	 disorder	 และผลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

สมองพบ	cerebral	infarction	ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด	

ตอบสนองดีต่อยากันชักมาตรฐาน	 แต่มีโอกาส	

แพ้ยาสูงถึงร้อยละ	25

บทนำ�
	 โรค	 systemic	 lupus	 erythematosus	

(SLE)	 	 เป็นโรคทางภูมิคุ้มกัน	 เกิดจากภูมิคุ้มกัน

และองค์ประกอบทางภูมิคุ้มกันของตนเอง		ก่อให้

เกิดกลไกทางภูมิคุ้มกันทำาลายเนื้อเยื่อของตนเอง		

ทำาให้เกิดอาการและอาการแสดงในระบบต่างๆ	

ในร่างกายได้หลายระบบ			เช่น		ความผิดปกติทาง

ระบบโลหิต			ความผิดปกติของการทำางานของไต	

ความผดิปกตขิองผวิหนงั	ขอ้และเนือ้เยือ่เกีย่วพนั

รวมทั้งความผิดปกติทางระบบประสาท	เป็นต้น

	 พบไดท้ัง้เพศชายและหญงิ	รอ้ยละ	90		พบใน

เพศหญงิ	พบไดท้กุชว่งอาย	ุประเทศสหรฐัอเมรกิา

พบความชกุเฉลีย่	15-50	ตอ่ประชากรแสนคน	โดย

พบมากในเชื้อชาติ	African	Americans		

	 จากการศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาใน

ประเทศไทยพบว่า	 ประมาณร้อยละ	 15-20	 ของ

โรค	SLE	พบในผู้ป่วยก่อนอายุ	18		ปี	โดยอาการ

ของโรคพบได้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวัยผู้ใหญ่	

จะพบมากในช่วงอายุ	10-14		ปี	(ร้อยละ	40	)	รอง

ลงมาช่วงอายุ	 15-19	ปี	และช่วงอายุ	 5-9	ปี	ตาม

ลำาดับ	ประเทศไทยพบความชุกเฉลี่ย	 30-50	ต่อ

ประชากรแสนคน	

	 พยาธิสภาพและกลไกการเกิดของโรคนั้น

เชื่อว่ามีปัจจัยระหว่างยีนและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

ต่อกลไกการตอบสนองที่ผิดปกติของภูมิคุ้มกัน		

ซึ่งการตอบสนองนั้นประกอบด้วย

	 1.	 Activation	 of	 innate	 immunity	

(dendritic	cells)	by	CpG	DNA,	DNA	in	im-

mune			complexes,	and	RNA	in	RNA/protein	

self-antigens

	 2.	 Lowered	activation	thresholds	of	

adaptive	 immunity	 cells	 (antigen-specific	

T	and	B	lymphocytes)

	 3.	 Ineffective	regulatory	and	inhibi-

tory	CD4+	and	CD8+	T	cells

	 4.	 Reduced	 clearance	 of	 apoptotic	

cells	and	of	immune	complexes					

	 ซึ่ง		self-antigens	(nucleosomal	DNA/

protein;	RNA/protein	 in	 Sm,	Ro,	 and	La;	

phospholipids)	สามารถถูกจดจำาโดย	immune	
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system	 ในบริเวณผิวของ	 	 apoptotic	 cells	

ถ้า	 antigens,	 autoantibodies	และ	 immune	

complexes	ยังคงมีอยู่ในช่วงระยะเวลานานพอ

สมควร		ก็จะสามารถกระตุ้นกลไกการอักเสบ		ซึ่ง

จะทำาให้ตัวโรคกำาเริบ	 	 และระบบภูมิคุ้มกันทั้งใน

กระแสเลือดและเนื้อเยื่อจะกระตุ้นการหลั่งของ		

proinflammatory	 tumor	 necrosis	 factor	

(TNF)	 ,	 type	 1	 and	 2	 interferons	 (IFNs),		

the	B	cell–driving	cytokines	B	lymphocyte	

stimulator	 (BLyS)	 	และ		 interleukin	(IL)	10					

การเพิ่มการกระตุ้นของ	 genes	 จะถูกกระตุ้น

โดย	 interferons	 ซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรม

ของ	 SLE	 	 ซึ่ง	 	 lupus	T	 และ	 	 natural	 killer	

(NK)	cells	มีความผิดปกติในการผลิต	IL-2	และ		

transforming	 growth	 factor	 (TGF)	 ในการ	

กระตุน้		regulatory	CD4+	และยบัยัง้	CD8+	T	cell

จากลักษณะดังกล่าวเป็นพยาธิสภาพของ	 auto-

antibodies	และ		immune	complexes			ซึ่งจะ

ไปจับกับเนื้อเยื่อเป้าหมาย(	target	tissues)			จะ

กระตุ้นระบบ	complement	 	 และ	phagocytic	

cells	นำาไปสู่การหลั่งสาร	 chemotaxins,	 cyto-

kines,	 chemokines,	 vasoactive	 peptides	

และ		destructive	enzymes		จากกลไกดังกล่าว

จะทำาให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและก่อให้เกิดความ

เสียหายและทำาลายเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบ

ต่างๆ	และทำาให้เกิดอาการในระบบต่างๆ	ตามมา	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการทางระบบประสาท	

(CNS	 	 involvement)	 อาการที่พบได้บ่อยได้แก่	

cognitive	dysfunction,	headache,	seizure,	

psychosis		และ		myelopathy		หรือ		เป็นผลจาก

การรกัษากไ็ด	้	เชน่		steriod		induce		psychosis,		

steriod		induce		myopathy		เปน็ตน้		โดยผูป้ว่ย		

SLE	 	 จะพบความผิดปกติทางระบบประสาทได้

ตั้งแต่	 	ร้อยละ		25	–	75		โดยมากมักเกิดภายใน	

2	ปีแรก	และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตรองจากภาวะ	

renal		disorder	

	 ซึ่งผู้ทำาการวิจัยได้เล็งเห็นความสำาคัญของ

อาการทางระบบประสาท	 (neuropsychiatric		

lupus)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการชัก	 ซึ่งพบว่า

เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย	1	ใน	 	4	 	อันดับแรกของ

อาการทางระบบประสาท		และมี	morbidity	และ		

mortality	 สูงถ้าอาการชักนั้นเป็นแบบ	 	 status		

epilepticus

	 การทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้	 	 เช่น		

จากการศึกษาของ	 Simone	Appenzeller	 และ

คณะ	ศกึษาเรือ่ง	epileptic	seizures	in	systemic	

lupus	erythematosus			ซึง่เปน็การศกึษา	cohort		

study	 ขนาดใหญ่ประเมินปัจจัยเสี่ยงและความ

ชุกของการเกิดอาการชักในผู้ป่วย	SLE		519			คน		

เป็นระยะเวลา		4	ถึง	7.8	ปี			โดยผลการศึกษาพบ

ผู้ป่วย	SLE	60			คน	(ร้อยละ	11.6)	ที่มีอาการชัก		

พบในชว่งระยะเริม่แรกของโรค	SLE	19	ใน	60	คน	

(ร้อยละ	 31.6)	 และในช่วงหลังจากที่มีการดำาเนิน

โรค	SLE	แล้ว	41	ใน	60	คน	(ร้อยละ	68.3)		,	53	

ใน	60		คน	(รอ้ยละ	88.3)	มอีาการชกัครัง้แรก	และ	

7	ใน	60	คน	(ร้อยละ	11.7)	มีการชักซำ้า	โดยการชัก

ครั้งแรกมีความสัมพันธ์กับ	stroke	(p	=	0.0004),	

antiphospholipid	 antibodies	 (p	=	 0.0013)	
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อาการชักที่พบในช่วงติดตามการรักษามีความ

สัมพันธ์กับ	nephritis	 (p	=	0.001),	 antiphos-

pholipid	antibodies		(p	=	0.005)	และ		onset		

ของการเกดิโรค	(p	=	0.00001)			และผูป้ว่ย		7	คนที่

มกีารชกัซำา้มคีวามสมัพนัธก์บั	antiphospholipid	

syndrome	 และการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองพบ	

interictal	epileptic	abnormalities	

	 กล่าวโดยสรุปจากการศึกษานี้พบว่าอาการ

ชักในผู้ป่วย	SLE	ร้อยละ	11.6	ของผู้ป่วยทั้งหมด	

โดยพบ	 antiphospholipid	 antibodies	 และ		

stroke	มีความสัมพันธ์กับอาการชักในระยะเริ่ม

แรกของโรค	SLE	ซึ่งพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการทางไต

ที่มีอาการชักในระยะเริ่มแรกของโรค	 SLE	 และ	

พบ		antiphospholipid	antibodies	จะเปน็ปจัจยั

เสี่ยงสำาคัญในการเกิด	 	 acute	 symptomatic	

seizures	ส่วนผู้ป่วยที่มีการชักซำ้า		พบร้อยละ	1.3	

ของผู้ป่วยทั้งหมดมีความสัมพันธ์	กับ	antiphos-

pholipid	syndrome	เช่นเดียวกัน

	 อีกหนึ่งการศึกษาที่น่าสนใจ	จากการศึกษา

ของ	 Jamal	Mikdashi	 และคณะศึกษาปัจจัยที่

สัมพันธ์กับการเกิดอาการชักในผู้ป่วย	 SLE	 ใน	

ผู้ป่วย		195		คน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2535-2547	ผลการ

ศึกษาพบผู้ป่วย	SLE	28	 ใน	 	 195	 	คน	 (ร้อยละ	

14)		ที่มีอาการชัก	โดยพบ		21	คน		ชักแบบ	gen-

eralized	seizures		และ	7	คน	ชักแบบ		partial		

seizures		ส่วนผู้ป่วยที่มีการชักซำ้า		พบ	12	ใน	28		

คน	(ร้อยละ	43)		

	 กลา่วโดยสรปุจากการศกึษานีพ้บวา่		อาการ

ชักที่พบในผู้ป่วย	 SLE	 	 มีความสัมพันธ์กับ

ความรุนแรงของโรค	 SLE	ผู้ป่วยที่มีอาการทาง	

neuropsychiatric	 ร่วมกับการตรวจพบ	 anti-

cardiolipin	และ		anti-Smith	antibodies		จะมี

ความเสีย่งตอ่การชกัเพิม่มากขึน้	สว่นการศกึษาใน

ประเทศไทยนั้นโดย	ปิยะวรรณ	เชี่ยวธนะกุล	และ

คณะ	 เรื่อง	 clinical	 features	 and	predictive	

factors	in	neuropsychiatric	lupus	ศกึษาผูป้ว่ย			

SLE		จำานวน		750		คน	พบผู้ป่วยที่มีภาวะ	neu-

ropsychiatric		97	คน	(ร้อยละ	13)	พบภาวะชัก

รอ้ยละ	31	และมอีตัราการเสยีชวีติสงูกวา่กลุม่ทีไ่ม่

ชัก	(p	<	0.001)	โดยพบบ่อยในกลุ่มผู้ป่วย	SLE	ที่

มี	renal	involvement	(p	<0.001	)																

	 จะเห็นได้ว่าในการศึกษาแต่ละแห่งพบ

ลักษณะอาการทางระบบประสาทที่แตกต่างกันไป	

แตข่อ้มลูทีศ่กึษาถงึอาการชกัในผูป้ว่ย	SLE	ในเชงิ

ลึกยังมีอยู่จำากัด

	 	 	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา

ลักษณะอาการชักในผู้ป่วยโรค	 SLE	 เพื่อให้ได้

ขอ้มลูมาใชใ้หเ้ปน็ประโยชนใ์นการวนิจิฉยัและการ

วางแผนการรักษาอาการชักในผู้ป่วย		SLE

วิธีก�รศึกษ�	
	 เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาแบบย้อน

หลัง	 โดยการเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยใน	

และผู้ป่วยนอกที่	 แผนกอายุรกรรม	 โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์	 และได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค	SLE	

ระหว่าง	 1	 มกราคม	พ.ศ.	 2543	 –	 31	 ธันวาคม		

พ.ศ.2552	 โดยมี	 inclusion	 และ	 exclusion		

criteria		ดังต่อไปนี้
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Inclusion criteria

	 -	 ผู้ป่วย	SLE	อายุตั้งแต่	15	ปี

	 -	 ผู้ป่วย	SLE		ที่ได้รับการวินิจฉัยอาการ

ชักชัดเจน		จากประวัติและอาการแสดง

Exclusion	criteria
	 -	 ผู้ป่วย	mixed	 connective	 tissue	

disease	 (MCTD),	 overlaping	 	 syndrome,		

Sjogren		syndrome,		Bechet	disease

	 ข้อมูลที่ศึกษาประกอบด้วย

	 1.	 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูป้ว่ย	ไดแ้ก	่เพศ	อาย	ุ

อายุที่เริ่มมีอาการของโรค	 SLE	 ระยะเวลาที่เป็น	

SLE	มานานเท่าใด

	 2.	 ลักษณะการชัก	 ได้แก่	 ชนิดของการชัก	

และมีภาวะ	status	epilepticus	หรือไม่

	 3.	 ข้อมูลอาการร่วมในระบบอื่นๆ	 	 ที่พบ

ร่วมกับภาวะชัก

	 4.	 ผลการตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์

สมอง	(CT	scan	brain)		หรอื	สนามแมเ่หลก็ไฟฟา้		

(MRI	-brain)	

	 5.	 ผลการตรวจนำา้ไขสนัหลงั	(CSF	profile)

	 6.	 การตอบสนองตอ่การรกัษาดว้ยยากนัชกั

นิยามตัวแปร

	 ข้อบ่งชี้ในการวินิจฉัยโรค		SLE	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	แสดงเกณฑ์การวินิจฉัยโรค	SLE

Malar	rash	 Fixed	erythema,	flat	or	raised,	over	the	malar	eminences

Discoid	rash	 Ery	hematous	circular	raised	patches	with	adherent	keratotic	

scaling	and	follicular	plugging;	atrophic	scarring	may	occur

Photosensitivity	 Exposure	to	ultraviolet	light	causes	rash

Oral	ulcers	 Includes	oral	and	nasopharyngeal	ulcers,	observed	by	physician

Arthritis	 Nonerosive	arthritis	of	two	or	more	peripheral	joints,	with	ten-

derness,	swelling,	or	effusion

Serositis	 Pleuritis	or	pericarditis	documented	by	ECG	or	rub	or	evidence	

of	effusion

Renal	disorder	 Proteinuria	>0.5	g/d	or	3+,	or	cellular	casts

Neurologic	disorder	 Seizures	or	psychosis	without	other	causes

Hematologic	disorder	 Hemolytic	 anemia	 or	 leucopenia	 (<4000/L)	 or	 lymphopenia	

(<1500/L)	or	thrombocytopenia	(<100,000/L)	in	the	absence	of	

offending	drugs

Immunologic	disorder	 Anti-dsDNA,	anti-Sm,	and/or	anti-phospholipid
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Antinuclear	antibodies	 An	abnormal	titer	of	ANA	by	immunofluorescence	or	an	equiva-

lent	assay	at	any	point	in	time	in	the	absence	of	drugs	known	

to	induce	ANAs

If	4	of	these	criteria,	well	documented,	are	present	at	any	time	in	a	patient’s	history,	the	

diagnosis	is	likely	to	be	SLE	.	Specificity	is	95	%	;	sensitivity	is	75%.	

Note : ANA	,	antinuclear	antibodies;	dsDNA,	double-stand	DNA;	ECG,	eletrocardiography																																																																											

ผลก�รศึกษ�
	 พบผู้ป่วยจำานวน	26	ราย	คัดออกไป	3	ราย	

เนื่องจาก	2	รายเป็น	propable	SLE,	1	รายเป็น	

MCTD	จึงเหลือผู้ป่วยในการวิจัยทั้งหมด	23	คน	

โดยมีผลการศึกษาที่สำาคัญต่อไปนี้

	 1.	 ข้อมูลพื้นฐาน	พบในเพศหญิง	 ร้อยละ	

91.3		และ	เพศชายรอ้ยละ	8.69	คดิเปน็อตัราสว่น		10	

ตอ่	1	อายเุฉลีย่		23.74	ป	ี	อายสุงูสดุ	51	ป	ี	อายเุฉลีย่	

เพศหญิง		23.95		ปี	อายุเฉลี่ยเพศชาย		28.5		ปี																																																																																					

	 2.	 ลักษณะชัก	 (type	 of	 seizures)	

ประกอบด้วย	complex	partial	 seizure	1	ราย								

(ร้อยละ	 4.3),	 generalized	 tonic-clonic	 sei-

zure	(GTC)	21	ราย	(ร้อยละ	91.30)	และ	status	

epilepticus	1	ราย	(ร้อยละ	4.34)																					

	 3.	 ข้อมูลอาการร่วมในระบบอื่นๆ	 	 ที่พบ

ร่วมกับอาการชักดังตารางที่	2	

โดยพบ		4		อันดับแรก		คือ		

	 1.	 Renal		disorder		ร้อยละ	78.26		

	 2.	 Polyarthritis		ร้อยละ	52.17	

ตารางที่ 2  แสดงภาวะที่พบร่วม

	 ภาวะที่พบร่วม จำานวนผู้ป่วย (ราย) ร้อยละ

Renal		disorder	
Polyarthritis	
Oral		ulcer		
Hematologic		disorder			
Antineuclear		antibody			
Malar		rash	
Neurological		disorder		
Photosensitivity			
Serositis	
Discoid		rash						
Immunologic	 	 disorder	 	 (AntiDS	 ANA		
antibody,		Anti		SM	antibody)					

18/23
12/23
11/23
11/23
11/23
10/23
10/23
6/23
6/23
5/23
3/23

78.26
52.17
47.82
47.82
47.82
43.47
43.47
26.08
26.08
21.73
13.04
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	 3.	 Oral		ulcer	,	hematologic		disorder,	

antineuclear		antibody		ร้อยละ	47.82			

	 4.	 Neurological		disorder		รอ้ยละ	43.47	

	 4.		ผลการตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์

สมอง	ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจ	ผลการตรวจ

แสดง	ดังตารางที่		3		

	 ผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง จำานวนผู้ป่วย (ราย) ร้อยละ

Cerebral	infarction													

Normal		brain																																										

Cerebritis	and		brain		abscess

Brain		atrophy																																											

Intraventicular,		cerebellar		hemorrhage

6/23

9/23

4/23

3/23

1/23

26.08

39.11

17.39

13.04

4.34

ตารางที่ 3 	แสดงผลการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง

	 5.	 ผลการตรวจนำ้าไขสันหลัง	ผู้ป่วยได้รับ

การตรวจไขสันหลัง	14	ราย	ผลปกติ	9	ใน	14	ราย		

(ร้อยละ	 64)	 และที่รายงานลักษณะผลของนำ้า

ไขสันหลัง	 5	 ใน	 14	 ราย	 (ร้อยละ	 36)	พบข้อมูล

ดงันี	้aseptic	meningitis	2	ราย	และระดบัโปรตนี	

สูงขึ้น	3	ราย	ค่าโปรตีนเฉลี่ย		84	มก./ดล.	ตำ่าสุด	

15	มก./ดล.	 สูงสุด	 254	มก./ดล.	 ระดับนำ้าตาล

ตำ่าสุด	30	มก./ดล.	ค่าเฉลี่ย	47.75	มก./ดล.	เม็ด

เลือดขาวและความดันเปิดของนำ้าไขสันหลังอยู่ใน

เกณฑ์ปกติทุกราย

	 6.	 การรักษาด้วยยากันชัก	 ผู้ป่วย	 7	 ราย

ไม่ได้รับยากันชัก	 (ร้อยละ	30.43)	 ได้รับยากันชัก	

16	ราย	(ร้อยละ	69.56)	ยากันชัก	phenytoin	14	

ราย	จาก	16	ราย	(ร้อยละ	87.5)	phenytoin	และ	

phenobarbital	1	ราย	,	phenytoin	และ	carba-

mazepine	1	ราย	พบผูป้ว่ยแพย้า	4	ราย		ประกอบ

ด้วย	phenytoin		3	ราย	และมีผู้ป่วย	1	รายแพ้ยา

กันชัก	4	ชนิด	คือ	phenytoin,	phenobarbital,	

carbamazepine	และ	sodium	valproate	ผูป้ว่ย

ที่แพ้ยา	phenytoin	ทั้ง	3	ราย	ตอบสนองดีต่อยา	

levetiracetam	สว่นผูป้ว่ยทีแ่พย้าทัง้	4	ชนดิ	หยดุ

ยากนัชกัและไมม่อีาการชกัอกี	ผูป้ว่ย	15	ราย	ตอบ

สนองดีต่อการรักษา	(หยุดชัก)	1	ราย	เสียชีวิตจาก

โรค	SLE	ที่มีความรุนแรง
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วิจ�รณ์
	 โรค	SLE	เป็นโรคทางภูมิคุ้มกัน		ที่เกิดจาก

ภูมิคุ้มกันและองค์ประกอบทางภูมิคุ้มกันของ

ตนเอง		ก่อให้เกิดกลไกทางภูมิคุ้มกัน			ทำาให้เกิด

การอักเสบเรื้อรังและก่อให้เกิดความเสียหายและ

ทำาลายเนือ้เยือ่ของอวยัวะในระบบตา่งๆ		และทำาให้

เกิดอาการในระบบต่างๆ	ตามมา		โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งอาการทางระบบประสาท		(neuropsychiatric	

involvement)	อาการที่พบได้บ่อยได้แก่	 cogni-

tive	 dysfunction,	 	 headaches,	 seizures,	

psychosis		และ		myelopathy		หรือเป็นผลจาก

การรกัษากไ็ด	้	เชน่		steriod		induce		psychosis,		

steriod		induce		myopathy		เป็นต้น

	 อาการทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยและ

เปน็ปญัหาสำาคญั		ไดแ้ก	่	อาการชกั		จากการศกึษา

นี้	 พบในเพศหญิง	 	 ร้อยละ	 91.3	 	 เพศชาย	 ร้อย

ละ	8.69	 	คิดเป็นอัตราส่วน	 	10	ต่อ	1	 เนื่องจาก

โรค	 	SLE		พบบ่อยในเพศหญิง	 	ลักษณะอาการ

ชกัพบ	GTC	มากที่สดุรอ้ยละ	91.30		รองลงมาคอื	

complex		partial		seizures		รอ้ยละ	4.34,	status	

epilepticus	ร้อยละ	4.34	คล้ายกับการศึกษาของ		

Mikdashi	J		และคณะ			ซึ่งพบการชักชนิด	GTC	

(ร้อยละ	75),	partial		seizures	(ร้อยละ	25)	

	 ในส่วนของอาการร่วมในระบบอื่นพบมาก

ที่สุดคือ	 renal	 	disorder	 ร้อยละ	78.26	 รองลง

มาคือ	 polyarthritis	 ร้อยละ	 52.17	 อันดับสาม

คือ	oral		ulcer,	hematologic		disorder,		anti-

neuclear		antibody				รอ้ยละ	47.82		ซึง่คลา้ยกบั

ของ		Appenzeller	S		แตกตา่งกนัทีก่ารศกึษาของ		

Appenzeller	S		พบมีความสัมพันธ์กับ		stroke	

(p	=	 0.0004),	 antiphospholipid	 antibodies		

(p	=	0.0013)	แตใ่นการศกึษานีไ้มพ่บความสมัพนัธ	์

รว่มกบั	stroke		ลกัษณะของผลการตรวจเอกซเ์รย	์

คอมพิวเตอร์สมองพบ	infarction	ร้อยละ	26.08	

รองลงมาคอื	normal		brain	รอ้ยละ	21.73,	cere-

britis	and		brain		abscess		รอ้ยละ	17.39,	brain		

atropy	 	 ร้อยละ	 13.04	 และ	 intraventicular,		

cerebellar	 hemorrhage	 ร้อยละ	 4.34	 ตาม

ลำาดับ	 	 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งของกลไกการ

เกิดการชักในผู้ป่วย	 	 SLE	 	ที่พบได้มากที่สุดใน

การศึกษานี้อาจเกิดจาก	stroke	(vasculitis	หรือ	

hypercoagulable	state)		และ	เกิด		poststroke		

seizures	ตามมา	ส่วนผลการตรวจนำ้าไขสันหลัง	

(CFS	profile)	พบมากที่สุด	คือ	ผลปกติร้อยละ	

64.2	รองลงมาคือ	aseptic	meningitis	ร้อยละ	

14.28	ระดับโปรตีนสูงขึ้น	ร้อยละ	21.4	

	 การรักษาและการตอบสนองต่อการรักษา		

ในการศึกษานี้แสดงถึงข้อมูลการเริ่มใช้ยากันชัก

กลุม่มาตรฐานกอ่น			คอืยา	phenytoin		โดยการใช้

ยาในลกัษณะ		monotherapy			กอ่น	และมโีอกาส

แพ้ยา	สูงถึง	4	ราย	จาก	16	ราย	(ร้อยละ	25)	

	 ปัจจุบันยังไม่มีตัวชี้วัดทางห้องปฏิบัติการ	

หรือ	การตรวจทางรังสีวิทยา	ใดที่ถือว่าเป็นเกณฑ์

มาตรฐานในการวินิจฉัยหรือทำานายอาการชักใน	

ผูป้ว่ย	SLE	ได	้จากการศกึษานีพ้บวา่ผูป้ว่ย	SLE	ที่

มี	active	disease	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	renal	dis-

order	และเอกซเ์รยค์อมพวิเตอรส์มองพบลกัษณะ

ของ	infarction	มโีอกาสทีจ่ะเกดิการชกัไดส้งู	ชนดิ
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การชักที่พบบ่อยคือ	GTC	และยากันชักมาตรฐาน

สามารถควบคุมอาการชักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ข้อด้อยของการศึกษานี้

	 1.	 จำานวนผูป้ว่ยทีค่ดัเลอืกเขา้มาตาม	inclu-

sion	criteria	นั้น	ยังมีจำานวนน้อยกว่าที่คาดหมาย	

อาจเนื่องมาจากเรื่องของการค้นหาเวชระเบียนไม่

ครบถ้วน	เนื่องจากเป็นการศึกษาย้อนหลัง

	 2.	 ข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถนำามา

แปลผลได้	 	 เนื่องจากข้อมูลที่บันทึกในประวัติเวช

ระเบยีนยงัไมค่รบถว้นเพยีงพอ	เชน่		ลกัษณะการชกั		

onset,duration,prodrome		symptomไม่มีการ	

บนัทกึรายละเอยีดผลของ		imaging,	CSF	profile	

ที่มีเฉพาะการแปรผลเท่านั้น	 ไม่มีรายงานผลการ

ตรวจ		EEG		และด้านการรักษาขนาดของยาที่ใช้

รักษาการตอบสนองต่อการรักษา	เป็นต้น

	 3.	 การศกึษาแบบเชงิพรรณนาแบบยอ้นหลงั	

	 ข้อเด่น	 คือ	 เป็นการศึกษาอาการทางระบบ

ประสาทในผูป้ว่ย	SLE	โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาการชกั

ในเชิงลึกที่ยังไม่มีการศึกษาที่ละเอียดพอ	ซึ่งข้อมูล

จากงานวิจัยนี้สามารถใช้ประเมินและวางแผนการ

เผ้าระวังและวางแผนการรักษาในผู้ป่วย		SLE	ได้

สรุป
	 ผู้ป่วย	SLE	ที่มี	neuropsychiatric	involve-

ment	ประมาณ	1	ใน	3	มีอาการชัก	ชนิดการชักที่พบ

บ่อยคือ	GTC	โดยพบความสัมพันธ์กับ	renal	disor-

der	ตรวจเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมองพบ	cerebral	

infarction	ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดตอบสนองดีต่อยากันชัก

มาตรฐาน	แต่มีโอกาสแพ้ยาสูงถึงร้อยละ	25
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